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ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ АССАМБЛЕИ НАРОДА 
 

http://assembly.kz/kk/news/bolashagy-birtutas-ult-tortinshi-institucionaldy-
reformany-zhuzege-asyru-turaly-baspasoz 

 
БОЛАШАҒЫ БІРТҰТАС ҰЛТ – ТӨРТІНШІ 

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ РЕФОРМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

ТУРАЛЫ БАСПАСӨЗ МӘЖІЛІСІ 
18.07.2015, 12:50   50 

 
2015 жылғы 18 шілде күні сағат 11.00-

де ҚР Президенті жанындағы Орталық 

коммуникация қызметінде Болашағы 

біртұтас ұлт – төртінші 

институционалды реформаны жүзеге 

асыру туралы баспасөз мәжілісі өтті. 

Мәжілісті Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Төрағасының орынбасары 

– Хатшылық меңгерушісі Ералы 

Тоғжанов, Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Хатшылық меңгерушісінің орынбасары Леонид Прокопенко, 

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 

академиясының Орталық Азия өңіріндегі этносаралық және 

конфессияаралық қатынастарды зерттеу орталығының басшысы, әлеуметтану 

ғылымының докторы Сәдуақасова Айгүл Кәкімбекқызы өткізді. 
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http://assembly.kz/ru/news/press-konferenciya-po-realizacii-chetvertoy-

institucionalnoy-reformy-naciya-edinogo-budushchego 

 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕТВЕРТОЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ, НАЦИЯ ЕДИНОГО 

БУДУЩЕГО. 
18.07.2015, 12:53   55 

 

 

18 июля в 11:00 часов на площадке 

Службы центральных коммуникаций 

при Президенте РК состоялась  пресс-

конференция по реализации четвертой 

институциональной реформы, Нация 

единого будущего. 

В пресс-конференции приняли участие 

Заместитель Председателя – 

заведующий Секретариатом Ассамблеи 

народа Казахстана Администрации 

Президента Республики Казахстан - Ералы Тугжанов, заместитель 

заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана - Леонид 

Прокопенко, Руководитель Центра по изучению межэтнических и 

межконфессиональных отношений в центрально-азиатском регионе 

Академии Государственного Управления при Президенте РК-Айгуль 

Садвокасова. 
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http://assembly.kz/en/news/press-conference-implementation-fourth-

institutional-reform-nation-unified-future 

 

PRESS CONFERENCE ON THE IMPLEMENTATION OF THE 

FOURTH INSTITUTIONAL REFORM, NATION OF UNIFIED 

FUTURE. 

18.07.2015, 12:56   47 

 
 

July 18, 2015 at 11:00 a.m. at the site of the 

Central communications service under the 

President of RK held a press conference on 

the implementation of the fourth 

institutional reform, Nation of unified 

future. 

The press conference was attended by 

Deputy Chairman - Head of the Secretariat 

of the Assembly of People of Kazakhstan 

of President Administration of the Republic 

of Kazakhstan - Yeraly Tugzhanov, deputy head of the Secretariat of the Assembly 

of People of Kazakhstan - Leonid Prokopenko, head Center for Interethnic and 

Interconfrssional Studies in Central Asian Region of the Academy of Public 

Administration under the President of RK-Aigul Sadvokasova. 
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ТЕЛЕКАНАЛЫ 
 

http://khabar.kz/kz/news/kogam-kz/item/28731-kha-nyn-zhana-zhobasy-
ulken-el-ulken-otbasy 

 
ҚХА-ның жаңа жобасы: «Үлкен ел – үлкен отбасы» 

