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Облыс әкімі Кдйрат Нүрпейісовтің жұртшылық аддындағы қорытынды есебі өндірісті өңір- 
дің қалай еркендеп келе жатқаны жөнінде түсірілген жарты сағаттық бейнефильм көрсетуден 
басталды. Әкімдердің аудан-ауылдардағы халық алдындағы есепті кездесулері аяқгалды. Ауыл 
жақтан ертелетіп келген түрғындардың көкенлеріндегі сүрақтарын облыста өтетін үлкен 
жиылыста облыс әкіміне өз көзінше айтып жеткізіп алсақ деген ниетгеріне де түсіністікпен 

v қарауға болады, әрине.
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Фарида БЫҚАЙ,
“ Егемен Қазақстан” .

S

Май ауданының Ақжар ауылынан келген 
Қойтан ақсакэл, Үсіпхан Жылыбай бастаған бір топ 
оралмандар мүлікті зандастыру шарасына бай- 
ланысты он бес жыл отырған үйлерімізден айыры- 
лып қалсақ, бала-шағамызбен кдйда барамыз деп 
облыс әкіміне мүң-мүкгаждарын жеткізбекттіі екен. 
Бүл жайында біздің газетімізде де жазылды. 
Сондықган ауылдықгар облыс әкімінің жылында 
бір рет өтетін қорытынды есепті кездесуін жүртшы- 
лықгьщ тілек-үсыныстары мен ой-пікірлеріне күлақ 
аеатын, қордаланған мәселелерге тікелей жауап 
алатын басқосу деп біледі. Жүртшылық осылай деп 
түсінетін қорытынды есеп беруге жандарын салып 
әзірленетін әкімдік қызметкерлерінің мүны кейде 
әдеттегідей мерекелік салтанатты жиылысқа 
үқсатып алып жүргендері де жасырын емес.

Өткен 2006 жыл еліміздің жетекші индустриялы 
аймақтарының бірі болып табылатын Павлодар 
облысы үшін табыссыз болған жоқ. Облысымыз 
бірінші жарты жылдыкгағы көрсеткіші бойынша 
жетекші орынға ие болғанына қуаныштымыз. 
Елбасының Жолдауы аясында аймақ 
экономикасының индустриялық-инновациялық 
даму стратегиясьш іске асыру міндеті түр. Тау-кен, 
көмір, ферроқорытпа, кокс, электр куатын өндіруде 
өңірдің өндіріс орындары инновациялық даму 
бағдарламасына қомақгы үлес қосып, алда қеледі. 
Өткен жылы облыс кәсіпорындары 346,3 миллиард 
теңгенің өнімін өндірді. Өндірісті өңірдің атына 
заты сай болып, тағы да жаңа өндіріс орындары

көптеп ашылуда. Облыс орталығында алғашқы 
қазақстандық ТЭМ18-Д тепловозы қүрастырылып 
шығарылды. Таза алюминий өндіретін электролиз 
зауытының қүрылысы да қарқынды жүргізілуде. 
Алдағы жылы бастапқы алюминий шығарыла 
бастайды. “Кастинг” жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінде қүбыр жасайтын қосымша зауыт 
қүрылысы жалғасуда. Екібастүз қаласында 80 мың 
тонна болат сымын және түрлі диаметрдегі 20 мың 
тонна шеге шығаратын метиз зауыты салынуда.

Түрғындардыд түрмыс деңгейінің артуына 
өнеркәсіп пен өндірістің дамуы айтарлықтай оң 
өзгерістер әкелгенін жеткізген Қайрат Нүрпейісовтің 
баяндамасы одан әрі кдрай ауылдардағы бой көтерген 
әлеуметгік сала объектілері, салынып жатқан түрғын 
үйлер, инвестициялар көлемінің артуы, шағын және 
орта бизнес күрылымдарының көбеюі, агроөнеркәсіп 
кешендерінің іске қосылуы, көлік және байланыс, 
денсаулық сақтау, мәдениет жэне спорт 
салаларындағы атқарылған істер жайында орбіді. 
Түрғын үй күрылысын және күрылыс индустриясын 
дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған 
бағдарламаларына орай өткен жылы 19,2 мың 
шаршы метр коммуналдық және 44,9 мың шаршы 
метр ипотекалық түрғын үйлер пайдалануға берілді.

