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БАЯНДЫ ДАМУ ЖОЛЫНДА
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы 15 ақпандағы Жарлығымен 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары 

бекітілді. Бұл құжат «Қазақстан-2050» стратегиясын жүзеге асыруға септігін тигізбек.

Ақорданың хабарлауынша, 
ҚР 2025 жылға дейінгі стра-
тегиялық даму жоспары орта 
мерзімді кезеңге арналған мем-
лекеттік жоспарлау жүйесінің 
құжаты болып саналады және 
ол Қазақстанның 2050 жылға 
дейінгі ұзақ мерзімді даму стра-
тегиясын іске асыру үшін әзір-
ленді.

«2025 жылға дейінгі Стра-
тегиялық жоспар Мемлекет 
басшысы 2017 жылдың басын-
да жариялаған елдің Үшінші 
жаңғыру үдерістерін іске қоса-
ды және жеделдетілген сапалы 
экономикалық өсу мен елде-

гі өмір сүру деңгейін арттыру 
жөніндегі міндеттерді қойып 
отыр», делінген мамандардың 
түсініктемесінде.

«2020» бағдарламасы үде-
ден шықты ма?

Осы орайда атап өтетіні, 
2025 стратегиялық жоспары Қа-
зақстан Республикасының 2020 
жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспарын алмастырып 
отыр. Негізгі мақсат – адамдар-
дың дәулетін Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйы-
мы елдерінің деңгейіне көтеру-
ге алып келетін экономиканың 

сапалы әрі тұрақты дамуына 
қол жеткізу. Сәйкесінше, эко-
номиканың сапалы өсуі бизнес 
пен адами капиталдың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға, техно-
логиялық жаңғыртуға, институ-
ционалдық ортаны жетілдіруге, 
сондай-ақ, адамның табиғатқа 
теріс ықпалын барынша азай-
туға негізделуге тиіс. Бұл рет-
те БҰҰ тұрақты даму мақсат-
тары маңызды бағдар болмақ. 
«2025» жоспары жеті маңызды 
жүйелі реформаның және жеті 
басым саясаттың төңірегінде 
құрылған, олар 2025 жылға дей-
інгі кезеңде елдің экономикасы 
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мен әлеуметтік өмірінде жүзе-
ге асырылмақ. Елдің әлемдегі 
озық дамыған 30 елдің қатары-
на кіру жолындағы прогресін 
өлшеу үшін негізгі ұлттық инди-
каторлар мен халықаралық ин-
декстер айқындалады делінуде.

Құжатта 2010 жылы қабыл-
данған 2020 жылға дейінгі 
Стратегиялық жоспар 2007-
2009 жылдардағы әлемдік 
қаржы дағдарысынан кейін ел 
экономикасында қалыптасқан 
ахуалды тұрақтандыру арқылы 
өз міндетін орындағаны жа-
зылған. 

«2025» не береді?
2025 жылға дейінгі Страте-

гиялық жоспарды әзірлеу кезін-
де 100-ден астам жаһандық 
мегатренд зерделеніп, жаһан-
дық дамудың мүмкін жолдары 
тұжырымдалған. Мегатренд-
тердің саналуан түрінен бес 
негізгі топ таңдап алынған: 
әлеуметтік, технологиялық, 
экономикалық, экологиялық 
және саяси. Бұдан тыс, әлемдік 
оқиғалардың «Технологиялар 

серпілісі», «Біртұтас 

ашық әлем» және «Бөлінген 
әлем» сынды үш даму сцена-
рий тармағы қамтылып, ел бо-
лашағына қажет белестер бай-
ыпталған. 

Отыз мықтының қатарына 
кіруде елімізде үшінші жаңғы-
ру тетігі іске қосылғаны белгілі. 
Мұнда жеке сектордың рөлі ба-
сым болған жағдайда техноло-
гиялық жаңғыртуға және мем-
лекеттік аппараттың тиімділігін 
арттыруға негізделген эко-
номиканы жаңғырту, билікті 
орталықсыздандыруға және 
өкілеттіліктерді Президенттен 
Парламент пен Үкіметке беру-
ге, мемлекеттік басқару инсти-
туттарының тиімділігін артты-
руға бағытталған саяси және 
институционалдық жаңғырту 
және де халықтың ашықтығын, 
прагматизмі мен бәсекеге қа-
білетін арттыруға бағытталған 
қоғамдық сананы жаңғырту 
қарастырылуда. Осылайша ел 
өмірін гүлдендіруде көптеген 
мүмкіндік көкжиегіне қол со-
зылмақ.

Жолдаудағы міндеттер 
мүлтіксіз орындалады

Сөз соңында қоса кетсек, 
Мемлекет басшысының 2018 
жылғы 10 қаңтардағы «Төртін-
ші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Қазақстан 
халқына Жолдауын іске асыру 
жөніндегі шаралар жоспары (бұ-
дан әрi – Жалпыұлттық жоспар) 
бекітілді. Үкіметке ақпарат-
тық-түсiндiру жұмысын жүйелi 
негiзде жүргiзу, Қазақстан Ре-
спубликасының Президентіне 
тікелей бағынатын және есеп 
беретін мемлекеттік органдар-
дың, орталық және жергілікті 
атқарушы органдардың, басқа 
да мемлекеттік органдардың 
бірінші басшылары Жалпыұлт-
тық жоспар іс-шараларының 
мүлтіксіз және уақтылы орын-
далуын қамтамасыз ету жүкте-
луде. Жалпыұлттық жоспардың 
орындалуын бақылау Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
Әкімшілігіне тапсырылды.

Тәңірберген Арғын
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Бұл мектептерде, мамандардың айтуынша, 
барлығы 15 мыңға жуық бала оқиды. Маман-
дандырылған мектептерді арнайы құрал-жаб-
дықтармен қамтамасыз етудің басты мақсаты  
- балалардың денсаулығын нығайтып, оларға 
қоғамда әлеуметтену мен білім алудың жаңа 
мүмкіндіктерін беру. 

Ерекше балалардың білім алуы мен тәрби-
еленуі үшін арнайы жағдайдың болғаны шарт 
екені белгілі. Яғни, мектептердің маманданды-
рылған техникалық және қосалқы ресурстармен 
қамтылуы, дамытуға арналған дидактикалық ма-
териалдар мен әдістемелердің болуы және ар-
найы оқыту ойындарының өткізіліп тұруы қажет. 

Қамтамасыз етілген құрал-жабдықтардың 

SAMRUK-KAZYNA TRUST: 
100 МЕКТЕП ТОЛЫҚ ЖАБДЫҚТАЛДЫ

Қазақстан бойынша дамуында ауытқушылығы бар ерекше балаларға 
арналған 100 арнайы мектеп бар. Енді міне, 2017 жылы, «Samruk-
Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры аталған мектептің 
барлығын арнайы түзету құралдарымен қамтамасыз етті.

қатарында тактильді және сенсорлы құралдар, 
есту және көру қабілеті нашар балалардың оқу 
процессін жеңілдететін, нақтырақ айтқанда, 
мәтінді қазақ және орыс тілдерінде дыбыстап 
оқитын «SARA CE» машинасы және көру қабілеті 
нашар балаларға арналған мәтінді үлкейтіп көр-
сететін лупа-жолақша мен оны жақсырақ ажы-
рату үшін басқа түске бояу мүмкіндігін беретін 
құрылғылар бар екен.

«Жаттығу сыныптарынан бөлек, түзету мек-
тептерінде логопед және дефектологтардың 
кабинеті бар. Бұл кабинеттер логопедиалық тре-
нажерлар мен массаж зондтары сияқты арнайы 
құралдармен қамтылған. Бұның барлығы ұсақ 
моториканы, есту және көру қабілетін, есте 
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сақтау қабілеті мен сыни ойлауды және бала-
лардың релаксациясын дамыту үшін жасалған», 
- дейді «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жоба-
ларды дамыту қорының бас директоры Ерлан 
Дәрімов. 

