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АҚИҚАТ АШЫЛУ КЕРЕК

ШАРЫНДАҒЫ СЕЛ: 
КАДР МЕН ҚАДІР

ОҢ ҚАДАМ

Рахман АЛШАНОВ, Алматы қаласы 
Қоғамдық кеңесінің төрағасы:

– Балалар қауіпсіздігі қай уақытта болмасын 
ерекше назарда болу керек. Өкінішке қарай, бұл 
жұмыс бізде әлі өз деңгейінде жүргізіліп жатқан 
жоқ. Бәріңіз көріп, байқап жүрген шығарсыздар, 
көшеде телефонына үңіліп немесе құлаққаппен 
әуен тыңдап, айналасына мән бермей өтіп бара 
жататын балалар әлі көп. Соның нәтижесінде кей-
де жол-көлік оқиғалары да болып тұрады. Мұндай 

Раушан ШӘМІЛҚЫЗЫ, «ТұмарТранс» компаниясының 
директоры:

– Бізде балалар тұрмақ, ересек саяхатшылардың да 
әлі күнге дейін қауіпсіздігі толық қамтамасыз етілмеген. 
Адам ресурсын басты құндылық ретінде қорғаудың құзыр-
лы органдар тарапынан тиісті деңгейде ұйымдастырыл-
мауының нәтижесінде Шарын шатқалында демалушылар 
селден зардап шексе, Түркістан облысында хабар-ошарсыз 
кеткендер әлі іздестірілуде. Жасыратыны жоқ, бізде бар-
лық жерде туристік қызметті кәсіби деңгейде дамытудан 
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БАЛАЛАРДЫҢ ЖАЗҒЫ МАУСЫМДАҒЫ  ҚАУІПСІЗДІГІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН БЕ?

гөрі, оны табыстың бір көзі ретінде қарастыратын түсінік басым. Шарындағы 
жағдайда ата-аналар мен мұғалімдердің қаржыны үнемдеуге тырысқанын аңғару 
қиын емес. Бірақ бұл қаншалықты дұрыс шешім екенін біз емес, құзырлы органдар 
анықтауы керек. Егер естеріңізде болса, Білім және ғылым министрлігі турфир-
маларға білім беру мекемелерімен жұмыс істеуге тыйым салған еді. 

Алматы мен Түркістан об-
лыстарындағы сая хат шы
лардың қайғылы жағ да

йынан кейін қауіпсіздік мә селесі 
жұртшылық арасында қызу 
талқылана бастады. Біз де бұл 
мәселеге байланысты арнайы 
мамандар пікірін ортаға салғанды 
жөн көріп отырмыз. 
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ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Аманжол АБДРАХМАНОВ, 
Алматы облыстық әділет 
департаментінің басшысы:

 ЗАҢ ТАЛАБЫН 
САҚТАУ – 
МІНДЕТ

(Соңы 8-бетте)

жағдайдың алдын алу үшін ата-анасы мен ұстаздар тарапынан 
ғана емес, өзге де құзырлы органдар тарапынан ақпараттық-на-
сихаттық жұмыстар ұдайы жүргізілуі қажет және ол тек есеп 
беру үшін емес, нақты нәтиже үшін жасалуы тиіс. Мәселен, Ша-
рын өзеніндегі су тасқынын төтенше жағдай қызметі білді ғой. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Тамаша табиға-
тымен талайды 
тамсандырған Ша-
рын шатқалының 
адамға сыйлайтын 
әдемі әсерімен қа-
тар қауіпқатері де 
баршылық. Жай-
барақат жылжып 
аққан өзеннің иірімі 
де осы уақытқа 
дейін талай жанды 
тереңіне тартып 
әкетіп, тұңғиығы-
на батырғанынан 
хабарымыз бар. 29 
мамыр да сондай 
тосын жағдаймен 
елді абыржы-
тып тастады. Түс 
әлетінде Алматы 
облысының Ұйғыр 
ауданындағы Ша-
рын шатқалының 
төменгі бөлігінде 
сел жүріп, қайғылы 
оқиға орын алды. 

Мұражай-мемориалдық кешенді аралау бары-
сында Қ.Көшербаев мұражайдың ғылыми-ізде-
стіру және экспедициялық жұмысына ерекше назар 
аударып, әйгілі АЛЖИР лагерінің тұтқындарын 
ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссия жазықсыз 
қуғын-сүргінге ұшырағандарды, сондай-ақ олар-
дың отбасы мүшелерін ақтаумен де айналысаты-
нын атап өтті.

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың бастамасымен 
құрылған мемлекеттік комиссияның қызметі та-
рихты зерделеу мен архивтік зерттеулер жүргізу 
жөніндегі кешенді жұмыстың негізінде жүзеге 
асырылады. Комиссия қызметін ұйымдастыру 
шеңберінде жобалық офис, екі кіші комиссия, 11 
жұмыс тобы және 17 өңірлік комиссия құрылып, 
жұмыс істеуде.

Жұмыс топтары мен өңірлік комиссия сарапшы-
лары жабық архив материалдарына рұқсат алып, 
белсенді зерттеу жұмысына кірісті. 

Шараны қорытындылай келе, Мемлекеттік хат-
шы мем лекеттік комиссияның қызметі, ең алдымен, 
жазықсыз зардап шеккен саяси қуғын-сүргін және 
ашаршылық құрбандарын мәңгі есте қалдыруға 
тарихи әділеттілікті қалпына келтіруге бағытталуы 
керектігін еске салды.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

Са я с и  қ у ғ ы н - с ү р г і н 
құрбандарын еске 

алу күнінде ҚР Мемлекеттік 
хатшысы, Саяси қуғын-сүр-
г і н  қ ұ р б а н д а р ы н  т о л ы қ 
ақтау жөніндегі мемлекет-
тік комиссияның төрағасы 
Қырымбек Көшербаев ко-
миссия мүшелерімен бір-
ге «Отан сатқындары әй-
елдерінің Ақмола лагері» 
(АЛЖИР) мұражай-мемо-
риалдық кешенінде болып, 
еске алу қабырғасына гүл 
шоқтарын қойды.

Рәсімге қатысушылар саяси қуғын-сүргін және 
ашаршылық құрбандарын бір минут үнсіздікпен 
еске алды.

Шараға ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 

Е.Тоғжанов, ҚР Президенті Әкімшілігі Басшысы-
ның бірінші орынбасары Д.Абаев, Nur Otan пар-
тиясы Төрағасының бірінші орынбасары Б.Байбек, 
Ақмола облысының әкімі Е.Маржықпаев  қатысты.

– Аманжол Кеңесбайұлы, әуел
гі әңгімені тіркеу қызметі сала
сындағы әдістемелік қамтамасыз 
ету және бақылау жұмыстары 
жайынан бастасақ. Нендей өз
герістер мен жаңалықтар болып 
жатыр?
– Департаментіміздің құрамындағы  

азаматтық хал актілерін тіркеу орган-
дарында жұмыс қауырт. Мәселен, биыл 
24 611 азаматтық хал актілері тіркеліп,  
былтырғы жылдың осы кезеңінде 
тіркелген актіден  0,9 % пайызға өсті. 
Бұл Жетісу жерінде өсім бар екенін 
білдіреді. Бір ғана мысал, бала туу  
көрсеткіші бұған дейінгі есептерге қа-
рағанда  338 сәбиге артты,  ал неке қию 
299-ға көбейді.

Азаматтық хал актілерін мемле-
кеттік тіркеуді ұйымдастыру, оларға 
өзгерістер енгізу, бастапқы қалпына 
келтіру, күшін жою туралы қағидада 
өзгерістер бар. Мысалы,  некені бұзу 
туралы сот шешімінің негізінде енді 
АХАТ органдарында некені бұзу тура-
лы акт  тіркелмейді. Бұл мәліметтер бұ-
дан былай автоматты түрде  ақпараттық 
жүйеге түседі және неке қию туралы  
акт жазбасында оның бұзылғаны ту-
ралы белгі автоматты түрде қойылады. 

МАМАНДЫҚ ТАҢДАУДЫҢ
МАШАҚАТЫ КӨП

3-бет

ЖОБА БАЛАЛАРҒА ӨМІР ДЕ, 
КӨТЕРІҢКІ КӨҢІЛ ДЕ 
СЫЙЛАДЫ

5-бет

Серікбай ТРҰМОВ,  Маңғыстау облысының әкімі:

«ЕЛГЕ ЕЛ ҚОСЫЛСА –
ҚҰТ»

5-бет
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ШАРЫНДАҒЫ СЕЛ: КАДР МЕН ҚАДІР

ҚЫЛМЫС

Сот жүйесін дамытуға бағыт-
талған жоба 7 бағытты қамтиды: 
жетінші бағыт – «Татуласу: сотқа 
дейін, сотта» деген атпен танымал. 
Жеті бағыт 2020 жылға дейінгі сот 
жүйесін дамыту тұжырымдамасы-
ның негізін құрды. 

Сонымен қатар, Жоғарғы Сот 
әртүрлі факторларды зерделей 
келе, медиация мен бітімгерлік 
шараларын ынталандыруға кірісті. 
Қазіргі таңда бірқатар іс санатта-
рын сотқа жеткізбей шешу мақ-
сатында нақты шаралар қабыл-
данды. Оған қоса, республиканың 
көптеген соттарында медиация 
кабинеттері ашылды. Онда кәсіби 
медиаторлар, сондай-ақ пилоттық 
тәртіпте татуластырушы-судьялар 
жұмыс істеуде. Түркістан облысы 
кәмелетке толмағандардың істері 
жөнінде мамандандырылған ау-
данаралық сотының ұйымдасты-
руымен «Отбасылық сот» пилот-
тық жобасын одан әрі жанданды ру 
мақсатында меморандумға қол 
қойылды.

Аталмыш жобаның мақсаты 
– отбасы институтын нығайту, 
отбасылық қарым-қатынастарды 
жақсарту, балалардың толыққанды 
отбасында өсіп-жетілуі және олар-
дың жарқын болашағы үшін от-
басылардың бұзылмауына ықпал 
ету. Міндеті – отбасылық жан-
жалдардың себептерін анықтау, 
сот процесінің барлық сатысында 
тараптарға қатысты татуластыру 
шараларын, оның ішінде сотта не-
месе соттан тыс татуластырудың 
мүмкіндіктерін қолдану, отбасы 
құқықтары мен мүдделерін, оның 
ішінде бірінші кезекте кәмелет-
ке толмағандардың құқықтарын 
қорғауды қамтамасыз ету болып 
табылады.

Осының айғағы ретінде Түр-
кістан облысы кәмелетке тол-
мағандардың істері жөнінде ма-
мандандырылған ауданаралық 
сотында 2018 жылдың қыркүйек 
айында арнайы медиация, пси-
холог бөлмелері қажетті құрал-
дармен жабдықталып, ашылған 
болатын. Содан бергі 3 жыл ішінде 
кәмелетке толмаған балалардың 
тұрғылықты мекенжайын анықтау, 
балаларымен кездесу кестесін 
жасау туралы талап арыздары 
бойынша 150-ге тарта іс, маман-

дандырылған әкімшілік сот бой-
ынша 170 іс, қарыз ақша өндіру 
бойынша 27 іс, қылмыстық іс 
бойынша 60 іс медиатордың бел-
сенді араласуымен тараптардың 
өзара медиациялық келісімге келуі 
нәтижесінде сотқа дейін және сот 
процесі барысында сот өндірісінен 
қысқартылды. Облыс орталығы 
Түркістан қаласына ауысуына 
байланысты шалғай аудандардан 
азаматтардың сот процестері-
не келіп-кетуі үшін арнайы бір 
күні жолға кетіп, жұмысынан 
қалып, сонымен қатар қомақты 
жол шығынын тартатыны бел-
гілі. Азаматтардың сот процесіне 
келіп-кетудегі кедергілерін жеңіл-
дету мақсатында сот кеңсесіне 
түскен талап арыздармен алдын 
ала кәсіби медиатор танысып, 
тараптарды өзара татуластырып, 
медиациялық келісім жасауда. Ме-
диатордың дауласушы тараптар-
мен келіссөз жүргізуінің, сонымен 
қатар тараптардың балаларына 
қатысты құқықтарымен жеке-же-
ке түсіндіру нәтижесінде тарап-
тардың дауласушылық деңгейін 
төмендетіп, көптеген жеңілдіктер 
туғызуда. Медиация бөлмесіне 
тараптар қорғаушысыз, өздері ғана 
кіріп, пікірлерін ашық білдірулері, 
күрделі дауларды шешуде екі та-
раптың да өз мүдделерін қанағат-
тандыратын нұсқасына қол жеткі-
зулеріне үлкен мүмкіндік беруде. 

Қазіргі таңда аталған санаттар 
бойынша медиациялық келісім 
шарттар жасау дұрыс жолға қо-
йылған. Көптеген талап қоюшы-
лар мен жауапкерлер медиатор-
дың телефон арқылы кеңес беру 
көмегінің арқасында жол шығы-
нын тартпай-ақ, адвокаттардың 
ақылы қызметтеріне жүгінбей-ақ, 
жұмыс тарынан сұранбай-ақ, өза-
ра медиациялық келісімге келіп, 
өз мүдделерін қанағаттандырып, 
ри зашылығын білдіріп, алғысын 
айтуда. 

Алдағы уақытта «Отбасылық 
сот» пилоттық жобасын жүзе-
ге асыруға белсенді араласып, 
медиацияның халық арасында 
кеңінен насихатталып, дамуына 
өз үлесімізді қосамыз деген сенім-
деміз. 

Еркебұлан АЛЖАНОВ,
кәсіби медиатор

(Соңы. Басы 1-бетте)

Әлеуметтік желіде лезде тараған 
бейнетаспалардан жолындағыны жа-
пырып келе жатқан асау толқын мен 
шарасыз жандардың жанталасын бір-
ден байқауға болады. Қауіпсіз жерде 
тұрып қолайлы «кадр» іздегендердің 
қалағаны да сол болса керек. Төмен-
де жүрген адамдарға ескерту жасап, 
көмекке асығудан гөрі, камерасын 
сайлағандарға селдің соққысына тө-
теп бере алмай, тұншыққан жандар-
дың көрінісін неғұрлым сапалы түсіру 
маңызды болған секілді. Адамның 
қадірі кеміп, «кадрдың» қадірі артқан 
заман ғой қазір. 

ҚР Білім және ғылым министрлігі-
нен келіп түскен ақпаратқа қарағанда, 
саяхаттап барған топтардың арасында 
Алматы қаласындағы №199 гимна-
зияның 8 оқушысы болған. Оларды 5 
ата- ана мен 3 мұғалім ертіп жүрген. 
Таудан құлай аққан батпақты сел ағы-
зып әкеткен 26 жастағы бейімдік пән 
мұғалімі Мерей Ибрагимов пен 5 сы-
нып оқушысы Райма Касен көз жұмған. 

Жоғалып кетті делінген 11 жастағы Зере 
Бисембай Шарын өзенінің бойында 
жүргізілген іздестіру-құтқару жұмыс-
тарының нәтижесінде келесі күні, яғни 
2021 жылғы 30 мамырда құтқарылды. 
Таңғы 7.50-де «Шарын» ұлттық пар-
кінің қызметкерлері инспектор Ермек 
Өмішов, гид эксурсовод Ернар Жүні-
сов, контролер Ербол Сатымбаев Зерені 
құтқарушылар қолына табыстады. Аза-
маттарға мың алғыс! 

Төтенше жағдайлар министрлігінің 
ресми өкілі Талғат Уәлидің мәлімде-
уінше, жоғалған қыз оқиға орнынан 
3-4 шақырым қашықтықта Шарын 
өзенінің сол жағалауынан табылған. 
Шатқалдың биіктігі 800 метрден 1500 
метрге дейін екенін айта кетейік. Өзен 
жағалауындағы осы бөлігі жартасты 
және өтуі қиын жер болып саналады. 
Алматы облысы ТЖД және РЖҚЖ 
құтқарушылары жарақат алған Зереге 
дәрігерге дейінгі алғашқы медицина-
лық көмек көрсетіп, «Қазавиақұтқару» 
АҚ авиациялық техникасын пайдалана 
отырып, Алматы қаласының медицина-
лық мекемесіне жеткізді.

Іздестіру-құтқару жұмыстарына рес-
публикалық және Алматы облысының 
100 шақты құтқарушысы, полицейлер, 
еріктілер, жергілікті атқару органдары-
ның, «Шарын» МҰТП қызметкерлері, 
кинологиялық қызметтің иттері, жүзу 
құралы, 15 арнайы техника, «Қазавиа-
құтқару» АҚ-ның ЕС-145 еврокоптері, 
«Қазселденқорғау» мекемесінің Ми-8 
тікұшағы жұмылдырылған.

Сондай-ақ, әртүрлі жарақат алған 
мектеп мұғалімдері Ұлжан Есжано-
ва мен Майнұр Тоқтасын, 5 сынып 
оқушылары Айзере Манат пен Аяжан 
Серікбай Ұйғыр ауданының орталық 
ауруханасына жатқызылып, тиісті ем-
дом жасалуда. Алған жарақаты аса 
ауыр емес 50 жастағы Бекайыр Шри-
манов пен 51 жастағы Елена Бервинова 
алғашқы медициналық көмек көрсетіл-
ген соң, үйлеріне жіберіліпті.

Орын алған оқиғаға орай Алматы 
облысы Төтенше жағдайлар жөніндегі 
департаментінде жедел штаб құрылып, 
психологиялық қолдау бойынша қа-
уырт желі ұйымдастырылған. Сол 
күні түстен бастап түн ортасына дейін 

құтқару қызметінің телефонына тыным 
болмапты. Қаза тапқандар мен зардап 
шегушілер туралы ақпарат білмек бо-
лып алаңдаған ағайын-туыстарынан 43 
қоңырау түскен.

Төтеншеліктердің айтуынша, селдің 
жүруіне күн райының күрт құбылуы 
әсер еткен. Сол күні шамамен он бес 
минут бұршақ аралас өткінші нөсер 
жаңбыр жауған. 

Министрлік қаза болғандардың от-
басыларына көңіл айтты және зардап 
шеккендердің тезірек сауығып кетуін 
тіледі. Алайда саяхатты ұйымдасты-
рушы ересектер тарапынан қауіпсіздік 
шаралары сақталғанда, мұндай қай-
ғылы оқиғаға жол берілмес еді деген ой 
өзекті өртейді. 

Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету – әрбір ата-ананың, білім беру 
ұйым дарының маңызды міндеті. Әсі-
ресе, жаз айларында бақылауды күшей-
ту керек. Терезелерді ашық, қараусыз 
қалдыруға болмайды. Суға шомылу 
маусымындағы оқыс әрекет те жарға 
жығуы мүмкін. Балалардың жарақат-
тануы және қаза болуы көбінесе өрт 

шығу, жол жүру ережелерінің бұзылуы, 
ойын кезінде орын алады. Қауіп табиғи 
апаттардан, уландырғыш заттардан, 
бейтаныс адамдармен қарым-қатынас 
жасаудан, тағы басқа себептерден туын-
дайды.

Оқу жылы аяқталған кезде мұғалім-
дер мен ата-аналардың балалармен 
бірге саяхатқа шығуды жоспарлайтыны 
белгілі. Мамандар мұндай жағдайда 
мүмкіндігінше абай болып, сақтық ша-
раларын ұстануға шақырады. Қауіпті 
су айдындарына жақындамай, әрдайым 
балалардың жанында болуды сұрайды. 
Өйткені адам өмірі мен амандығынан 
қымбат ештеңе жоқ.

Статистикалық деректерге сүйенсек, 
жыл сайын әлемде 900 мыңға жуық 
бала өлім құшады екен. Ал миллион-
даған бала жарақат салдарынан мүге-
декке айналады. Сондықтан елімізде 
де балалар қауіпсіздігі кезек күттірмес 
мәселе болып тұр. Айналайындары-
мызға абай болайықшы, ағайын!

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ПӘТЕР ҰРЛЫҒЫ 
ТЫЙЫЛАР ЕМЕС

Осы күні үй тонау оп-оңай тірлікке 
айналған. Ұрланған заттарды өткізу де аса 
ауырлық тудырмайды. Мәселен, жақында 
бұрын сотталған екі жергілікті тұрғын 
Қостанай қаласында төрт пәтерді тонап, 
1,5 млн теңгеден астам шығын келтір-
ген. Қаскөйлер ұрланған зергерлік бұ-
йымдарды бірден ломбардтарға өткізіпті. 
Сорақысы сол, ұрылар қылмыс үстінде 
келіп қалған үй иелерінің өзін жарақат-
тап, өміріне қауіп төндіретін оқиғалар 
да аз емес. Алматы облысы, Талғар ауда-
нында тұратын Армангүл апай осыдан 
екі жыл бұрын қолының сұғанақтығы 
бар көршісінен көрген қорлығын айтады. 
Бір емес, бірнеше рет үйін үптеп кеткен 
ұрының алыстан емес, жақыннан екенін 
құқық қорғау қызметкерлеріне қанша 
айтқанымен, сақшылардан ешқандай әре-
кет болмаған. Сол күні түнгі ауысымнан 
келген апай үйінің астаң-кестеңі шығып 
жатқанын көріп, бірден құқық қорғау 
қызметкерлерін шақыртады. Таңғы 9-да 
шақырған сақшылар түс ауа әрең жетеді. 
Саусақ пен аяқ киім іздерін алып кеткен 
олардан содан кейін хабар жоқ.  Араға 
бірнеше ай салып ұрылар екінші рет үйін 
қопарып кеткенде, апай арыз жазбаған. 
«Ұрлаған тағы сол көршім екенін білдім. 
Бірақ, арыз жазуға қорықтым. Қайта-қайта 
арыз жазсам, олар өзімді өлтіріп кетуден 
тайынбайды ғой. Жарты жыл өткеннен 
кейін бізден үш үй әрі тұратын кісінің 
үйі тоналды. Полицейлер келіп, қолының 
сұғанақтығы бар көршімізбен жұмыс 
жүргізді ме, ақыры, бұл жақтан көшіп 
тынды. Содан бері екі жыл болды, көшеміз 
тыныш», – дейді Армангүл апай. 

Ал 2017 жылы Алматы қаласы Түрксіб 
ауданындағы жалдамалы пәтерінде әшекей 
бұйымдары мен жинап жүрген азын-аулақ 
ақшасынан айырылған Бағлан Біргебаев 

арызының соңы сиырқұйымшақтанып 
кеткенін айтады. «Кешкі сағат 4-терде бал-
дызым пәтердің іші қопарылып жатқанын 
көреді. Хабар берген бойда бірден поли-
цейлерді шақырттым. Жедел топ саусақ 
іздерін алып, арыз жаздырып алған соң 
өздерінен бір хабар күту керектігін айтты. 
Шамамен 280 мыңның көлеміндегі әшекей 
бұйымдар мен ақша жоғалған. Полицей-
лерден хабар болмаған соң, өздері берген 
телефон нөміріне хабарластық. Ешкім 
жауап бермейді. Күдіктілер ұсталған жоқ, 
шығыным да өтелмеді. Түрксіб аудандық 
ІІБ-нің бастығына кіріп, мән-жайды ай-
тпақ болып едім, күзеттегілер кіргізбеді. 
Ұры табылса телефонмен жауап беретін-
дерін айтып, үш рет есіктің сыртынан 
шығарып салды. Сан рет барып сандалып 
жүргенде уақытым мен ақшам кетті, жүй-
кем де тозып бітті. Ұрыларды да, оларды 
ұстап береді деп сенген полицейлерді де 
бір Құдайға тапсырдым», – дейді Бағлан 
Біргебаев. 

Елдегі күзет агенттігінің қызметкер-
лері пәтер ұрыларының ақша мен зергер-
лік бұйым, қымбат ішіктер мен тондарды 
алдыңғы кезекте үптейтінін айтады. Ал 
үйден байқатпай алып шығуға болатын 
планшет, ноутбуктарға тіпті өш. Ас үйдегі 
ұнның арасынан қазына іздейтін ұрылар-
дан осы күні бірдеңе жасырудың өзі мүм-
кін болмай барады.  

Ұрылардың 50 пайызы пәтердің есігін 
кілтпен ашып кірсе, 30 пайызы арнайы 
құралдар арқылы құлыпты бұзып ашады 
екен. Әрі олар топ болып жұмыс жасай-
ды. Яғни 2-3-уі пәтер тонауға кіргенде, 
қалғандары жан-жақты бақылап тұрады. 
Қаскөйлердің пәтер тонайтын уақыты да 
белгілі. Олар үй иелерінің жұмыс күн-
дері үйде болмайтынын, мереке күндері 
демалуға немесе қонаққа кететінін алдын 

ИГІ ІС

Былтыр ұрылар қаланың қақ ортасындағы көпқабатты 
үйдегі пәтерді тапа-тал түсте жүк көлігімен келіп ас-

пай-саспай үптеп кеткен еді. Әккілер үйдегі ұсақ-түйектен 
бастап қымбат жиһаз бен тұрмыстық техникаға дейін қал-
дырмаған. 

ДАУДЫ ШЕШУДІҢ 
ТИІМДІ ЖОЛЫ —

МЕДИАЦИЯ

Сот жүйесін дамыту мақсатында Жоғарғы Сот төраға-
сы Жақып Асанов жеті басым бағытты ұсынды. Судья, 

адвокаттардан, сот қызметкерлері мен  заңгерлік қауым-
дастықтан түскен мыңнан астам ұсыныс негізінде даяр-
ланған бұл жоба «Сот жүйесінің 7 түйіні» деп аталды.

ала аңдып, таңғы сағат 9 бен 12-лердің 
аралығында «жұмысқа» кіріседі. Енді 
біреулері қылмысты түскі 2-ден 3-ке дейін 
жасайтын болып шықты. 

Пәтер ұрлығының орын алуына көп 
жағдайда үй-жайлардың қараусыз қалуы 
себеп. Тұрғындар темір есік және терезе-
ге темір тор орнатуға құлықсыз. Қазіргі 
жағдайда қауіп-қатер төне қалса күзет 
қызметіне қоңырау шалатын құрылғы 
орнату маңызды. Дегенмен, оған ай сайын 
төлейтін қаражатты кез келгеннің қалтасы 
көтере бермейді. Сондықтан бейнекамера 
орнатылмаған үй-жайларды ұрылар жиі 
жағалайтын көрінеді. 

Жақында Шымкент қаласында екі 
күндік «Пәтер» жедел-профилактикалық 
іс-шарасы өткізіліп, 21 пәтер ұрлығы 
ашылған. Полицейлердің айтуынша, 
қылмысты жасауға жәбірленушілердің өз 
мүлкіне жауапсыз қарауы мен шектен тыс 
сенушілігі сеп болған. Ұрылар үйін үптеп 
кетпеу үшін тұрғындар қарапайым ғана 
қауіпсіздікті ескеріп, сақтық шараларын 
сақтағаны абзал. Алайда тұрғындар темір 
есік жасап, терезені торлағанымен, тона-
ушыларға кедергі болмайтынын айтады. 
Олардың пікірінше, құқық қорғау қыз-
меткерлері қылмыскерді іздеуге құлық-
сыз. Ұсталмаған ұрыға үкім жүрмейтінін 
білетіндер үй тонауды жал ғастыра бе-
ретінін айтады. Осылай деген тұрғындар 
мәселе сақтық шараларында емес, сақшы-
лардың өзінде деп шырылдайды.

Дегенмен, биыл 4 айдағы дерекке сү-
йенсек, елімізде пәтер ұрлығы 30%-ға 
азайып, бұл қылмысты ашу 13%-ға өс-
кен. ІІМ Криминалды полиция департа-
менті басшысының орынбасары Қанат 
Нұрмағамбетов биыл полиция пәтер 
ұрлығымен айналысқан 294 ұры мен 22 
қылмыстық топтың құрықталғанын жет-
кізді. Айтуынша, елдегі жасалатын барлық 
қылмыстың 10%-ы дәл осы пәтер ұрлығы 
болып саналады. Брифинг барысында ол 
пәтер ұрлығы үшін жаза күшейтілгенін 
жеткізіп, бірнеше рет пәтер тонау, ғима-
ратқа заңсыз кіру ауыр қылмыс болып 
саналатынын алға тартты. Өйткені, әккі 
ұрылар жәбірленушілермен татуласып, 
жауапкершіліктен жалтаруға мүмкіндігі 
барын ескеріп, екінші рет қылмысқа ба-
рады. Сондықтан 2018–2019 жылдары 
Қылмыстық кодекске өзгерістер енгізіліп, 
бірнеше рет қылмыс жасағандар 7 жылға 
дейін бас бостандығынан айырылып, 
мүлкі тәркіленетін болды. Қабылданып 
жатқан шаралардың арқасында соңғы бес 
жылда пәтер ұрлығы 67%-ға азайған. Қа-
нат Нұрмағамбетов екі күндік «Пәтер» же-
дел-профилактикалық іс-шарасы аясында 
238 қылмыстың беті ашылып, ұрланған 
заттар сатылған 1500 орын анықталғанын 
айтады. Сондай-ақ, іздеуде жүрген 8 ұры, 
пәтер ұрлығына қатысы бар деген 68 
күдікті ұсталған. 

Пәтер ұрлығының алдын алу мақ-
сатында тұрғын үйлердің ауласына 54 
мыңнан астам бейнекамера орнатылған. 
Оның ішінде 14 мыңнан астам құрылғы 
тұрғындардың бастамасымен жасалыпты. 
«Бұл ұрылар ісіне тосқауыл болады», – 
дейді департамент басшысының орынба-
сары. 

Жадыра МҮСІЛІМ
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БАЛАЛАРДЫҢ ЖАЗҒЫ МАУСЫМДАҒЫ  ҚАУІПСІЗДІГІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН БЕ?

ҚОҒАМ

Рахман АЛШАНОВ, Алматы қаласы 
Қоғамдық кеңесінің төрағасы: 

– Алайда оны демалушыларға  ескерт-
кен жоқ. Оны бақылап, қадағалап отыруға 
олардың арнайы техникасы да, маманда-
ры да бар ғой. Бұл қызметі үшін жалақы 
алып отырғандықтан, олар өз міндетін 

дұрыс атқаруы тиіс. Жауапкершілікті 
көтеруге жергілікті әкімдіктер мен 
мәслихаттар және өзге де  органдар 
ықпал етпесе, бұл жағдай түзелмейді. 

Тіпті, қажет болса, байланыс сигналдарын қабылдайтын арнайы 
мұнаралар тұрғызылу керек. Қазір Алматы қаласы  осындай шара-
ларды жасауға қам қылып жатыр. Жалпы, қауіпсіздік мәселесінде 
әлемдегі дамыған елдердің озық техникалары мен тәжірибелеріне 
әрдайым көңіл бөлу қажет.

Раушан ШӘМІЛҚЫЗЫ, «ТұмарТранс» компаниясының директоры: 
– Былтырдан бастап бұл шектеу жойылып, қайтадан рұқсат беріле бастады. Егер балалардың 

демалысын ұйымдастыру талапқа сай жүзеге асатын болса, оларды тасымалдайтын автобустарға 
мемлекеттік автоинспекция көлігі жолбасшылық жасап, басқа да қауіпсіздік шараларының сақталуы-
на өзге құзырлы органдар тартылатын еді. Интернеттегі бейнематериалдарда таудан жөңкіліп келе 
жатқан тасқын селдің жолында тұрғандарды қауіпсіз жерге жинаудағы ұйымдастырушылардың әре-
кетін байқамадық. Керісінше, оны сырттай бақылап, камераға түсірушілерді ғана аңғардық. Яғни, ауа 
райы жағдайындағы өзгерісті көре тұра, құзырлы мекеме мамандары  демалушылардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ете алмай отыр. 

Қауіпсіздік демекші, осы жолмен өзім Аккредитациялық орталық ашу мәселесі бойынша Түр-
кістанға барып қайттым. Егер біз қызмет сапасын көтермесек, қауіпсіздікті қамтамасыз ету әлі 
талай уақыт түйткілді жағдайда қала береді. Өйткені, балалардың демалысын ұйымдастыру кезінде оған жауапты кейбір 
мамандар балаларды гидтерге тапсырып, өз қызметіне жүрдім-бардым қарайтын жағдайларды өзіміз де көріп жүрміз. 
Сондықтан туризм сияқты салаларда қызмет ең алдымен қауіпсіздікті қамтамасыз етуден басталуы керек. Егер оны тек 
біреудің табыс көзі ретінде ғана қарастырып қоймай, барлық құзырлы органдар өз жауапкершілігін сезініп, міндетін ықы-
лас-пейілмен атқаратын болса, мұндай төтенше жағдай орын алмас еді. 

МӘДЕНИ МҰРА

ҰЛЫҚ ҰЛЫС
ФЕНОМЕНІ

«Атажұрт» халықаралық қоғам-
дық қорының 2014  жылы жүргізіл-
ген «Кәсіптік бағдарлау» пилоттық 
жобасының жетекшісі болған, қазір-
гі таңдағы Ы.Алтынсарин атындағы 
білім академиясының президенті Ғани 
Бейсембаевтың сөзіне қарағанда,  ма-
мандық таңдау мәселесі мектеп бағдар-
ламасында да әлі күнге бір жүйеге 
түспеген. 

Тіпті, бұрыннан келе жатқан жоғары 
оқу орындары да нарықтың сұранысын 
орындай алмай келе жатыр. Оның бас
ты себебі, балалармен жұмыс істейтін 
педагог кадрларды дайындаудың та-
лаптары мен стандарттарының әбден 
ескіріп, көптен бері жаңартылмауында 
деуге болады. 

Ал Білім және ғылым министрлігі-
не қарасты «ADAL BILIM» жобалық 
кеңсесінің басшысы Талғат Нәрікбаев
тың айтуынша, соңғы жылдардың 
өзінде ғана елімізден 100 мыңнан астам 
түлек шетелге кеткен. Олардың арасын-
да Қазақстанның дамуына үлкен үлес 
қосатын небір талантты жастар, ғылы-
ми қызметкерлер мен өзге де мамандар 
аз емес. Оның басты себебі – өмір сүру 
сапасы мен білім беру дең гейіндегі 
айырмашылықта. Бұған шетелде білім 
алудың  жыл өткен сайын қолжетімді 
бола түсуі де өз ықпалын тигізуде. 
Мәселен, Германияда жоғары білім алу 
тегін, басқа елдердің жоғары оқу орын-
дары да өзге ел  азаматтарына түрлі 
стипендиялық бағдарламалар ұсынуда. 
Сондайақ жоғары оқу орындарына қа-
рағанда колледж түлектерінің жұмысқа 
орналасу көрсеткіші жоғары боп тұрға-
нын Білім және ғылым министрлігінде-
гі лауазымды тұлғалар да жоққа шығар-
май отыр. Атап айтқанда, Техникалық 
және кәсіптік білім департаментінің 
директоры Насымжан Оспанованың 
сөзіне қарағанда, еліміздегі колледж-
дерде 500 мыңға жуық студент білім 
алып жатыр. Оларды жыл сайын 140 
мыңдай адам бітіреді. Оның 70 пайызы 
диплом алғаннан кейін бірден жұмысқа 
орналасса, қалғандары көбінесе жоғары 
оқу орындарында оқуын жалғастыруға 
тырысады. Сондықтан еліміздегі «Жас 
маман» жобасы бойынша 180 колледж 
оқуөндірістік базасын жаңартуға күш 
салуда.  Бұл үшін білім беру ұйымдары 
студенттерді сұранысқа ие 100 ма-
мандық бойынша оқыту мақсатында 
қажетті заманауи құралжабдықтар 
сатып алып жатыр. Айтпақшы, бұл  100 
мамандықтың тізімін жасаған ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау мини-
стрлігі екен.

Стратегиялық жоспарлау және ре-
формалар агенттігінің Ұлттық статис
тика бюросы «Ірі және орта кәсіпорын
дардағы кадрларға қажеттілік және 

саны туралы есеп» деп аталатын статис
тикалық байқау қорытындысын жа-
риялаған болатын. Онда бос жұмыс 
орындар туралы мәліметтерді қалып-
тастыру кезінде 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша қызметкерлердің жұмыстан 
босатылуына байланысты босаған және 
жаңадан құрылған жұмыс орындары 
ескерілген. Кадрларға күтілетін қажет-
тілікті анықтау кезінде кәсіпорынның 
қызметін кеңейту және жаңа жобалар-
ды іске асыру үшін қажет қызметкер-
лердің болжамды қосымша саны есепке 
алынған. Яғни, зерттелген кәсіпорын-
дардағы қызметкерлердің тізімдік саны 
2,4 млн адамды, бос жұмыс орындар 
саны 36 976 бірлік болып, бос жұмыс 
орындардың үлесі 1,5% құрайды. Атап 
айтқанда, бос орын дардың 8 322сін 
кәсіби мамандар;  7159ын өнеркәсіп, 
құрылыс, көлік және басқа тектес 
қызметтердің жұмысшылары; 5 756
сын өндірістік жабдық, операторлары, 
құрастырушылары және жүргізушілер; 
5 559ын қызмет көрсету және сауда 
саласының жұмыскерлері құрады. Енді 
биылғы жылы ең көп сұраныс кәсіби 
мамандарға (2 710);  қызмет көрсету 
және сауда саласының жұмыскерлеріне 
(2 360);  өнеркәсіп, құрылыс, көлік және 
басқа осы тектес қызметтерге (2 314); 
ең сұранысы азы әкімшілендіру сала-
сындағы қызметшілерге (342) болып 
отыр. Ал кәсіби мамандардың білікті 
қызметкерлеріне басым қажеттілік ден-
саулық сақтау және халыққа әлеуметтік 
қызмет көрсету саласындағы (574 адам) 
және өнеркәсіп саласындағы (511 адам) 
ұйымдарда байқалуда.

