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КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ ӨҢІРДІҢ 
ӨРКЕНДЕҮІНЕ СЕРПІН БЕРЕДІ



Кәсіпкерлер ПАЛАТ АСЫ  ӨҢІРДІҢ өркендеуіне 
серпін оереді

(Соңы. Басы 1-бетте)
Жиын барысында аймақта қолайлы 

бизнестік ахуалды қалыптастыру мәселелері 
және облыстағы кәСіпкерлікті дамытудың ба- 
сым бағыттары талқыланды.

Тимур Қулыбаев өз сөзінде Шығыс 
Қазақстан облысында құрылып отырған 
кәсіпкерлердің өңірлік палатасы жергілікті 
іскер азаматтардың мүдделерін жан-жақты 
қорғап, бизнесті дамытуға оңтайлы жағдай 
жасайтынын атап өтті.

-  Мемлекет басшысы Нурсултан 
НАЗАРБАЕВТЫҢ тапсырмасы бойынша біз 
президиумды қуру жумыстарына кірісіп 
кепік. Заңға және президиум жарғысына 
сәйкес біз Шығыс Қазақстан облысының 
өңірлік кәсіпкерлер кеңесін қүруымыз қажет. 
Өңірлік кеңеаің негізгі міндеті бизнес пен 

; жергілікті билік арасындағы көпір рөлін 
атқару және кәсіпкерлерге түрлі қолдау 
көрсету, яғни, әкімшілік кедергілерді азай- 
ту, жекеменшік банк секторының мумкіндігін 
ескере отырып, қаржылық мәселелерді 
шешу болмақ. Атап өтерлігі, Бердіоек 
Мәшбекулы кәсіпкерлік саласына удайы 
қолдан келгенше көмек көрсетіп отыра- 
ды, біз аталмыш қолдауы үшін аймак, бас- 
шысына өз ризашылығымызды білдіреміз. 
Шығыс Қазақстан -  еліміздегі ірі өңдірістік 
аймақ. Мұнда ауқымды инвеаициялық жо- 
балар іске асырылуда, сол себепті біз облыс 
әкімдігімен бірлесіп, олардың ары қарайғы 
жылжуына, дамуына септесеміз. Кеңес 
кәсіпкерлерден қордаланған проблемалар- 
ды шешу жөніндегі усыныстар қабылдайтын 
болады, олар тиісінше Ұлттық палатаның 
президиумына әрмен қарай қарастыру үшін 
жөнелтіледі. Өйткені, біздің кеңестің бааы  
мақсаты -  билік органдары мен кәсіпкерлер 
арасында сындарлы пікіралмасу алаңын 
ҚҰРУ, ~ деді Тимур ҚҰЛЫБАЕВ.

Өңірлік палатаның негізгі мақсаты биз
нес қоғамдастығы мен мемлекеттік билік 
органдарьіның арасында өзара тиімді 
әріптестікті дамыту және кәсіпкерлік баста- 
маларды жузеге асыруда қолайлы қүқық- 
тық-экономикалык, жағдайларды қалып- 
тастыру, бизнес үшін рүқсат жүйесін 
жетілдіру, әкімшілік кедергілерді азайту бо- 
лып отыр.

-  Біздің өңірде билік пен кәсіпкерлер ара

сында өзара сенімді қарым-к,атынас орнаған. 
Атқарушы органдар тарапынан әкімшілік 
кедергілерді азайту бағытында да біраз ша- 
руа тындырылды. Мәселен, өткен жылы 58 
рүқсат қағазы қысқартылды. Биылғы 9 айда 
облыстағы шағын және орта кәсіпорындар 
270 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Бул 
былтырғы деңгейден 14 пайызға артық. 
Шағын және орта бизнес нысандарында 
еңбекетушілердіңүлесі 31 пайызды қүрайды. 
Облыста кәсіпкерлердіңөңірлік палатасының 
қүрылуы осы бағыттағы жумыстарға соны 
серпін берері анық. Біз кеңеске жан-жақты 
көмек беретін боламыз. Ұлттық палата 
басшылығына кәсіпкерлерге көрсетіп жатқан 
қолдаулары үшін алғыс айтамын, -  деді об
лыс Әкімі.