Мектептер өздігінен бірнеше түрге бөліну-
де. Бірінде көру қабілеті нашар балалар оқыса, 
енді бірінде есту қабілеті нашар балалар оқиды 
және үшіншісінде – ақыл-ойында кемістігі бар 
балалар білім алады. Балаларды бұл мектептерге 
бөліп орналастыруда қиындық туындайды. Се-
бебі, бір бала кейде бірнеше науқасқа шалдығуы 
мүмкін. Мысалға, көру қабілеті нашар немесе 
есту қабілеті төмен балаларда кейде церебрал-
ды сал ауруы немесе психологиялық дамуында 
кешігу болуы ықтимал. Дегенмен, қуантатыны, 
дұрыс күтім мен жаттығулардың арқасында ба-
лалар денсаулығының жақсарып кетуі де жиі 
жолығады екен. Бұл жерде мектептің материал-
ды-техникалық базасы да үлкен рөл атқармақ. 
Себебі, сенсорлы және дидактикалық матери-
алдардың және оқуға деген техникалық мүмкін-
діктер ауқымының неғұрлым кең болуы, жақсы 
нәтижеге қол жеткізуге соғұрлым мол мүмкіндік 
бермек.

Мектептерді жабдықтау «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобының «Менің елім» әлеу-
меттік инвестициялар бағдарламасының аясын-
да жүзеге асырылып жатыр екен. Жалпы білім 
беретін, музыкалық және түзету мектептерінің 
толықтай жабдықталуын көздеген бағдарлама 
аймақтардың әлеуметтік дамуына бағытталған. 
Жалпы білім беретін мектептер байқау негізін-
де австриялық спорт құралдармен қамтылса, 
музыкалық мектептер музыкалық құралдармен 
және аспаптармен қамтамасыз етілген. Ал түзе-
ту мектептері арнайы кабинеттерге қажетті тү-
зету құралдарымен жабдықталған.

 «Тиісті мектептерді арнайы құрал-жаб-
дықпен қамтамасыз ету арқылы еліміздің әлеу-
меттік инфрақұрылымы нығаяды. Біз үшін жоба-
ның мәні зор. Себебі, балалаларға қамқорлық 
көрсету - Қордың басты мақсаттарының бірі. 
Қазақстанның барлық аймағынан дамуында 
ауытқушылықтар бар 15 мың баланы қамти ал-
дық. Бұған бұл сұраққа ден қойған білікті маман-
дардың қолдауы мен ұсыныс-пікірлері септігін 
тигізді. Бүгінде мұғалімдерден де жылы лебіз 
естіп, бірлескен іс-әрекетіміздің жемісін көріп 
жатырмыз», - деп түйіндеді «Samruk-Kazyna 
Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының 
бас директоры Ерлан Дәрімов.

«Менің елім» әлеуметтік инвестициялар 
бағдарламасы барлық «Самұрық-Қазына» АҚ 
компаниялар тобымен жүзеге асырылып жатқа-
нын ескере кеткен жөн. Бұған еліміздің ірі ұлттық 
компаниялары мен холдингтің аймақтардағы 
еншілес тәуелді ұйымдары қолдау көрсету-
де екен. Атап айтқанда, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, 
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ, «Қазатомөнер-
кәсіп» ҰАК» АҚ, «KEGOC» АҚ, «Самұрық-Энер-
го» АҚ және тағы басқа тараптар игілікті іске ат-
салысуда.

Кәміл Иман
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КОРПОРАТИВТІК ОМБУДСМЕН – 
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯНЫҢ ТУРА БИІ

Елімізде Корпоративтік 
омбудсмен институты 
алғаш рет 2013 жылы 
Қазақстан темір жолын-
да енгізілді. Бұл қызмет-
ті заң саласының білікті 
маманы, теміржол сала-
сын жетік білетін, кезінде 
«ҚТЖ» ҰК»АҚ аппарат 
жетекшісі, одан кейін 
Компания президентінің 
кеңесшісі сияқты жауапты 
қызметтерде болған
Бейбіт Жүсіпов абырой-
мен атқарып келеді. Бүгін-
гі біздің сұхбатымыз Кор-
поративтік омбудсменнің 
бес жылда атқарып келе 
жатқан жұмысы туралы 
болмақ. 

– Бейбіт Ғазизұлы, оқы-
рмандарымызды Корпора-
тивтік омбудсмен деген кім, 
оның құзырына қандай мін-
деттер кіреді деген мәселе-
ден бастасақ...

– Корпоративтік омбудсмен 
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар 
кеңесінің шешімімен тағайын-
далады. Екіншіден, омбудсмен-
дер нақты бір салаға машықта-
нады. Мысалы, отбасылық 
жағдай, бала құқығы, адам 
құқығы, басқа да істермен ай-
налысатын омбудсмендер бар. 
Ал Корпоративтік омбудсмен 
деген кім дейтін болсақ, даулы 
мәселелерді шешу саласында 
корпоративтік басқарудың ең 
озық  тәжірибелерін Компани-
яға енгізуге ықпал етуші тұлға 
болып саналады. Сондай-ақ, 
ол Компания мен оның қыз-

меткерлері, клиенттері, жет-
кізушілері арасында туындаған 
даулы мәселелерді сотқа дейін 
жеткізбей, бастапқы кезден-ақ, 
бейбіт жолмен  әділ шешуге 
ықпал етеді. Ұлттық компани-
яда омбудсмен институтының 
құрылу мақсаты, біріншіден, 
корпоративтік басқару жүй-
есі болса, екіншіден, Компа-
ния  имиджін сақтап, әрі қа-
рай дамытып жақсарту болып 
табылады. Жалпы омбудсмен 
қызметі шетелде көп пайдала-
нылады. Бұл қызметтің маңыз-
дылығы біздің елімізде де біліне 
бастады. ҚТЖ-дан бөлек бүгін-
де  «Самұрық-Қазына» қорына 
қарайтын басқа да компания-
ларда омбудсмен лауазымы ен-
гізіліп отыр. 

– Демек, сіз олармен 
тығыз байланыста жұмыс 
істеп, тәжірибе бөлісіп оты-
расыз ғой?

– Әлбетте, бірақ жаңа 
айтып өткенімдей, көптеген 
компанияға Корпоративтік ом-
будсмен лауазымы жаңадан 
енгізіліп жатыр. Ал ҚТЖ-да Кор-
поративтік омбудсмен инсти-
тутының жұмыс істеп жатқаны-
на биыл бес жыл. Сондықтан 
бұл қызметте менің тәжірибем 
көптеу. Сол себепті, жақын-
да Қор компаниялар тобының 
Корпоративтік омбудсмен-
дерінің өтініш-тілегі бойынша 
«ҚТЖ» ҰК» АҚ ғимаратында 
озық тәжірибе мектебін өткіздік. 
Осы лауазымды атқарып жатқан 
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жылдардағы тәжірибеммен 
бөлісіп, ақыл-кеңесімді бердім. 
Меніңше, семинар-кеңес жоға-
ры деңгейде өтті,  қатысушылар 
ризашылық танытты. 

– Сөзіңізден аңдағаным, 
дау-дамай, жанжалға ұласуы 
мүмкін күрделі мәселелерді 
сотқа жеткізбей, әділ шешу 
үшін Корпоративтік омбу-
дсменнің заң жағынан сауат-
ты болуы керек сияқты. Жал-
пы омбудсменге қойылатын 
талаптар қандай?