 
Қазақстан халқы Ассамблеясы биыл барлық қайырымдылық шараларға 

қолдау жасайды. Бұл жөнінде бүгін Орталық коммуникациялар қызметінде 

Ассамблеяның өкілдері мәлімдеді.  Бұдан бөлек бірлестік Қазақстан халқы 

бірлігін нығайтуға қатысты мәселелерді шешетін болады. Яғни Ассамблея 

медиация орталығына айналмақ. Осы мақсатта еліміздің барлық 

аймағындағы «Достық» үйлерінде қоғамдық қабылдау бөлімдерін ашу 

көзделіп отыр. Оған кез келген азамат өзінің арыз-шағымын айтып бара 

алады.  Сонымен қатар Қазақстан халқы Ассамблеясы болашағы біртұтас ұлт 

қалыптастыру мақсатында, жастар тәрбиесі мен біліміне көбірек көңіл 

бөлуде.   Ералы Тоғжанов, Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының 

орынбасары -Жастар ұйымдары қазір бүкіл өңірлердің барлығында құрылды. 

Екіншіден, жастардың негізгі бөлігі – студенттер. Соған байланысты арнайы 

жоғары оқу орындарда Ассамблеяның кафедрасы құрылды. Ол дегеніміз 5 

жыл оқу оқыған балалардың сана-сезімінде бірлікке байланысты, елдікке 

байланысты мәселелер осы кафедра арқылы жүргізіледі.  
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http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/28730-novyj-proekt-ank-

bolshaya-strana-bolshaya-semya 

 

Новый проект АНК «Большая страна - большая семья»  
18.07.2015 12:29  

 

Сегодня в Астане на брифинге СЦК эксперты рассказали о реализации 4 

институциональной реформы - «Нация единого будущего». Эксперты АНК 

рассказали о разработанных проектах и их значимости для каждого 

гражданина страны. План Нации «100 шагов» это новый прорывной шаг 

Казахстана на пути к вхождению в 30 развитых стран. - Цель проекта 

«Большая страна - большая семья»  дойти до каждого гражданина 

Казахстана. Это новый вектор развития Ассамблеи народа Казахстана. Она 

станет патроном всех благотворительных мероприятий, станет новым 

центром медиации, в которых будут решаться вопросы укрепления нации - 

об этом сообщил Ералы Тугжанов, заместитель председателя АНК В рамках 

празднования 20-летия АНК проведено 19 759 мероприятий, в которых 

приняли участие более 8 млн.человек. Принцип гражданства главное 

консолидирующее начало, обеспечивающие права и обязанности. Каждый 

гражданин должны иметь гарантию обеспечения будущего своих детей. - В 

Казахстане работа по медиации только разворачивается. Институт медиации 

предназначен для предотвращения конфликтов. Советы общественного 

согласия АНК, обеспечивают диалоги между гражданами страны по 

различным вопросам. Направляют диалог гражданского общества и 

государства в правовое поле, - подчеркнул Леонид Прокопенко, заместитель 

заведующего секретариатом АНК Администрации Президента РК. - 

Институт медиации - живая структура, которая может помогать всем, это 

обыденная наша с вами жизнь. Разговор которой начинается с вопроса: 

чтобы хотел ты, - отметила Айгуль Садвокасова, руководитель Центра по 

изучению межэтнических отношений в Центральной Азии Академии 

госуправления при Президенте РК. 
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Қазақстан халқы Ассамблеясының 2025-жылға дейінгі даму 

тұжырымдамасына толықтырулар енгізілетін болады  

 
17:30, 18 шілде 2015  

 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 2025-жылға дейінгі даму 

тұжырымдамасына толықтырулар енгізілетін болады Бұл туралы бүгін 

Ассамблея төрағасының бірінші орынбасары Ералы Тоғжанов мәлім етті. 

Оның айтуынша, Ассамблея замана ағымына сәйкес өзгеріп отыруы тиіс. 

Тіпті одан озық жүру, бір қадам алда тұру мақсаты да қойылуда. «Сонымен 

қатар Қазақстан халқы Ассамблеясының мәртебесі жеке белгіленетін болады. 

Ассамблея сессиясында Мемлекет басшысы «бұл ұйым жалпы мемлекеттік, 

жалпы азаматтық және саяси үстілік институт», деген. Сондықтан осы 

тұрғыда өзгерістер Ассамблеяның мазмұндық жағын қамтып, институттық 

құрылымын бекітуге бағытталады», - деді ол.  

