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ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 

http://assembly.kz/kk/news/shygys-kazakstan-oblysynyn-etnomdeni-

birlestikterimen-kezdesu 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ЭТНОМӘДЕНИ 

БІРЛЕСТІКТЕРІМЕН КЕЗДЕСУ 

 

2015 жылдың 5 тамызы күні Өскемен қаласында Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік хатшысы Г.Н.Әбдіқалықованың, Қазақстан 

халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Е.Л. 

Тоғжановтың, Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары О.Г. 

Дымовтың қатысуымен Қазақстан Республикасы Конститутциясының 20 

жылдығына арналған «Қазақстан халқының 100 нақты қадам аясындағы 

біртектілігі мен бірлігі» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференция 

болып өтті. «Біздің кездесуіміздің заң үстемдігі бекітілетін облыстық соттың 

ғимаратында өтуінің жақсы нышаны бар, - деп атап өтті өз сөзінде Ералы 

Тоғжанов, - сот төрелігі мен Ассамблеяның өзара іс-қимылының бұл 

форматы Мемлекет басшысы жүргізіп отырған құқықтық және этностық 

саясаттың қоғамның бар саласында қолдау тауып отырғанын көрсетеді». 
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Конференцияда оқылған баяндамалардың  басты бағыты  реформаның IV 

бағыты, «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының «Біртектілік пен бірлік» 

бағытындағы Ассамблеяның қызметіне қатысты тармақтар,  азаматтық 

біртектілікті нығайту мен  республиканың табысты дамуы үшін берік іргетас 

құру болып табылды. Тұтастай алғанда күн тәртібінде мемлекеттің және 

қоғамның тарапынан кеңінен қарастыруды талап ететін бірнеше мәселелер 

қамтылды. Этномәдени бірлестіктердің өкілдері Ұлт жоспарының 

маңыздылығына мән бере отырып, бірқатар мәселелерді республикалық 

Ассамблея өкілдерімен талқылады. Сондай-ақ қатысушылар Ассамблея 

жылының маңызды оқиғаларымен және республика бойынша Достық 

үйлерінің жұмысындағы қызықты деректерімен бөлісті. 

Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапары шеңберінде  Достық үйі – 

қоғамдық келісім орталығының этномәдени және қоғамдық  бірлестіктері 

өкілдерімен, сонымен бірге ШҚО ҚХА ҒСТ мүшелерімен кездесу өтті.  Онда 

қатысушылар ҚХА жылы аясында өткізіліп жатқан акциялардың 

ауқымдылығы мен мәні туралы және теңдесі жоқ «Баршаға арналған қазіргі 

заманғы мемлекет» - 100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асырудың 

келешек жоспары туралы ашық әңгімелесті.     

«Біз әр қадамымызды жасаған сайын бірте-бірте үлкен елдің үлкен 

отбасына айналып, азаматтық біртектілік қағидатындағы бірліктің бірегей 

моделін нығайта түсеміз, - деп атап көрсетті Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Е.Л. Тоғжанов, - онда 

әркім қоғам мен мемлекет тарапынан қолдауды анық сезінетін болады».  

6 тамызда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысының 

жұмыс сапары шеңберінде Семей қаласындағы Абай атындағы театрда 

Абай Құнанбаевтың 170 жылдығына арналған «Адамзаттың Абайы» 

салтанатты іс-шара болып өтті.   
 

  



 

http://assembly.kz/ru/news/vstrecha-s-etnokulturnymi-

obedineniyami-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti 

ВСТРЕЧА С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

5 августа 2015 года состоялась научно-практическая конференция 

«Идентичность и единство народа Казахстана в контексте Плана нации «Сто 

конкретных шагов» с участием Государственного секретаря РК 

Г.Абдыкаликовой,  заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, 

заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК 

Е.Тугжанова, заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана 

О.Дымова. «Знаменательно, что наша встреча проходит в здании областного 

суда, где утверждается верховенство закона, -отметил в своем выступлении 

Ералы Тугжанов, - этот формат взаимодействия правосудия и Ассамблеи 

свидетельствует о поддержке правовой политики и этнополитики, 

проводимой Главой государства во всех сферах общества».            

На конференции прозвучали выступления, где основным вектором 

являлось IV-е направление реформ Плана нации «Сто конкретных шагов», 

включающим пункты, касательно деятельности Ассамблеи, создания 

фундаментальных основ для успешного развития республики и благополучия 

её граждан. В целом, повестка заседания охватывала целый ряд вопросов, 

требующих широкого рассмотрения с позиций государства и 

общественности. Представители этнокультурных объединений имели 

возможность принять во внимание значимость Плана нации, обсудить ряд 

важных моментов, непосредственно с руководством АНК. Также участники 

поделились интересными фактами, пожеланиями и значимыми 

событиями  текущего Года Ассамблеи из деятельности Домов дружбы по 

республике. 

В рамках рабочего визита в ВКО прошла встреча с представителями 

этнокультурных и общественных объединений, членами НЭГ АНК, СМИ 

региона   в «Доме дружбы – центре общественного согласия» ,  где состоялся 

откровенный разговор о масштабности и значимости проведенных 

акций       в год АНК и дальнейших планах по 

реализации  беспрецедентного  Плана нации – 100 конкретных 

шагов «Современное государство для всех».» Шаг за шагом мы будем 

укреплять уникальную модель единства на принципе гражданской 

идентичности, став одной большой семьей  страны, где каждый будет 

чувствовать поддержку со стороны общества и государства»-подчеркнул 

заместитель  Председателя  Ассамблеи народа Казахстана, заведующий 

Секретариатом АНК Администрации Президента РК Е.Тугжанов. 

http://assembly.kz/ru/news/vstrecha-s-etnokulturnymi-obedineniyami-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti
http://assembly.kz/ru/news/vstrecha-s-etnokulturnymi-obedineniyami-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti


6 августа в г. Семее в театре им.Абая состоялось торжественное 

мероприятие «Адамзаттың Абайы», посвященное 170-летию Абая 

Кунанбаева в рамках рабочего визита Государственного секретаря  РК.  

