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ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ АТҚАРҒАН 
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕСЕБІ 
 
Қалалық сәулетшілер Қауымдастығына барлығы 41 ҚР сәулетшілер 
одағының мүшелері топтасқан. Олардың 21 –і зейнет 
жасындағылар. Қауымдастық ҚР СО Жарғысы негізінде жасалған  өз 
Жарғысына сәйкес жоспарлық жұмыстарын атқаруда.  Биылғы 
жұмыстардың ең бастысы- Шымкент қаласының Бас жоспары 
жобасын қоғамдық талқылаудың барлық кезеңдерінде сәулетшілер 
одағы мүшелерінен құрылған сараптамалық топтың жұмысы деп 
айтуға толық негіз бар. Бұл топтың құрамында жобалау мекемелері 
мен жоғарғы оқу орындарында қызмет жасап жүрген білікті 
мамандар, одақ мүшелері болғандықтан, Бас жоспарға кәсіби 
тұрғыда ескертулер мен ұсыныстар енгізілді. Жобалаушы мекеме 
бұл ұсыныстарды қабыл алып, тиісті өзгертулер мен толықтырулар 
енгізілді.  
Сондай-ақ одақ мүшелерінен құрылған Кеңес мүшелері тиісті 
саладағы жұмыс жоспарларына сәйкес қоғамдық жұмыстар 
атқаруда. Жас сәулетшілермен жұмыс істеу, үздіктерін сәулетшілер 
одағына мүшелікке ұсыну жұмыстары жүргізілуде. Биылғы жылы 4 
сәулетші одақ мүшелігіне қабылданды, Тағы да 5 сәулетшінің тиісті 



құжаттары топтастырылуда. Құрамға жастарды көбірек тарту 
мәселесі қаралуда. Сонымен қатар қаланың сәулеттік келбетінің 
дамуы, келеңсіз тұстары біздердің тұрақты назарымызда. Қала 
әкіміне екі рет Ашық хат жолданды, әлеуметтік желілер арқылы 
бірнеше мақалалар жазылып, қала тұрғындарына сәулеттік 
кеңестер беріліп, жасалған жобалар талқыға салынды.  Одақ 
мүшелерінің еңбектері еленіп, мемлекет, қоғам тарапынан 
марапаттау мәселелері ұдайы жүргізіліп келеді. ҚР СО президентінің 
ұсынысы негізінде үш азамат ҚР индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің Құрмет грамотасымен, екі азамат «Құрметті 
сәулетші» төсбелгісімен марапатталды. Қауымдастықтың 
ұсынысымен үш азамат қала, аудандардың құрметті азаматтары 
төсбелгісімен марапатталды.  
Одақ мүшелерінің сәулеттік жобаларын талқылау, үздіктерін 
көрмелерге ұсыну жұмыстары тұрақты жүргізілуде. СО президенті, 
басқарма мүшелерінің қатысуымен бірнеше рет басқосулар өтіп, 
одақ жұмысын жүргізу бойынша кеңестер өткізілді. 

    
 

 
 



    
 

 
 
Қазірге шешімін таппаған күрделі мәселелер де баршылық. Оның 
бастысы- қалалық әкімдік тарапынан сәулетшілер одағы 
мүшелеріне, жалпы сәулетшілердің әлеуметтік, тұрмыстық 
жағдайына жете көңіл бөлінбеуі дер едім. Жоғарыда атап 
өткенімдей, қала әкімі М.Әйтеновтың атына жазылған ашық 
хатымызға бірде бір рет жауап берілмеуі де соның айғағы. Сонымен 
қатар, қалалық  қалақұрылысы Кеңесінің орнына құрылған жер 
комиссиясының құрамына бірлестік төрағасын қоспау, тиісті 
жиналыстарға шақырылмаумыз да әкімдік тарапынан 
сәулетшілерге деген дұрыс көзқарастың жоқтығы деп білеміз. Оған 
себеп, әкімдікті жалпы бас қосулар мен әлеуметтік желіде сыни 
мақалаларымыз бен көзқарас қайшылығы болуы да мүмкін. Бірақ 
біздің бар мақсатымыз- сәулет саласындағы кемшіліктерді түзеу, 
кәсіби көзқарасымызды қалыптастыру және халықты ақпаратпен 
қамту болса керек. 



Қауымдастық ескі жылда артқа тастай отырып, жаңа жылда Жаңа 
Қазақстанның іргесін қалауға, Одағымыздың жұмысын жандандыра 
түсіп, қатарымызды жас сәулетшілермен толықтыру және кәсіби 
деңгейімізді арттыра отырып, қала әкімдігімен тығыз қарым-
қатынаста жұмыс істеуді қолға аламыз деп сендіргім келеді. 
 
 
Шымкент қаласы бойынша ҚР СО вице-президенті          А.С. 
Мамырбаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