– Әлбетте, омбудсмен қы-
зметіне тағайындалушы 
үміткерге қойылатын 
өзіндік талаптар бар. Ай-
талық, Қазақстан Респу-
бликасының азаматтығы, 
заң саласында жоғары 
білімі, корпоративтік 
басқару және басшылық 
қызметте үш жылдық 
тәжірибесі, Компания 
қызметінің ерекшелігін 
білуі, мемлекеттік және 
орыс тілдерін еркін, мүм-
кіндігінше ағылшын тілін 
білуі де талап етіледі. 
Омбудсмен Компания-
ның ішкі құрылымдарына тәу-
елсіз, ол тікелей Компанияның  
Директорлар кеңесіне бағы-
нып, Компания ішінде басқа 
қызмет істей алмайды. Ал қы-
зметіміз даулы мәселелерді 
әділ әрі бейбіт жолмен шешуге 
бағытталғандықтан, Қазақстан 
Республикасының заңдарын,  
Ұлттық компания ережелерін 
жетік біліп, дұрыс зерттеп, ақ 
пен қараның аражігін ажыра-
та білуіміз қажет. Омбудсмен 
мен Компания арасында құпи-
ялылық туралы келісім бар. 
Бүгінде біз жұмысымызды екі 
бағытта жүргізудеміз. Біріншісі, 
ішкі саясат, яғни Компания қы-
зметкерлерінің құқықтары мен 

мүдделерінің корпоративтік 
әдеп ережелері мен нормала-
ры шеңберінде сақталуы. Екін-
ші бағыт, Компанияның сыртқы 
құрылымдармен жұмыс істеуіне 
бағытталған. «Қазақстан темір 
жолы» еліміздегі ірі ұлттық ком-
пания болғандықтан, оның кли-
енттері де сан түрлі. Жабдықта-
ушылары, жеткізушілері көп. 
Олармен жұмыс барысында 
түрлі жағдайлар орын алып жа-
тады. Соның дұрыс шешімін та-
буға тырысамыз. Бір сөзбен ай-
тқанда, «Тура биде туған жоқ» 
қағидасын берік ұстану. 

– Корпоративтік ом-
будсмен қызметіне  жү-
гінушілер көбінесе қандай 
арызбен шағымданады және 
оларды шешу дәрежесі қай 
деңгейде? 

– Біз көмекшіммен ай-
мақтарға іссапарларға шығып, 
сала еңбеккерлерімен, зейнет-
керлермен, жұмыста өндірістік 
жарақат алып мүгедек болып 
қалған адамдармен кездесіп 
тұрамыз. Әрине, олардың ара-
сында өз мұңын, шағымын айта-
тындар табылып жатады. Кейбір 
проблемалық мәселе жазбаша 
хат күйінде келіп жатады. Со-
ның ақ-қарасын анықтауға да 

іссапарға шығатын кезіміз бо-
лады. Көбінесе, зейнеткерлер  
шипажайларға жолдама ала 
алмаймыз деп  шағымданады.  
Бірде оң жақ қолы мен аяғынан 
айырылған кемтар жан 26 жыл 
бойы бірде-бір жолдама ала 
алмағанына шағымданды, бұл 
мәселені сол жерде кәсіподақ 
ұйымы төрағасын шақыртып, 
лезде шешіп бердік. Тағы бір іс-
сапарымызда, 48 жастағы локо-
мотив машинисі шағымданды. 
2015 жылы Денсаулық сақтау 
министрлігімен ерекше жағдай-
да жұмыс істейтін адамдар-

ды белгілі бір сырқаттарға 
байланысты жұмысқа жі-
беруді реттейтін шешім 
қабылданыпты. Соның бірі 
гипертонияға байланысты 
шектеу екен. Ол бойынша, 
1-ші және 2-ші дәрежелі 
гипертониямен  ауыратын 
машинистер дерті асқын-
баған  болса да, жұмысқа 
жіберілмейді екен. Яғни 
оларды жұмыстан шеттету 
талап етілген. Жаңағы ма-
шинистің шағымы осыған 
қатысты болды, ол: «Жасы-
мыз елуге таянғада біз қай-

да барамыз, кім бізді жұмысқа 
алады, бала-шағамыз бар және 
өмір бойы жасап келе жатқан 
жұмысымнан айырылғым жоқ», 
деп қынжылды.   Ал енді қа-
раңыз, 2015 жылға дейін тәртіп 
басқаша болатын. Бұл тәртіп 
Ресейде де болатын. Онда І, ІІ 
дәрежелі гипертонияға шал-
дыққандар, егер сырқаттары 
асқынбаған болса, жұмыс алды 
медбақылаудан өту арқылы жұ-
мысқа жіберіле берілетін. Біз 
осы мәселеге қатысты бір жыл 
жұмыс істедік. Өйткені, осы сы-
рқатқа қатысты тізім бойынша 
2 мыңға жуық машинист пен 
машинист көмекшісі жұмыстан 
босатылу алдында тұрды. Жеңіл 
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жұмысқа ауыстыратындай,  он-
дай бос қызмет орындары жоқ. 
Содан біз осы мәселеге қаты-
сты өз ұсынымызбен Министр-
лікке шығып, оң нәтижеге қол 
жеткіздік. Қазір сырқаты асқын-
баған 1-ші және 2-ші дәрежелі 
жоғары қан қысымы бар  локо-
мотив бригадалары мүшелері 
жұмыстарын жалғастыра бе-
ретін болды. 

Тағы бір оқиға туралы айт-
пасқа болмас, ол осыдан бес 
жыл бұрын болған. Локомотив 
жөндеу депосының қызмет-
кері құлап, өндірістік жарақат 
алып, І топ мүгедегі деп  таныл-
ды. Бірақ, оған жалпы сырқаттар 
негізінде мүгедектік беріп, ерте-
ректе талма ауырымен ауырды 
дегендей қорытынды шығарған. 
Шын мәнінде олай емес,  жұ-
мыс барысында құлап, жарақат-
танған. Бүгінде үйінде жатыр, 
қозғала алмайды. Сол кісінің 
әйелі келіп, әділ шешімнің бол-
мағанына шағымданды. Біз ең-
бек инспекторына жолығып, 
бұл шешімді өзгертуді талап ет-
тік, әлбетте, ол келіспеді. Содан 
біз шағымданушы әйелге сотқа 
шағым жазуға көмектестік, өткен 
жылдың 30 қарашасында сот-
тың әділ шешімі шығып, І топ 
мүгедектігіне әкелген жарақат-
ты өндірістік деп таныды. Енді 
олар сақтандыру өтемақысын 

алып, сондай-ақ, бұрынғы жа-
лақысын толық көлемде алып 
отыратын болды. Жалпы біз 
көбінесе, «Ауруды емдегенше, 
алдын ал» деген сияқты, заң-
сыз әрекеттерге жол бермеу 
амалдарын қарастырамыз. Көп 
жағдайда біз өндірістік жарақат 
алып, мүгедек болып қалған 
бұрынғы теміржолшылардың 
құқықтары мен мүдделері қа-
лай қорғалып жатыр, соған көп 
араласып, көңіл бөлеміз. Бізде 
мұндай 600-ден астам адам 
бар. Олар ел теміржолының 
барлық аймағында кездеседі. 
Олардың шағымы да әртүрлі. 
Мысалы, 1996 жылы жұмыста 
өндірістік жарақат салдарынан 
екі аяғынан айырылып, мүге-
дек болып қалған теміржол 
жұмыскеріне сол кездегі Батыс 
теміржол  басқармасы Ресейге 
көшіп бара жатқан адамдар-
дың қызметтік пәтерінің бірін 
беріпті. Кейін біздің Компа-
ния 2008 жылдың  1 сәуірін-
дегі жағдай бойынша, бұрын 
теміржол қызметкерлеріне 
берілген қызметтік пәтерлерді  
сол кісілердің жекеменшігіне 
беру туралы шешім қабылда-
ды. Алайда, бізге шағымданған 
мүгедек жанға сол жердің 
теміржол басшылығы жиырма 
жыл тұрып жатқан қызметтік 
пәтерін жекеге өткізбепті. Со-
дан біз Компания шығарған бұй-
рықты негізге ала отырып, ол 
кісіге пәтерін жекешелендіруге 
көмектестік. Міне, осы сияқты 
айта берсек, мысалдар көп. 
Құпиялылықты сақтауға тиісті 
болғандықтан, біз кәсіпорындар 
атауын да, шағымданушылар 
аты-жөнін де  айта алмаймыз.