 

  



 

ИНТЕНЕТ  ПОРТАЛ СЦК при ПРЕЗИДЕНТЕ РК 

 
http://ortcom.kz/news/memlekettik-hatshi-gebdiqaliqova-jyimis-

saparimen-shighis-qazaqstan-oblisina-bardi.7020 

МЕМЛЕКЕТТІК ХАТШЫ Г.ӘБДІҚАЛЫҚОВА ЖҰМЫС 

САПАРЫМЕН ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНА БАРДЫ 

5 тамыз 2015 
 

Мемлекеттік хатшы Г.Әбдіқалықова жұмыс сапарымен Шығыс 

Қазақстан облысына барды 

Бүгін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықованың Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапары 

басталды. 
Сапардың бірінші күні Мемлекеттік хатшы «Қазақстан халқының 

біртектілігі мен бірлігі 100 нақты қадам контексінде» атты ғылыми-

практикалық конференцияда құттықтау сөз сөйлеп, әйелдер қауымымен 

кездесті және бірқатар әлеуметтік кешендерде болып қайтты. 

Іс-шараға қатысушылар конституциялық құрылыс, этносаралық қатынас 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, қазақстандық патриотизм мен 

біртектілікті қалыптастыру жөніндегі кешенді жұмыстар мәселелерін 

талқылады. Қазақстан халқы Ассамблеясының «Үлкен ел – үлкен отбасы», 

«Менің елім» сынды кең ауқымды әлеуметтік жобаларын іске асыру, 

«Мәңгілік Ел» идеясындағы құндылықтарды қазіргі оқу бағдарламасына 

енгізу туралы мәселелерді талқылады. 

Мемлекеттік хатшы сондай-ақ әйелдер қауымымен: мәслихат 

депутаттарымен, бизнес-қауымдастықпен, мәдениет және білім беру 

мекемелері, қоғамдық ұйымдар басшыларымен кездесті. «100 нақты қадам» 

Ұлт Жоспарын іске асыруға әйелдер қауымының атсалысуын жандандыру, 

әйелдер кәсіпкерлігін қолдау, мемлекеттік және қоғамдық басқару ісіндегі 

әйелдердің үлесін арттыру, отбасылық-демографиялық саясатты дамыту 

мәселелері талқыланды. 

Г.Әбдіқалықова пайдалануға биыл берілген облыстық Қан орталығында 

болды. Заманауи автоматтандырылған құрал-жабдықтар лабораториялық 

зерттеулердің сапалы болуын және облыстың медициналық ұйымдарын 

жоғары сапалы қанмен қамтамасыз етеді. Орталықта жоғары білікті 

мамандар қызмет етеді: медициналық персоналдың 93 пайызы жоғары және 

бірінші санатқа ие болса, 7 маман АҚШ-та, Германияда, Израильде, Ресейде, 

Польшада оқу курсынан өткен. 

Мемлекеттік хатшы кездесулер қорытындысы бойынша мемлекеттік 

органдарға нақты тапсырмалар берді.  
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http://ortcom.kz/ru/news/gossekretar-gabdikalikova-posetila-s-

rabochim-vizitom-vostochnokazahstanskuyu-oblast.7020 

ГОССЕКРЕТАРЬ Г.АБДЫКАЛИКОВА ПОСЕТИЛА С 

РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКУЮ 

ОБЛАСТЬ 

5 августа 2015 
 

Госсекретарь Г.Абдыкаликова посетила с рабочим визитом Восточно-

Казахстанскую область 

Сегодня началась рабочая поездка Государственного секретаря 

Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой в Восточно-

Казахстанскую область. 
В рамках первого дня визита Госсекретарь выступила с приветственным 

словом на научно-практической конференции «Идентичность и единство 

народа Казахстана в контексте 100 конкретных шагов». 

Участниками мероприятия были обсуждены вопросы конституционного 

строительства, реализации государственной политики в сфере 

межэтнических отношений, комплексной работы по формированию 

патриотизма и казахстанской идентичности. Кроме того, были отдельно 

рассмотрены реализация масштабных социальных проектов Ассамблеи 

народа Казахстана «Большая страна – большая семья», «Менің елім». 

После этого Гульшара Абдыкаликова встретилась с представителями 

женской общественности: депутатами маслихатов, предпринимателями, 

главами учреждений культуры и образования, общественных организаций. 

Темой обсуждения стали активизация участия женщин в реализации Плана 

Нации «100 конкретных шагов», поддержка женского предпринимательства, 

увеличение представительства женщин в государственном и общественном 

управлении, развитие семейно-демографической политики. 

Государственный секретарь посетила областной Центр крови, который 

был введен в эксплуатацию в текущем году. Установленное там современное 

автоматизированное оборудование позволило повысить качество 

лабораторных исследований и обеспечить медицинские организации области 

компонентами крови высокого качества. В центре работают 

высококвалифицированные специалисты: 93% медицинского персонала 

имеют высшую и первую профессиональные категории, семь специалистов 

прошли обучение в США, Германии, Израиле, России, Польше. 