Бос жұмыс орындарының саны 
жағынан НұрСұлтан (7 191 бірлік) мен 
Алматы (6 241) қалалары мен Қараған-
ды облысы (3 090) алдыңғы орында 
тұр. Атап айтқанда, НұрСұлтанда бос 
жұмыс орындарының көбі денсаулық 
сақтау және халыққа әлеуметтік қыз-
мет көрсету саласында (1 483 бірлік), 
Алматыда  көтерме және бөлшек сауда; 
автомобильдерді және мотоциклдерді 
жөндеу саласында (1 866 бірлік), Қа-
рағанды облысында өнеркәсіп сала-
сында (1 097 бірлік) қалыптасып отыр. 
Ал бос орындардың ең азы  Қызылорда 
(374 адам), Түркістан (476 адам) және 
Жамбыл (497 адам) облыстарында. 
Қызметкерлерге деген ең аз қажеттілік 
Ақтөбе (29 адам), Павлодар (31 адам) 
және Шығыс Қазақстан (109 адам) об-
лыстарында боп тұр.

Бұл жағдайдан кейін атааналардың 
біреуі болмаса біреуі баласын мұғалім, 
экономист, заңгер қылуға әуестігін 
азайтып жатса, қанеки. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

БІЛІМ

5 мамыр күні Грузияның астанасы Тбили-
сиде 26 жастағы Әсел Айтпаева белгісіз 

жағдайда қайтыс болды. Ал екі жыл бұрын Түр-
кияда білім алып жүрген отандасымыз Елдана 
Қаһарман жұмбақ күйде көз жұмды. Марқұм 
Сандира Серікханова да Қытайға білім алу үшін 
аттанып, биіктен құлап, қаза тапты. 
Небәрі 6 айда қытайша үйреніп, грант иеленген отан-

дасымыз туралы ресми ақпаратта «суицид» жасаған деп 
айтылды. Бірақ туыстары бұл істе өзгелердің қатысы бар 
деп сенбеді. Ал Мәскеуде көз жұмған Томирис Байсафаның 
анасы да үш жыл өтсе де соттан әділдік іздеп жүр. Өйткені 
қызын өлтірген күдікті тиісті жазасын әлі алған жоқ. Бұл 
мәселенің де түйіні шешілер емес.

Бұл тек өзге мемлекетке үлкен мақсатпен кетіп, елге тек 
табытпен оралғандардың бір сыпырасы ғана. Ал бізге бей-
мәлім сыртта  көз жұмған қазақстандықтар саны қаншама?! 
Қазір бірін білсек, бірі ұмыт болған. Бірақ Грузиядағы қазақ 
қызының өлімі елді дүрліктіріп, өткенді еске түсіргендей 
болды. 

Психолог Ақнұр Тәуекелдің айтуынша, кімді болмасын, 
шекара асқанда психологиялық тұрғыда дайындап жіберу 
керек. «Кез келген адам шетелге шыққанда, жауапкершілікті 
өз мойнына артып шығады. Бірақ адамды орта өзгертеді 
ғой. Шетелде адамның ойлау қабілеті ғана емес, өмір салты-
на дейін өзгереді. Себебі ол мүлде басқа ортаға, түрлі мен-
талитеттегі адамдардың арасына тап болады. Мұндай кезде 
адаммен көп сырласу керек. Мүмкін ол адамда қаржылай 
қиындықтар мен қандай да бір мәселелер туындап жатқан 
шығар. Біз мұны ол адаммен сырласпасақ білмейміз. Өлуге 
құмарту – психиканың проблемасы. Сондықтан әрдайым 
жақындарыңмен бірге болып, бірбірін бағалап, өзара 
түсіністікпен өмір сүре білу қажет. Шетелге шыққанда да 
жақын адамдарыңызбен көп сөйлесіп, туындаған мәселе 
туралы ашық айтып, шешу жолдарын табуға тырысу керек. 
Кез келген мәселеден қашып емес, шешіп құтыласың», –
дейді маман.

Заңгер Айжан Молдағалиеваның айтуынша, кісі өлімі 
бойынша іс қай жерде, тіпті өзге елде жасалынса да арыз
сыз қозғалады. «World Population Review» порталының 
мәліметінше, Қазақстанда жыл сайын 100 мың адамға 
шаққанда 28 кісі суицидтен қаза табады. Бас прокуратура 
таратқан мәлімет бойынша елімізде былтыр 3805 адам 
өзөзіне қол жұмсаған. Мұндай мәліметке қарап денең түр-
шігеді, әрине. Жалпы, адам өлімі бар жерде әділдік іздеу 
орынды. Қылмыс қай жерде жасалса да, бәрібір қылмыс
тық іс қозғалады. Арызды сол елге барып жазу міндетті 
емес. Қазақстанда жазса да, ары қарай шетелге жіберіледі. 
Жалпы, кез келген адамның шетелде жүрген кезде күт-
пеген оқиғаларға тап болған жағдайда (жергілікті құқық 
қорғау органдарының ұстауы, бөтен кісілер тарапынан 
қорқытулар, жол апаты және т.б.) сол елдегі Қазақстанның 
консулдық мекемесінің қызметкерімен кездестіруді талап 
етуге құқығы бар екенін білсе деймін, – дейді заңгер Айжан 
Молдағалиева.

Ал саясаткер Әміржан Қосанов әлеуметтік желідегі жаз-
басында: «Бір нәрсе айқын: кез келген Қазақстан азаматы 
шетелде өз мемлекетінің қолдауы мен қорғауын, қамқор-
лығын сезінуі тиіс. Шетелдерде қаншама жастарымыз 
оқып, жұмыс істеп жүр. Осы қарындасымызға қатысты 
тергеудің орны бөлек, өйткені осыдан кейін әр қазақ жасы 
ҚР өзіне деген көңілін сезеді. Ең бастысы – қазақ жастарына 
қаскөйлік жасамақ ойы бар кез келген шетелдік соны сезінуі 
тиіс. Яғни «қазақ деген ерекше намысшыл халық бар екенін, 
ол елдің ұлы не қызына қиянат жасасаң, ол жақтың өкіметі 
міндетті түрде араласып, айыптыны тауып, әкеңді танытады 
екен» деген халықаралық пікір қалыптасуы керек, – деді. 

Иә, нешетүрлі тағдыр. Бірақ бір ғана «өзөзіне қол 
жұмсады» деген бірдей болжам. Дегенмен, туыстары мен 
жанында жүрген жанашырлары бұл ақпаратқа сенбейді. Ай-
туларынша, нағыз қылмыскерлер бостандықта тайраңдап 
жүр. Әділдік бір күні орнар деп сенеді. 

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

КӨКЕЙКЕСТІ

«ӨЗГЕ ЕЛДЕ СҰЛТАН БОЛҒАНША...»

Осы айнымас ақиқаттың негізінде 
2019–2020 жылдар Мемлекет басшы-
сы ҚасымЖомарт Тоқаевтың тапсыр
масымен Ұлық Ұлыстың 750 жыл-
дығын мерекелеуге арналды. Біз бүкіл 
әлемге Алтын Орданың мұрагері 
екенімізді танытып, төл тарихымызға 
қатысты әділдікті орнатуға жол аштық. 
Алайда, осы тұста Мемлекет басшы-
сының «Тарихпен саясаткерлер емес, 
тарихшылар айналысуы керек» деген 
маңызды ұстанымын естен шығар-
маған жөн.

Президенттің тапсырмасына сәй кес, 
жақында Білім және ғылым минис
тр лігінің жанынан құрылатын Жошы 
ұлысын зерттейтін ғылыми институт 
та негізінен осы мақсатты көздейді.Ин-
ститут атауының өзі айтып тұрғандай, 
біз Талас құрылтайынан бастап Кенеса-
рының қазасына дейінгі тарихи дәуірді 
біртұтас кезең деп қабылдаймыз.

Көктемнің аяқ шенінен бастап баласы, немересі  мектеп 
бітіретін ата-ана ғана емес, бітірушілер мен олардың ұстаз-

дарының да көңіл-күйінде өзгеріс басталады. Түлектер мектеп, 
лицей, гимназия қабырғасынан алған білімін дәлелдей алмау-
дан қорықса, мұғалімдер мен білім мекемелерінің басшыларын 
өз еңбектерінің нәтижесі алаңдатады. Мектеп бітірушілер үшін 
қалай десек те, осы кезеңдер аралығында  мамандық таңдау 
машақаты басталады.

«Өз ұлылығыңа мастану, тарихты мифпен аралас-
тыру, өткенімізді әсіре мақтанға айналдыру өрге 

бастамайды. Керісінше, біз тарихты конъюнктурадан тыс 
зерттеп, ақтаңдақтар ақиқатын ашып, шешуші оқиғалар 
желісін мұқият қайта қалпына келтіруге тиіспіз» деп мәлім-
деді «Ұлық Ұлыс – Алтын Орда: бастауы, тарихы және 
мұрасы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға 
қатысқан  Президент Әкімшілігі басшысының бірінші орын-
басары Дәурен Абаев. Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспа-
тұс келіп отырған алқалы жиында Дәурен Әскербекұлы 
баяндама жасап,  тамыры терең тарихымызға – ұлтымыз бен 
мемлекеттігіміз пайда болған кезеңге шолу жасап, еліміздің 
бүгіні мен ертеңіне қатысты ой-толғамдарын ортаға салған 
болатын. 

Дәурен Әскербекұлының айтуын-
ша, Ұлық Ұлыс – қалың кітап секіл-
ді халықтың тұтас тарихының  өте 
маңызды тарауы. Өйткені, далалық 
Римге айналған Ұлы империя әртүрлі 
тілде сөйлеп, әрқилы дін ұстанатын 
көптеген халықты бір шаңырақ астына 
біріктіріп, озық мәдениетті дүниеге 
әкелді. Оның дәуірлеген тұсында қа-
зақ халқының этногенездік портреті 
қалыптасты. 

Дәурен Әскербекұлы осы ретте  
біздің көршілес Ресеймен екіжақты 
байланысымыздың тарихы кеңестік 
оқулықтарда жазылған кезеңнен гөрі 
тым терең екеніне назар аудартты. 
Оның айтуынша, ол кемінде XIII ға-
сырда Жошы ұлысы атты империялық 
мемлекеттің аясында басталған. Десек 
те, Алтын Орда – өткен тарихымыз 
ғана емес. Ол, ең алдымен, бүгініміз 
бен болашағымыз. Бүгінгі ортақ мақ-
сатмұратымыз бен қоғам болып бет 
алған бағдарымыз Алтын Орда кезінен 
бергі ғасырлық дәстүрлерден бастау 
алады.

Мемлекеттік басқарудың орта-
лықтандырылғанына қарамастан, 
Алтын Орда ешқашан классикалық 
түрдегі «шығыс деспотиясы» болған 
емес. Қоғамның өзегін билікке деген 
қорқыныш емес, халқымыз иман-
дылық деп айтатын рухани түпнегіз 
құрады. Қазір де қоғамымыздың та-
бан тірер тұғыры, ынтымақтастықтың 
негізі – «әлеуметтік рейтинг» емес, 
имандылық пен мәңгілік рухани 
құндылықтар. Десе де, Дәурен Әскер-
бекұлының айтуынша, Ұлық Ұлыс 
феноменін жете түсінбейінше, біз 
бүгінімізді толыққанды пайымдай 
алмаймыз. Алтын Орда тарихын кең 
көлемде әрі кешенді түрде зерттеу 
Қазақстандағы гуманитарлық ойдың 
өркендеуіне тың серпін береді.

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Дәурен Әскербекұлы этногенез 
процесі мен мемлекеттің қалыптасуы  
бір күннің, тіпті бір ғасырдың да ша-
руасы емес екені жайлы ойын ортаға 
салды.  Осы ретте Керей мен Жәнібек 
хандар бастаған қазақ халқының Жеті-
суға қоныс аударуы оның қалыптасу 
кезеңінен өтіп, ұлтқа айналғанын ай-
шықтайтынын, бұл процестің Ұлық 
Ұлыстың дәуірлеп тұрған уақытынан 
басталатынын айтқан ғалымдар тұ
жырымына назар аудартты. 

МАМАНДЫҚ 
ТАҢДАУДЫҢ
МАШАҚАТЫ 
КӨП
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ЦИФРЛАНДЫРУ – ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ 
ЖОЮДЫҢ БІРЕГЕЙ МЕХАНИЗМІ
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2015–2025 жылдарға арналған 
стратегияда айқындалғандай, мемлекеттік қызметтерді алу 
рәсімі ашық және неғұрылым оңай болған сайын, соғұрлым сыбайлас 
жемқорлық деңгейі төмендейді. Ел Президентінің жарқын болашақ 
үшін барлық саланы цифрландыру туралы бастамасы жемқорлықты 
ауыздықтауда бірден-бір механизм болмақ. Мәселен, сот саласын 
алсақ, сотта сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған 
іс-шаралар аз емес. Сот қызметіне жаңа технология игіліктерінің 
енгізілуі судьялар мен сот қызметкерлерінің азаматтармен тікелей 
жүздесуіне жол бермейді. Бұл электрондық қызметтің бірден-бір 
артықшылығы. Бұған қоса, істерді компьютер көмегімен автомат-
ты түрде бөлу, сот құжаттарын, арыз-шағымдарды «Сот каби-
неті» сервисі арқылы қабылдау, сұраныстарды онлайн орындау, сот 
мәжіліс залдарының толықтай дыбыс-бейне жазу құрылғыларымен 
қамтылып, істердің таспаға жазылуы сотқа да, азаматтарға да 
тиімді. Жұмыстағы ашықтық-жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі 
тетігі. 

А.ТУРАЛИЕВА, 
Ақжайық аудандық соты кеңсесінің жетекші маманы.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

саласында көрініс беруде. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау 
сот саласының да негізгі бағыты. Қазіргі күні ел соттарында 
ішкі қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бөлімі 
жұмыс істейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің тиімділі-
гін арттыруда салада ашықтық пен жариялылық қамтамасыз 
етілуде. 

Сот төрелігіне қолжетімділік жүз пайызға артты. Азаматтар 
қызметтер мен кеңестерді кедергісіз алуда. «Сот төрелігінің жеті 
түйіні» аясында судьялар мен судьялыққа үміткерлерге қойылар 
талап күшейтілді. Мысалы, «Мінсіз судья» жобасы болашақ судья-
ларды неғұрлым сапалы іріктеуге және олардың сот төрелігін 
жүзеге асыру процесіне үлкен жауапкершілікпен келуіне бағыт-
талған. Бабаларымыз кезінде «Тура биде туған жоқ, туғанды биде 
иман жоқ» деп билік айтуда әділ болмау, сөйтіп, атақ-абыройдан 
айырылу – би үшін ең үлкен жаза екенін ескерткен. Сот этикасына 
қайшы әрекетке баратындарға жүйеде жол жабық. Себебі, Жоғарғы 
Сот төрағасы сот жүйесінде туындауы мүмкін сыбайлас жемқор-
лық көріністерін, оның алғышарттары мен себептерін анықтау 
мен азайтуды сыбайлас жемқорлықпен күрестегі негізгі міндет 
деп белгіледі. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің негізгі бағыты – сыбай-
лас жемқорлықпен байланысты құқық бұзушылықтарды анықтау, 
жолын кесу, ашу және тергеу жұмыстарын жүргізу десек, бұл тұрғы-
да елімізде жаңа бағыттар қолға алынуда. Мысалы, қоғамның қазіргі 
жағдайы мен қажеттілігін ескере отырып, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі болып қайта құрылды. 

Бес институционалдық реформаны жүзеге асыруға бағытталған 
«100 нақты қадам» ұлт жоспарының 13-қадамы тұтастай сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге бағытталған. Бұған қоса 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» және «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңдары мен «Қа-
зақстан Республикасының 2015–2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясы» жұмыс істеуде. 

Алайда, тек біздің елімізді емес, бүкіл әлемді алаңдатып отыр-
ған сыбайластық әрекеттері мемлекеттік қызметтің барлық 

Қоғамның өмір сүруін қамтама-
сыз етуде бұқаралық ақпарат құрал-
дарының рөлі зор. Соның ішінде 
БАҚ арқылы сот билігіндегі өзгеріс
тер мен жаңалықтар халыққа тарап, 
қоғамның сотқа деген көзқарасын 
қалыптастыруға мүмкіндік туады.                    

2013 жылы Елбасы Н.Назарба-
ев республика судьяларының VI 
съезінде бірқатар мәселелерді атай 
келіп, сот төрелігін жүзеге асыру-
дағы бұқаралық ақпарат құралда-
рының рөліне ерекше тоқталған еді. 
Онда: «Бұқаралық ақпарат құралда-
рының күшжігері арқылы қоғамда 
сот билігіне қатысты жағымды және 
ілтипатты көзқарас қалыптастырған 
жөн» дегені есімізде. 

Осы тапсырма аясында соттар-
дың ашықтығы мен жариялылығына 
жіті көңіл бөлінді. Заманауи техно-
логияларды сот ісіне енгізу арқылы 
2014 жылдың басында республика 
соттарының бірыңғай вебсайты 
құрылды. Бұл жылдам ақпарат та-
рату мен ақпаратқа қолжетімділікті 
арттырудың ең оңтайлы алаңы бол-
ды. Сайтта БАҚ өкілдері мен қара-
пайым азаматтарға арналған ақпа-
раттар жарияланып, ол күнделікті 
жаңартыла бастады. Осы алаңдағы 
жүйелі қызметтің арқасында азамат-
тар өзін қызықтырған мәліметпен та-
нысып, сот төрағаларының қабылдау 
уақытынан, соттағы ісшаралардан 
хабардар болып отырды. 

