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Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

Жалпы, «Қазақстан темір жолы» арқылы орта 
есеппен 100 миллион тоннадан астам көмір тасымал-
данады екен. Оның 75 миллионнан астамы өз еліміздің 
аймақтарына жеткізілсе, қалғаны экспортқа шығары-
лады. Қазіргі таңда Қазақстан теміржолы көмірді дер 
кезінде тасымалдап жеткізуді тиімді ұйымдастыру 
үшін, ең бастысы, тасымалдаушыларды дер кезін-

Мемлекет басшы-
сы Қазақстан халқына 
арнаған биылғы жолда-
уында пандемия еңбек 
нарығын едәуір өз-
герткенін, ең алдымен, 
қашықтан жұмыс істеу 
тәсілін қарқынды 
дамытқанын айтты. 
«Көптеген жаңа кәсіптер 
пайда болған, үдеріс-
тердің көпшілігі авто-
маттандырылып, цифр-
ландырылып жатқан 
қазіргі кезде бұл үрдіс 
тың серпінге ие болуда. 
Осындай жағдайда ма-
мандықты жиі өзгерте 
білу және жаңа кәсіп-
терді игере алу арқылы 
ғана әркімнің бәсеке-
ге қабілетті болуын 
қамтамасыз ете аламыз. 
Сондықтан, бізге «Кәсіби 
біліктіліктер туралы» 
заң қажет. Бұл құжат 
біліктілікті тану мәсе-
лесін реттеп, жұмысшы-
ларды өзінің қарым-қа-
білетін жетілдіруге 
ынталандыруы керек» 
деген еді. Еңбек адамы-
ның мүддесін қорғауда 
жұмыс берушілердің 
ғана емес, жергілікті 
билік өкілдерінің де 
назарын өзіне аударту 
үшін, әрдайым барлық 
істе бастамашы болып 
отыру үшін кәсіподақ 
ұйымдары  керек.
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КӨМІР ТАСЫМАЛЫНДА БӨГЕТ ЖОҚ
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Жандос АЙТЫМБЕТОВ,  Алматы қаласының 
әлеуметтік әл-ауқат басқармасының 
мемлекеттік еңбек инспекторы: 

– Қазақстан Республикасында кәсіп
одақтардың еңбек қатынастарындағы аза
маттар үшін рөлі өте ерекше. Кәсіподақ 
– жалпы айтқанда, жұмысшылар мен жұмыс 
беруші арасындағы алтын көпір болуы тиіс. 
Бұл құрылымды жұмысшылардың қамын 
ойлап, жағдайларын жақсарту жолында жұ
мыс жасайтын ұйым деп айтса болады. Яғни, 

Бақыт ЖҮСІПОВ, ҚХП Алматы филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары, саяси ғылымдардың кандидаты: 

– Қазақстандағы кәсіподақ ұйымдары ең
бек ұжымдарында маңызды рөл атқарады. 
Кәсіподақ – жалпы ішкі мәселелерді шешу үшін, 
сонымен қатар еңбек ұжымдарын қорғау және 
олардың мүдделерін қолдау үшін құрылатын 
кәсіби ұйымдар мүшелерінің бірлестігі. Соңғы 
уақытта еңбек нарығында кәсіподақтардың 
рөлі артып келе жатыр. Бұған кәсіподақтар 
атқарып отыр ған жұмыс әсер еткені даусыз. 
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(Соңы 5-бетте)

ЕҢБЕК ҰЖЫМДАРЫНДАҒЫ КӘСІПОДАҚТЫҢ БЕДЕЛІН ҚАЛАЙ КӨТЕРЕМІЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

НАУҚАНСӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

жылмен салыстырғанда, 4 пайызға өсіп, 76,6 млн.
тонна болыпты. Оның 53,5 млн.тоннасы қазақстандық 
тұтынушылар үшін тасымалданған. Бұл 2020 жылдың 
9 айындағыдан 2 пайызға жоғары. Оның ішінде Қа-
зақстанның негізгі жылу-электр орталықтарына  47,4 
млн. тонна, ал тұрғындар үшін 6,1 млн. тонна қатты 
отын тиеліпті. Бұл ретте спикер мырза: 

– Бірінші кезекте теміржол жылу-электр орта-
лықтары  мен тұрғындар қажеттіліктерін толық 
көлемде жабады. Біздің жоспарымыздан сәл артта 
қалу себебі – Қазақстанның оңтүстік өңірлері көмірді 
жеткізуге енді өтінім бере бастауы, өйткені елдің 
оңтүстігінде салыстырмалы түрде ауа райы жылы. Бұл 
ретте Қазақстанның солтүстік өңірлері коммуналдық-
тұрмыс тық көмірмен толық қамтамасыз етілген, – деп 
түсінік берді. 