По итогам встреч Государственным секретарем Гульшарой 

Абдыкаликовой были даны конкретные поручения государственным 

органам. 
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ТЕЛЕКАНАЛЫ 

 
http://kaztv.kaztrk.kz/kz/view/konst_20_kazradio/page_99977_gylsh

ara-abdikalykova-shko-da-otken-konstitutsiyanyn-20-zhy  

05.08.2015 

Гүлшара Әбдіқалықова ШҚО-да өткен Конституцияның 20 

жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференцияға 

қатысты 
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http://24.kz/kz/zhanalyktar2/basty-zha-aly-tar/item/77401-nda-zh-r 

Гүлшара Әбдіқалықова жұмыс сапарымен Шығыс Қазақстан 

облысына барды 

05 08 2015 15:32 
 

 
Өскемен қаласында Гүлшара Әбдіқалықова «100 нақты қадам» 

мәнмәтініндегі Қазақстан халқының бірегейлігі мен бірлігі» 

конференциясына қатысты. «Қазақстан халқының бірегейлігі мен бірлігі» 

конференциясына мемлекеттік органдар өкілдері, ғалымдар, судьялар 

корпусы және этномәдени бірлестіктердің өкілдері қатысты. ШҚО-да 

конституциялық құрылыс, мемлекеттік саясатты іске асыру, патриотизм мен 

қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру мәселелері талқыланды. ҚР 

Мемлекеттік хатшысы Шығыс Қазақстан облысының әйелдер қоғамдастығы 

өкілдерімен кездесті. ШҚО-ға жұмыс сапары аясында Г.Әбдіқалықова 2015 

жылы пайдалануға енгізілген облыстық Қан орталығында болды. «ШҚО Қан 

орталығының заманауи автоматтандырылған жабдығы зертханалық 

зерттеулердің жоғары сапасына септігін тигізеді», - деді Гүлшара 

Әбдіқалықова. Бұл туралы ОКҚ баспасөз қызметі хабарлайды.   
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Рабочий визит Госсекретаря Казахстана в ВКО 

 05.08.2015 15:28 
 Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова находится с 

рабочей поездкой в Восточно-Казахстанской области. В Усть-Каменогорске 

Гульшара Абдыкаликова приняла участие в конференции «Идентичность и 

единство народа Казахстана в контексте 100 конкретных шагов», сообщает 

пресс-служба СЦК. В ней приняли участие представители государственных 

органов, ученые, судейский корпус и представители этнокультурных 

объединений. Также обсудили вопросы конституционного строительства, 

реализации госполитики, формирования патриотизма и казахстанской 

идентичности. Госсекретарь встретилась с представителями женской 

общественности Восточно-Казахстанской области. В рамках поездки 

Г.Абдыкаликова посетила областной Центр крови, введенный в 

эксплуатацию в 2015 году. 
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ 
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Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова Шығыс өңіріне 

екі күндік жұмыс сапарымен келді. 
 Мемлекеттік хатшы сапарының алғашқы күнін Қазақстан 

Конституциясының 20 жылдығына арналған «100 нақты қадам аясындағы 

Қазақстан халқының бірлігі мен біртектілігі» атты ғылыми-тәжірибелік 

конференцияға қатысумен және облыс орталығындағы бірқатар әлеуметтік 

нысандармен танысудан бастады. Жиынды өңір басшысы Даниал Ахметов 

ашып, 2015 жылдың мемлекет тарихында орын алатын айрықша жыл екенін, 

елімізде бірнеше атаулы мерейтойлар аталып өтетінін, бірегей бейбітшілік 

мәдениеті мен рухани келісімге негізделген маңызды саяси реформалар 

енгізіліп жатқанын айтты. – Конституция – көпұлтты мемлекетіміздегі 

азаматтардың құқық теңдігін қамтамасыз етудің мызғымас кепілі. Елбасы 

таңдап берген бірлік жолы – біздің болашаққа құйған негізгі инвестициямыз. 

100-ден астам этнос өкілдері тұратын облысымыз Елбасы нұсқаған жаңа 

міндеттерді іске асыру үшін біртекті қоғам ретінде жұмылуға дайын, – деді 

облыс әкімі. Мемлекеттік хатшы шығысқазақстандықтардың Елбасының 

қоғамдық келісім мен ұлттық біртұтастық саласындағы саясатын жүзеге 

асырудың жарқын үлгісін көрсетіп отырғандығын ерекше атап өтті. – 

Мемлекет басшысы бастама етіп көтерген 5 институттық реформа 

Қазақстанның жаһандық, өңірлік және ішкі сын-қатерлерге дер кезіндегі 

кешенді жауабы. Жан-жақты реформалар ұлтты инклюзивті, кең ауқымда 

дамытуға бағытталған. Президентіміз айтқандай, ұлы реформаларды бастай 

отырып, біз «Мәңгілік Елге» жол саламыз. Бұл біздің мемлекеттік 

құрылыстың үшінші сатысы болмақ, – деді Гүлшара Әбдіқалықова. 

Мемлекеттік хатшының айтуынша, институттық реформалардың негізгі 

мақсаты – 2050 жылға қарай Қазақстанды әлемнің дамыған 30 елінің 

қатарына қосуға бағытталған. Қазақстан халқы Ассамблеясы «Бірлік пен 

біртектілік» бағытындағы реформаны жүзеге асыруда негізгі рөлге ие. Біздің 

бірегей біртектілігіміз «Елбасы, Халық, «Мәңгілік Ел» ұғымына негізделеді. 