  Индира БЕГАЙДАР 
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Достық үйлерінде қоғамдық қабылдау бөлімдері ашылмақ  
18 07 2015 15:15  

 

Қазақстан халқы Ассамблеясы биыл барлық қайырымдылық шараларға 

қолдау жасайды. Бұл жөнінде бүгін Орталық коммуникациялар қызметінде 

Ассамблеяның өкілдері мәлімдеді. Бұдан бөлек бірлестік Қазақстан халқы 

бірлігін нығайтуға қатысты мәселелерді шешетін болады. Яғни Ассамблея 

медиация орталығына айналмақ. Осы мақсатта еліміздің барлық 

аймағындағы Достық үйлерінде қоғамдық қабылдау бөлімдерін ашу көзделіп 

отыр. Оған кезкелген азамат өзінің арыз-шағымын айтып бара алады. 

Сонымен қатар Қазақстан халқы Ассамблеясы болашағы біртұтас ұлт 

қалыптастыру мақсатынд, жастар тәрбиесі мен біліміне көбірек көңіл бөлуде. 

Ералы Тоғжанов, Қазақстан халқы ассамблеясы Төрағасының орынбасары: - 

Жастар ұйымдары қазір бүкіл өңірлердің барлығында құрылды. Екіншіден, 

жастардың негізгі бөлігі – студенттер. Соған қайдланысты арнайы жоғарғы 

оқуорындарда Ассамблеяның кафедрасы құрылды. Ол дегеніміз 5 жыл 

оқуоқыған балалардың санасезімінде бірлікке байланысты, елдікке 

байланысты мәселелер осы кафедра арқылы жүргізіледі.  

.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСВА 

 
http://www.inform.kz/kaz/article/2798097 

 
18 Шілде 2015, 13:00 
 

Қазақстан халқы Ассамблеясының даму тұжырымдамасына 

өзгерістер енгізілмек 
 

АСТАНА. ҚазАқпарат - Қазақстан халқы Ассамблеясының 2025 жылға 

дейінгі даму тұжырымдамасына толықтырулар енгізілетін болады. 

Бұл туралы бүгін Орталық коммуникациялар қызметінде Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Төрағасының бірінші орынбасары Ералы Тоғжанов мәлім етті. 

«Қазақстан халқы Ассамблеясының 2025 жылға дейінгі даму 

тұжырымдамасына толықтырулар енгізілетін болады. Мұндай тұжырымдама 

қолданыста барын білесіздер. 2008 жылы қабылданған «Қазақстан халқы 

Ассамблеясы туралы» заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді жоспарлап 

отырмыз», - деп атап өтті Е.Тоғжанов.   

Оның айтуынша, Ассамблея замана ағымына сәйкес өзгеріп отыруы тиіс. 

Керек десеңіз одан озық жүру, бір қадам алда тұру мақсаты да қойылып 

отыр. 

«Сонымен қатар Қазақстан халқы Ассамблеясының мәртебесі жеке 

белгіленетін болады. Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиясында 

Мемлекет басшысы Ассамблея жалпы мемлекеттік, жалпы азаматтық және 

саясиүстілік институт деген болатын. Сондықтан осы тұрғыда өзгерістер 

Қазақстан Ассамблеясының мазмұндық жағын қамтып, институттық 

құрылымын бекітуге бағытталатын болады», - деді ол. 

Ассамблея Төрағасының бірінші орынбасары атап көрсеткеніндей, бұл 

толықтырулар орталық мемлекеттік  атқарушы органдардың жұмысын 

реттейтін заңдарға да өзгерістер алып келуі ықтимал. 
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Қазақстандық біртектілік азаматтық қағидаттарға сәйкес 

дамитын болады - Е.Тоғжанов 
 

АСТАНА. ҚазАқпарат - Елбасының 

ұсынған «Біртектілік пен бірлік» атты 

төртінші институционалды даму 

реформасының басты мақсаты - қоғамдық 

келісім. 