Бұрын облыстық сотта баспасөз 
қызметімен айналысатын бір ғана 
бас маман болса, 2015 жылы респуб
лика бойынша барлық облыстық 
соттарда Ақпараттық қамтамасыз 
ету бөлімі құрылды. Сәйкесінше 
қосымша штаттар ашылып, жұмыс 
ауқымы артты.

Бүгінгі таңда республика сотта-
рында ашықтық пен жариялылықты 
қамтамасыз етуге барлық жағдай жа-
салған. Әр сотта БАҚпен байланыс 
жұмысын үйлестіруші судья, бас-
пасөз қызметі, Жоғарғы Сотта ком-
муникация орталығы бар. Азаматтар 

Қазіргі жағдайда мемлекеттік қызмет-
шілердің моральдықэтикалық бейнесі мен 
іскерлік сапасына қойылатын талаптарды 
күшейту мәселелері осы саладағы заңна-
маны жетілдіруді, халықтың мемлекеттік 
органдарға деген сенімін арттыруға ықпал 
етуді талап етеді.

Мемлекет басшысы «Бес институцио
налдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 
100 нақты қадам» ұлт жоспарында мемле-
кеттік қызметтің Әдеп кодексін әзірлеу, со-
нымен қатар әдеп бойынша уәкіл қызметін 
енгізу арқылы жаңа әдеп ережелерін енгізу-
ді тапсырды. Осы тапсырма нәтижесінде 
«Қазақстан Респуб ликасы мемлекеттік 
қыз метшілерінің әдептілік нормаларын 
және мінезқұлық қағидаларын одан әрі 
жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жар-
лығымен бекітілген жаңа Қазақстан Рес
публикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексі қабылданды.

Әдеп кодексі халықтың мемлекет-
тік органдарға деген сенімін нығайтуға, 
мемлекеттік қызметтегі қарымқатынас
тың жоғары мәдениетін қалыптастыруға 
бағытталған. Сонымен бірге, мемлекет-
тік қызметшілердің жалпы мінезқұлық 
стандарттарын, қызметтен тыс уақытта 
өзінөзі ұстау стандарттарын, қызметтік 
қатынастардағы жүрістұрысын, сондайақ 
көпшіліктің, оның ішінде бұқаралық ақпа-
рат құралдарының алдында сөйлеу әдебін 
анықтайды.

Мемлекеттік қызметкер мемлекеттің 
бетбейнесі болып табылады және қоғам 
алдындағы тәртіптің үлгісі болуы керек. 
Коммуникация мәдениетінің тұжырымда-
масы мемлекеттік орган қызметкерлері 
арасындағы қарымқатынастың өзіндік ба-
рометрі ретінде қызмет етеді.  Мінезқұлық 
нормаларын білу және оларды ұстану, 
ұстамдылық және өз ісәрекетін басқара 
білу, адамдарға назар аудару мен құрметтеу 
– бір сөзбен айтқанда қоғамдағы әдептілік 
деп саналатын барлық нәрсе адамның мі-
незқұлық мәдениетіне жатады және этикет 
бойынша реттеледі.

Мемлекеттік қызметшілерге қатысты 
қоғамдық пікірді қалыптастыру олардың 
белгілі бір дәрежеде жұмыс уақытынан 
тыс уақыттағы мінезқұлқымен байланыс
ты. Осыған байланысты, жаңа қызметтік 
әдеп ережелеріне сәйкес мемлекеттік қыз

метшілер жұмыстан тыс уақытта жалпы 
қабылданған моральдықэтикалық норма-
ларды ұстануы, оның ішінде мас күйінде 
қоғамдық орындарда болмауы, адамның 
қадірқасиеті мен қоғамдық адамгершілігін 
қорлайтын қылықтарға жол бермеуі, қара-
пайымдылық танытуы, тиісті қызметтерді 
алу кезінде өзінің қызметтік жағдайын 
баса көрсетпеуі және пайдаланбауы, өз 
тарапынан қоғамдық әдепке, тәртіп пен 
қауіпсіздікке қол сұғумен байланысты 
заңнаманың талаптарын бұзуға жол бер-
меуі және басқа азаматтарды заңға қайшы, 
қоғамға жат әрекеттер жасауға тартпауы 
міндет.

Мемлекеттік органдар жүйесінде мем-
лекеттік қызметке алғаш рет келген жас 
мамандарды тәрбиелеуге ерекше мән 
беріледі. Олардың тиісті моральдықэтика-
лық мінезқұлқын қалыптастыру бойынша 
жұмыс ерекше назар аударуды және фор-
мальды көзқарасқа жол берілмеуін талап 
етеді. Әдеп кодексі мемлекеттік қызметке 
кіргеннен кейін үш күн ішінде мемлекет-
тік қызметшінің Әдеп кодексі мәтінімен 
жазбаша түрде танысуды көздейтінін атап 
өткен жөн. Осылайша, жас мамандарға 
мемлекеттік қызметке араласқан алғашқы 
күндерден бастап азаматтармен және әріп-
тестермен қарымқатынас кезінде сыпайы
лықты, әдептілікті, қарапайымдылықты 
және сөйлеу мәдениетін сақтауды үйрету 
керек.

Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік 
этиканы сақтау саласындағы заңнамадағы 
жаңалықтардың бірі – Қазақстан Республи-
касы Президентінің Жарлығымен бекітіл-
ген Әдеп жөніндегі уәкіл туралы Ереже 
болды. Әдеп жөніндегі уәкіл өзінің құзы-
реті шегінде мемлекеттік қызметшілерге 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл және Әдеп кодексі талаптарының 
сақталуы бойынша кеңестер береді, мемле-
кеттік қызметшілерге заңдарда белгіленген 
шектеулер мен тыйымдардың сақталуына 
себептеседі, мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдеп нормалары мен басқа да 
функцияларды бұзу фактілері туралы жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін қа-
райды.

Ұлан КІШІБАЙ,
Алматы қаласы Медеу аудандық 

№2 сотының судьясы

Билер – бүгінгінің судьялары. Ха-
лық мойындаған бидің беделі әркез 
жоғары. Ал, өзі сыйлаған, өзі дәріпте-
ген әрі мо йындаған адамның билігін 
ешкімнің бұзбайтыны түсінікті. Бұл 
қазіргі қоғамға да тән үрдіс.

Билер қазақ құқығының басты жүк-
теушісі және мемлекет функцияларын 
іске асыра отырып, ханның кеңесшісі 
болған. Елдегі әділетті, туралықты іс 
жүзінде қамтамасыз еткен де осы билер. 
Тоқсан рулы елдің дауын тоғыз ауыз 
сөзбен түйіндеп, татуластырған дана 
бабаларымыз ел арасындағы кез келген 
дауды бітімгершілік жолымен шешкен. 

Ал осындай дана шешімдер өз кезе-
гінде халқымыздың бірлігін, жеріміздің 
тұтастығын сақтап отыруға шексіз үлес 
қосқан. Қазақ халқы үшін бітімгершілік 
– билік айтудың ең озық өнегесі. Сол 
қазақтың билері салған сара сүрлеуді 
жаңғыртып, әлемдік заңдылықтарды са-
ралай отырып, соған сай толықтырулар 
қосып, Қазақстанда «Медиация тура-
лы» заңның дүниеге келуі ең алдымен 
қоғам қажеттілігінен туған дүние. 

«Медиация туралы» заң дала дана-
лығының дара заңдылыққа айналуының 
нақты көрінісі. Елімізде 2011 жылдың 

МІНБЕР

СОТ және 
ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИА

28 қаңтарында шыққан және қолда-
нысқа тамыз айында енген «Медиация 
туралы» заң сот жүйесіне жаңашыл 
өзгеріс енгізіп, дауды шешудің тағы 
бір тетігін айқындап берді. Осы заң 
қолданысқа енгізілгенге дейін талай 
құқықтық сүзгіден өтті, өзге елдердің 
тәжірибелері де сараланды. Медиация 
– үшінші бейтарап тұлға – медиатордың 
көмегімен іске асырылатын соттан тыс 
даужанжалды шешу рәсімі, әрі балама 
шешудің неғұрлым жұмсақ нысаны бо-
лып табылады. 

Медиацияның тиімділігі жөнінде 
тағы бір ескеретін жайт, бұл жерде екі 
тарап ортақ келісімге келетіндіктен 
шешімнің орындалу деңгейі жоғары 
болмақ. Соттағы іс жүргізу процесінен 
айырмашылығы, медиация еркін про-
цесс. Заңға сәйкес медиация рәсімін ме-
диатор жүргізеді, яғни, ол тараптармен 
кәсіби және кәсіби емес негізде медиа-
цияны заң талаптарына сәйкес жүргізу-
ге тартылған тәуелсіз жеке тұлға. 

Медиация рәсіміне қатысудың басты 

шарты – тараптардың дауды бейбіт ше-
шуге ерікті ниет білдіруінде. Дегенмен, 
екі тарап келіссе медиатор іздемейақ 
мәселелерін өзара шешуге, ортаға 
ағайындар салуға талаптанып жатады.  
Алайда, бұл заңға сай емес, ауызша 
келісімшарт болып қалады. Жалпы, 
медиация тәсілімен дауды реттеу аза-

маттық іс жүргізуде кең көрініс алған. 
Медиация қылмыстық іс жүргізуде де 
кеңінен қолданылуда. Көп жағдайлар-
да жәбірленуші мен айыпталушының 
арасында жағымсыз қатынас орнығып, 
жәбірленуші жақ байланысқа өте сирек 
түседі. Айыпталушы жәбірленушіден 
кешірім сұрап, келтірген залалдың ор-

СОТ СӨЙЛЕСІН

БИЛЕР ІСІ БІЗГЕ ҮЛГІ
нын толтырғысы келгенімен, көкейіне 
реніш ұялаған жәбірленуші келісімге 
келуден бас тартып жатады. 

Ал, осындай жағдайда медиатор 
көмекке келуі мүмкін, оның басты мақ-
саты – екі жақты татуластыру. Медиа
ция процесінде жеңімпаз және жеңілген 
тарап деген болмайды. Себебі, медиа-
цияның мақсаты екі тарапты да қанағат-
тандыратын шешімге келу. Тек осындай 
жағдайда ғана ол жемісті болады және 
шешімнің орындалуының үлкен ықти-
малдылығы бар. 

Медиацияның тағы бір артық шы
лығы бұл осы рәсімнің толық құпия
лылығында. Себебі, медиатормен жа-
салған құжаттар және материалдар 
жойылады. Сонымен бірге медиация
лық келісімге келудің нәтижесінде 
тараптардың уақыты мен қаржысы 
үнемделеді. 

Бақытбек ОМАРОВ,
Ақтөбе қаласының 

мамандандырылған әкімшілік 
сотының судьясы 

Айжан МОЛБАЕВА,
Маңғыстау облыстық сотының 
судьясы, БАҚ-пен байланысты 
үйлестіруші судья

ақпарат пен байланыс құралдары 
арқылы, кез келген платформада сот 
билігіне өз тілектерін еркін жеткізе 
алады. 

2018 жылы Жоғарғы Сотта «Сот 
төрелігін жетілдірудің 7 түйіні» атты 
бағдарлама аясында «Коммуника-
циялық стратегия» жасалды. Сот 
пен медиа арасында нақты алгоритм 
құрылды. Жалпы, сот жүйесінде-
гі жаңашылдықтар мен өзгерістер 
ақпараттық қолдаусыз ілгерілемейді. 
Сондықтан, соттардың ақпараттық 
қамтамасыз ету қызметі ақпараттан-
дырудың барлық жолын қамтуы тиіс. 
Мысалы, заң өзгерістері бойынша 
біз көшелерге ақпараттық баннерлер 
ілуді қолға алдық. Ақпараттық хабар-
ламаларды үлкен еңбек ұжымдарына, 
ресми кеңселерге, халық жиі баратын 
нотариустарға да орнаттық. Бұл аза-
маттардың құқықтық сауаттылығын 
арттыруға, өз құқықтарын қорғауда 
сергелдеңге түспеуге ықпал етеді. 

Cот жүйесі жайлы өзекті ақпа-
ратқа ие, имидждік, ақпараттық бей-
нероликтер де дайындадық. Маңғыс
тау облысы соттары дайындаған 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
насихаттау, «Сот төрелігінің 7 түй-
інін» түсіндіру, өзге де ауқымды ре-
формаларды ілгерілету мақсатында 
дайындалған танымдық роликтер 
сот залдарына, әлеуметтік желілерге 
орналастырылды. Қазір адамдар-
дың уақыты тапшы, ақпарат көп, 
кейде ақпаратты оқығаннан гөрі, 
танымдық роликті көру барынша 
түсініктірек әрі жеңіл. Қазақстанда 
халықтың 46 пайызы әлеуметтік 
желіде отырса, 45 пайызы сол желіде 
бейне көріністерді қарайды екен. 

Сол сияқты қазіргі уақытта әлеу
меттік желілердің мүмкіндігін ба-
рынша қолдану қажет. Деректерге 
сүйенсек, 2010 жылы әлем халқының 
1,1 млрды әлеуметтік желіні қолдана-
тыны анықталса, 2020 жылы бұл сан 
3 млрд адамнан асқан. Оның ішінде 
Фейсбук желісі қоғамның белсенді 
әрі іскерлік көзқарастағы бөлігі жиі 
шоғырланған алаң болып табыла-
ды. Бұл алаңда ақпарат таратудың 
тиімділігі – жаңалық оқырманға тез 
жетеді, сол жерде талқылау оңай, 
тікелей қарымқатынас орнату жеңіл. 

Қазір фейсбукте барлық соттар-
дың парақшалары ашылған. Арнайы 
топтарда азаматтардың сұрақтарына 
жауаптар беріледі. Мысалы, «Смарт 
сотІТ правосудие» тобына түсетін 
арызшағымдар дер кезінде назарға 
алынып, жауап берудің арқасында 
сот жұмысына наразылық та төмен-
дей бастады. 

Қоғамның көзқарасы журна-
листің берген ақпаратына сай қалып-
тасады. Сол себепті, журналистер 
сот туралы әрбір ақпаратқа, оның 
салдарына мән беруі керек. Сот дау 
алаңы болған соң, сын да, наразылық 
та болады. Ал, сот жабық корпора-
ция емес. Кез келген БАҚ өкілі толық 
ақпарат ала алады. Халыққа сапалы 
ақпарат беру үшін, азаматтардың 
құқықтық сауатын арттыру үшін 
және соттардың беделіне оң ықпал 
ету мақсатында сот БАҚпен ынты-
мақта жұмыс жасауға мүдделі.

КӨЗҚАРАС

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕР – 
ЕЛДІҢ БЕТБЕЙНЕСІ
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Әсіресе, Түркіменстан, Өзбекстаннан 
келушілер Маңғыстауға қоныс аударды. 
Оған өңірдегі экономикалық жағдайдың 
тұрақтылығы да себепші болды. Елге ел 
қосылса – құт деген осы. 

– Өңірде экономикалық жағ
дайдың тұрақты болуы мұнайдан 
бөлек су арналары, темір жол мен 
көлік жолының қатар дамуының 
да арқасы болар...
– Әрине, тәуелсіздіктің алғашқы қа-

лыптасу жылдары Маңғыстау облысы 
экономикалық жағынан өсіп, өркендеді 
деп айтуға толық негіз бар. Оның ішін-
де көлік логистикасы, инфрақұрылы-
мы дамуын атап өтуге болады. Біз 
республикада теңіз қақпасында орна-
ласқан бірден-бір өңірміз. Каспий теңізі 
арқылы бірнеше елмен қарым-қатынас 
нығайды. Көлік қатынастары жақсар-
ды. «Бейнеу-Жезқазған» темір жолы 
еліміздің орталығымен байланысты 
600 шақырымға жақындатты. Бейнеу- 
Шетпе тас жолы көлік қатынасының 
тұрақтануына, экономиканың ілгері 
басуына септігін тигізген мега жоба-
лар деп айтуға болады. Шетелдермен 
байланысымыз туралы айтар болсақ, 
үлкен жетістіктер бар. Түркіменстан, 
Иранмен байланыстыратын теміржол-
дың салынуы «Өзен-Берекет-Горган» 
бағыты ауыз толтырып айтуға болатын 
іс. Бұл – еліміздің экономикасын әр та-
раптандыруға, мүмкіншілікті арттыру-

Серікбай ТРҰМОВ, 
Маңғыстау облысының әкімі:

«ЕЛГЕ ЕЛ ҚОСЫЛСА – ҚҰТ»

СҰХБАТ

Биыл Маңғыстауда егін шаруашылығына бейімделіп, 900 гектар жер игеріліп 
жатыр. Оның өнімділігіне күмән бар. Өйткені, ауыз су тапшы. Жауын-шашын 
атымен жоқ. Қазір облыста  орта есеппен 29 мың ірі қара, 80 мыңнан астам түйе, 
123 мың жылқы, 600 мың қой-ешкі тіркелген. Алдағы уақытта мал басының 
күрт азайып кету қаупі бар деп алаңдайды шаруалар.

Тұщыбек ДАЛЖАНОВ, шаруа:
– Жаңбыр жоқ. Енді 1 айдай жауын жаумаса қуаңшылық болайын деп 

тұр. Елге, шаруаларға Үкімет тарапынан көмек ойластырмаса, маңғыс
тау лықтардың малы азайып кетуі мүмкін. Қазір арпаның келісі 106 тг, 
кебек – 92 тг. Тасымалмен келгесін қымбатқа түсіп тұр. Мал жемі тасы
малға субсидия бөлсе, шаруаларға малды аман алып қалуға мүмкіндік туар 
еді.

Каспийден несібесін теріп жүрген балықшыларда да базына көп. Ба
лық инспекциясы, шекарашылар, қала берді тәртіп сақшыларынан қысым 
көреді. Өйткені, қолданыстағы заңда аймақ ерекшелігі ескерілмеген.