Қоғамдық келісім моделі мен біртектілікті нығайтудағы жетекші рөлді 

еліміздің Конституциясы жүзеге асырады. Қазақстанның іс-қимылының 

негізін құрайтын ұстанымдардың бірі – қоғамдық келісім. Өйткені, ұлттық 

біртұтастық болмай этносаралық қатынастардың үйлесім табуы мүмкін емес. 

– Шығыс Қазақстан Елбасының қоғамдық келісім мен ұлттар татулығы 

жолындағы дана саясатын тиімді жүзеге асырудың жарқын үлгісін көрсетіп 

келеді. Өңір тұрғындарының бастамасымен басталған «Бейбітшілік пен 

келісімнің жол картасы» атты жалпыұлттық жоба бүгінде республиканы 

қамтып отыр. Ассамблея жылы аясында өңірде әрбір төртінші тұрғынды 

қамтыған 2600 шара өткен. Ал «20 игі іс» акциясы шеңберінде облыс 
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жұртшылығы 886 млн. теңгенің әлеуметтік көмегін көрсетіп, республика 

бойынша рекорд жасады. Бұл – шығысқазақстандықтардың әлеуметтік 

жауапкершілікке аса сергек қарайтынын аңғартады. Облыста өз елінің нағыз 

патриоттары тұрады. Сондықтан 100 нақты қадамды жүзеге асыруда Шығыс 

өңірінің алдыңғы қатардан көрінетініне сенім бар, – деді Гүлшара 

Наушақызы. Шара барысында конференцияға қатысушылар конституциялық 

құрылыс, этносаралық қатынастардағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, 

қазақстандық біртектілік пен отаншылдықты қалыптастырудағы кешенді 

жұмыстар, Қазақстан халқы Ассамблеясының «Үлкен ел – үлкен отбасы», 

«Менің елім» ауқымды әлеуметтік жобаларын жүзеге асыру, оқулық 

бағдарламасына «Мәңгілік Ел» құндылықтарын енгізу, Жалпыға Ортақ Ең-

бек қоғамын құру идеясын ілгері жылжыту мәселелерін талқылады. – Осыған 

дейін елімізде 5 сатылы сот жүйесі болса, енді 3 сатылы сот жүйесіне көшу 

мәселесі талқылануда. Бұл жүйе әлемдік тәжірибеде мойындалған. Заңы 

мықты елдің экономикасы да мықты болады. Сондықтан, Елбасының Ұлт 

жоспарындағы 100 нақты қадамында заңның үстемдік құруы үшін сот 

жүйесін барынша жетілдіріп, сот беделін қалыптастыратын судьяларға 

қойылатын талаптарды күшейтуі заңды құбылыс, – деді облыстық сот 

төрағасы Досжан Әміров. Сондай-ақ, Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Төрағасының орынбасары, Хатшылық меңгерушісі Ералы Тоғжанов, Консти-

туциялық Кеңес мүшесі Виктор Малиновский, Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Төрағасының орынбасары Олег Дымов 100 нақты қадам аясындағы нақты ой-

ұсыныстарымен бөлісті. Конференция соңында ҚХА, мемлекеттік 

мекемелер, кәсіпкерлік және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдеріне бірқатар 

міндеттемелер жүктелді. Мәселен, «Мәңгілік Ел» патриоттық акциясы 

идеясын жандандыруға халықаралық және өңірлік деңгейдегі үнқатысу 

алаңдарын пайдалану, қоғамдық келісім мен тағаттылықты нығайтуға 

жастарды тарту, мәдени-туристік кластерді дамытуға қатысу сынды іс-қимыл 

жобалары бар. Мемлекеттік хатшыға өңірдегі қоныс аударудың электронды 

картасы таныстырылды. Гүлшара Әбдіқалықова келешегі бұлыңғыр ауылдан 

көшіп келіп, «Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» бағдарламасына 

қатысқан отбасының шаңырағында болды. №19 шағын ауданда тұратын 

Мәдина есімді жалғызілікті ана шешесімен және екі баласымен бірге Зайсан 

ауданының Сарши ауылынан қоныс аударған. Облыстық жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының басшысы 

Айжан Садықова жұмыс күшін тарту мақсатында Оңтүстік Қазақстан, 

Алматы, Қызылорда облыстарынан 97 отбасы келгенін жеткізді. Бүгінде 

облыстың еңбек ресурстары тапшы аудандарына көшіп келуге ниетті кез 

келген отбасы қоныстанудың электронды картасына ғаламтор арқылы өтініш 

жолдай алады. Сондай-ақ, облыс орталығында жаңадан бой көтерген Қан 

орталығының қызметімен танысқан Мемлекеттік хатшы соны аппараттардың 

мүмкіндігіне назар аударды. Бұл орталықта жалғыз трамбациттің бес мың 

дана дозасын сақтау мүмкіндігі бар. Арнайы құрылғы оны 10 жыл көлемінде 

сақтай алады. Адамнан қан қабылдау, оны сараптау аппараттарының бар-

лығы автоматтандырылған. Қанды банкке жөнелту және сұрыптау қызметі 

адам факторының қатысуынсыз өтеді. Ал Оралхан Бөкей атындағы №44 

мектеп-лицейінде білім беру және әлеуметтік қорғау саласындағы ауқымды 



жобалар таныстырылды. Аталған оқу орны өңірде ҰБТ нәтижелері бойынша 

үздік көрсеткішке қол жеткізген болатын. Сонымен бірге, Мемлекеттік 

хатшы Шығыс өңірінің әйелдер қауымдастығымен кездесу өткізді. Аталған 

шарада қоғамдағы әйелдер құқығын қорғау, олардың мемлекеттік қызмет пен 

кәсіпкерлік және басқа да салалардағы белсенділігін жандандыру, 

отбасылық-демографиялық саясатты жүзеге асыру мәселелері сөз болды. 