– Компанияға немесе 
оның еншілес ұйымдарына, 
филиалдарына шағымда-
нушы тарапынан туындап 

отырған даулы мәселені то-
лыққанды зерттеп, анықтау 
үшін  сізге Корпоративтік ом-
будсмен ретінде тиісті меке-
мелер мен тиісті адамдардан 
ақпарат алу керек қой. Бұл 
жағынан проблема туында-
май ма?

– «ҚТЖ» ҰК» АҚ-дағы Кор-
поративтік омбудсмен туралы 
ережеде омбудсменге жүктел-
ген міндеттерді жүзеге асыру 
үшін қажеттілік негізін алға тар-
та отырып, керекті материалдар 
мен мәліметтерді алу үшін Ком-
панияның құрылымдық бөлім-
шелеріне шығуына  құқығы 
бар. Бұл жерде ескерте кететін 
жайт, мен Компанияның Кор-
поративтік омбудсмені ретінде 
бізге келіп түскен даулы мәсе-
лені тиісті кәсіпорынға беріп, 
оны зерттеп, шешім қабылдауға 
тапсырыс беріп, сырттай бақы-
лап отырамын. Тек қабылдаған 
шешімге шәк келтіргенде ғана 
араласып, әділдігін тексеремін. 
Әйтпесе, біздің орган шағым 
бюросы емес. Корпоративтік 
омбудсмен Компания бас-
шылығына даулы мәселелердің 
алдын алуға және оң шешім қа-
былдауға ұсыныс жасай алады. 
Сондықтан қажетті мәліметті 
алуда проблема туындамауы 
тиіс. ҚТЖ-дағы Корпоративтік 
омбудсмен компанияға қарсы 
емес, керісінше, даулы мәсе-
лелерді сот отырысына жет-
кізбей, әділ де бейбіт жолмен 
объективті шешуге, яғни  Ұлт-
тық компания беделін сақтауға 
қызмет ететінін  тағы қайталап 
айтқым келеді. 

– Әңгімеңізге рахмет!

Сұлугүл Бакесова

Біздің орган шағым 
бюросы емес. 
Корпоративтік 
омбудсмен 
Компания 
басшылығына 
даулы мәселелердің 
алдын алуға және оң 
шешім қабылдауға 
ұсыныс жасай 
алады.
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5 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОМБУДСМЕНА ФОНДА
Бывают в коллективе случаи, когда сотрудникам хочется попросить защиты 
от инициатив суперактивного с нововведениями или авторитарного руковод-
ства. А вот к кому обратиться, работники часто не знают. В группе компаний 
фонда «Самрук-Казына» такой механизм выравнивания перегибов внутрен-
них коммуникаций предусмотрен. Это – омбудсмен фонда.

1. Кто такой омбудсмен?
• Омбудсмен – официальное должностное 

лицо, задача которого заключается в консульти-
ровании и помощи работникам компаний фонда 
в мирном и справедливом разрешении споров и 
проблемных вопросов социально-трудового ха-
рактера.

2. Какой статус он имеет? 
• Омбудсмен имеет особый статус. Он –ме-

неджер высшего звена, который назначается ре-
шением Совета директоров фонда сроком на 
два года и подчиняется только этому органу. 

• Омбудсмен не может занимать никакую 
иную должность в фонде или своей организации. 

3. По каким принципам строится его работа?  
•  Основными принципами работы омбудсме-

на являются независимость и беспристраст-
ность, нейтралитет, конфиденциальность и не-
формальность.

• Омбудсмен абсолютно независим в своей 
деятельности и в своих суждениях. Его задача 
— нейтрально и беспристрастно рассмотреть 
поступившее от работника (работников) обра-
щение, независимо и  объективно разобрать 
конфликт, после чего дать свое заключение 
участникам.

• Омбудсмен не имеет личных материальных 
и нематериальных выгод от результатов рассмо-
трения обращений, а также не выступает на сто-
роне ни одной из конфликтующих (спорящих) 
сторон. Он — миротворец.

• Обращение к омбудсмену или в офис ом-
будсмена является добровольным, но не обяза-
тельным.

• Омбудсмен не раскрывает имена обратив-
шихся к нему лиц, а также полученную инфор-
мацию без разрешения обратившегося лица.  

• Омбудсмен осуществляет свою деятель-
ность на неформальной основе и не принимает 
решений обязывающего характера для долж-
ностных лиц фонда и организаций, однако в слу-
чае необходимости имеет возможность напря-
мую информировать о ситуации председателя 
правления и  Совет директоров фонда. 

4.  По каким вопросам можно обращаться к 
омбудсмену?

• По вопросам, связанным с заработной пла-
той, пенсией, отпусками, компенсациями и по-
собиями, медицинским страхованием и различ-
ными прочими льготами.

• Межличностным взаимоотношениям между 
коллегами, руководителями и подчиненными, 
которые касаются межличностных разногласий, 
отношений, уважения, обстановки в коллективе 
и управления показателями работы.

• По вопросам служебного положения и слу-
жебного роста: подача заявлений о приеме на 
работу и подборе персонала, служебный рост 
и развитие, условия трудового договора, при-
командирование, переводы, ротация, процесс 
ухода на пенсию, оставление службы.

• Правовые, финансовые и дисциплинарные 
вопросы: связанные с преследованием, дискри-
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«Самұрық-Қазына» АҚ құрамындағы компаниялардың омбудсмендері 

№ Ұйым атауы Омбудсменнің аты-жөні Жұмыс телефоны Е-mail 

1 «Самұрық-Қазына» АҚ Ерімбетов Нұрлан 
Кенжебекұлы 8 (7172) 55 40 04 ombudsman@sk.kz

2 «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ Тегізбаев Анатолы 
Орынғалиұлы  8 (7172) 78 65 60 ombudsman@kmg.kz

3 «ҚТЖ» ҰК» АҚ Жүсіпов Бейбіт 
Ғазизұлы 8 (7172) 60 43 55 pankova_n@railways.kz

4 «Самұрық-Энерго» АҚ Бекбас Оразбек 
Телбайұлы 8 (7172) 69 23 56 o.bekbas@samruk-energy.kz

5 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ

Жылқышиев Болат 
Әбжапарұлы 8 (7172) 45 80 59 bzhylkyshiyev@kazatomprom.kz

6 «Қазақстан Инжиниринг» 
ҰК» АҚ

Әбілқайыр Мақсұт 
Романбекұлы 8 (7172) 69 55 99 m.abilkaiyr@ke.kz

7 «Қазақтелеком» АҚ Әбдіхалықов Болат 
Қатшыбекұлы 8 (7172) 58 06 51 bulat.abdykalykov@telecom.kz

8 «KEGOC» АҚ Рамазанов Ертай 
Бауыржанұлы 8 (7172) 69 06 05 ramazanov@kegoc.kz

9 «Қазпошта» АҚ Баймағамбетова Бағила 
Бірмағамбетқызы 8 (7172) 61 16 99 ombudsman@kazpost.kz

10 «Тау-Кен Самұрық» АҚ Нұралина Жанар 
Серікжанқызы 8 (7172) 55 90 75 zh.nuralina@tks.kz

11 «Бірлескен химия 
компаниясы» ЖШС

Үмбетәлиева Дана 
Шекербекқызы 8 (7172)  73 71 93 rakishev@ucc.com.kz

минацией, расточительством и неправомерным 
использованием средств, служебными рассле-
дованиями и нарушениями трудовой дисципли-
ны.

•  По вопросам безопасности, стресса, состо-
яния здоровья, благосостояния, условий работы 
и жизни работников. Сюда относятся вопросы, 
связанные с безопасностью условий труда, соз-
данных на предприятии, принятием во внимание 
состояния здоровья и  инвалидности, защищен-
ность работников.