Түрғын үй мәселесі дегенде облыс орталығын- 
дағы ондаған отбасылары түрып жатқан алюминий 
қалаш ығындағы қүлауға айналған жарамсыз 
үйлердің жағдайы жыл сайын облыс әкімімен 
болатын кездесуде айтылады. Былтыр бүл үйлерде 
бірнеше рет апатты жағдай орын алған болатын. 
Жаман айтпай жақсы жоқ, апатгы жағдайларға орын 
беріп өкініштен бармақ шайнағанша, қүлауға

айналған қос қабатты ескі үйлерді күреп тастап, 
жаңа заманның көп қабатты түрғын үйлерін 
түрғызатын да уақыт келді. Облыс орталығында бас- 
талған түрғын үй қүрылысы бірді-екілі болса да, 
қазір аудан орталықтарында да қолға алына бастады. 
Бүл үйлер негізінен ауылға мүғалім, дәрігер болып 
баратын жас мамандарға берілетін болды. Алдағы 
уақытта бүл жақсы үрдіс жалғасын тапса, 
ауылдарымыз мамандарға зәру болмайтын түрі бар.

Облыстағы Ақсу, Май, Қашыр аудандарының 
түрғындары қазақ тілінде білім беретін мектептер 
салуды сүрап отыр. Қазіргі күндері Успен мен 
Ақтоғай аудандарында  қазақ мектептерінің 
қүрылысы жүргізілуде. 
халықпен жүздессін деген 
Ақсу қаласына қарасты 
ауылда, Павлодар қаласына қарасты Мойылды 
ауылында талай жылдан бері күткен жаңа мектептер 
ашылды. Әйтсе де, әкімдер бар, облыстық білім 
департаменті бар Май ауданының орталығы 
Көктөбеде салынатын қазақ мектебінің күрылысын 
бастауды ертерек қолға алғанда қазіргі күндері 500- 
ге жуық қазақ баласы балабақш аны ң тар

Елбасының әкімдер 
тапсырмасы арқасында 
Ш екарашы аталатын

ғимаратында оқып жүрмес еді. Өткен жылы 
облысымызга іссапармен келген бүрынгы Премьер- 
Министр Даниал Ахметовтің облыс орталыгында 
салынып жатқан 1078 оқушыга арналған қазақ 
мектебінің “жабайы” қүрылысын көріп, көңілі 
толмаганын білеміз. Қазақ мектептерін салуда қалай 
болса солай дегендей, салқын қабақ танытқандары 
үшін журналистердің көз алдында ескерту алған ана 
тілдеріне шорқақ қос бастық — облыстық білім 
департаментінің директоры Бахриден Кәрібжанов 
пен облыстық қүрылыс жоне сәулет департаментінің 
директоры Марат Қабдуәлиевті қаладағы қазақ 
баласы үшін де, ауыл баласы үшін де қазақ 
мектебінің орны болек екені ойлантуы керек.

Облыста қазақ тілін дамыту қолға алынды, 2005- 
2006 жылдарга арналган облыстық “Ана тілі” бағ- 
дарламасы іске асты, 10 аудан және 26 мемлекеттік 
мекеме қазақ тіліне кошті деп облыстық тілдерді 
дамыту болімінің бастыгы Талгат Әбілқасымов есеп 
берді. Тілімізге қатысты қабылданган бір багдарлама 
дүрыс іске аспай жатып, 2007-2008 жылдарга 
миллиондаган қаражат болігі, тагы бір үзын-сонар 
багдарлама қабылданды. 2007 жылы Павлодар 
облысы қазақ тіліне кошеді деп жар салумен 
келеміз. Осы мәселені коріп-біліп отырган облыс 
әкімі Қайрат Нүрпейісов ақпан айында тіл 
жанашьгрлары бас қосатын үлкен бір жиынның 
нәтижелі боларынан үмітті.