Мейір ЖОЛДЫБАЕВ, балықшы: 
– «Каспийдің ерекшелігі – балықты кешке қарай аулаймыз. Былтыр түн

де аулауға болады деген заң шығып еді, оны шекарашылар мойындамайды. 
Учаскеге бөліп тастады, бұл – теңіз. Учаскеде балық бір күн болса, бір ай 
жоқ. Мен басқа учаскеге барсам айыппұл салады.
Шаруалардың мұң-мұқтажын тыңдап, Үкіметке ұсыныс дайындау мақса-

тымен Мәжіліс депутаттары өңірге арнайы келді. Ақтау, Жаңаөзен қалалары 
мен облыстың барлық аудан кәсіпкерлерімен кездесіп шықты. Шаруалармен 
дидарласу қызу талқымен өтті. Ауыл шаруашылығы саласында қордаланған 
мәселе көп. Адай жылқысына асыл тұқымды статусын беру, құдық қазуға, ша-
бындыққа субсидия бөлу, теміржол тарифтерін төмендету – басты мәселелер. 
Егін, мал, балық шаруашылықтарындағы күрделі мәселелерге Үкімет назарын 
аудартып, одан әрі шешу жолын қарастыру – басты мақсат, – дейді депутаттар.

Еділ ЖАҢБЫРШИН, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:
– Төтенше жағдай жариялау керек. Әйтпесе, малды қырып аламыз 

деген уәж айтылды. Барлық кездесу қорытындысы бойынша арнайы ұсы
ныстар дайындап, Үкіметке береміз. Ал, заңға өзгеріс енгізу керек болса, 
онда Мәжіліс тарапынан Үкімет қаулысына өзгерту енгізуге ұсыныс да
йындаймыз.

Аманғали БЕРДАЛИН, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты:
– Үкіметке Ауыл шаруашылығы министрлігі арқылы шара қолдану 

туралы ұсыныс жасауымыз керек. Бұл өзекті мәселе шешілуі керек деп 
есептейміз. Қазіргі мәселелерді шешуге толық мүмкіндік бар. «Ұлттық 
бағдарлама» дайындалып жатыр. Малды сақтап қалу үшін шұғыл шаралар 
қабылдауымыз қажет.
Іскерлердің өзекті мәселесі облыс әкімінің қатысуымен Өңірлік кәсіпкерлер 

палатасында жалғасты. Маңғыстау құдық қазуға берілетін 50 % субсидиядан 
қағылған. Шаруалар соны қайта қалпына келтірсе дейді. Су тапшылығын шешу 
үшін құдық қазуға берілетін субсидияның тағы 30% жергілікті билік мойнына 
алуға дайын. Ендігі кезек –Үкіметте.

Жазира ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ

болады. Осы бағытта әлі де жоспарлар 
бар, барлығы кезең-кезеңімен жүзеге 
асады деп есептейміз. 

– Халық санының артуы әлеу
меттік салаға салмақ салып тұр
ған жоқ па?
– Халық санының артуының, әри-

не, әлеуметтік жағдайға әсері бар. 
Дегенмен, оны шешу жоспарлары 
да жасалуда. Жылдан-жылға мектеп 
құрылыстарын қарқынды жүргізіп ке-
леміз. 3-6 жас аралығындағы балаларды 
балабақшамен қамту толық шешілді. 
Бұл жерде жеке кәсіпкерлердің үлесін 
де атап өтуге болады. Мектептердің 
үш ауысымда оқуында мәселелер бар. 
Биылдың өзінде 6 мектептің құрылы-
сы басталды. Оның үшеуі жаңа оқу 
жылында пайдалануға беріледі. Былтыр 
9 мектеп ашылған болатын. 

– Ауыз су тапшылығының 
туындап отырғаны белгілі. Оны 
шешу жолдары бар ма?
– Иә, бүгінде тек біздің өңірде емес, 

әлемде ауыз су тап шылығы мәселесі 
бар екені рас. Дегенмен, облыс көлемін-
де мұның барлығын шешу жоспарлары 
жасақталуда. Өңірдің табиғи ерек-
шелігін де ескерген жөн. Ағып жатқан 
өзен жоқ. Қолымыздағы байлық – Ка-
спий теңізі. Соның суы Ақтау қаласы 
тұрғындарына тұщытып беріледі. Кен-
дірлі, Құрық, Форт-Шевченко, Ақтау 
қаласынан қосымша су тұщыту қон-

дырғысын салуға жобалық-сметалық 
құжаттар дайындалып жатыр. Мұнайлы 
ауданындағы су тұщыту зауытын кеңей-
тіп жатырмыз. 

– Жұмыссыздықпен күрес ша
ралары қай деңгейде жүріп жа
тыр?
– Жұмыспен қамту мәселесін шешу-

ге бағытталған мемлекеттік те, өңірлік 
те бағдарламалар бар. Мемлекеттік «Ең-
бек» бағдарламасымен республикалық 
деңгейде қаражат бөлініп отыр. Биыл 
32 мың жаңа жұмыс орнын ашуымыз 
керек. Соңғы 4 айдың ішінде жоспар-
ды 33%-ға орындадық. Негізгі мән 
беретін мәселе тұрақты жұмыс орнын 
қалыптас тыру. Осы бағдарлама арқылы 
жеңілдетілген несие беріп, бизнеске 
оқытып, кішігірім кәсібін ашуға грант-
тар беру жағын күнделікті бақылау да 
ұстап отырмыз. Әрине, ірі инвестиция 
тарту мәселесін де ұмыт қалдырған 
жоқпыз. Ол үшін арнайы экономикалық 
аймақ бар. Инвесторларды тарту үшін 
жұмыстар жүргізілуде. Қазір АЭА 34 
қатысушы бар. 2 мыңнан астам жұмыс-
шы еңбек етуде. Енді өндірістік бағыт-
тағы құрылыстарды да кеңірек қолға 
алуды жоспарлап отырмыз.

– Сұхбатыңызға рақмет! Жұ
мыс тарыңыз табысты болсын!

Сұхбаттасқан 
Жазира ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ

МӘСЕЛЕ

ҚУАҢШЫЛЫҚ 
ҚЫСЫП ТҰР

Маңғыстаулық шаруалар төтенше жағдай жарияла-
нуын талап етуде. Өңірге 2 жыл қатарынан жаңбыр 

жаумай, малшылар мен егіншілер қуаңшылыққа тап бол-
ды. Салдарынан егістік қурап, шөп пен жем қоры таусыл-
ды. Көрші облыстардан тасымалданатын жем-шөп құны 
4-5 есе қымбатқа түсуде. 

Тағы бір кейіпкер Даниил Фе-
доровтың сауығып кетуіне барша 
Қазақстан халқы қолын созды. 
Тоғыз жыл бойы кеселмен күрес-
кен оның жүрегіне 2020 жылдың 
қыркүйегінде күрделі ота жасал-
ды. Бүгінде медициналық кол-
леджде оқып жатқан ол дәрігер 
болсам дейді. Қатарластары сияқ-
ты гитара тартып, ән салады, ең 
бастысы, жүгіре алады. Бұл оның 
бала кезден бері орындалмастай 
көрінген арманы еді.

Жиналғандар назарына ұсы-
нылған Арайлым Бортанова-
ның тағдыры да ешкімді бейжай 

қалдырмады. Қордың көмегімен 12 жасында 
Қытайда бүйрегін ауыстырған Арайлым бүгінде 
26 жаста! Бала кезінен аурушаң болған ол бес 
жыл гемодиализде болған. Қан құрамы сирек 
кездесетін топтан болғандықтан, донорды Қа-
зақстаннан табуға мүмкіндік болмады және ол 
кезде елімізде балалардың бүйрегін ауыстыру 
отасы мүлдем жасалмайтын. Арайлым мен оның 
анасына ұзақ жылдар бойы блогер Әлішер Елік-
баев көмектесіп келген еді. Өйткені жыл сайын 
Үрімшіге барып, клиникада ем алып тұруға көп 
қаражат қажет болатын. Қазіргі таңда Арайлым 
Қытайдағы педагогикалық институтты бітіріп, 
Алматыда қытай тілін оқытатын орталық ашып, 
жемісті еңбек етуде. Ал облыстық балалар үйінің 
тәрбиеленушілеріне тегін үйретеді.

Сәби кезінен ДЦП дерті бар Аня Литвинованың 
шетелдегі еміне қажетті қаржыны «Samruk-Kazyna 
Trust» бөліпті. Қиындыққа мойымаған Аня бүгінде 
– жүзуден Қазақстан чемпионы, Еуропа және әлем 
чемпионаттарының жүлдегері. Дүниеге келгенде 
дәрігер жүре алмайды деп үкім кескен кішкентай 
қыз анасының табандылығының, өмірге құштар-

лығының арқасында ақылды да сұлу бойжеткен 
болып өсті, тіпті, әлемдік аренада Қазақстанның 
абыройын асқақтатып жүр. 

Туған күні таныстырылым шарасымен тұспа-
тұс келген төрт жасар Қалдыбаев Райян дүниеге 
келген сәтінен бастап мукополисахаридоз деген 
диагнозбен өмір сүріп келеді. Бір жасқа толмаған 
кезінде туған бауырының жілік майын ауыстырып 
салу отасы жасалыпты. 

Қолқа папилломатозы дертінен қиналған қа-
рағандылық Чарос Тахирова мен оның анасы 
Оңтүстік Кореяда алған ем-домдары туралы айтып 
берді. 

Көрермен жүрегіне жол тапқан тағы бір отба-
сының тарихы туралы фильмде кеңірек баяндала-
ды. Көкшетаулық Мұрат пен Орынбасар Қабыл-
баевтардың үлкен отбасында тәрбиеленіп жатқан 
13 баланың 12-сін ерлі-зайыптылар асырап алған. 
«Бүгінгі таңда алты баламыз мектеп бітіріп, оқып 
жатыр. Тағы бесеуі биыл алтын ұя мектептері-
нен түлеп ұшпақ. Бір қызығы, балаларымыздың 
ешқайсысы Нұр-Сұлтан немесе Алматы сияқты 
үлкен қалаларға барғысы келмейді. Барлығы да 
Шучьинск, Көкшетау қалаларындағы колледждер 
мен жоғары оқу орындарын таңдады. Өйткені олар 
үйден алыстап кеткісі келмейді. Отбасындағы ма-
хаббатқа, қамқорлыққа толы қарым-қатынастың 
нәзік жібін үзіп алудан қорқады. Себебі біздің 
перзенттеріміз үшін отбасы бәрінен де маңызды», 
– деген фильмдегі Мұраттың сөзі «Жетім бала-
ларсыз Қазақстан» жобасының мазмұн-мақсатын 
айқындап тұрғандай.

Деректі кинотуындының бір бөлігі «Аутизмді 
жеңеміз» жобасына арналған. Мұнда орталықтың 
құрылу тарихы баяндалған. Әу баста ерекше 
балалардың ата-аналары бірігіп пәтер жалдап, 
мамандар жұмысты бастап кеткен. Кейін, 2013 
жылы, «Samruk-Kazyna Trust» компаниясының 
қолдауымен үлкен үйді жалға алады. Ерекше 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

ЖОБА БАЛАЛАРҒА ӨМІР ДЕ, 
КӨТЕРІҢКІ КӨҢІЛ ДЕ СЫЙЛАДЫ

балалардың саны артқан сайын тарлық етіп, үл-
кенірек жекежайларды іздеуге тура келетін. 2018 
жылы Вячеслав Ким мен Михаил Ломтадзе жобаға 
жалпы көлемі 1500 ш.м құрайтын бөлек ғимарат-
ты сыйға тартты. Мұнда қазіргі таңда күн сайын 
жүзден астам адам еңбек етеді, ерекше балалардың 
тобымен 12 маман жұмыс жүргізуде. Туындыдағы 
аналар мен мамандар осындай санаттағы бала-
лардың орталыққа келгеннен кейін мінез-құлқы 
өзгеріп, ортаға бейімделе бастағаны, қолына қасық 
ұстап, өз бетімен тамақ ішкені, қасындағы адам-
ның көзіне тіке қарап, сөйлегені, жазып-сызуды, 
сурет салуды үйренгені, кітап парақтап қарағаны, 
әріп танып, жүргізіп оқи алатынының қандай қуа-
ныш сыйлайтынын жарыса әңгімеледі.  

Деректі фильмнің таныстырылымында сөз 
алған «ДОМ» қоғамдық қорының басшысы Ару-
жан Саин 15 жылдың ішінде атқарған жұмыста-
рына қысқаша тоқталып өтті. 

Қор құрылғаннан бергі 15 жылдың ішінде «Ба-
лаларға өмір сыйла», «Аутизмді жеңеміз», «Жетім 
балаларсыз Қазақстан» жобаларының аясында 
балаларға 6,2 млрд теңгеден астам қаржыға көмек 
көрсетілген екен. Оның ішіне балалардың шетел-
де алатын еміне берілген қаржы, клиникалар мен 
ауруханаларға, жетімдер үйіне берілген медици-
налық жабдықтар мен техникалық құралдардың, 
санитарлық-гигиеналық құралдар мен тұрмыстық 
химияның, азық-түліктің, киім мен аяқ киімнің 
құны кіреді. Қайырымдылық мақсатқа қаржы 
аударатын ұйымдар да көп, қарапайым қазақстан-
дықтар да қалыс қалмайды.   

«Балаларға өмір сыйла» жобасы аясында рес-
публикамыздың түкпір-түкпірінен 1 981 балаға 
көмек көрсетіліп, 3 017 отаға 4 млрд 101 млн 208 
мың 414 теңге төленді. 

Фильм барысында тек балалар туралы ғана 
айтылып қоймай, оларға қуаныш сыйлап, өмір-
лерін өзгертуге үлес қосып жүрген демеушілер де 
өз пікірлерімен бөлісті. Қор қамқоршыларының 
қатарында сөз алған Сенат Төрағасы  Мәулен 
Әшімбаев, Вячеслав Ким (Kaspi.kz), Әсел Шілде-
баева («Samruk-Kazyna Trust»), Еркін Тәтішевтер 
(«Kusto Group») адами құндылықтар, біреуге 
көмек беру арқылы әлемді жақсартуға болатыны 
туралы пікірлерін білдірді. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

– Серікбай Өтелгенұлы, ел 
тә уелсіздік алғалы маңғыстау
лықтар саны екі есеге өскен екен. 
Оған қандай факторлар себепші 
болды?
– Мәліметіңізбен толықтай келі-

семін. Тәуелсіздіктің 30 жылы тарих 
үшін үлкен уақыт болмаса да, еліміздің 
өсіп, өркендеуі үшін айтарлықтай кезең. 
Осы аралықта Маңғыстау халқы екі есе 
өсіп, 720 мыңнан асты. Егемендік алған 
жылдары Тұңғыш Президент, Елбасы 
Н. Назарбаевтың сарабдал саясатының 
арқасында шетелдерге тарыдай шашы-
рап кеткен қандастарымызды елге 
шақыру арқылы халық саны еселенді. 
Соның ішінде Маңғыстауға да байырғы 
аталарымыздың ұрпақтары көш түзеді. 

ға серпін берген 
жоба.Теңіз порт-
тарының жұмысы 
да қуантарлықтай 
д ә р е же  д е  т ұ р . 
Егемендігіміздің 
арқасында Құ рық 
порты салынды. 
Жақын шетел -
дерге паромдар 
жүріп, су көлі-
гінің қатынасы 
тұрақтанып ке-
леді. Мұны Тә-
уелсіздігіміздің 
3 0  ж ы л ы н д а 
өңірдің жеткен  
жетістігі  деуге 

Алматыдағы «Арман» кинотеа-
трында «ДОМ» қоғамдық қоры 

ұсынған «Балаларға өмір сыйла» атты 
деректі фильмнің таныстырылымы 
өтті. Қордың құрылғанына 15 жыл то-
луына орай шығарылған бұл фильмге 
бойындағы дауасыз дертті жеңген, 
тағдыр тәлкегін бастан кешкен кіш-
кентай қазақстандықтардың өмірі 
арқау болған. 

Фильм кейіпкерлері – Түркістан облысы Мақ-
та арал ауданында тұратын ағалы-інілі Құрбанбек 
пен Талапты Айдарқұлдардың көрмеген қиын-
дықтары жоқ. Денсаулық сақтау министрлігінде 
шетелде емделуге беретін квотаның кезегін екі 
жыл күткен олардың соңғы үміті «ДОМ» қоғам-
дық қоры еді. Қос ұлдың көзінің мүйізгек қабаты 
ауыстырып салынғаннан кейін жанарларының 
жарқырап, айналасына басқаша қарай бастаған-
дағы қуанышын көрсеңіз! Оған аяғына ота жа-
салған Талаптының табанымен алғаш жер басқан-
дағы сезімін қосыңыз!
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ПІКІР

ТІЛ БАР ЖЕРДЕ, ҰЛТ БАР
КИЕ

МӘМІЛЕ 
СЫЙЛАСТЫҚТЫ САҚТАЙДЫ 

ЖАҢА ҚҰЖАТТЫҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

АЙТАРЫМ БАР

Жылдар бойы әртүрлі экономи-
калық, әлеуметтік және саяси мәсе-
лелер қатарынан түспейтін өзекті 
сұрақ – мемлекеттік тілдің  аянышты 
тағдырымен байланысты. Туған 
тіліміздің шешілмей келе жатқан 
түйінді мәселелері баршылық. Бұған 
дейін де талай зиялылар тілді тұғы-
рына көтеруге барын салды. Өйткені, 
тілсіз ұлттың келешегі бұлыңғыр.

Меніңше, қазақ тілінің үстемдік 
құруына қарапайым ел азаматта-
рынан бастап, түгел мемлекеттік 
жүйе, жеке сектор, қоғамдық белсен-
ді топтар мүдделі болуы тиіс. Өйт-
кені, ортақ мақсатқа жұдырықтай 
жұмылғанда ғана қол жеткізуге 
болады.

Ана тілін асқақтату тек оқу орын-
дарының қабырғаларында емес, 
қоғамның барлық салаларында жү-
зеге асуы тиіс. Мысалға, сот жүйесі 
тұрғындардың басым көпшілігі бас 
сұғатын мемлекеттің негізгі меке-
мелерінің бірі саналады. Күн сайын 
мыңдаған адам өз мәселелерін шешу 
үшін соттарға жүгінеді. Осы про-
цеске куә бола отырып, жалпы ана 
тіліміздің қолдану деңгейін саралау
ға болады.

Ресми статистикаға сүйенсек 
республика халқының 70%ын қазақ 
тілді азаматтар құрайды екен. Бұл 
көрсеткіш мемлекеттік тілді қолда-
ну талабы сияқты үнемі өсіп келеді. 
Сондықтан іс жүргізу құжаттарын 
мемлекеттік тілде жүргізіп қана қой-
май, сот процестерін біртіндеп қазақ 
тіліне аударудың маңызы зор. 