Мемлекеттік хатшының жұмыс сапары бүгін Семей қаласында жалғасады 

деп күтілуде.  

Думан АНАШ, «Егемен Қазақстан». Шығыс Қазақстан облысы. 
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Наша идентичность – Елбасы, Народ, Мәңгілік Ел 

 
В Восточный Казахстан 

с двухдневной рабочей поездкой 

прибыла Государственный 

секретарь Республики 

Казахстан Гульшара 

Абдыкаликова. 
В рамках первого дня поездки 

Госсекретарь приняла участие в 

научно-практической 

конференции "Идентичность и единство народа Казахстана в контексте 100 

конкретных шагов", посвященной 20-летию Конституции страны. Ее 

участники – ученые, судейский корпус, руководители правоохранительных и 

надзорных органов, представители этнокультурных объединений региона – 

обсудили вопросы конституционного строительства, государственной 

политики в сфере межэтнических отношений, комплексной работы по 

формированию патриотизма и казахстанской идентичности. Речь шла о 

разработке и реализации масштабных социальных проектов Ассамблеи 

народа Казахстана "Большая страна – большая семья", "Менің елім", 

внедрении ценностей "Мәңгiлiк Ел" в учебные программы. 

– Наша уникальная идентичность основана на понятиях "Елбасы, Народ, 

Мәңгілік Ел", – отметила в своем выступлении Гульшара Абдыкаликова.  

Открывая работу конференции, аким Восточно-Казахстанской области 

Даниал Ахметов отметил, что 2015 год является особенным для нашего 

государства. Положено начало реализации важных институциональных 

реформ, с помощью которых Казахстану предстоит войти к 2050 году в число 

30 развитых стран мира. 

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Ералы Тугжанов акцентировал внимание собравшихся на том, 

что конференция проходит на земле Великого Абая. По его словам, это 

глубоко символично, как и то, что именно на востоке страны был создан 

первый областной Дом дружбы. 

Участники научно-практической конференции обсудили проект ее решения. 

В рекомендациях говорится о необходимости использования диалоговых 

площадок на региональном и международном уровнях для продвижения идей 

патриотического акта "Мәңгілік Ел", привлечения молодежи к реализации 

институциональных реформ.  
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Следующим пунктом программы пребывания Государственного секретаря в 

областном центре стала презентация Электронной карты переселения 

трудовых резервов. Разработанная в ВКО, она выявила не одну тысячу 

свободных вакансий на предприятиях и в организациях городов и районов 

области. 

Наглядность и удобность использования Электронной карты переселения 

трудовых резервов в Восточный Казахстан позволяют потенциальным 

претендентам получать исчерпывающую информацию о предоставлении 

жилья, наличии места для ребенка в детском саду, а также возможности 

обучения и прохождения переквалификации в учебных заведениях системы 

ТиПО. В 2014 году с целью повышения мобильности трудовых ресурсов в 

рамках "Дорожной карты занятости-2020" из республиканского бюджета 

выделено 24 млрд тенге, из них Восточно-Казахстанской области – 6,2 млрд. 

Гульшара Абдыкаликова поинтересовалась ходом реализации социального 

проекта "Мәңгілік Ел жастары – индустрияға", в рамках которого по 

программе "Серпiн" около 800 студентов из южных трудоизбыточных 

областей Казахстана поступили на учебу в местные университеты и 

колледжи. Госсекретарь также встретилась с семьями участников 

Государственной программы "Дорожная карта занятости-2020". В 

многоквартирный жилой дом, построенный по вышеназванной программе в 

19-м микрорайоне Усть-Каменогорска, заселены 60 семей, в том числе 

прибывших из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом. 

Г. Абдыкаликова посетила областной Центр крови, введенный в 

эксплуатацию в текущем году, где ознакомилась с работой современных 

лабораторий по анализу качества компонентов крови. В центре работают 

высококвалифицированные специалисты, прошедшие стажировку в США, 

Германии, Израиле и других странах мира. 

В школе-лицее № 44 им. О. Бокея, ставшей лучшим учебным заведением в 

регионе по итогам ЕНТ 2014–2015 гг., Государственному секретарю были 

презентованы наиболее перспективные проекты, реализуемые на востоке 

страны – "Тулек.kz", "Мейiрiм", "Окно в мир", представлена информация об 

организации летнего отдыха школьников, ходе подготовки к новому 

учебному году.  

Гульшара Абдыкаликова встретилась с представителями женской 

общественности ВКО – депутатами маслихатов всех уровней, бизнес-

сообществ, руководителями учреждений культуры и образования, 

общественных организаций, НПО. Обсуждены вопросы их участия в 

реализации Плана нации, поддержки женского предпринимательства, 

семейно-демографической политики и другие. 

В областном историко-краеведческом музее вниманию Государственного 

секретаря были представлены экспозиции, посвященные 20-летию 

Ассамблеи народа Казахстана, 20-летию Конституции страны, 550-летию 

Казахского ханства, а также передвижная выставка "Қазақ елі: тарих, 

тағылым, тәуелсiздiк". 

По итогам всех встреч, проведенных в Усть-Каменогорске, Государственным 

секретарем даны конкретные поручения руководителям государственных 

органов. 



 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНСТВА 
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Г.Әбдіқалықова ШҚО-ға жұмыс сапарымен барды 
 

АСТАНА. 5 тамыз 2015, 21:37. 