2006 жылы облыс денсаулы қ сақтау 
нысандарының материалдық-техникалық базасын 
ныгайту үшін республикалық бюджеттен 1599,2 
миллион теңге болінген. Жаңа емхана, аурухана 
қүрылыстарына деп 887,1 миллион теңге, медици- 
налық күрал-жабдықтар сатып алуга 712,1 миллион 
теңге қарастырылган екен. Осылай бәрі жақсы 
болганымен де, жуырда облыс әкімінің орынбасары 
Рысты Жүмабекова откізген жиналыста шетелдік 
күрал-жабдықтармен жүмыс іетейтін білікті 
мамандардың жоқтыгынан қыруар ақшага алынган 
дүниелердің ауруханаларда бос түрганы сынга 
алынды. Дәрігерлердің білімін жетілдіру облыстық 
денсаулық сақтау департаментінің бастыгы Гүлфаз 
Кенжетайқызына тапсырыдды.

Облыс әкімі “Ауыл кітапханасы” багдарламасы 
бойынша 8 кітапхана, 32 ауылдық клубтың қалпына 
келгенін айтып отті. Облыс кітапханаларына бюджет 
қаражаты есебінен 9,6 мың дана кітап, 33 компьютер 
сатып алынган. Жалпы, облыс әкімінің есепті 
баяндамасында барлық салалар бойынша айтылган, 
алдагы уақытқа да шарапаты тиер осындай жақсы 
істер ел ішінің тыныс-тіршілігі жыл откен сайын

жақсарып келе жатқанын корсетті. Жақсы соз — 
жарым ырыс. Өркенді ондірістен ауылдардың да 
қалыспай келе жатқанына мысал ретінде откен 
жылы олардың ет пен сүтке толы жәрмеңкелері- 
нен 48,2 миллион теңгенің онімін откізгендерін 
айтуға болады. Ауыл шаруашылығының жалпы 
онім колемі 37,9 миллиард теңгені қүрады. 
Ауылдарда мал басы артқан сайын ет пен сүт, 
жүмыртқа кобейді. Бүрынгы “Павлодар қүс 
фабрикасы” АҚ қайта қүрылуда. Ал жуықта 
Екібастүз қаласында кәсіпорындардың меншікті 
қаражаты есебінен қүны 31 миллион теңге 
түратын ет өнімдерінің 20 түрін ондіретін жогары 
технологиялық ет комбинаты іске қосылды.

Эйтсе де, әкімдердің откен жылғы есепті кез- 
десулерінде айтылган, жүзеге аспай келе жатқан 
мәселелер әлі де аз емес. Өнеркәсібі мен ондірісі 
дамыған оңірдің ауылдары әкімдерге окпелі ауыл 
жылдарының кезінен бері айтылып келе жатқан 
жол мен судың зары әлі біте қойған жоқ. Жыл 
сайынгы әкімдердің есепті кездесулерінде айты- 
латын, ауыл халқына ең керекті осы қос мәселе 
биыл да айтылды. Былтыр республикалық бюджет 
қаражаты есебінен Шарбақты ауданы, Шалдай 
ауылында туберкулезбен ауыратын балаларды ем- 
дейтін мектеп-интернат пайдалануга берілді. Емдеу 
орнын салгандар шалгайдағы орман шетіндегі 
ауылга балалар аман-сау жетулері үшін жырым- 
жырым жолдарын жондеулері керек еді. Бүл ағай- 
ынды қос проблема облыстың барлық дерлік аудан- 
дарына тән. Жалпы, әкімдер атқаратын шаруа коп. 
Халықпен болатын келесі жылгы жүздесулерінде 
айтып-айтып жауыр болған су мен жолдьщ жыры 
азайып, жүртшылықтың тілегі коктем шыгысымен 
қолға алынып, ала жаздай уақытты бос кетірмесек, 
коп нәрсе оңынан келетін түрі бар.

Сонымен, облыс аумагындағы кемшілікті 
жасырмай, жақсылықты бастан асырмай баяндап 
берген облыс әкім і Қайрат Н үрпейісовтің 
түрғындар алдындағы қорытынды есепті 
кездесуінен соң, ауыл түрғындары күнделікті 
күйбең тіршіліктің кірін үмытып, коңілдері 
көтеріліп, аддағы күндерге жақсы сенім мен үміт 
артып қайтып бара жатты. Олардың ішінде облыс 
әкімінен мүліктерін заңдастыруға орай берген 
сүрақтарына “бақылауга алынады, үйсіз-күйсіз 
қалмайсыздар” деп сенімді жауап алып, Май 
ауданы, Ақжар ауылына қарай қуанышпен 
қайтып бара жатқан бір топ оралмандар да бар.

ПАВЛОДАР.
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