Ағымдағы жылдың қыркүйек айында теміржол 
көлігімен 8,8 млн.тонна көмір тасымалданыпты. Бұл 
көрсеткіш те  өткен жылдың сәйкес кезеңінен 3,7 па-
йыз жоғары.  

Азаматтар кәсіп одақтарға сенеді әрі еңбек дауына байланысты 
сұрақ туындаса, кәсіподақтар көкейіндегі сауалға жауап беріп қой
май, мәселені түбегейлі шешетінін біледі. 

кәсіп одақтар – жұмысшылардың үнін жұмыс берушілерге жеткізуші, 
мәселеге қоғамның назарын аудартушы. Алматы қаласының еңбек 
инспекциясы кәсіподақтармен жұмыста ұжымдық келісімшарттарға 
қатысты жиі бас қосып, түйткілдерді бірігіп талқылайды. 

ҚЫЛЫШЫН СҮЙРЕТІП КЕЛЕТІН ҚЫС ИЕК АСТЫНДА. «КӘРІ ҚҰДА» АЛЫП КЕЛЕТІН ҚАРБА-
ЛАСТЫ ШАРУАНЫҢ МАҢЫЗДЫСЫ – ЖЫЛУ МАУСЫМЫНА ҚАПЫСЫЗ ДАЙЫНДЫҚ. БҰЛ 
РЕТТЕ, ӘСІРЕСЕ, ЕЛІМІЗДІҢ ҚЫСЫ ҚАТТЫ БОЛАТЫН АЙМАҚТАРЫНА КӨМІР ЖЕТКІЗУДІҢ 
ҚИЫНДЫҒЫ АЗ ЕМЕС. ОЛАРДЫҢ ДЕНІ ВАГОНДАРМЕН ТЕМІРЖОЛ АРҚЫЛЫ ЖЕТКІЗІЛЕДІ. 
СОНДЫҚТАН ҚАТТЫ ОТЫНДЫ ТАСЫМАЛДАУ ІСІ ЖАН-ЖАҚТЫ ОЙЛАСТЫРЫЛЫП, ЖҮЙЕЛІ 
АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТЫ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ. БҰЛ РЕТТЕ, ӘСІРЕСЕ,  ОНЫ  УАҚЫТЫНДА ТИЕУДІҢ 
МАҢЫЗЫ ЗОР ЕКЕН. ӨЙТКЕНІ, НАҚ ОСЫ ЖҰМЫС ВАГОНДАР ҮЛЕСТІРУДІҢ ТЕПЕ-ТЕҢДІГІН 
САҚТАП, КӨЛІКТІҢ  ТАПШЫЛЫҒЫН ТУДЫРМАЙДЫ. БҰЛ ЖӨНІНДЕ ОСЫ «ҚТЖ-ЖҮК ТАСЫ-
МАЛЫ» ЖШС БАС ДИРЕКТОРЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ ҚАНАТ КӨБЕСОВ «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» 
АҚ АЛАҢЫНДА СЕЙСЕНБІДЕ БҰҚАРАЛАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ӨКІЛДЕРІМЕН ӨТКЕН 
БРИФИНГ БАРЫСЫНДА МӘЛІМДЕДІ.  

де вагонмен қамтамасыз ету үшін  арнайы штаб та 
құрыпты. Десе де, бұл жұмыстың дер кезінде жүзеге 
асырылуы өңірлердегі көмір өндірушілерге байланыс-
ты екен.  

Көбесов мырза келтірген мәліметке сүйенсек, 
көмір тиеу деңгейі жылдан-жылға артып келеді. Мәсе-
лен, ағымдағы жылдың 9 айында көмір тиеу, өткен 

Асхат АЙМАҒАМБЕТОВ, 
ҚР Білім және ғылым министрі:  

«МҰҒАЛІМДЕРДІ 
ТАҢДАУ 

КОМИССИЯ 
ҚҰЗЫРЫНДА»

НЕГЕ?

– Асхат Қанатұлы, білім ор-
даларында санитарлық талап-
тың сақталуы қаншалықты 
бақыланып отыр? Бетперде, 
залалсыздандыру құралда-
рын ата-анаға сатып алдырып 
жатқан мектептер бар. Оған 
мемлекеттен қаржы бөлінбеген 
бе?