BNews.kz 

Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова Шығыс Қазақстан 

облысына жұмыс сапарымен барды, 

деп хабарлайды Ақорданың баспасөз 

қызметі. 
Сапардың бірінші күні 

Г.Әбдіқалықова «Қазақстан халқының 

біртектілігі мен бірлігі 100 нақты қадам контексінде» атты ғылыми-

практикалық конференцияда құттықтау сөз сөйлеп, әйелдер қауымымен 

кездесті және бірқатар әлеуметтік кешендерде болып қайтты. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған 

ғылыми-практикалық конференцияға Шығыс Қазақстан облысының әкімі Д. 

Ахметов, Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары – 

Хатшылық меңгерушісі Е.Тоғжанов, ҚР Конституциялық кеңесінің мүшесі 

В.Малиновский, сондай-ақ ғалымдар, судьялар корпусы, құқық қорғау және 

қадағалау органдарының басшылары, этномәдени бірлестіктер мен 

жұртшылық өкілдері қатысты. 

Конференцияға қатысушылар конституциялық құрылыс, этносаралық 

қатынас саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, қазақстандық 

патриотизм мен біртектілікті қалыптастыру жөніндегі кешенді жұмыстар, 

Қазақстан халқы Ассамблеясының «Үлкен ел – үлкен отбасы», «Менің елім» 

сынды кең ауқымды әлеуметтік жобаларын іске асыру, «Мәңгілік Ел» 

идеясындағы құндылықтарды қазіргі оқу бағдарламасына енгізу туралы 

мәселелерді талқылады. 

Мемлекеттік хатшы сондай-ақ әйелдер қауымымен: мәслихат 

депутаттарымен, бизнес-қауымдастықпен, мәдениет және білім беру 

мекемелері, қоғамдық ұйымдар басшыларымен кездесті. «100 нақты қадам» 

Ұлт Жоспарын іске асыруға әйелдер қауымының атсалысуын жандандыру, 

әйелдер кәсіпкерлігін қолдау, мемлекеттік және қоғамдық басқару ісіндегі 

әйелдердің үлесін арттыру, отбасылық-демографиялық саясатты дамыту 

мәселелері талқыланды.  
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Г.Әбдіқалықова пайдалануға биыл берілген облыстық Қан орталығында 

болды. Заманауи автоматтандырылған құрал-жабдықтар лабораториялық 

зерттеулердің сапалы болуын және облыстың медициналық ұйымдарын 

жоғары сапалы қанмен қамтамасыз етеді. Орталықта жоғары білікті 

мамандар қызмет етеді: медициналық персоналдың 93 пайызы жоғары және 

бірінші санатқа ие болса, 7 маман АҚШ-та, Германияда, Израильде, Ресейде, 

Польшада оқу курсынан өткен. 

2014-2015 оқу жылының ҰБТ көрсеткіші бойынша облыстың ең үздік 

мектебі болған О.Бөкей атындағы №44 мектеп-лицейде Мемлекеттік 

хатшыға ҰБТ қорытындылары, жазғы демалысты ұйымдастыру, оқу жылына 

дайындық барысы туралы ақпарат ұсынылды, сондай-ақ «Түлек.kz» 

(түлектер), «Мейірім» (жетімдерді қолдау), «Окно в мир» (инклюзивті білім 

беру) жобалары таныстырылды. 

Сондай-ақ Г.Әбдіқалықова «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» 

бағдарламасына қатысқан азаматтардың отбасыларымен кездесті. Өскемен 

қаласының 19-тұрғын ауданында 2013 жылы «Жұмыспен қамту жол картасы 

– 2020» бағдарламасының үшінші бағытының 2-компоненті аясында 

салынған көппәтерлі тұрғын үйге 60 отбасы қоныстанған. Оның ішінде 

экономикалық әлеуеті төмен елді мекендерден келген отбасылар бар. 

Облыстық тарихи-өлкетану мұражайында Мемлекеттік хатшының назарына 

Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығына, Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 20 жылдығына, Қазақ хандығының 550 жылдығына 

арналып қойылған экспозициялар, сондай-ақ «Қазақ елі: тарих, тағылым, 

тәуелсіздік» атты жылжымалы көрме ұсынылды. 

Мемлекеттік хатшы кездесулер қорытындысы бойынша мемлекеттік 

органдарға нақты тапсырмалар берді. 
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Г.Абдыкаликова посетила с рабочим визитом ВКО 
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 августа 2015, 

21:44. BNews.kz 

Государственный секретарь 

Республики Казахстан Гульшара 

Абдыкаликова совершила рабочую 

поездку в Восточно-Казахстанскую 

область, передает пресс-служба Акорды. 
В рамках первого дня визита 

Г.Абдыкаликова выступила с 

приветственным словом на научно-практической конференции 

«Идентичность и единство народа Казахстана в контексте 100 конкретных 

шагов», встретилась с женской общественностью, а также посетила 

социальные объекты. 

В научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции 

Республики Казахстан, приняли участие аким Восточно-Казахстанской 

области Д.Ахметов, заместитель Председателя – заведующий Секретариатом 

Ассамблеи народа Казахстана Е.Тугжанов, член Конституционного Совета 

РК В.Малиновский, а также ученые, судейский корпус, руководители 

правоохранительных и надзорных органов, представители этнокультурных 

объединений и широкой общественности. 