Қоғам тарапынан жиі айтылатын 
сын мемлекеттік тілдегі құжаттар са-
пасының төмендігі және бірегейлік-
тің жоқтығына қатысты туындайды. 
Осы мәселенің алдын алу мақсатын-

2011 жылдың 28 қаңтарында «Медиа ция туралы» 
заң қабылданды. «Медиация» деген сөз латынша 
екі көзқарастың немесе екі жақтың ортасында болу, 
орта жолды ұсыну, бейтарап болу деген мағынаны 
білдіреді. Медиация ғасырлар бойы бейбітшілікті 
орнықтыру жолында қолданылғаны мәлім.

Тарихқа көз жүгіртсек, тентегін тезге салып, тұр-
мыстық қарымқатынаста туындаған түрлі даужан-
жалдарды билер әділ шешіп отырған. Тараптарды 
мәмілеге келтіру арқылы даудың өршуіне жол бер-
меген билердің беделіне, шеберлігі мен шешендігіне 
қайран қаласың.

Қазіргі таңда медиация дегеніміз даужанжалға 
қатысушылардың біріге отырып пайда болған 
келіспеушілікті шешуі. Бұл заң қазақ халқының 
дәстүрлі билер мен атабаба тағылымын, әдет
ғұрып тәжірибесін қалпына келтіруге жасалған игі 
қадамдардың бірі, оның тиімділігі қай жағынан 
болмасын мол.

Қазіргі таңда сот жүйесінде бірқатар 
өзгерістер орын алып, айтулы жетістік-
терге қол жеткізді. Азаматтардың сотқа 
еркін жүгінуін, соттардың ашықтығы мен 
жариялылығын қамтамасыз ету үшін сот 
тәжірибесіне озық технологиялар енгізілді. 

Сол жаңғыртулар шеңберінде Қызыл
орда облысы соттарына «Отбасылық сот» 
жобасын енгізу жоспарлануда. Отбасы 
– қоғамның ажырамас берік бөлшегі, мем-
лекетіміздің негізгі тірегі.  Жаңа пилоттық 
жобаның мақсаты – отбасы құқығын қорғау, 
отбасы құндылықтарын сақтау, отбасылық 
дауларды мейлінше татуластыру рәсім-
дерін қолдана отырып бітімгершілікпен 
шешу, балалардың толыққанды жанұяда 
тәрбиеленуіне ықпал жасау. Кәмелеттік 
жасқа толмаған балалардың атаанасымен 
келісімде өмір сүруіне, олардың тұлға 
ретінде қалыптасуына жәрдемдесу. 

Отбасы құндылығын, адамның қадірқа-
сиетін бағалай алмай, бір адамды бақытты 
етуге ұмтылмай, өмірдің қиындығына төзе 
алмай, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен 
жүруге бейім тұруға не себеп? «Адам аласы 
ішінде» дегендей, атабабаларымыздың 
тәрбиесі мен тұрмыс сапасын басты орынға 
қоятын қатаң тәртібі кейбір аға буынның да 
бойынан кете бастағандай ма?! Себебі, сот 
залдарынан пайғамбар жасына жақындаған 
немесе аға буын өкілдерін, апаларымыз бен 
ағаларымызды да жиі кездестіретін болдық. 
Сотқа түскен бір әкімшілік істің артында 
қаншама ағайынтуыстың, балаларының 
тағдыры бар емес пе?! Ерлізайыптылар 
өзара келісіп шешуге болатын мұндай дау-
ларды көпшілік назарына шығарып, үлкен 
ортада талқылау қаншалықты дұрыс?! 
Атаанасының мұндай әрекеті баланының 
тәрбиесі мен психологиясына теріс әсер 
етері талассыз. 

Қазіргі отбасы даулары, оның ішінде 
отбасытұрмыстық қатынастар аясындағы 
құқыққа қарсы әрекеттер үшін қолданыс
тағы заңнамаға сәйкес, әкімшілік жауап
тылық қарастырылған. Бірақ, отбасы 
ішіндегі кейбір даужанжалдарды шешу 
үшін бірбірін жауапкершілікке тартып, сот 
таразысына салу орынды дей алмаймыз. 
Қазақ халқы ертеден отбасы құндылықта-

Жаңартылған Азаматтық процестік кодексі 2020 
жылдың маусым айынан бастап қолданысқа енгізілді. 
Бұл өзгеріс сот ісін жеңілдетті. Заң саласында өзгеріс
тердің болуы қоғамның дамуын байқатты. 

Жалпы, күнделікті өмірдегі қатынастарды реттеудің 
бәрі азаматтық қатынастардан тұрады. Азаматтық дау-
лар азаматтық процесте қаралады, бүгінде істердің 83 
пайызын осындай істер құрайды. Азаматтық процестік 
кодекс судьяның белсенділігін арттырды. Соған сай сот 
процесінде судья тараптарға өзі болысып, оларға заң 
тұрғысында бағыт бере алады. Себебі сотқа қатысушы-
лардың барлығы бірдей заңды білмейді. Соның салда-
рынан түрлі қиындыққа тап болып жатады. Бір сөзбен 
айтқанда заңға өзгеріс енгізу қажеттіліктен туындағанын 
көріп отырмыз.

Сонымен қатар, кодекстің атауындағы «іс жүргізу» 
термині «процестік» болып өзгерді. Құжаттың бірінші 
тарауындағы «іс жүргізу заңдары» сөздері «процестік» 
сөзімен алмастырылған. Күші жойылған кодекстің 1та-
рауындағы азаматтық іс жүргізу заңдарымен реттелетін 
қатынастар деген 1бабы алынып тасталып, 2тарауда 
азаматтық сот ісін жүргізу қағидаттары деген жеке бап 
қосылды. Күші жойылған кодекстің 8бабындағы «адам-
ның» деген сөзі «тұлғаның» деген терминмен ауысып, 
ауқымы көбейді. 

Бұдан бөлек, тұлғаның сотқа талап қою, яғни арыз 
беруі бойынша құқықтарының шеңбері кеңейтіліп, қағаз 
арқылы арыз берумен қатар электронды түрде арыз беру 
тәсілі де заңдастырылды. Алайда, егер істердің белгілі 
бір санаты үшін дауды сотқа дейін реттеу тәртібі заңда 
белгіленсе немесе шартта көзделсе, сотқа жүгіну сотқа 
дейін реттеу тәртібі сақталғаннан кейін мүмкін болады.

Яғни, жанұяға қатысты барлық дауларды мүмкін-
дігінше бейбіт, бітімгершілік келісіммен, сотқа дейін 
медиациялық тәртіппен шешуді көздеді. Азаматтық 
процестердің көбеюі азаматтар арасындағы құқықтық 
талаптардың артуынан, азаматтық талаптардың көбеюі-
нен туындап отыр. 

Азаматтық процестік кодекстегі өзгерістерде аза-
маттық іс жүргізу міндеттері қосымша толық және 

Д.ТЕМІРХАНОВ,
Қорғалжын аудандық сотының 
төрағасы

БАСТАМА

НЕКЕ ШАРТЫН ЖАСАУ 
ЕРІКТІ 

рына ерекше назар аударған. Үлкенді сый-
лау, кішіге ізет көрсету, бірлікті, татулықты 
сақтау – әр отбасының негізгі ұстанымы 
болды. Шаңырақтың биік болғанын, шай-
қалмауын, дау туындаған жағдайда өзара 
бітіммен шешуді елге сыйлы ақсақалдар 
қадағалап отырды. Ақылкеңесін, біл-
гентүйгенін жастар санасына жеткізіп, от-
басы құндылығының әрдайым биік тұруы 
керектігін насихаттады. Яғни, «отбасылық 
сот» жобасы бізге сырттан келген жаңа 
дүние емес. Оның негізі ертеден бастау 
алады. Отбасы құндылықтарын биік қою 
қазақ халқының қанына сіңген қасиет. 
Халық арасындағы «Шаңырақтарың биік 
болсын!», «Іргесі сөгілмесін» – деген игі 
тілектер содан шыққан. 

Жасыратыны жоқ, бүгінгі қоғамда отба
сылық даулар көбейіп кетті. Ерлізайып
тылардың өзара түсініспеушілігі, несие, 
қаражат жетіспеушілігі, маскүнемдік, жұ-
мыссыздық, тұрмыстық зорлықзомбылық, 
ауызбіршіліктің болмауы шаңырақтың 
шайқалуына алып келіп жатады. Өкінішке 
орай, осындай себептерді желеу етіп ажы-
расып тынатындар көбеюде. Бұл мәселе 
қоғамның дертіне айналды. Алдын алмаса, 
ертеңгі ұрпақтың болашағына кері әсерін 
тигізуі мүмкін. 

Айта кетерлігі, отбасылық даужанжал-
дардың басым бөлігі сотқа дейін медиация 
тәртібімен, тараптардың татуласуымен 
шешіліп жатады. Әрине, бұл қуантарлық 
жағдай. Бұл ретте медиациямен қатар, «От-
басылық сот» пилоттық жобасы да маңыз-
ды рөлге ие болады. «Үйлену оңай, үй болу 
қиын» екенін дауласып тұрған ерлізайып-
тылардың санасына сіңіріп, сабырға шақы-
ру үшін бұл жоба аса қажет. Сондықтан, 
«отбасылық сот» дауды шешудің бірегей 
түрі ретінде тәжірибеге енгізілсе, туыстар 
арасындағы жанжалдар азайып, ажырасу 
деңгейі төмендер еді. 

Орайы келгенде айта кеткен жөн, Неке 
(ерлізайыптылық) және отбасы туралы ко-
декстің 39бабына сәйкес, некеге отыратын 
адамдардың келiсiмi немесе ерлiзайыпты-
лардың некедегi және ол бұзылған жағдай-
дағы мүлiктiк құқықтары мен мiндеттерiн 
айқындайтын келiсiм неке шарты деп та-
нылады. Басқаша айтқанда, бұл шарт неке-
дегі ерлізайыптылардың және балалардың 
мүлікке құқығын бекітетін заңдастырылған 
уағдаластық болып табылады. Неке шарты 
ерікті шешім, оны жасасуға немесе жасау-
дан бас тартуға ешкім міндеттемейді. Неке 
келісімшарты ажырасудың себебі болуы 
мүмкін деген жалған сенімнен бас тартқан 
жөн, мұндай шарт көп жағдайда некенің 
бұзылуын болдырмайды.

«Отбасының өнегесі – Отан өнегесі» 
– дейді атабабаларымыз. Біз «отбасылық 
сот» пилоттық жобасы арқылы отбасы де-
ген асыл ұғым екенін, әрдайым қастерлеп, 
биік қою керек екенін жас ұрпаққа дәріп-
теуіміз керек. Сонда ғана іргесі мықты, 
татулық пен бірлік үйлесімділік тапқан, 
балалары бақытты, саналы азаматтары бар 
өнегелі мемлекетке айналамыз.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Исағали ТҰҢҒЫШБАЕВ,
Жаңақорған аудандық сотының 
судьясы 

Медиацияда басты мүдде еркіндік болып есептеледі. Себебі, тараптар біреудің мәжбүр-
леуі арқылы емес, өздерінің татуласуы және бір мәмілеге келуі арқылы келісімге келеді.

Медиация азаматтар арасында қарымқатынасты нығайтуға, таластартыс деңгейін 
төмендетуге, тараптардың бірбіріне деген қарымқатынас мәдениетінің, сыйластығының 
жоғалмауына, ерікті түрде орындалатын шешімдердің көбеюіне әкелетінін сенімді түрде 
айтуға болады. 

Медиацияның негізгі мақсаты – қос тарапты бірдей қанағаттандыратын және дауласу
шылық деңгейін төмендететін өзара тиімді және қолайлы бейбіт келісімге келу.

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

уақытылы істерді қараумен толықтырылғанын жоғарыда 
тілге тиек етіп кеттік. Тараптардың жарыспалылық пен 
тең құқықтылық қағидаларына жаңа мазмұндама беріл-
ді. Бұрынғы Азаматтық іс жүргізу кодексінде  түскен 
талап арыз бойынша азаматтық істі қарау кезінде сот 
дәлелдемелерді өзі жинай алмайтын, тек тараптардың 
өтінішімен ғана дәлелдемелер сұратты. Ал өзгеріс ен-
гізілген заң бойынша сот өз тарапынан азаматтық істі 
қарау кезінде дәлелдемелерді сұрай алады. Бір сөзбен 
айтқанда, істі қарау кезінде судьяларға барлық өкілдік 
берілді. 

Сондайақ, заман өзгерді, азаматтық істер 2010 жыл-
дан 2017 жылдарға дейін 5001000 іске дейін өскенін 
тәжірибе көрсетті. Осы істер санын азайту мақсатында  
татуластыру институтын енгізу қажет болды. Яғни, 
заңнамаға өзгеріс енгізу арқылы медиациялық тәртіппен 
және бітімгершілік келісіммен істі шешу мәселесі қолға 
алынып, медиациямен шешу уақыты 5 күннен 10 күнге 
дейін ұзартылды. Бұл – жаңа кодекстің басты өзгешелігі.

Бүгінгі таңда аталған институт өз нәтижесін беруде. 
Барлық деңгейдегі соттарда судьялар дауларды көбінесе 
медиациялық тәртіппен немесе бітімгершілік келісіммен 
шешуге белсенді атсалысуда. Қоғамның құқықтық сауат-
тылығы біртіндеп артып келеді. 

Жаңа заңнама бойынша мобильдік жүйе арқылы сот 
процесін өткізіп, тараптар аудио жазбаны қолына ала 
алады. Тараптар уақытылы мобильдік телефонға бірне-
ше рет қосылмаған жағдайда сот тарапы істерді қарауға 
көше береді. Бірақ оның да салдары болуы мүмкін, се-
бебі, адамдардың барлығында заманауи талапқа сәйкес 
техника бола бермеуі мүмкін немесе телефон соғып 
жатқанда қалай қосылуды да білмейтін тараптар болып 
жатады. Бұндай кедергілерді  болашақта жою жолдарын 
қарастырған жөн. Жаңа заң жаңа салиқалы қоғам қалып-
тасуына септігін тигізсін!

Айгерім МАСАЛИМОВА,
Сарыарқа аудандық сотының 

бас маманы - сот отырысының хатшысы
НҰРСҰЛТАН ҚАЛАСЫ

да бірнеше жылдан бері Жоғарғы 
Сот тарапынан мемлекеттік тілді 
дамытуға зор көңіл бөлініп келеді. 
Мұның айқын дәлелі – өткен жылы 
жарық көрген «Сот актілерінің мем-
лекеттік тілдегі үлгілері» жинағы. 

Аталған жинақта қылмыстық 
және азаматтық істер бойынша 300 
сот актісі қамтылған, оның көлемі 
700 беттен тұрады. Жинақ мате-
риалдарына әлФараби атындағы 
ҚазҰУдың заң және филология 
факультеттерінің ғалымдары ғылы-
ми талдау жүргізген. Ал заң сарап-
тамасын аумақтық органдардың 
және Жоғарғы Соттың судьялары 
өткізген. Көп сатылы тексеруден 
кейін ЮСАИД қолдауымен кітаптың 
1 мың данасы шығарылды. Бүгінде 
бұл жинақ еліміздегі судьялардың 
басты «кітабына» айналып үлгерді.

Бұл әрине сот тарапынан жаса-
лып жатқан қадам, ал одан да биік 
көрсеткішке қол жеткізу үшін, әри-
не, қоғамның бұл іске атсалысқаны 
маңызды. Қазір де негізінен про-
цестік заңнамалар бойынша сот ісін 
жүргізу тілін сақтау үшін құжаттар 
қай тілде түссе, сот сол тілде жүр-
гізіледі. Яғни, құжаттар қазақ тілінде 
болса, сот ісі де қазақ тілінде, егер, 
орысша болса, онда сол тілде жүр-
гізілуі тиіс.

Алайда сот істерінің басым бөлі-
гінің ресми тілде жүргізілуіне жү-
гінушілердің мүддесін қорғаушы 
немесе заңдық көмек көрсетуші 
өкілдердің қазақ тілін жетік білме-
уімен байланысты. Олар алдына 
келген азаматтардың сотқа беретін 
талап арыздарын өздеріне ыңғайлы 
тілде жазуды әдетке айналдырған. 
Өйткені, кәсіби заңгерлердің басым 
бөлігі орыс тілінде білім алған не-

месе заң тіліндегі терминдер мен 
сөз тіркестерін қазақ тіліне сәйкес
тендіруді қиынсынады. Мұндай 
тенденция атқарып жатқан жұмысқа 
кедергі болары сөзсіз. Сондықтан ең 
алдымен азаматтар бойында ұлтқа 
деген жанашырлықты ояту қажет 
деп санаймын. 

«Тәрбие тал бесіктен», – деген-
дей ұрпағымызды қай тілде тәрби-
елесек, сол ұлттың мұңын мұңдап, 
күйін күйттейтіні шындық. Сон-
дықтан басты назарды түп тамырға, 
артта келе жатқан ұрпаққа аударған 
дұрыс. Ана тіліміз біздің барымыз, 
ол күллі қазақтың жаны. Сол арқылы 
біз ұлтпыз. Қазіргі міндет – оны бар-
лық салада белсенді пайдалана оты-
рып дамыту, тілдің қолданылу аясын 
арттыруға күш салу. Бүгінде мем-
лекет тарапынан тілдік қорымыз
ды үздіксіз жетілдіріп отыру үшін 
заңдар қабылданып, бағдарламалар 
жасалған. Осы мүмкіндіктерді пай-
даланып мемлекеттік тілдің қолдану 
өрісін кеңейту өз қолымызда.

Зәуре ҚАЗАҚБАЙ,
Атырау қаласы №2 сотының 

судьясы 
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МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ

БАНКРОТТЫҚ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Пав-
лодар қаласы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы 
даңғылы, 55, Пушкин көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 
4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарландыру-
ды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева»,  Газеттерге, журнал-
дарға және сайттарға хабарландыру қабылдау 
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.

қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай кө-
шесі, 78, 105-кеңсе.Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖК «TRade and service», 
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Gold Capital»  Нұр-Сұлтан қ., Абай 
көше сі, 78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 

8(702)839-90-86.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов 
көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24,  
8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков 
көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай кө-
шесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 11. 
Тел.: 8 (7112) 42-00-71.

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Пе-
тропавл қ., К.Сүтішов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. 
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777) 572-29-91, 
8 (701) 315-54-59.

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос-
танай қ., Гоголь көшесі, 110, ВП 67 (Чехов- Гоголь 
көш. қиылысы), Тел.: 8-714-2-50-97-07, ұялы тел.: 
8-7758847211, 8-7053506918. 