• Вопросы, связанные со сроками реагиро-
вания, своевременностью и административной 
деятельностью подразделений, оказывающих 
услуги персоналу – питание, управление люд-
скими ресурсами, пенсионный фонд, налоговое 
подразделение и тому подобное.

• Организационные вопросы, связанные  со 
стилем и методами руководства и управления 
предприятием: моральный климат, традиции, 
коммуникации, управление изменениями, стиль 
принятия управленческих решений.

• Ценности, этика и стандарты согласно Ко-

дексу АО «Самрук-Казына».

5. Как можно обратиться к омбудсмену 
фонда?

•  В случае нарушения трудовых прав, при воз-
никновении конфликтных ситуаций и трудовых 
споров обратиться к омбудсмену фонда можно 
следующими способами:
- по электронной почте ombudsman@sk.kz; 
ombudsman@cscc.kz
- по телефону  +7 (7172) 505-505.

В письме укажите свои контактные данные 
для обратной связи, компанию, в которой рабо-
таете, опишите возникшую спорную ситуацию и 
приложите документы, если они имеются. 
Подробную консультацию можно получить и по 
указанному телефону.

Ант Сагандыков, 
офис омбудсмена АО «Самрук-Қазына»
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РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ ГРУППЫ АО «САМРУК-КАЗЫНА»

Существенно улучшается восприятие ра-
ботниками таких ключевых факторов соци-
ально-трудовых отношений, как удовлетво-
ренность условиями, оплатой, содержанием и 
организацией труда. Самого высокого уровня 
достигли корпоративная идентичность и ло-
яльность производственного и администра-
тивно-управленческого персонала. Подавляю-
щее большинство работников гордится своими 
компаниями, значительное большинство удов-
летворено их развитием. Все более возрастает 
доверие коллективов к руководству и системе 
корпоративных коммуникаций.

Общий показатель Рейтинга социальной ста-
бильности фонда стабилизировался в 2014 году, 
когда в компаниях фонда начали осуществлять-
ся системные мероприятия по результатам ис-
следований, на достаточно высоком уровне – 
70-72%. 

Примечательно, что в 2017 году темп роста 
индекса вовлеченности производственного 
персонала по фонду и всем компаниям резко 
увеличился: при среднем росте в 2013-2016 гг. 
в 4 позиции в 2017 г. показатель увеличился на 
15 пунктов. Более того, 2017-й стал своего рода 
переломным годом, знаменовав ряд качествен-

Настроения работников большинства компаний АО «Самрук-Қазына» устойчиво 
позитивны. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга.
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ных изменений в сознании и социальном пове-
дении работников.

Впервые за пять лет исследований отрица-
тельная трудовая мотивация, измеряемая долей 
респондентов, работающих в компаниях только 
потому, что невозможно устроиться в другом 
месте, перестала быть ключевой в мотивацион-
ной структуре персонала в целом по фонду. Те-
перь ключевыми мотивационными факторами 
являются «хорошие условия труда» и «хороший 
коллектив». Эти факторы оттеснили даже такой 
мотив, как размер/уровень заработной платы. 

Новые вопросы, введенные в анкету в 2017 

году, обнаружили очень высокую значимость 
морального поощрения, фактора, который с пе-
реходом к рыночной экономике стал считаться 
сугубо второстепенным. Однако опрос показал, 
что среди работников производственного пер-
сонала, получающих признание и похвалу, доля 
недовольных различными аспектами социаль-
но-трудовых отношений составляет всего лишь 
7-15%, в то время как среди тех, кто не получает 
моральную поддержку за трудовые успехи, этот 
показатель выше 60%. 

АО «НК «КазМунайГаз» – компания, где за-
фиксирован один из самых высоких в фонде 
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Вовлеченность персонала 
– это: удовлетворенность 
условиями труда, 
удовлетворенность 
уровнем и системой оплаты 
труда, удовлетворенность 
взаимоотношениями 
в коллективе, доверие 
стратегическим решениям 
руководства, лояльность, 
удовлетворенность уровнем 
коммуникаций.

уровней удовлетворенности условиями и опла-
той труда, где работники очень дорожат рабо-
той в своих компаниях. 

Исследование позволяет констатировать и 
некоторые улучшения трансформации произ-
водственным персоналом фонда, происшедшей 
в 2017 году: в ряде компаний большинство ра-
ботников связали с ней конкретные улучшения 

социально-трудовых отношений. Так, в АО «НАК 
«Казатомпром», АО «KEGOC» и АО «Казпочта» 
показывают качественный перелом в восприя-
тии трансформации: значительная часть произ-
водственного персонала отметила улучшение 
условий труда, повышение прозрачности при-
нятых решений, более внимательное отноше-
ние к работникам именно как ее результаты. 

Несмотря на доминирование позитивных 
трендов в социальных настроениях и вовлечен-
ность персонала, исследование выявило ряд 
проблем, некоторые из которых не решаются и 
нарастают практически все годы исследования.

У производственного персонала остается 
высоким недовольство уровнем оснащенно-
сти бытовых комнат и организации питания. 
Серьезную обеспокоенность должен вызвать 
существенный разрыв в удовлетворенности 
различными аспектами социально-трудовых от-
ношений между руководителями и всеми други-
ми категориями производственного персонала. 
Необходимо обратить внимание на вспомо-
гательный персонал, который из года в год де-
монстрирует большее, чем у других категорий, 
недовольство производственной и социальной 
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средой. Руководителям 
фонда и компаний при по-
строении социальной по-
литики необходимо иметь 
в виду, что достаточно 
весомую часть персонала 
составляют работники, ко-
торых по уровню самоо-
ценки покупательной спо-
собности можно отнести 
к бедным: имеющихся у 
них средств не хватает или 
с трудом хватает на еду. 
Таковых в целом по фонду 
зафиксировано более 20%.

Некоторые ухудшения 
в настроениях зафикси-
рованы также и среди ад-
министративно-управ-
ленческого персонала, 
заявляющих о недостатке 
самостоятельности в ра-
боте и возможностей для 
проявления инициативы. 
Увеличивается доля работ-
ников, недовольных суще-
ствующими в компаниях 
возможностями для обу-
чения и повышения квали-
фикации. Все чаще подни-
маются вопросы баланса 
работы и личной жизни.

Управление социальных 
проектов Центра соци-
ального взаимодействия и 
коммуникаций
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БЕЗ «ПРИНЕСИ–ПОДАЙ»: 
СТАЖЕР О ВАХТЕ В ШАЛКИЕ

Я родом из Балхаша. В 2017 году окончил Ка-
рагандинский государственный технический 
университет с красным дипломом бакалавра по 
специальности «горное дело». В том же году на 
грант поступил в магистратуру. Ее тоже окончил 
с отличием.

Раньше я не знал, что такое вахта. Теперь зна-
ком с ней. Моя трудовая вахта в «Шалкие Цинк» 
длилась 40 дней, потом у меня был 20-дневный 
отдых. В таком режиме прошла вся стажировка. 

Когда пришел в «Шалкия Цинк», меня позна-
комили с коллективом. В компании отнеслись 
ко мне серьезно. С наставником сразу расписа-
ли план моей стажировки. Все пять месяцев его 
придерживался. Работы такой, как «принеси-по-
дай», не было.

Я научился работать с современным про-
граммным обеспечением, которым пользуются 
горные инженеры мирового уровня. Для меня 
это ценно.  Сейчас чувствую себя полноценным 
горным инженером: знаю практику, могу проек-
тировать работу шахты.

Условия здесь замечательные: новое общежи-
тие, новый административно-бытовой комплекс, 
хороший коллектив, отличное питание. 

Всегда мечтал узнать, как зарождается орга-
низация, как выстраивается планирование и вво-
дится в эксплуатацию. До этого я был рабочим на 
шахте «Казахмыса». Там все отлажено. А в «Шал-
кие Цинк» еще нет добычи сырья, идет только 
подготовка. Все эти моменты были интересны.