Шығыс Қазақстан өңірлік кәсіпкерлер па
латасы кеңесінің құрамы ағымдағы жылдың 
12 қазанында бекітілді, оған облыстағы 7 
аудан мен 3 қаладан 26 бизнесмен және 
кәсіпкерлер қауымдастығының 4 мүшесі ен-

ген. Ал 21 қазанда аталмыш уйым ресми 
тіркеуден өтті.

Отырыс барысында Шығыс Қазақстан 
өңірлік кәсіпкерлер палатасының директо
ры Игорь Шацкий, «Азия Авто» акционерлік 
қоғамының президенті Ерік Сағымбаев, 
«Шығыс-Сүт» акционерлік қоғамының ди 
ректоры Сейілжан Сайлаубаев, «Сәуле» 
серіктестігінің директоры Төлеуғазы 
Иманғалиев бизнесті қолдаудың жүйесін 
жетілдіру, кәсіпкерлерді қуқықтық турғыда 
қорғау жөнінде өз ойларын ортаға салды.

-  Сіздердің облыстарыңызда руқсат 
қужаттары мен лицензияларды оңтайлан- 
дыру мен автоматтандыру бойынша 
қанатқақты жоба іске асырылған. Осы 
бағытта жинақталған мол тәжірибені бүкіл 
республикаға таратуымыз қажет. Шығыс 
Қазақстан -  кәсіпкерлікке қолдау көрсету, 
әкімшілік кедергілерді азайту жөнінен 
көшбасшы өңірлердің бірі. Аймақтың 
кадрлық әлеуеті де жеткілікті. Осы жи-

ында өңір кәсіпкерлері айтқан утымда 
усыныстарды Үкіметке жеткізетін боламыз,] 
деп түйіндеді өз ойын Тимур Қулыбаев. ’

Естеріңізге сала кетсек, осы жылды і 
9 қыркүйегінде ел Үкіметі мен «Атамекені 
одағы бірлесіп улттық кәсіпкерлер палатасыЛ 
оның басқармасы мен президиумын қуру 
туралы шешім қабылдаған болатын. Атал4 
мыш палатаның негізгі қызметіне тоқтзлар^ 
болсақ, олар -  кәсіпкерлердің құк.ык.тары 
мен мүдделерін қорғау, өңірлердегі 
кәсіпкерлердің қызмет жағдайына мо-І 
ниторинг жүргізу, кәсіпкерлікті дамып| 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысу, отандық өндірісті қолдау, уйымЗ 
мекемелердің сатып алуларында жерпл/кті 
тауарлар үлесін арттыру, техникалықі 
кәсіби білім беруді өркендету, кадрлар-1 
ды дайындау, кәсіпкерлік нысандарыныД 
сыртқы экономикалық қызметін ынталан-І 
дыру, инвестиция тарту және экономиканыі 
әртараптандыру.

Жиында өңірлік кәсіпкерлер палатасы I 
кеңесінің төрағасы сайланды. Басқосуға | 
қатысушылардың ортақ шешіміне сай бул 
міндетті атқару «СемАЗ» жауапкершіліп 
шектеулі серіктеаігінің бас директоры 
Әсемхан Досқожановқа жүктелді.

Отырыс соңында спорттық жекпе-жек 
және күш қолданылатын спорт түрлері 
конфедерациясы мен облыс әкімдігі ара
сында әріптестік жөніндегі меморандумға 
қол қойылды. Конфедерация мүшесі - 
Қазақстанның бокс федерациясы демеу- 
шілердің қолдауымен Семей қаласында 
типтік денешынықтыру-сауықтыру кешенін 
салатын болады. Аталмыш нысан бокс, 
күрес, дзюдо, таэквондо, ауыр атлетика сын- 
ды спорт түрлерімен айналысуға арналмақ. 
АтІ ПсӨтерлік жайт' конФедерация мундай 
әмоебап кешенді еліміздегі спорттық әлеуеті 
зор екі қалаға салуды уйғарып отыр. Бірі -  
Түркістан қаласы, екіншісі -  Семей.

Меморандум аясында конфедерация 
спорт нысанын қажетті қурал-саймандармен 
жабдықтап, ондағы уйірмелердің жумы- 
сын уйымдастырады, сонымен катар білікті 
жаттықтырушылар курамын қалыптас- 
тырады.