Бұл туралы бүгін Орталық 

коммуникациялар қызметінде Қазақстан 

халқы Ассамблеясы Төрағасының бірінші 

орынбасары Ералы Тоғжанов мәлім етті. 

Оның сөзі бойынша, қазіргі уақытта ел алдындағы мақсаттардың бірі - 

азаматтық сана-сезімді қалыптастыру. Ол негізгі төрт бағыт бойынша 

дамымақ. «Біріншіден, қазақстандық біртектілік азаматтық қағидаттар 

негізінде дамитын болады. Екіншіден, жалпы азаматтық құндылықтардың 

өзегі «Мәңгілік ел» болуы керек. Жаңа азаматтық біртектіліктің басымдығы - 

тарихи жетістіктердің айналасында бірігу. Үшіншіден, үштұғырлы тіл біз 

үшін өте маңызды. Төртіншіден, барлық жұмыстар «Мәңгілік ел» жаңа 

формациядағы буынды қалыптастыруға  бағытталады», - дейді ол. 

"Елбасының ұсынған «Біртектілік пен бірлік» атты төртінші 

институционалды даму реформасының басты мақсаты - қоғамдық келісім. 

Мұның алдында мемлекетімізде біртектілігін дамыту тұжырымдамасы да 

қабылданған болатын. Ол 1996 жылы Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу 

кезеңінде бекітілген еді. Ең басты көздегені, мемлекеттік құрылымды 

нығайту болатын. Конституция қабылданғаннан соң 1995 жылы ең басты 

мүдделердің бірі - Қазақстанды әлемге мойындату. Барлық дамуымыздың, 

экономикалық болсын, әлеуметтік салада болсын, негізгі қағидаты - халық 

бірлігі болғанын айта кету керек. Бүгінде ол мақсат орындалды - халықтың 

95 пайызы біз тәуелсіз Қазақстанның азаматтарымыз деп санайды. Енді оны 

осы төрт бағытта жаңаша тұрғыда реформалауымыз шарт», - деп атап өтті 

Е.Тоғжанов.   

http://www.inform.kz/kaz/article/2798100


http://www.inform.kz/rus/article/2798091 

 

18 Июля 2015, 12:29 

Казахстанская идентичность будет строиться на основе 

принципа гражданства - Е. Тугжанов 
 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Целью реализации 

четвертой институциональной реформы 

«Нация единого будущего» является 

обеспечение единства нашей страны. Об этом 

сегодня заявил заместитель председателя 

Ассамблеи народа Казахстана, заведующий 

секретариатом АНК Ералы Тугжанов на 

пресс-конференции в СЦК.  

По его словам, на сегодня одной из главных задач является формирование 

сознания гражданина страны. В этой работе были обозначены четыре 

приоритетных направления. 

«Во-первых, казахстанская идентичность будет строиться на основе 

принципа гражданства. Во-вторых, стержнем общегражданских ценностей 

являются ценности «Мәңгілік Ел». Приоритетом новой гражданской 

идентичности станет консолидация исторических достижений. Третье: 

принципиальным вопросом является триединство языков. В-четвертых, вся 

работа будет направлена на новое поколение «Мәңгілік Ел», - пояснил 

Е.Тугжанов. 

 

 

  

http://www.inform.kz/rus/article/2798091


http://www.inform.kz/rus/article/2798098 

 

18 Июля 2015, 13:00 

Елбасы является гарантом стабильности и согласия - Е. 

Тугжанов 
 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четвертая 

институциональная реформа, объявленная 

Президентом РК, является объемной и охватывает 

все остальные. Об этом сегодня заявил заместитель 

председателя Ассамблеи народа Казахстана, 

заведующий секретариатом АНК Ералы Тугжанов 

на пресс-конференции в СЦК.  