Недавно прочитал книгу Роберта Грина «48 за-
конов власти». В бестселлере даются универсаль-
ные советы. Власть везде одна и та же, люди одни 
и те же, независимо от времени. 

Мой девиз: никогда не отчаиваться, идти с 
улыбкой. 

В современных компаниях должны задумы-
ваться о будущих кадрах. Надо работать с талант-
ливыми выпускниками. Потом эта работа даст 
плоды.

За 24 года жизни научился разбираться в лю-
дях. Ценю честность, справедливость. Для меня 
важны отношения с близкими.

Главная ценность, которую усвоил за время 
стажировки, – взаимоуважение. В чем оно выра-
жается? Каждый ценит работу коллег и старается 
выполнять свои обязанности максимально про-
фессионально, понимая, что результаты компа-
нии зависят от слаженности.

Нургуль Карабаева

Участник программы 
«Жас Өркен» Адиль 
Жаппаргалиев рассказал 
о стажировке 
в горно-металлургической 
компании «Шалкия Цинк».
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«1904 жылдары шойынжол құрылысының 
осы маңда жүріп жатқанын естіген атам Мың-
жан Майлытоғай деген ауылдан Отырабатқа ке-
леді. Теміржолды салып болған соң, өзі де жұ-
мысқа қалады. Оның ұлы, яғни 1912 жылы туған 
әкем Түмен де өмір бойы осы бекетте еңбек ет-
кен. Мен 1942 жылы тудым. Болатжолда 42 жыл 
алты ай тер төгіп, зейнетке шықтым. Отырабатта 
аға вагон қараушы, әскерилендірілген теміржол 
күзетінде күзетші, станция бастығы, станция ке-
зекшісі, 37 разъезд бастығы, Түркістан қаласында 
вагон қараушы болып жұмыс істедім. Жұбайым 
Оңласын да вагон қараушы болды. Өзім әкеден 
бір ұл едім, бес балам мен немерелерім де шой-
ынжолда ата кәсіпті жалғастыруда. «Дарақ бір 
жерде көгереді» деген осы шығар», – дейді 76 
жастағы Жетпісбай Мыңжанов. 

Отырабат кезінде төртінші сыныпты бекет 
болған. Ертеректе бұл төңіректе қамыс зауыты 
жұмыс істеген екен. 15 шақырым төмендегі Сы-
рдарияның жағасынан, бергі беттегі Шошқакөл-
ден нығыздалған қамыстар Отырабаттан вагонға 
тиеліп тұрған. 

Жетпісбай қарияның бес баласы да өзі ай-
тқандай, 17 жасынан теміржолшы атанған. Бү-

гінде үлкені Артық 37 разъезді басқарады. Келіні 
Гүлжамал сол жерде станция кезекшісі. Қызы 
Раушан Арыста телеграфист, Анарбайы жол 
шебері, Жеңіс пен Мәдіхан вагон қараушы, Қал-
дарбек станция кезекшісі. Бәрі осы Отырабатта 
тұрады. Немерелері Қадырхан Темір станци-
ясын басқарса, Қалдархан мен жиені Әлеухан 
белгі беру-байланыс саласында электрмеханик. 
Қолындағы Дариға келіні Арыс теміржол суы-
ның Отырабаттағы су мұнарасында еңбек етеді. 
Бұрын бекет болған қазіргі Ұзынқұдық ауылынан 
келетін су Отырабаттағы мұнараға жиналып, 
ауылды ауызсумен қамтамасыз етіп отыр. Мұна-
ра өткен жылы күрделі жөндеуден өткен. 

«1990 жылдары өзгелер сынды теміржол-
дың жағдайы қиын болды. Бірақ, басқа салаға 
ауыспадық. Жалақы орнына май, шай, қант, са-
бын беретін. Қазір ол уақытпен салыстыра ал-
майсың. Балаларым осы болатжолдың бойында 
жүріп, кәсіптерін тауып, үйлі болды. Солардың 
көбейгенін көріп, шүкір етем», - дейді қария. 

Динар Мейірман, ОҚО
Суретті түсірген автор 

ОТЫРАБАТТАҒЫ 
ӨНЕГЕЛІ ОТБАСЫ

Түркістан мен Отырардың орта-
сында бір бекет бар. Қызылқұмның 
ішіндегі 22 түтін тұратын шағын 
ауылдың жартысы теміржолшы-
лар болса, жартысы бастауыш 
мектептің мұғалімдері. Осы ауыл-
да Түркісіб болатжолы салынған-
нан бері атасынан бүгінгі ұрпағы-
на дейін теміржолда еңбек ететін 
Мыңжановтар әулеті тұрады.
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ЖАНЫ ЖАЙСАҢ 
ЖАҚСЫ АҒА

Алдымыздан жылы шыраймен қарсы алған 
машинист жігіттер тәулік бойы 2 ауысымда жұ-
мыс жасайды екен. Станцияға басшылық ететін 
Темірғали Тәжібаевтің төңірегіне жиналған жі-
гіттердің жетекшілерін ерекше құрмет тұтатыны 
сырт көзге айтпаса да көрініп тұр. Бірлік түбі тір-
лік. Қай жерде құрмет пен кісілік жүрсе, сол жерде 
береке үстемдік құрмақ. Газ дайындау, тасымал-
дау және газ шаруашылығын пайдалану цехының 
бас механигін әріптестерінің құрметтеуінің өзі 
ұжым табысының бір кілті екенін түйсіндік.

Темірғали ағаның қызметімен жақын танысу 
үшін сөзге тартып едік, кейіппкеріміз газ тасы-
малдау технологиясын жіті түсіндіруге кірісті:

«Газ құбырлар арқылы келіп жиналады. Кей-
ін компрессор арқылы сүзіліп, суы, конденсаты, 
қалдығы бөлініп тазаланады. Бұл жердегі 7 ком-
прессорлық қондырғы газдың қысымын тұрақты 
ұстап тұруға жәрдемдеседі», – деп беріле әң-
гімеледі аға механик.

№27 станцияда газдың кірісі мен шығысын, 
температурасын, қысымын екі сағат сайын ав-
томатты түрде бақылауға мүмкіндік бар. 24 ма-
шинист қызмет ететін газ цехында Темірғали аға 
жылдар бойы жиған тәжірибесін кейінгі буынға 
үйретуден еш жалыққан емес. Өкшесін басып, 
өндіріске келген өрендерге жұмыс жүйесінің қа-
таң тәртіп пен талапқа негізделгенін нұсқап, қа-

уіпсіздік ережелерін мұқият сақтауды ескертеді.
Темірғали Тәжібаевтың кәмелетке жетіп, ең-

бекке араласқалы көргені осы өндіріс. 1956 
жылы Түркіменстанда туған ол 2005 жылы Аш-
хабад қаласында техникум бітіріп, газ-турби-
налық зауытта еңбек етеді. Маңғыстауға қоныс 
аударғаннан кейін де осы кәсібін жалғасты-
рғанына бүгін шүкіршілік етеді. 2007 жылы Қа-
ламқаста слесарь, 2008 жылдан механик болып 
еңбек етіп келе жатқан өмір жолы әріптестерінің 
көз алдында.

2009 жылы цех болып құрылған ұжымда 
Темірғали ағаның абырой-беделі асқақ. Жасы 
кішісі ізет көрсетіп, өз қатарластары құрақ ұшып 
қадірлейтінін бірден байқадық. Жайсаң мінезді 
жақсы ағаның жылдар бойғы тәжірибесіндегі 
кездескен қиындықтарды қайсарлықпен ноқта-
лағаны, жанына білікті мамандарды жинап, ұй-
ымшыл ортаны қалыптастырғаны көрініп-ақ тұр.