– Бас мемлекеттік санитарлық 
дәрігердің 2021 жылғы 25 тамыз-
дағы №36 қаулысына сәйкес, білім 
беру ұйымдарының басшылары 
бетперде режимін сақтауға, ре-
циркуляторлармен, санитарлық 
тазартқыштармен, терінің ан-
тисептиктерімен, дезинфекция-
лаушы және жуғыш заттармен 
жеткілікті мөлшерде қамтамасыз 
етуге жауап береді. 

8-бет

АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТЫҢ 
АУҚЫМЫ ЗОР

2-бет

«Кәсіптік одақтар туралы» заң 
қабылданған кезде, оған көп үміт 
артылған еді. Міне, содан бері жеті 
жыл өткен екен. «Осы аралықта 
еңбек алаңында не өзгерді? Еңбек 
ұжымдарындағы кәсіподақтың рөлі 
қаншалықты күшейді?» деген сауал-
дарға сарапшылар пікірі қандай?

ҚАНҒА МАЛЫНҒАН ҚАНЖАР

КӘСІПОДАҚПЕН 
САНАСАТЫН СӘТ ТУДЫ
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ҚР СУДЬЯЛАР ОДАҒЫНА – 25 ЖЫЛ

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ – 
«ЕСТИТІН ҮКІМЕТ» КЕПІЛІ

АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТЫҢ АУҚЫМЫ ЗОР

КОДЕКС

Адам саудасы – бұл ауыр 
қылмыс және адам құқығын 
өрескел бұзу. Адам саудасы-
на байланысты қылмыстық 
құқық бұзушылықтар деп ҚР 
Қылмыстық кодексінің (бұ-
дан әрі – ҚК) 116-бабында, 
125-ба бының үшінші бөлігінің 
2-тар  мағында, 126-бабының 
үшінші бөлігінің 2 тармағын-
да, 128, 134, 135, 308, 309-бап-
тарында көздел ген құқық 
бұзушылықтар танылады.

ҚК-нің 128-бабы не 135-бабы 
бойынша қыл мыс тық жауап-
тылыққа әкеліп соқтыратын өзге 
мәмілелерге адамды сыйға тарту-
ды (адамды басқа бір адамға тегін 
беру), айырбастауды (адамды әл-
денеге айырбастау), алмастыруды 
(бір адамды басқа бір адаммен 
ауыстыру), жалға беруді (адамды 
ақыға уақытша иеленуге және 
пайдалануға беру), адамды тарап-
тар арасында жасалған мәміле 
бо йынша міндеттеменің орын-
далуын қамтамасыз етудің кепілі 
ретінде қалдыруды, адамды төлем 
ретінде пайдалануды, адамды 
қандай да бір мүліктік емес сипат-
та пайда табу мақсатында беруді 
және басқаларды жатады.

Адамды азғырып-көндіру 
деп жәбірленушіні қандай да 
бір жұмыстарды немесе қандай 
да бір қызметті, соның ішінде, 
егер оны пайдалану мақсатымен 
байланыс ты болса, құқыққа қай-
шы қыз метті атқаруға келісуіне 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да сот жүйесінің алдында мемлекет-
тік-құқықтық мәселелерді шешудегі 
ұстанымдарын анықтау туралы өзекті 
мәселелер тұрғаны жасырын емес. 
Бұдан кейін қоғамдық бірлестік құру 
мәселесі туындап, 1996 жылы «ҚР 
Судьяларының одағы» қоғамдық бір-
лестігі бой көтергені белгілі. 1996 жыл-
дың қарашасында Алматы қаласында 
Судьялар қауымдастығының құрылтай 
конференциясында Судьялар одағының 
басшы құрамы сайланып, аталған қала-
да республика қазыларының басы бір 
арнада тоғысып, судьялардың тұңғыш 
съезі өткізілді. Одан әрі Судьялар одағы 
жарғысы, Судьялар қауымдас тығының 
филиалдары туралы ереже және Судья-
лық әдеп кодексінің тың жобаларын жа-
сақтау қолға алынған болатын. Аталған 
жылы ҚР Судьялар одағының жарғысы 
қабылданды. Қазіргі таңда сот жүйе-
сін жетілдіру мәселелері бойынша 
судьялар қауымдас тығының күшін 
біріктіріп, сот билігінің беделін арт-
тыру ісінде Судьялар одағының еңбегі 
шексіз. Судьялардың әдеп кодексінде 
қойылған талаптарды, судьялардың 
орындауын қамтамасыз ету, соттың 
тәуелсіздігін нығайту, судьялардың 
әлеуметтік жағынан қорғалуын қамта-
масыз ету, судьялық өзін-өзі басқаруды 
жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуде 
де Судьялар одағы мен сот жүйесінің 
бірлесе атқарған игілікті жұмыстары 
жетерлік. Елімізде осындай күрделі сот 
реформаларын жүзеге асырып, өзекті 
деген заңнамаларды жетілдіріп, кәсіби 
судьялар корпусын қалыптастыруда 
ерен еңбек сіңірген Судьялар одағының 
құрылғанына биыл – 25 жыл.