«Среди 5 направлений сегодня обозначена 4-я реформа - это идентичность и 

единство. Фактически это направление охватывает все 5 реформ, так как все 

направления напрямую касаются стабильного развития нашего государства и 

обеспечения единства нашей страны», - сказал Е. Тугжанов. 

 

Он также добавил, что Казахстан на сегодня ставит амбициозную задачу по 

вхождению в 30-ку развитых государств мира. 

 

«В этом вопросе учитываются международные стандарты, но главный 

концепт обозначен как триединство Елбасы, «Мәңгілік Ел» и народа. Это три 

неделимых понятия, заложенных в основу концепции идентичности. Почему 

Елбасы? Потому что - это гарант стабильности, гарант согласия, гарант 

обеспечения каждого гражданина нашей страны. «Мәңгілік Ел» - это главная 

консолидирующая идея, которая направлена на объединение всего народа 

Казахстана. И народ - главный и единственный источник государственной 

власти», - пояснил Е. Тугжанов. 

  

http://www.inform.kz/rus/article/2798098
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Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы заңға өзгерiстер 

енгiзiледi 
 

АСТАНА. 18 шiлде 2015, 13:03. BNews.kz 

«Болашағы бiртұтас ұлт» төртiншi институттық реформа аясында Қазақстан 

халқы Ассамблеясы туралы заңға өзгерiстер енгiзiледi. Бұл туралы бүгiн ҚР 

Президентi жанындағы Орталық коммуникациялар қызметiнде өткен 

баспасөз мәслихатында ҚХА төрағасының орынбасары-хатшылық 

меңгерушiсi Ералы Тоғжанов мәлiм еттi, деп хабарлайды BNews.kz тiлшiсi.  

«Iс-қимыл жоспары әзiрлендi, ол көптеген мемлекеттiк органдардың 

қызметiн қамтиды. Осы жоспардың бiр ерекшелiгiне тоқталсам, Қазақстан 

халқы Ассамблеясының сессиясында тұңғыш рет министрлiктер жүзеге 

асыратын бағдарламалардың қорытындысы Президентке баяндалады. 

Мұндай тәжiрибенi алғаш рет енгiзiп отырмыз. Реформа бiрнеше бағытты 

қамтиды: «Үлкен ел - үлкен отбасы», «Менiң елiм», «Нұрлы жол», «Жалпыға 

ортақ еңбек қоғамы» жобалары iске асырылады», - деп хабарлады 

Е.Тоғжанов.  

Оның айтуынша, реформа аясында бiрнеше заңға өзгерiстер енгiзу 

жоспарланып отыр.  

«Қолданыстағы заңнама аясында 2025 жылға дейiнгi Қазақстан халқы 

Ассамблеясын дамыту тұжырымдамасына қосымша өзгерiстеренгiзiледi. 

Мұнымен қатар, бүгiнгi күнi бiз 2008 жылы қабылданған ҚХА туралы заңға 

өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудi қарастырып жатырмыз», - дедi ол. 

 
Айымгүл ӘБІЛЕВА 
  

http://bnews.kz/kk/news/post/277797/
http://bnews.kz/kk/news/region/55/
http://bnews.kz/kk/
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Болашағы бiртұтас ұлтты қалыптастыру бойынша iс-қимыл 

жоспары әзiрлендi 
 

АСТАНА. 18 шiлде 2015, 13:40. BNews.kz 

Қазақстан халқы Ассамблеясы бiрқатар министрлiктермен бiрлесiп, 

«Болашағы бiртұтас ұлт» төртiншi институттық реформаны жүзеге асырудың 

iс-қимыл жоспарын әзiрледi. Бұл туралы бүгiн ҚР Президентi жанындағы 

Орталық коммуникациялар қызметiнде өткен баспасөз мәслихатында ҚХА 

төрағасының орынбасары-хатшылық меңгерушiсi Ералы Тоғжанов мәлiм 

еттi, деп хабарлайды BNews.kz тiлшiсi.  