Еңбекпен есейген Темірғали аға бүгінде 
бақытты шаңырақтың иесі. Құдай қосқан қо-
сағымен 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп, немере сүйіп, 
қызық-қуанышын елінің ортасында базарлап 
отырған абзал азамат. Ал  еліне қызмет етуден, 
ұрпағын ұшпаққа шығарам деп тірлік кешуден 
артық мұрат бар ма, сірә?!

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ баспасөз қызметі

Жетібай кен орны, №27 газ-
сығымдағыш станциясы. Тәулі-
гіне 530 мың текше метр газ өт-
кізетін телімде жұмыс тоқтаусыз 
жүріп жатыр. 
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LATYNǴA KÓSHÝ: 
JARLYQQA ÓZGERIS ENGIZILDI
Elbasy Nursultan Nazarbaev, latyn qarpi negizindegi qazaq álipbıiniń jańa 
nusqasyn bekitti. Osyǵan oraı, kırıllısadan zaman aǵymyna beıimdelýge 
qatysty ótken jyldyń qazan aıyndaǵy Jarlyqqa ózgeris engizildi.

Qazaqstan halqy úshin asa mańyzdy sheshimdi 
qabyldarda ǵalymdar men sarapshylardyń, jalpy el 
bolashaǵyna alańdaǵan qarapaıym azamattardyń 
arasynda qyzý pikirtalas júrgeni belgili.

Apostroftar alynyp tastaldy
«Pikirtalas negizinen apostroftar tóńireginde 

órbidi. Mysaly: «Áje, shaı ishýge kelińiz» sóılemin 
alǵashqy qabyldanǵan álipbıdegi áriptermen beretin 
bolsaq, «A’je, s’a’i’ is’y’ge kelin’iz» bolady. Birinshiden, 
qatar kelgen birneshe apostrofty áripterden 
quralǵan sózderde, ondaǵy dáıekshelerdiń qaı áripke 
qatystylyǵyn anyqtaý qıyn. Sonyń áserinen sózdi 

bir qarap tanýda qıynshylyqtar týady. Ekinshiden, 
sózderdi jazý barysynda eki ese ýaqyttyń jumsalýy da 
tıimsiz. Atalǵan sóılemdegi 3 áripten turatyn «Áje» 
sózin latyn grafıkasynda jazý úshin pernetaqtadan 
4 perneni, «Sháı» sózi úshin 6 perneni basýǵa týra 
keledi», dep keltiredi M.Áýezov atyndaǵy Ádebıet jáne 
óner ınstıtýtynyń dırektory Ýálıhan Qalıjanovtyń sózin 
«Egemen Qazaqstan» gazeti.

Nátıjesinde, jańa álipbıde buǵan deıingi qısynsyz 
sanalǵan birqatar apostroftar alynyp tastalynyp otyr.

Sońǵy nusqanyń tıimdiligi nede?
«Jańa nusqanyń tıimdirek ekendigin baıqaýǵa 
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bolady. Birinshiden, apostrof úshin bólek perne 
basylmaıdy. Noqat qoıylatyn tól áripter Á, Ǵ, Ń, О́, Ú 
dybystary jáne Ý dybysy pernetaqtaǵa jańa perne 
retinde engiziletin bolady. Demek, bir árip bir perneni 
basýmen ǵana berilip, ýaqytty únemdeýge yqpal etedi. 
Ekinshiden, oqý barysynda sózdi qurap turǵan áripterdi 
anyq ajyratýǵa jáne bir qarap tanýǵa múmkindik týady. 
Tól dybystardy qosymsha perne etip engizý úrdisi 
latyn grafıkasyn qoldanatyn elderdiń barlyǵyna derlik 
tán dep aıtýǵa bolady (Ispanıa, Fransıa, Túrkıa, Vetnam, 
t.b.). Sol sebepten, tól 6 áripti pernetaqtaǵa syıǵyzýǵa 
ábden bolady dep oılaımyn. Osy tusta, búginge deıin 
qoldanylyp kelgen kırıller grafıkasy negizindegi 
qazaq pernetaqtasyndaǵy qosymsha perne sany 
– 9 ekendigin eske alaıyq», deıdi Ádebıet jáne óner 
ınstıtýtynyń dırektory Ýálıhan Qalıjanov.

Aqparat jáne kommýnıkasıa mınıstri Dáýren Abaev 
jańa álipbıdiń artyqshylyǵy retinde ǵalamtordaǵy 

jumysqa ıkemdiligine nazar aýdardy. IT-mamandar 
apostrofsyz delinetin álipbıdiń tehnıkalyq jaǵynan 
qolaıly bolýyna kúsh salǵan.

Jumys tobynyń basshysy, fılolog, Til bilimi 
ınstıtýtynyń basshysy Erden Qajybek dıakrıtıkalyq 
belgilerdiń birden sińisip ketetinine sendiredi. Endi, 
ǵalymnyń pikirinshe, tildiń saýattylyǵynyń saqtalyp 
qalýyna kóńil bólý kerek.

Negizgi jumys áli alda
Mádenıet mınıstrligi latyn álipbıine kóshýdiń úsh 

kezeńin josparlap qoıypty. 2018-2020 jyldar aıasynda 
daıyndyq jumystary júrgizilip, normatıvtik-quqyqtyq 
baza jetildirilmek. 2021-2023 jyldarda Qazaqstan 
azamattarynyń jeke kýálikteri men tólqujattary, 
ózge de memlekettik tildegi qujattar latyn álipbıine 
negizdelmek. 2024-2025 jyldar ishinde memlekettik, 
bilim berý mekemeleri, memlekettik BAQ is júrgizýdiń 

sony úlgisine kóshirilmek. Bul is-
qımyldardy úılestirý úshin «Til 
qazyna» ortalyǵy qurylýda.

Ázirge, qazaqstandyqtar 
latynshaǵa aýysýǵa jeńildetýge 
óz usynystaryn jasap jatyr. 
Petropavl qalasynyń oqýshylary 
smartfondarǵa arnalǵan 
konvertasıa qosymshasyn oılap 
tapsa, Mańǵystaý oblysy Shetpe 
kentiniń muǵalimderi latyn 
áripterin baspaldaqtarǵa jazý arqyly 
jattatý nıetinde. Onlaın aýdarma 
betterinde de keıbir áripterde 
ózara aıyrmashylyq bar. Sondyqtan, 
tıisti erejelerdi qalyptastyryp, 
túbegeıli ortaq ońtaıly sheshimge 
toqtaǵansha áli qyrýar sharýanyń 
kútip turǵany anyq.

P.S.Qazaqstan Respýblıkasynyń 
Prezıdenti 2025 jylǵa deıin latyn 
álipbıine is júrgizý men merzimdi 
baspasózdi aýystyrý qajettigin 
tapsyrǵany belgili. Al, tarıhta, 
qazaq halqynda 1929 jylǵa deıin 
arab álipbıi bolyp, 1929 jyldan 
1940 jylǵa deıin resmı túrde latyn 
álipbıi kádege jarap, qazirgi kezde 
paıdalanylyp jatqan kırıllısa 1940 
jyldan iske asa bastaǵan.

Aldabergen Maratuly

№ Жазылуы Дыбысталуы № Жазылуы Дыбысталуы

1 A a [а] 17 Ń ń [ң]

2 Á á [ә] 18 O o [о]

3 B b [б] 19 О́ ó [ө]

4 D d [д] 20 P p [п]

5 E e [е] 21 Q q [қ]

6 F f [ф] 22 R r [р]

7 G g [г] 23 S s [c]

8 Ǵ ǵ [ғ] 24 T t [т]

9 H h [х],  [h] 25 U u  [ұ]

10 I i [і] 26 Ú ú [ү]

11 I ı [и], [й] 27 V v [в]

12 J j [ж] 28 Y y [ы]

13 K k [к] 29 Ý ý [у] 

14 L l [л] 30 Z z [з]

15 M m [м] 31 Sh sh [ш]

16 N n [н] 32 Ch ch [ч]
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НОВУЮ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ «КАЗАТОМПРОМА» 
РАССМОТРЯТ В ШЫМКЕНТЕ

«САМРУК-КАЗЫНА» ПЕРЕХОДИТ НА ЕДИНУЮ 
ПЛАТФОРМУ ЗАКУПОК

Корпоративные ценности, Cтратегия развития на 

2018-2028 годы–эти темы руководители и сотрудни-

ки группы компаний АО «НАК «Казатомпром» 

обсудят 2 марта на таунхолле в Шымкенте.