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин көше сі 
31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 87774348344 
және Ақтау қаласы.

ЖК «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 
87781063779, e-maіl:zan-at@maіl.ru. 

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), дирек-
торы Кривилова Татьяна Ивановна. Шымкент қ., 
Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов к. бұрышы) RBK 
банктің жанында, Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp : 
+7-705-705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

«Юридическая фирма «Консультант» ЖШС Орал 
қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 8 (7112) 50-88-05.

«Реклама» ЖШС, Орал қ., Достық-Дружба 
даңғылы, 182. Тел.: 8 (7112) 50-47-34.

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, 
 Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. ardawka_94@
maіl.ru, Тел: 87058762218.

«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а, 
Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66, 
87058147221.

ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фараби 
119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142) 53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н.Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді кө-
шесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.: 
(87152) 46-74-77, 8-777-228-64-13.

ЖК «Reklam Servise», Тараз қаласы, Төле би 
көшесі, 73 (ауладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, ұялы 
тел: 87019457336 Татьяна.

ЖК «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 8(7232) 
578414, ұялы тел.: 87772256506.

ӘРТҮРЛІ

КОДЕКС ШАРА

ЖАРНАМА

САПА АРТҚАН ЖЕРДЕ НӘТИЖЕ ЖОҒАРЫ

6. «Citicom Systems» (Ситиком Системз) ЖШС-нің, БСН 
120640000332, жалғыз қатысушының 22.04.2014 ж. шешімімен 
бекітілген Жарғысы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын. 

2. АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Тасқала ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2021 

жылдың 17 маусым күні Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен сағат 10:00-деwww.
gosreestr.kz Мемлекеттік мүлікті тізілімінің веб-порталында аудандық ком-
муналдық мүлікті кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру 
бойынша тендер өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

1. Тендерге келесі объект ұсынылады:
«Қалатас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капита лындағы 

100% мемлекеттік қатысу үлесі (бұдан әрі – Объект). Объекті нің орналасқан жері: 
Батыс Қазақстан облысы, Тасқала ауданы, Тасқала ауылы Абай көшесі 23. 

Объектінің бастапқы бағасы 13 030 385 (он үш миллион отыз мың үш жүз 
сексен бес) теңге, кепілдік жарна сомасы 1 954 558 (бір миллион тоғыз жүз елу 
төрт мың бес жүз елу сегіз) теңге.

2. Тендер шарттары
1) Сенімді басқару мерзімі – 8 жыл;
2) Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызме-

тінің шығынсыздығын қамтамасыз ету;
3) Негізсіз дебиторлық және кредиторлық берешектердің пайда болуына жол 

бермеу;
4) Берілген мүлікті сақтау үшін тиісті шаралар қолдану;
5) Серіктестіктің штаттық санын сақтауды қамтамасыз ету;
6) 2020 жылғы 12 тамыздағы өзгертулер және толықтырулармен №2 Несие 

шартына сәйкес несиені қайтаруды қамтамасыз ету. Несиенің жалпы сомасы – 
39 709 000 (отыз тоғыз миллион жеті жүз тоғыз мың) теңге, соның ішінде жылдар 
бойынша:

- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс жеті) теңге 
10 қазан 2022 жылға дейін;
- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс жеті) теңге 
10 маусым 2023 жылға дейін;
- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс жеті) теңге 
10 маусым 2024 жылға дейін;
- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс жеті) теңге 
10 маусым 2025 жылға дейін;
- 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс жеті) теңге 
10 маусым 2026 жылға дейін;
- 6 618 165 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс бес) теңге 
10 маусым 2027 жылға дейін.
2020 жылғы 12 тамыздағы №2 өзгертулер және толықтырулармен несие шартына 

сәйкес жылына бір рет 10 маусымға дейін, жалпы сомасы 238 254 (екі жүз отыз сегіз 
мың екі жүз елу төрт) теңге есептелген сыйақының төлеуін қамтамасыз ету, соңғы 
төлеу мерзімі 2027 жылдың 10 маусым күні, соның ішінде жылдар бойынша:

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2022 жылдың 10 маусымға дейін;
39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2023 жылдың 10 маусымға дейін;
39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2024 жылдың 10 маусымға дейін;
39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2025 жылдың 10 маусымға дейін;
39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2026 жылдың 10 маусымға дейін;
39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2027 жылдың 10 маусымға дейін.
Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын 

жаңғыртудың 2011 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасы (Өңірлерді дамытудың 
2020 жылға дейінгі бағдарламасы) аясында алынған қаржыны 2015 жылғы 30 
маусымдағы талап ету құқықтарын беру туралы № 2 келісімге (цессия) сәйкес 
қайтаруды қамтамасыз ету.

 2015 жылғы 30 маусымдағы талап ету құқықтарын беру  туралы № 2 келісіміне 
сәйкес барлық талаптарды орындау (құқықтар мен міндеттемелер).

7) Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен 
мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық мүліктің, жабдықтың толық және 
жұмыс жағдайында қайтарылуын және сақталуын қамтамасыз ету;

8) Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын ҚР заңнамасында 
көзделген белгіленген мерзімдерде салық міндеттемелерін орындауға; 

9) Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгерлік басқару кезеңінде 
әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық шығындарды өз есебінен жүргізуге;

10) Табиғат қорғау іс-шараларын орындалуын қамтамасыз ету және еңбекті 
қорғау нормалары мен ережелерін сақтау;

11) Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, сонымен қатар 
Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай мәміле жасамауға;

12) Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мемлекетке тиесілі жарғылық капи-
талға қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға беру кезінде сенімгерлік бас қарушыға 
мынадай:

- жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту туралы;
- жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал мөлшерін өзгерту 

(ұлғайту немесе азайту) туралы;
- жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, қайта ұйымдастыру туралы, 

сондай-ақ атауын өзгерту туралы мәселелерді шешуге байланысты мемлекеттің 
құқықтары берілмейді.

13) Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас тартқан жағдайда, 
енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайтарылуға жатпайды.

Тендерге қатысушыға қйылатын талаптар:
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және құрылыс саласы бойынша арнаулы 

ортадан кем емес білімі және жұмыс тәжірибесі.
3. Тендерге қатысу үшін қатысушы мыналарды: 
- жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін ( ЖСН), 

тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда);
- заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін ( БСН), толық атауын, 

бірінші басшының тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда);
- кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу 

шотының деректемелерін;
- байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефонын, е-mail) көрсете 

отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелуі қажет.
4. Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін тізілімнің веб-порталында 

қатысушының ЭЦҚ қол қойылған өтінімді тіркеу қажет. Өтінімге:
- тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің арнайы бөлінген веб-бетінде 

электрондық конвертке жүктелген баға ұсынысы);
- қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкестігін растайтын 

құжаттардың электрондық «PDF» форматында сканерленген көшірмелері қоса беріледі.
Тендерге қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 

жүргізіледі және тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.
Кепілдік жарна бірыңғай оператордың шотына төленеді:
Төлем алушы: АҚ «Ақпараттық есептеу орталығы»; БСН: 050540004455; Есеп 

шот (IBAN/ИИК)  АҚ «Қазақстан Халық Банкі»: KZ946017111000000330; БИК: 
HSBKKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.

Тендер өткізу туралы қосымша мәліметтерді 8 (71139) 21221, 21436 телефондары 
және www.gosreestr.kz сайты арқылы алуға болады.

Тендер ұйымдастырушының мекенжайы: БҚО, Тасқала ауданы, Тасқала ауылы, 
Абай к-сі, 23.

9. 2021 жылы 16 мамырда өткен 
«KM GOLD» АҚ акционерлерінің 
кезектен тыс жалпы жиналысының 
дауыс беру қорытын дылары

«KM GOLD» АҚ акционерлердің 
назарына акционерлердің кезектен 
тыс жалпы жиналы сының күн тәртібі 
бойынша дауыс беру нәтижелерін 
2021 жылы 16 мамырда сағат 11: 00-
де Қоғамның конференц-залында: 
Алматы қ., Сағадат Нұрмағамбетов 
к-сі, 91.

Қоғамның Директорлар кеңесі 
мүше лері нің өкілеттіктерін мерзімі-
нен бұрын тоқтату.

1. Қоғамның Директорлар кеңе-
сінің мүше лерін сайлау:

- Антоненко А.И.;
- Парфентиева Е.П.;
- Сапарғазинов А.А.;
- Амреев К.Б.;
- Шамуратов Е.Н.;

3. 2021 жылғы 26 мамырдағы Нұр-Сұлтан каласының мамандандырылған аймақ-
аралық экономикалық соттың анықтамасы бойынша «ПСК Титан» ЖШС, БСН  
100940009402, банкрот деп тану туралы  іс қозғалды.

 

4. «Ломбард Dani» ЖШС, БСН 140440023883, өзінің таратылатыны туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола 
облысы, Көкшетау қаласы, Ж.Аймауытов көшесі, 65-үй. 

5. «ZAFAR GROUP» ЖШС, БСН 180740013626, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, БҚО, Орал қаласы, Нұрсұлтан 
Назарбаев даңғылы, 148/1 үй, 7-корпус, 507-пәтер. 

10. ЖШС «Меркурий 75», БСН 151040005121, өзінің таратылатындығы туралы 
хабарлайды. Шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай   ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: 021501, Ақмола облысы, Степногорск  
қаласы, Сити базары, 217 бутик тел.: +7 700 979 98 77. 

- Ирсалиев Т.А. (Директорлар 
кеңесінің төрағасы).

Басқарманың барлық мүшеле-
рінің өкілеттіктерін мерзімінен 
бұрын тоқтату.

2. Қоғам Басқармасының мүше-
лерін сайлау:

- Нұрлыбек Д .;
- Рахимов А.В.;
- Қонаев С.Б.;
- Танакулова Э.И.;
- Қадырбеков А.Қ.;
-  Чукубаев С.С.  (Басқарма 

төрағасы).
Акционерлердің кезектен тыс 

жалпы жиналысының күн тәртібі 
бойынша дауыс беру нәтижелері 
бойынша, акционерлер Алматы 
қ., Сағадат Нұрмағамбетов к-сі, 
91, +7 777 228 78 83  байланыс 
телефоны арқылы «KM GOLD»  
АҚ-пен хабарласа алады.

7. 19.05.2021жылы Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы С.Умарсириковамен «Нұрай-Ақжол РГ», жауап кер-
шілігі шектеулі серіктестігіне, БСН 070640006230, қатысты оңалту рәсімін  қолдану 
туралы азаматтық іс қозғалғандығы хабарланады.

Соғылды соңғы 
қоңырау

25 мамырда Қазақстанның барлық мектеп-
терінде үлкен мереке – Білім мерекесі, мектеппен 
қоштасу мерекесі өтеді. Бұл айтулы мерекені Ал-
маты қаласы ҚАЖ департаментіне қарасты ЛА 
155/6 мекемесі де ерекше салтанатпен атап өтті. 
Жабық мекемеде жазасын өтеп жатқан балалар 
да тағы бір оқу жылын аяқтап, жетістіктерімен 
қуантты. Мерекеге орай ұйымдастырылған сал-
танатты жиын еліміздің Әнұранымен басталды.

Мекеме басшысы, әділет подполковнигі Ми-
рас Толубаев бітірушілерді соңғы қоңырауымен 
құттықтап, тезірек бостандыққа шығуға, алдағы 
мемлекеттік емтихандарды жақсы тапсыруға 
тілек білдірді. 

Мектептің оқу және тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасарлары Л.Алмазова мен А.Алиева 
оқу жылын қорытындылап, жетістікке жеткен 
оқушыларды мақтау қағазымен марапаттады 
және алдағы 9-10-сыныпта тапсыратын мемле-
кеттік емтихандары туралы ақпаратпен таныс-
тырды. 11-сыныпты қазақ бөлімінде 8 оқушы 
бітірді, оның екеуі екпінді. Орыс тіліндегі 11- 
сыныпты  5 оқушы бітірді. Арасында озаттар мен 
екпінділер де баршылық. 

Мерекелік іс-шара жазасын өтеуші жасөс-
пірімдердің ұйымдастыруымен өткен әсерлі 
кешке ұласты. Оқушылардың ұстаздарына алғыс 
айтқан ақжарма тілек сөздері әнмен өз жалғасын 
тапты. Осы мерекеге ата-аналар комитеті келіп, 
ұстаздарға өз алғысын білдіріп, шын жүректен 
мұғалімдер ұжымына гүл шоқтарын тарту етті. 
Ұстаздар мекеме атынан алғыс хаттармен мара-
патталды.

Міне тағы бір оқу жылы аяқталды, бірақ 
мектеп оқушылармен қоштаспайды, тек мектеп 
өмірінің тағы бір бетін аяқтады.

Е.ЖЕҢІСХАН,
ЛА-155/6 мекемесі

2019 жылғы 2 қыркүйектегі 
«Сындарлы қоғамдық диалог – Қа-
зақстанның тұрақтылығы мен өркен-
деуінің негізі» атты Қазақстан халқы-
на Жолдауында Мемлекет басшысы 
билік органдарының шешімдері мен 
іс-әрекеттеріне шағым жасау кезінде 
жария-құқықтық дауларда азаматтар 
көбінесе тең емес жағдайда бола-
тынын атап өтті. Олардың мүмкін-
діктерін мемлекеттік аппараттың 
ресурс тарымен салыстыруға келмей-
ді. Сондықтан осы айырмашылықты 
реттейтін Әкімшілік әділет құрылы-
мын енгізу қажеттілігі орын алған.

Алдағы уақытта дауларды шешу 
кезінде сот қосымша дәлелдемелер 
жинауға бастамашылық жасауға 
құқылы. Оларды жинау жауапкер-
шілігі азаматқа немесе бизнеске 
емес, мемлекеттік органға жүктеледі. 
Барлық қарама-қайшылықтар мен 
түсініксіздіктер заңнамаға сәйкес, 
азаматтардың пайдасына түсіндірілуі 
қажет. Мәселен, 2020 жылғы 29 мау-
сымда ҚР Әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодексі қабылданып, ол 2021 
жылғы 1 шілдеден бастап қолда-
нысқа енгізіледі. Енді басқа заңдарда 
белгіленген жекелеген әкімшілік 
рәсімдерді қоспағанда мемлекеттік, 
әкімшілік органдар, лауазымды, 
сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар 
қатысушылары болып табылатын 
әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыру-
мен байланысты қатынастарды және 
әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін 
Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
дексі реттейтін болады.

Әкімшілік рәсім дегеніміз не? 

Бұл әкімшілік органның, лауазымды 
адамның әкімшілік істерді қарау, 
ол бойынша шешім қабылдау және 
орындау жөніндегі өтініштер не-
гізінде немесе өз бастамасы бойын-
ша жасалатын қызметі. Әкімшілік 
рәсімдік-процестің негізгі міндеттері 
келесілер болып анықталған: жеке 
және заңды тұлғалардың жария 
құқықтарын, бостандықтары мен 
мүдделерін толық іске асыру; жария- 
құқықтық қатынастарда жеке және 
қоғамдық мүдделердің теңгеріміне 
қол жеткізу; тиімді және ашық мем-
лекеттік басқаруды, оның ішінде 
адамдардың басқару шешімдерін 
қабылдауға қатысуы арқылы қамта-
масыз ету; жария-құқықтық салада 
заңдылықты нығайту.

Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексі қағидаттарына жеке тоқтала 

кетсек, оған сай олардың қағидатта-
рын бұзу сипаты мен маңыздылығы-
на қарай әкімшілік актілер мен 
әрекеттерді (әрекетсіздікті) заңсыз 
деп тануға әкеп соғады. Мәселен, 
«құқықтардың басымдығы» қағи-
датына сәйкес, әкімшілік рәсім-
дер туралы заңнамасының барлық 
күмәндері  мен қайшылықтары 
әкімшілік рәсімге қатысушының, 
яғни өтініш берушінің немесе мүд-
делі тұлғаның пайдасына түсін-
діріледі. «Формальды талаптарды 
теріс пайдалануға тыйым салу» 
қағидаты әкімшілік органға, лауа-
зымды адамға әкімшілік рәсімге қа-
тысушының құқығын іске асырудан 
бас тартуға, шектеуге, тоқтатуға, 
сондай-ақ, заңнамада белгі ленбеген 
талаптарды сақтау міндетін жүктеу-
ге тыйым салады. 

«Сенімділік презумпциясының» 
тағы бір қағидатында әкімшілік 
рәсімді жүзеге асыру кезінде әкім-
шілік рәсімге қатысушы ұсынған 
материалдар, объектілер, құжаттар 
мен мәліметтер әкімшілік орган, 
лауазымды адам басқаша белгіле-
генге дейін дұрыс деп есептеледі. 
Осы қағидаттардың ішінде «соттың 
белсенді рөлі» қағидаты маңыз-
ды. Оған сәйкес, сот әкімшілік 
процес ке қатысушылардың түсінік-
темелерімен, мәлімдемелерімен, 
өтінішхаттарымен, олар ұсынған 
дәлелдемелермен және әкімшілік 
істің өзге де материалдарымен шек-
телмей, әкімшілік істі дұрыс шешу 
үшін маңызы бар барлық нақты 
мән-жайларды жан-жақты, толық 
және объективті зерттейді. Сот өз 
бастамасы бойынша қосымша ма-
териалдар мен дәлелдемелер жи-
науды жүзеге асыруға, сондай-ақ 
әкімшілік рәсімдік процестер мін-
деттерін шешуге бағытталған өзге 
де іс-әрекеттерді орындауға құқылы. 
Әкімшілік сот ісін жүргізу шеңберін-
де әкімшілік актіні қабылдаған меке-
ме немесе лауазымды адам дәлелдеу 
ауыртпалығын көтеретіні анық.  

Жаңа заң мемлекеттік органдар 
көрсететін қызметтердің сапасын 
арттыратыны және азаматтардың 
құқықтарын нақты қорғауды қамта-
масыз ететіні сөзсіз.

Ернар ХАЛЫКОВ,
Орал қаласының 

мамандандырылған әкімшілік 
сотының судьясы 

8. 01.10.2003 ж. қайтыс болған Одаманов Оразалының артынан мұра ашылды.
Мұрагерлері Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы, Б.Момышұлы 
көшесі, 81А үй мекенжайы бойынша нотариус Ә.Б. Әкімханға келулері қажет. Тел.: 
87277624162.
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ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

Жарнама мен хабарландырулардың маз мұнына жарнама берушi 
жауап ты. Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне байланысты та-
лап-тiлектер хабарландыру жарияланған күн нен бастап екi ай мерзiм 
iшiнде қа былданады. 