«Мемлекет басшысы бес институттық реформаны жүзеге асыру бойынша 

нақты бағыттарды анықтады. Осы ретте ҚХА қазақстандық азаматтық 

бiрегейлiктi қалыптастыру бойынша жұмыс жасайды», - дедi Е.Тоғжанов.  

Оның хабарлауынша, тұрақты саяси қоғамды қалыптастыру жұмыстарын әрi 

қарай ұйымдастыру үшiн iс-қимыл жоспары әзiрленген.  

«Iс-қимыл жоспары әзiрлендi, ол көптеген мемлекеттiк органдардың 

қызметiн қамтиды. «Үлкен ел - үлкен отбасы», «Менiң елiм», «Нұрлы 

болашақ», «Жалпыға ортақ еңбек қоғамы» секiлдi нақты жобалар 

анықталды», - деп нақтылады Е.Тоғжанов.  

Айымгүл ӘБІЛЕВА 

 

  

http://bnews.kz/kk/news/post/277809/
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Ассамблея народа Казахстана формирует новую гражданскую 

идентичность - Е.Тугжанов 
 

АСТАНА. 18 июля 2015, 12:15. BNews.kz 

Целью реализации четвертой институциональной реформы «Нация единого 

будущего» является обеспечение единства нашей страны. Главным 

концептом обозначено триединство понятия. Об этом и о работе над задачей 

в целом сообщил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, 

заведующий секретариатом АНК Ералы Тугжанов на пресс-конференции в 

СЦК при Президенте РК, передает корреспондент BNews.kz. 

«Мәңгілік ел» - главная идея, направленная на единство. Принципы идеи: 

гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености, 

толерантность, преданность и патриотизм», - отметил Е.Тугжанов. 

Главная задача на сегодняшний день - это формирование сознания 

гражданина страны. Е.Тугжанов определил 4 главных приоритета в этой 

работе. 

«Во-первых, казахстанская идентичность будет строиться на основе 

принципа гражданства. Во-вторых, стержнем общегражданских ценностей 

являются ценности «Мәңгілік ел». Приоритетом новой гражданской 

идентичности станет консолидация исторических достижений. Третье: 

принципиальным вопросом является триединство языков. В-четвертых, вся 

работа будет направлена на новое поколение «Мәңгілік ел», - пояснил 

Е.Тугжанов. 

  

Малика ШАЙКЕНОВ 
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Е.Тұғжанов: 5 институционалды реформа Қазақстанда бірлік 

пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған 
 

4-ші институционалды реформа – бірлік пен келісім – 5 реформаны қамтып 

отыр, барлық бағыттар біздің елде тұрақтылық пен келісімді сақтауға 

бағытталған, деді ОКҚ брифингінде ҚР Президенті Әкімшілігі ҚХА 

хатшылығының меңгерушісі – басқарма төрағасының орынбасары Ералы 

Тұғжанов. 

АСТАНА ҚАЛАСЫ18 Шілде , 12:36 

«Елбасы 5 институционалды реформаның жүзеге асуы бойынша тапсырма 

берді «Біздің бір болашағымыз – барлық реформаның негізгі атауы. 5 аталған 

реформаның 4-ші реформасы – бұл бірлік пен келісім. Барлық  бағыттар 5-ші 

бағытты қамтиды, себебі барлық реформада тұрақтылық пен келісім сақтау 

шаралары бар», - деді Е.Тұғжанов. 

Оның айтуынша, Қазақстанның негізгі мақсаты – 2050 жылға қарсы 30 

дамыған ел қатарына ену. Бұл орайда халықаралық стандарттарды еске ала 

отырып, «Мәңгілік ел» идеясы құрылды. 

«Бұл үш түсінік бейбітшіліктің негізіне түйстірілген. Неге Елбасы? Бұл 

тұрақтылықтың кепілі, келісімнің кепілдігі. «Мәңгілік ел – бастыбағыттаушы 

идея, ол бар Қазақстанның бірігуіне бағытталған»,- деді ол. 