Председатель правления национальной 
атомной компании Галымжан Пирматов презен-
тует ценности новой корпоративной культуры. 
От приверженности им каждого сотрудника за-
висит улучшение операционной и финансовой 

В АО «Самрук-Казына» переходят на единую 
платформу закупок и совершенствуют процесс 
предварительного квалификационного отбора 
поставщиков. О происходящих изменениях ру-
ководство фонда рассказало в ходе брифинга в 
правительстве.

В процессе изменений были оптимизирова-
ны внутрихолдинговые закупки, внедрены меха-
низмы, направленные на обеспечение прозрач-

деятельности, успех и конкурентоспособность 
«Казатомпрома».

О приоритетных направлениях Стратегии 
развития на 2018-2028 годы расскажет главный 
директор по стратегии и маркетингу Риаз Ризви.

ности предварительного квалификационного 
отбора поставщиков.

В этом году перечень закупаемых товаров, 
работ и услуг холдинга состоит из 424 позиций, 
десятикратная оптимизация позволила пере-
дать в конкурентную среду закупки на сумму 
порядка 300 млрд. тенге. К слову, фонд продол-
жит оптимизацию существующего перечня с 
учетом интересов как производственных ком-
паний фонда, так и интересов бизнес сообще-
ства страны.

В июле 2018 года планируется переход груп-
пы компаний фонда на обновленную систему 
электронных закупок. Планируемая к внедре-
нию система позволит охватить 55 так называ-
емых «профилей рисков».

Всего же на сегодняшний день фондом раз-
работаны и определены 117 «профилей рисков» 
в рамках внедрения камерального контроля.

 
zakon.kz
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ГИГАНТ
А вы знали, что в группе компаний АО «Самрук-Қазына» есть пред-
приятие, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса?

Этим рекордсменом является АО «Станция 
Экибастузская Грэс-2». Точнее, ее дымовая тру-
ба. Ее высота составляет почти 420 метров и 
считается самой высокой трубой в мире. Диа-
метр трубы у основания 44 м, диаметр устья – 
14,2 м, суммарная масса 60 – тысяч тонн.

Строительство станции началось в 1979 году. 
Первый энергоблок введен в работу 25 декабря 
1990 г., а второй – 31 декабря 1993 г. В торже-
ственной церемонии пуска второго энергобло-
ка принимал участие Президент Республики Ка-
захстан.

К слову, в Книгу рекордов Гиннесса могла 
попасть не только дымовая труба, но и сама 
ЭГРЭС-2 как самая мощная в мире, но она еще 
недостроена. Сейчас станция является казах-
станско-российским совместным предприяти-
ем с двумя энергоблоками и способна выраба-
тывать 1 тысячу мегаватт электроэнергии. Этого 
вполне достаточно, чтобы обеспечивать желез-
ные дороги Казахстана, космодром «Байконур», 
канал Иртыш — Караганда и северные области 
страны.

28/02/2018



Милые дамы!

Поздравляем Вас с наступающей весной и приглашаем принять 
участие в конкурсе «Мисс Самрук-2018». 

Согласно древнему сказанию, священная птица Самрук, закрывая 
небо крыльями, прилетела к Байтереку, чтобы, укрывшись в высокой 
кроне, отложить золотое яйцо — Солнце, дарующее всему живому 
свет и тепло, жизнь и надежду.
Участницы нашего конкурса должны быть подобны птице счастья 
Самрук — такие же целеустремленные и одухотворенные, излучать 
красоту и добро. 

Принять участие в конкурсе «Мисс Самрук-2018» могут дамы 
(без ограничений по возрасту), работающие в группе компаний 
фонда не менее 1 года. Нужно всего лишь отправить фото и 
заполнить заявку. Прием заявок — до 25 марта 2018 года. 

Конкурс проводится в 5 номинациях на платформе корпоративного 
портала www.myportal.kz по системе онлайн-голосования. 
Финалистки получат дипломы и ценные подарки.

Положение о конкурсе можно скачать здесь. 
Заполнить заявку на участие в конкурсе можно здесь.
Телефон для справок: +7 (7172) 26 60 06
Возникли сложности со входом на myportal.kz? 
Звоните  +7 (7172) 999 017 

https://myportal.kz/photocon/64462/
http://cscc.kz/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80.docx
https://myportal.kz/upload/medialibrary/ee9/Polozhenie_o_konkurse_Miss_Samruk_2018.docx
https://myportal.kz/upload/medialibrary/d89/forma-zayavki.docx


SK NEWS Это интересно25 28/02/2018

+7 771 505 50 50+7 771 505 50 50

Корпоративная газета группы 

компаний АО «Cамрук-Қазына» 

Периодичность: два раза в месяц

Издатель: Центр социального

взаимодействия и коммуникаций

Над номером работали:
Лилия Ержанова
Алдаберген Кемпирбаев
Асель Ермаканова
Алмат Жумабек
Адрес: 010000,  г. Астана, 
БЦ «Изумрудный квартал», ул. Кунаева 8, Блок Б
 +7 771 505 50 50, e-mail: news@cscc.kz

Свидетельство
о постановке на учет
СМИ № 16686-Г
от 6 октября 2017 года
выдано Министерством
информации и 
коммуникаций РК.

НА ПЛАТФОРМЕ AMAZON ВПЕРВЫЕ
НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ КАЗАХСКИЕ 
КОМИКСЫ

КАК ФИНАНСИСТ СОЗДАЛ СТАРТАП, 
ПОМОГАЮЩИЙ НАЙТИ ЯЗЫКОВЫЕ 
КУРСЫ

В АМЕРИКЕ НАШЛАСЬ 
ИСЧЕЗНУВШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КАЗАХСТАНСКИЙ ВАГОНЧИК ДЛЯ 
УЛИЧНОЙ ЕДЫ «ТРОНУЛСЯ» НА 
ЭКСПОРТ

Два друга Мадибек Мусабеков и Бек-
зат Мырзахметов из Алматы превра-
тили хобби в профессию и вышли на 
американский рынок.

Алматинец Мирас Нурахметов запу-
стил единую платформу по поиску 
языковых курсов LinguaHub.me.

Бизнесмен Андрей Шенцов готов по-
мочь клиентам в развитии street food.

Археологи из Копенгагенского уни-
верситета в Дании выяснили, что...

Комикс о герое Ermek the Batyr (Батыр Ермек) 
основан на казахских легендах и мифологии. И 
это первый казахстанский комикс, поступив-
ший в продажу в США на платформе Amazon — 
ComiXology. Его стоимость $1,99.

Пользователю достаточно задать необходи-
мые ему требования: программу, формат, уро-
вень знаний, возраст, время, дни недели учебы, 
адрес и стоимость. Платформа автоматически 
делает подборку из более 300 языковых школ.

Читать Читать

Читать Читать

https://www.comixology.com/Ermek-the-Batyr/comics-series/112019?ref=cHVibGlzaGVyL3ZpZXcvZGVza3RvcC9saXN0L3Nlcmllc0xpc3Q
https://forbes.kz/made_in_kz/na_platforme_amazon_vpervyie_nachali_prodavat_kazahskie_komiksyi/
https://forbes.kz/made_in_kz/kak_finansist_sozdal_startap_pomogayuschiy_nayti_yazyikovyie_kursyi_1
https://forbes.kz/made_in_kz/kazahstanskiy_vagonchik_dlya_ulichnoy_edyi_tronulsya_na_eksport/
https://lenta.ru/news/2018/02/20/taino/