Газеттi есепке қою туралы №16297-Г куәлiктi 2017 жылғы 12 қаңтар-
да Қазақстан Респуб лика сының Ақпарат және коммуникация министрлiгi 
берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс тары «Заң» Медиа-корпорация» 
ЖШС компьютерлiк орта лығында жа салды. Алматы облысы, Iле ауданы, 
Өтеген батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт плюс» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27,  
8 (727) 51-78-31

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.
Алматы  Нұрбол Әлдібаев
облысы 8 701 357 66 84.
Ақтөбе  Жансая Есмағанбетова
облысы 8 705 398 62 83.
Жамбыл Арсен Саттаров
облысы 8 705 808 14 31.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
облысы 8 702 514 54 44.
Қызылорда  Гүлбану Мақажан
облысы 8 701 697 39 86.
Түркістан  Сабырбек Олжабай
облысы  8 701 385 72 75.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Шығыс  Талғатжан
Қазақстан Мұхамадиев
облысы 8 747 746 49 82.

Бас редактор Айнұр СЕМБАЕВА
Бас редактордың орынбасары Шолпан ҚАРАЕВА

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

АЙНА

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

МІНДЕТ 

– 1384 заңды тұлға тіркеліп, 
былтырғы жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда тіркеу саны 1056-
ға артты. Негізгі себеп, білім ор-
даларының мемлекеттік қайта тір-
кеуден өтуіне, сондай-ақ Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы 
рес публикалық ислами діни бір-
лестігі филиалдарының құрылтай 
құжаттарына өзгерістер енгізілуі-
не байланысты болды. Тіркеу әре-
кеттерінен бюджетке түскен баж 
алымы 2 188 164 теңгені құраған, 
бұл былтырғы жылмен салысты-
рғанда 1 527 090 теңгеге артық. 
Заңды тұлғаларды тіркеу саласы 
бойынша ҚР Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 
466-бабына сәйкес, 9 әкімшілік іс 
қозғалып, ескерту түріндегі жаза 
қолданылды.

– Жылжымайтын мүлікке 
құқық тарды тіркеу қалай жүзеге 
асуда?

– «Жылжымайтын мүлікке 
құқық тарды мемлекеттік тіркеу ту-
ралы» заңның 18-1-бабына сәйкес, 
әділет органдары тіркеуші органның 
қызметіне мемлекеттік бақылау қоя 
алады, шешімдерді жүзеге асырады. 
Осы мақсатта мемлекеттік тіркеуде-
гі тапсырыстарды орындау мерзім-
дерін сақтау бо йынша «Жылжымай-
тын мүлік тіркелімі» мемлекеттік 
деректер қоры арқылы мемлекеттік 
қызметтерді көрсету мониторингі 
жүйе лі түрде жүргізіледі. Монито-
ринг нәтижесі бойынша тіркеуші 
орган тарапынан аталған заңның 
23-бабында көзделген жылжымай-
тын мүлікке құқықтарды мемле-
кеттік тіркеу мерзімін бұзу Ең-
бекшіқазақ, Панфилов аудандары 
мен Талдықорған қаласы жер ка-
дастры және жылжымайтын мүлік 
бөлімдерінде орын алған. Азамат-
тарға арналған үкімет мемлекет-
тік корпорациясы Алматы облысы 
бойын ша филиалына 10 ақпан 2021 
жылғы №11-10/198/-И және 15 нау-
рыз 2021 жылғы №05-30/396-И 
бұзушылықтарды жою және кінәлі 
лауазымды тұлғаларды тәртіптік жа-
уапкершілікке тарту туралы хаттар 
жолданды. Техникалық себептерге 
байланысты жоғарыда көрсетілген 
фактілер орын алғандығы туралы 
мемлекеттік корпорациядан кел-
ген жауап call center-1414-ке ха-
барланғандығы көрсетілді. ХҚКО 
арқылы жыл басынан бері 51 310 

жылжымайтын мүлікке құқықтар 
тіркелді.

– Зияткерлік меншік құқығы 
жөнінде айтып берсеңіз. Жалпы 
сіздерге шағым көп түсе ме?

– Ағымдағы жылы Алматы об-
лысы Әділет департаментінің зият-
керлік меншік құқықтары бөлімінде 
зияткерлік меншік құқықтары сала-
сында жеке және заңды тұлғалардың 
тауар таңбасын заңсыз пайдалану 
бойынша 3 арыз қаралды. Нақтылай 
түссем, «Global Wine Distribution» 
ЖШС-нің бас директоры Шахов-
цевтің тауарлық белгілерді пайдала-
ну бойынша заң талабының сақтал-
мағаны туралы жазған арызын 
негізге алып 19 қаңтарда жоспар-
дан тыс тексеру жүргізілді. Тексе-
ру барысында арыз да көрсетілген 
Әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы кодекстің 158-бабы бұзылмаға-
ны, заң бұзушылық орын алмаға-
ны анықталды. ТОО «Global Wine 
Distribution» ЖШС бас директоры 
Шаховцевтің 10 наурыз 2021 жылы 
осы мәтінде қайталап жазған арызы 
бойынша тағы да жоспардан тыс 
тексеру жүргізіліп, ӘҚБтК 158-бабы 
бұзылмағаны анықталып тиісті іс 
қағаздары толтырылды. Жеке тұлға 
Жүнісова ның «Пиала», «Ассам», 
«Dizzy» тауар таңбаларына қатыс-
ты арызын тексергенде субъектіге 
қатысты нақ ты мәліметтердің, яғни 
аты-жөні, ЖСН,орналасқан жері 
болмауына байланысты қайтарыл-
ды. Әрине, бұл деректер – күнделік-
ті жұмыс барысында атқаратын 
функционалдық міндетіміз. Биыл 
зияткерлік меншік саласында 241 
құқықтық түсіндіру іс-шаралары өт-
кізілді. Ауданаралық әділет басқар-
малары және бөлім тарапынан БАҚ 
құралдары мен әлеуметтік желі 
жұмысы өз деңгейінде жүргізілуде. 
Аудандар онлайн жұмыс ісінде әлеу-
меттік желіні ұтымды пайдалана 
білді. Мемлекет басшысының «ҚР 
Тексерулерге және профилакти-
калық бақылау мен қадағалауды 
барып жүргізуге мораторий енгізу 
туралы» Жарлығын түсіндіру ша-
ралары ұйымдастырылды. Қаңтар 
айында зияткерлік саласына жауап-
ты мамандарға қатысты Кәсіпкерлік 
кодексінің 144-бабының 4-тармағы-
на сәйкес құқығы бұзылған заңды 
немесе жеке тұлғаның өтініштері 
тексерілді. Сонымен қатар заң та-
лаптары көрсетілген жадынама 

дайындалып, кәсіпкерлер мен тауар 
құқын иеленушілерге БАҚ құрал-
дары, әлеуметтік желілер арқылы 
жеткізілді. Кәсіпкерлер арасында 
құқықтық түсіндіру бойынша он-
лайн семинар, кеңестер, дөңгелек 
үстел, кездесу лерді фейсбук және 
инстаграмм парақ шалары арқылы 
жариялауда. Сөйтіп, әлеуметтік 
желілермен жұмыс жақсы жолға 
қойылған. 

– Аманжол Кеңесбайұлы, 
департамент қарамағындағы 
атқару шылық өндірісті қамтама-
сыз ету бөлімінің жұмысы көңіл-
ден шыға ма?

– Атқарушылық өндірісті қамта-
масыз ету бөлімі «Атқарушылық іс 
жүргізу және сот орындаушылар 
мәртебесі туралы» заңға сәйкес 
атқарушылық құжаттар бойынша 
тұлғалардың  мүддесін қорғау, 
олардың өкілі ретінде сот мәжіліс-
теріне қатысу, департамент аты-
на сотқа қатысты түскен арыздар 
бойынша жұмыс жүргізеді. Басты 
бағыты – мемлекеттік және жеке 
сот орындаушылары әрекеттеріне 
қатысты департаментімізге түскен 
арыздар мен шағымдар бойынша 
азаматтарды қабылдайды. Сонымен 
қатар, арыз-шағымдарды телефон 
арқылы қабылдайтын call-center 
орталығы да бар. Осы бөлімде 
тағылымдамадан өткен үміткер-
лерге тоқсан сайын аттестациялау 
жүргізіледі. Бүгінгі күні аса маңыз-
ды санаттағы атқару өндірісі оның 
ішінде алимент және мемлекет пай-
дасына өндіру ісі бойынша бірқатар 
шаралар атқарылуда. Мемлекеттік 
және жеке сот орындаушылары та-
рапынан заң бұзушылық фактілері 
орын алған жағдайда тәртіптік 
жауапкершілікке тарту шаралары 
қолданылады. Ағымдағы жылдың 
бірінші тоқсанында 2853 арыз-
шағым қаралды. Сот орындау шы-
ларының іс-әрекеттеріне жазылған 
шағымдар саны – 236 болса, соның 
27-сі мемлекеттік, ал 209-сы жеке 
сот орындаушыларға тиесілі болды. 
15 айлық есептік көрсеткішті атқа-
ру өндірісі бойынша үстіміздегі 
жылдың бірінші тоқсанында 2 712 
810 теңге игерілді.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Нұрбол ӘЛДІБАЕВ,

«Заң газеті»

ҚР Президенті Қ.Тоқаев Қазақстан 
халқына арнаған «Жаңа жағдайдағы Қа-
зақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауы-
ның 8-тарауында: «Экономикалық ынты-
мақтастық және даму ұйымы елдерінің 
тәжірибесі бойынша қылмыспен күрес 
саласын жаңғырт қан жөн. Бізге азаматтар-
дың құқығын заманауи тұрғыдан қорғауды 
қамтамасыз ететін және жоғары халықара-
лық талаптарға жауап беретін үлгі керек. Қа-
зақстанда өкілеттіліктердің ара жігі нақты 
ажыратылған үш буынды модель құру керек 
деп санаймын – деген.

Осы тапсырмадан кейін 2020 жылдың 19 
желтоқсанында «ҚР Кейбір заңнамалық ак-
тілеріне азаматтардың құқықтарын қорғау-
ды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылды күшейту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» ҚР заңы қабылданып, 31 желтоқсанда 
ол  қолданысқа енгізілді.

Жаңа заңға сәйкес, қылмыстық процес-
тің үш буынды моделі қалыптасты. Енді 
полиция қылмысты ашады, оған қатысты 
тұлғаларды анықтайды, дәлелдерді жи-
нақтайды және бекітеді. Прокурор жи-
нақталған дәлелдемелерге тәуелсіз баға 
беріп, азаматтардың құқықтарының бұ-
зылуына тосқауыл қояды, азаматтардың 
қылмыстық процестің орбитасына заңсыз 
тартылуына жол бермейді. Ал сот органның 
әрекеттеріне түскен шағымдарды қарай-
ды және түпкілікті шешім қабылдайды. 

Аталған қылмыс тық процестің үш буынды 
моделі азаматтардың құқықтарының дер 
кезінде қорғалуын қамтамасыз етеді. Осы 
орайда жаңа заң аясында прокуратураның 
функционалдық міндеттері күшейтіліп, 
қылмыстық процестегі негізгі шешімдер 
прокурордың келісімімен және бекітуімен 
қабылдануда.

Енді қылмыстық қудалау органының 
күдікті деп тану, күдіктінің іс-әрекетін са-
ралау, оған өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу, қылмыстық құқықбұзушылықты са-
ралау, тергеп-тексеру мерзімдерін үзу тура-
лы шешімдері тек прокурордың келісімімен 
ғана жасалады. Бұған қоса прокурор айып-
тау актісін, бұйрықтық іс жүргізуді, теріс 
қылық хаттамасын және қылмыстық істі 
тоқтату туралы қаулыны бекітеді.

Жаңа заңның талаптарын Шымкент 
қаласы Қаратау ауданының прокуратурасы 
мүлтіксіз орындап келеді. Ағымдағы жыл-
дың төрт айында Шымкент қаласы Полиция 
департаментінің Қара тау аудандық полиция 
басқармасының қызметкерлерімен 1441 
шешім қабылданып, оның 1388-і аудан 
прокуратурасымен келісілсе, 61-і келісуден 
немесе бекітуден бас тартылған. Қазіргі 
уақытта аудан прокуратурасы жаңа заңның 
мүлтіксіз сақталуына бағытталған барлық 
іс-шараларға белсенді қатысады.

Шымкент қаласы Қаратау 
ауданының прокуратурасы

Аманжол АБДРАХМАНОВ, Алматы облыстық әділет департаментінің басшысы:

ЗАҢ ТАЛАБЫН 
САҚТАУ – МІНДЕТ 

ПРОКУРОР ЗАҢСЫЗДЫҚТАРҒА 
ТОСҚАУЫЛ ҚОЯДЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Осыған байланысты, өткен жыл-
дың осы кезеңімен салыстырғанда 
некені бұзу туралы тіркелген акті 
санының азайғаны байқалады.  

– Құжаттарды апостильдеу 
бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсету ше?

– Әділет органдарынан және 
өзге де мемлекеттік органдардан, 
сондай-ақ  нотариустардан шығатын 
ресми құжаттарға апостиль қоюға 
әділет департаменті құзыретті. Жыл 
басынан бері 521 құжатқа апостиль 
мөрі басылып, былтырғы жыл-
дың осы кезеңімен салыс тырғанда 
апостиль қойылған құжаттар саны 
262-ге өсті.

– Заңды тұлғаларды тіркеу са-
ласы бойынша не айтасыз?

ТҮЙТКІЛ

АЛМАТЫ ЖАСЫЛ ЖЕЛЕКТІ 
ҚАЛАҒА АЙНАЛА АЛМАДЫ

Алатаудың бөктеріндегі әсем Ал-
маты бұрын әлемге жасыл желегімен 
әйгілі еді. Соңғы ширек ғасырдан 
астам уақытта мұндағы ахуал күрт 
өзгерді. Құрылыс көбейіп, ағаштар көп 
кесілгендіктен, оның саны жан басына 
шаққанда біреуге әрең жететін жағдай-
ға келді. Сондықтан бұл мәселе өткен 
аптада Парламент төрінде көтеріліп, 
мәжілісмендер ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары Роман Склярдың атына 
депутаттық сауал жолдады. 

«Ақжол» партиясы фракциясының 12, 
Nur Otan партиясы фракциясының 1 депута-
ты қол қойған бұл сауалда соңғы 40 жылда 
қалада жасыл желектің жан басына шаққан-
да 2 есе азайғаны және экологтардың пай-
ымдауы бойынша қаладағы 2 млн-нан астам 
ағаштың 25 па йызға жуығы ауру және әлсіз 
жағдайда екені айтылады. Жауын сулары 
үшін қазылған арық жүйесінің жағдайы да 
мәз еместігі, осы мәселелердің «2020–2024 
жылдарға арналған Жаңа Алматы» кешен-
ді жоспарында да, «Алматы-2025» даму 
бағдарламасында да тиісті деңгейде көрініс 
таппағаны айтылды. Сондықтан Алматыны 
дамыту тұжырымдамасын 5 бағыт бойынша 
қайта қарастыруға  ұсыныс жасалды. Оның 
ішінде саябақтар мен скверлер көлемін қала 
аумағының 40 пайызына дейін жеткізу де 
бар.

Бұл мәселелердің барын Алматыдағы 
Ж.Жиембаев атындағы қазақ өсімдіктерді 
қорғау және карантин ғылыми-зерттеу 
институтының орман және жасыл белдеу 
қорғау бөлімінің меңгерушісі, биология 
ғылымдарының кандидаты  Нұржан Муха-
медиев де растап отыр. Ғалымның айтуын-
ша, қаладағы ауру және кәрі ағаштардың 
мәселесі бір жылда ғана шешілетін нәрсе 
емес. 

«Кәрі және ауру ағаштардың 50/50 
болып тұруының басты себебі 5-6 жыл 
бұрын оларды емдеу жұмысы дұрыс жүр-
гізілмеген. Ағаш деген көп жылдық өсімдік 
қой, дер кезінде дұрыс емдемеген соң одан 

түрлі аурулар шығады. Бұрын әр аудан 
түрлі уақытта тендер ойнатып, мамандар 
жаз бойы 2 рет емдеу жұмысын жасайтын 
және онда көбіне химиялық препараттар 
қолданылатын. Біздің институттың бас ди-
ректоры, академик Абай Сағитов әкімдерге 
бұл туралы талай хат жазған болатын. 
Ағаштарды дәрілеумен әр аудан жеке-жеке 
айналыспай, бәрін орталықтандандырып, 
бір уақытта жүргізбесе, жасалған жұмыс-
тан оң нәтиже болмайтынына соңғы 1-2 
жылда қала әкімшілігінің көзі жетіп, оны 
қайта өз қолына алды», – деген Нұржан 
Серікханұлы қаладағы парктер мен сквер-
лердің азаюын нақты құрылыспен байла-
ныстырып отыр. 

Сәуірде қаланы абаттандыру мен көгал-
дандыру жоспарларының онлайн таныс-
тырылымы кезінде Жасыл экономика 
басқармасының басшысы Наталья Ливин-
ская саябақ аймақтарын қалыптастыру 
мен жоспарлау тәсілдері өзгертілгенін 
айтқан еді. Оның сөзіне қарағанда, жаңа 
қала құрылысының саясаты – қаланың әр 
ауданында дамыған орталықтарды қалып-
тастыру болмақ. Атап айтқанда, Түрксіб 
ауданында былтыр Желтоқсан паркі құрыл-
ды. Биыл Бұқтырма көшесі бойындағы көл 
жағалауын, тоғай мен сайды қоса, аумақты 
абаттандыру жалғасады. Алатау ауданы 
Зерделі ықшамауданындағы саябақ аймағы 
жасыл дәліздің басы болмақ. Былтыр 42 га 
жерге 12 мың ағаш отырғызылды. Жетісу 
ауданындағы Көкмайса және Кемел ықша-
маудандарында биыл 2 саябақ салынады. 
Үлкен Алматы каналы, Үлкен Алматы өзені 
жағалауын абаттандыру да жоспарланған. 

Әрине, жоба көп. Алайда оны қағаз 
жүзінде қалдырмай, нақты іске асыру жұмы-
сының жоспарға сай жүзеге асуы атқарушы 
және заң шығарушы билік органдарының 
ғана емес, азаматтық қоғам ұйымдарының 
да белсенділігімен тығыз байланысты. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»