Анар Тәңірқұлова 
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Е. Тугжанов: 5 институциональных реформ направлены на 

обеспечение стабильности и единства Казахстана 
 

4-я институциональная реформа – идентичность и единство – фактически 

охватывает все 5 реформ, так как все направления касаются стабильного 

развития республики и обеспечения единства нашей страны, сказал 

заместитель председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Администрации Президента РК Ералы Тугжанов на пресс-

конференции в СЦК. 

АСТАНА18 Июля , 12:36 

«Было поручение Главы государства по 5 институциональным реформам 

«Нация единого будущего» – это основное название всех реформ. Среди 5 

направлений сегодня обозначена 4-я реформа – это идентичность и единство. 

Фактически это направление охватывает все 5 реформ, так как все 

направления напрямую касаются стабильного развития нашего государства и 

обеспечения единства нашей страны», – сказал Е. Тугжанов. 

По его словам, основная задача Казахстана – войти в 30-ку развитых 

государств мира к 2050 году. В этом вопросе учитываются международные 

стандарты, но главный концепт обозначен как триединство народа – Елбасы, 

«Мәңгілік Ел», народ. 

«Это три неделимых понятия, заложенных в основу концепции 

идентичности. Почему Елбасы? Потому что – это гарант стабильности, 

гарант согласия, гарант обеспечения каждого гражданина нашей страны. 

«Мәңгілік Ел» – это главная консолидирующая идея, которая направлена на 

объединение всего народа Казахстана. И народ – главный и единственный 

источник государственной власти», – подчеркнул он. 

Анара Таныркулова 
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Елімізде ҚХА-ның 20 жылдығына орай  

19 756 іс-шара өткізілген 

 

Астана. 18 шілде. Baq.kz – Биыл Қазақстан халқы ассамблеясының жылы. 

Оның аясында бүкіл ел аумағында жыл басынан бері 19 759 іс-шара 

өткізіліптіі. Бұл жайында бүгін ҚР Президенті жанындағы Орталық 

коммуникациялар қызметінде Қазақстан халқы ассамблеясының Ғылыми 

сарапшылық кеңесі мүшелерінің қатысуымен өткен брифингте айтылды. 

«ҚХА-ның 20 жылдығына орай әр өңірде түрлі мерекелік шаралар мен 

басқосулар өтуде. Жарты жылда еліміздің қалаларында осы мерекеге 

байланысты 19 759 мерекелік шара өткізіліп, оған елімізден 8 млн 245 мың 

адам қатысқан болатын. Бұл дегеніміз,  ҚХА ұлттық бірлікті нығайту 

бағытында жақсы жұмыс істеуде деген сөз. Мерекелік шаралардан бөлек 

еліміздің барлық өңірлерде қайырымдылық акциялары да өтіп жатыр. 

Сонымен қатар, жоғары оқу орындарда ҚХА жылына орай кафедралар 

ашылады. Оның негізігі мақсаты - бес жыл оқып шыққан әрбір студент 

еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің тарихымен ғана танысып қоймай, болашақта 

елінің патриоты болып өсуіне бірден-бір ықпал етеді» деді ҚХА Хатшылығы 

меңгерушісінің орынбасары Леонид Прокопенко. 

Айта кетейік, биыл елімізде Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы 

аталып өтіп жатыр. Айтулы мерейтой аясында республиканың барлық 

аймағында түрлі мерекелік шаралар мен қайырымдылық акциялары 

ұйымдастырылған. Көпшілігі халықтың әлеуетін, руханиятын арттыруға 

бағытталған. Атап айтар болсақ, "Денсаулық" пойыздары, Ұлы Жеңістің 70 

жылдығына арналған шаралар және тағысын тағы. 
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Қазақстан халқы Ассамблеясының 2025-жылға дейінгі даму 

тұжырымдамасына толықтырулар енгізілетін болады 
Бұл туралы бүгін Ассамблея төрағасының бірінші орынбасары Ералы 

Тоғжанов мәлім етті. 
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