Участниками конференции были обсуждены вопросы конституционного 

строительства, реализации государственной политики в сфере 

межэтнических отношений, комплексной работы по формированию 

патриотизма и казахстанской идентичности, разработки и реализации 

масштабных социальных проектов Ассамблеи народа Казахстана «Большая 

страна – большая семья», «Менің елім»; внедрение ценностей «Мәңгілік Ел» 

в учебные программы. 

Государственный секретарь также встретилась с представителями женской 

общественности: депутатами маслихатов, бизнес-сообщества, 

руководителями учреждений культуры и образования, общественных 

организаций. Обсуждены вопросы активизации участия женщин в 

реализации Плана Нации «100 конкретных шагов», поддержки женского 

предпринимательства, увеличения представительства женщин в 

государственном и общественном управлении, развития семейно-

демографической политики. 

Г.Абдыкаликова посетила областной Центр крови, который введен в 

эксплуатацию в текущем году. Современное автоматизированное 

оборудование способствует высокому качеству лабораторных исследований 

и обеспечивает медицинские организации области компонентами крови 

высокого качества. В центре работают высококвалифицированные 
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специалисты: 93% медицинского персонала имеют высшую и первую 

категории, 7 сотрудников прошли обучение в США, Германии, Израиле, 

России, Польше.  

В школе-лицее № 44 им.Оралхана Бокея, лучшей школе области по итогам 

ЕНТ 2014-2015 учебного года, Государственному секретарю была 

представлена информация об итогах ЕНТ, организации летнего отдыха, ходе 

подготовки к новому учебному году, а также презентованы проекты 

«Тулек.kz» (выпускники), «Мейірім» (поддержка сирот), «Окно в мир» 

(инклюзивное образование). 

Также состоялась встреча с Г.Абдыкаликовой с семьями участников 

Программы «Дорожная карта занятости 2020». В многоквартирный жилой 

дом, построенный в 2013 году в рамках 2-го компонента третьего 

направления Программы «Дорожная карта занятости 2020» в 19 жилом 

районе г. Усть-Каменогорска, заселено 60 семей, в том числе прибывших из 

населенных пунктов с низким экономическим потенциалом. 

В областном историко-краеведческом музее вниманию Государственного 

секретаря были представлены экспозиции, посвященные 20-летию 

Ассамблеи народа Казахстана, 20-летию Конституции Казахстана, 550-летию 

Казахского ханства, а также передвижная выставка «Қазақ елі: тарих, 

тағылым, тәуелсіздік». 

По итогам встреч Государственным секретарем были даны конкретные 

поручения государственным органам.  
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Госсекретарь Казахстана посетила ряд социальных объектов 

ВКО 
 

В рамках первого дня визита 

государственный секретарь Казахстана 

Гульшара Абдыкаликова приняла участие в 

работе научно-практической конференции 

"Идентичность и единство народа Казахстана 

в контексте 100 конкретных шагов", 

встретилась с женской общественностью, а 

также посетила социальные объекты, 

передает Today.kz со ссылкой на Акорду. 

В научно-практической конференции, посвященной 20-летию 

Конституции Республики Казахстан, приняли участие аким Восточно-

Казахстанской области Д. Ахметов, заместитель председателя – заведующий 

Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Е. Тугжанов, член 

Конституционного Совета РК В. Малиновский, а также ученые, судейский 

корпус, руководители правоохранительных и надзорных органов, 

представители этнокультурных объединений и широкой общественности. 

Участниками конференции были обсуждены вопросы конституционного 

строительства, реализации государственной политики в сфере 

межэтнических отношений, комплексной работы по формированию 

патриотизма и казахстанской идентичности, разработки и реализации 

масштабных социальных проектов Ассамблеи народа Казахстана "Большая 

страна – большая семья", "Менің елім"; внедрение ценностей "Мәңгілік Ел" в 

учебные программы. 

Государственный секретарь также встретилась с представителями 

женской общественности: депутатами маслихатов, бизнес-сообщества, 

руководителями учреждений культуры и образования, общественных 

организаций. Обсуждены вопросы активизации участия женщин в 

реализации Плана Нации "100 конкретных шагов", поддержки женского 

предпринимательства, увеличения представительства женщин в 

государственном и общественном управлении, развития семейно-

демографической политики. 

Гульшара Абдыкаликова посетила областной Центр крови, который 

введен в эксплуатацию в текущем году. Современное автоматизированное 

оборудование способствует высокому качеству лабораторных исследований 
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и обеспечивает медицинские организации области компонентами крови 

высокого качества. В центре работают высококвалифицированные 

специалисты: 93% медицинского персонала имеют высшую и первую 

категории, семь сотрудников прошли обучение в США, Германии, Израиле, 

России, Польше. 

В школе-лицее № 44 им.Оралхана Бокея, лучшей школе области по 

итогам ЕНТ 2014-2015 учебного года, государственному секретарю была 

представлена информация об итогах ЕНТ, организации летнего отдыха, ходе 

подготовки к новому учебному году, а также презентованы проекты 

"Тулек.kz" (выпускники), "Мейірім" (поддержка сирот), "Окно в мир" 

(инклюзивное образование). 

Также состоялась встреча с Г.Абдыкаликовой с семьями участников 

Программы "Дорожная карта занятости 2020". В многоквартирный жилой 

дом, построенный в 2013 году в рамках 2-го компонента третьего 

направления Программы "Дорожная карта занятости 2020" в 19 жилом 

районе Усть-Каменогорска, заселено 60 семей, в том числе прибывших из 

населенных пунктов с низким экономическим потенциалом. 

В областном историко-краеведческом музее вниманию государственного 

секретаря были представлены экспозиции, посвященные 20-летию 

Ассамблеи народа Казахстана, 20-летию Конституции Казахстана, 550-летию 

Казахского ханства, а также передвижная выставка "Қазақ елі: тарих, 

тағылым, тәуелсіздік". 

По итогам встреч государственным секретарем были даны конкретные 

поручения государственным органам, отмечается в сообщении. 

  



 
http://i-news.kz/news/2015/08/05/8087852-
g_abdykalikova_konstituciya_rk_-_osnova.html 

Г.Абдыкаликова: Конституция РК — основа для построения 

принципов единства народа 
 

Конституция РК заложила основу для построения 

принципов идентичности и единства народа. Об 

этом сегодня во время своего визита в Восточно-

Казахстанскую область сказала Государственный 

секретарь РК Гульшара Абдыкаликова. Тема 

идентичности и единства народа Казахстана в 

контексте программы «100 конкретных шагов» 

стала главной на научно-практической конференции, проходящей в эти 

минуты в Усть-Каменогорске, передает корреспондент BNews.kz. 

«Достижение целей и планов идентичности и единства народа Казахстана 

возможны при использовании базы, которую дает нам Конституция страны. 

В Основном законе страны, принятом 20 лет назад, заложены основные 

принципы общественного согласия. Конституция содержит 11 статей, 

содержащих нормы, регулирующие межэтнические отношения. Они стали 

основой для построения принципов идентичности и единства народа 

Казахстана», — отметил Г.Абдыкаликова. 

По ее словам, за время реализации плана будет реализовано 33 

самостоятельных проекта в социально-культурной сфере, молодежной 

политике, культуре. 

«Будет реализован проект «Большая страна — большая семья», в Казахстане 

пройдет съезд благотворительных организаций-доноров под эгидой АНК и 

другое», — сказала Государственный секретарь во время своего выступления 

на конференции. 

«АНК станет центром координации культурно-просветительской работы, 

проводимой для реализации плана построения идентичности и единства 

народа Казахстана. Для реализации плана, озвученного Нурсултаном 

Назарбаевым, будут использоваться четыре основных принципа: 

идентичность на основе принципов гражданства, равенство всех перед 

законом, триединство языков, генерация нового поколения Мәңгілік ел», — 

отметил Гульшара Абдыкаликова. 

Рабочий визит в ВКО Гульшары Абдыкаликовой включает в себя посещение 

образовательных и медицинских объектов Усть-Каменогорска, Семея, 

изучение электронной карты переселения по программе «Дорожная карта 

занятости-2020». 
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http://el.kz/m/articles/view/%D2%9A%D0%A0-

%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D

1%82%D1%82%D1%96%D0%BA-

%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%88%D1%8B%D1%81%D1%8B-

%D0%A8%D2%9A%D0%9E-

%D1%82%D2%B1%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0

%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3-

%D3%99%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1

%82%D1%96%D0%BA-

%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1

%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96-

%D0%B7%D0%BE%D1%80 

Шығыс Қазақстан Елбасы саясатын іске асыруда үлгі танытар 

аймақ болып табылады. Бұл жайлы ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 

Әбдіқалықова «100 қадамдағы біртектілік және бірлік» атты 

Конституцияның 20 жылдығына арналған ғылыми-практикалық 

конференциясы барысында мәлімдеді. 

 
Конференцияның ашылу салтанатында ШҚО әкімі Даниал Ахметов 2015 

жыл облыс үшін айтулы жыл екендігін айтып өтті. Соның ішінде, аймақ 

әлеуетін арттыру мақсатында, бірнеше мерейтойлық мерекелер аталып өтіп, 

саяси реформалар енгізілуде. 

Шара барысында конференцияға қатысушылар конституциялық 

құрылым, ұлтаралық қатынас аясында мемлекеттік саясатты іске асыру, 

қазақстандық біртектілікті және патриотизмді дамытуда жүргізілетін 

жұмыстар, Қазақстан халқы ассамблеясының «Үлкен ел – үлкен отбасы», 

«Менің елім» сынды кең ауқымды жобаларын іске асыру, «Мәңгілік Ел» 

идеясындағы құндылықтарды қазіргі оқу бағдарламасына енгізу жайлы 

сұрақтарды талқылады. 

– Институционалды реформалар 2050 жылға дейін 30 елдің қатарына 

кіруге бағытталған. Қазақстан халқы Ассамблеясына осы орайда 4 
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реформаны іске асыруда басты рөл «Біртектілік және бірлік» бағыты 

жүктелген. Біздің біртектілігіміз «Елбасы, Халық, Мәңгілік ел» түсінігінде 

қалыптасқан. Сондай-ақ, бірлікті нығайтуда ҚР Конституциясының алар 

орны зор, – деді Г. Әбдіқалықова. 

Конференция қорытындысы бойынша, ҚХА өкілдеріне, мемлекеттік 

органдарға, бизнес-құрылымдарға және Үкіметтік емес ұйымдарға бірқатар 

тапсырмалар жүктелді. 

Айта кетсек, ШҚО-да ҚХА жылы әрбір 4-ші шығысқазақстандықтың 

қатысуымен 2600-ге жуық шара өткен. Соның ішінде, «ҚХА 20 игілікті іс» 

акциясы аясында облыс халқының қолдауымен 886 млн теңге бөлініп, 

қайырымдылыққа жұмсалған. 

  



РАДИО 
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ylshara-abdikalykova-shko-da-otken-konstitutsiyanyn-20-zhy 

Гүлшара Әбдіқалықова ШҚО-да өткен Конституцияның 20 

жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференцияға 

қатысты 
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