Әкімшілік әділет – бұл жаңа институт емес, 
ол әлемнің көптеген елдерінде бұрыннан жұ-
мыс істеп келеді және құқықтық мемлекеттің 
маңызды атрибуты, азаматтардың құқығы мен 
бостандығын мемлекеттік органдардың заңсыз 
әрекеттерінен қорғауға кепілдік беретін «естуші 
мемлекеттің» күшті тірегі.  

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс мін-
деті – мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік 
рәсімдерді жүзеге асыруымен және жария- 
құқықтық қатынастардан туындайтын істерді 
қарау бойынша сот ісін жүргізумен байланысты 
мәселелерді шешу. 

Өздеріңізге белгілі, жария қатынастардың 
қатысушылары бірінші тараптан мемлекеттік, 
әкімшілік органдар, лауазымды тұлғалар бол-
са, екінші тараптан жеке және заңды тұлғалар 
болып табылады. Бұл екі тараптың арасында 
дау-дамай туындағанда, әрине, мемлекеттік 
органдар  мен лауазымды тұлғалардың мүм-
кіндіктері басымырақ болады. Өйткені олар 
белгілі бір салада тұрақты түрде жұмыс атқа-
рып жатқан, небір қитұрқылықтың қыр-сырын 
меңгерген мамандардан құрылған үлкен ұйым. 
Ал оларға қарсы тұратын жеке және заңды тұлға 
жалғыз. Осы жерден екі тарап арасында заңдық 
тұрғыдан теңсіздік пайда болады. Осындай 
кемшіліктердің орнын толтыру үшін кодексте 
жоғарыда аталған мүдделердің теңгерімін жүзе-
ге асыратын бірқатар нормалар қарастырылған. 
Яғни, бұл нормалар әкімшілік рәсімдердің және 
әкімшілік сот ісін жүргізудің қағидаттары ретін-
де нақты белгіленген. 

Осы қағидаттардың бірі – құқықтар басым-
дығының қағидаты,  онда әкімшілік рәсімдер 
туралы заңнамадағы барлық күмәндар, қай-
шылықтар мен көмескіліктер әкімшілік рәсімге 
қатысушының пайдасына шешілетіндігі көр-
сетілген.

Жоғарыда айтылған жеке мүдде мен қоғам-
дық мүдденің теңгерімін қамтамасыз етуге 
бірден бір үлес қосатын қағидаттың бірі – сенім 
құқығын қорғау қағидаты. Сонымен қатар, 
соттың белсенді рөлі қағидатының да маңыз-
дылығын  айтып кету керек. Сот тараптардың 
түсініктемелерімен, арыздарымен, өтінішхат-
тарымен, олар ұсынған дәлелдемелермен және 
әкімшілік істің өзге де материалдарымен шек-
теліп қана қоймай, әкімшілік істі дұрыс шешу 
үшін маңызы бар барлық нақты мән-жайды 
жан-жақты, толық және объективті түрде зерт-
теу қажеттілігін көрсетеді. Бұдан бөлек судья 
әкімшілік істің заңды тұстарына құқықтық не-
гіздемелер бойынша өзінің алдын ала құқықтық 
пікірін айтуға құқығы бар.

Осы атап өтілген қағидаттардан басқа Ко-
дексте заңдылық қағидаты, әділдік қағидаты, 
құқықтарды, бостандықтар мен заңды мүдде-
лерді қорғау, мөлшерлестік, әкімшілік қалауды 
жүзеге асыру шектері, формальды талаптар-
ды теріс пайдалануға тыйым салу, анықтық 

презумпциясы, әкімшілік сот ісін жүргізудің 
ақылға қонымды мерзімі, сот актілерінің мін-
деттілігі секілді қағидаттар да қарастырылған.

Кодекске көптеген жағдайда сотқа дейінгі  
міндетті шағым жасау енгізілген. Мұны құжат-
тың ерекше артықшылығының бірі деп айтуға 
болады. Біріншіден, бұл институт сот шығын-
дарына жол бермейді. Екіншіден, 15 жұмыс 
күн ішінде шағымды қараудың жедел өндірісі 
қалыптасып отыр. Үшіншіден, төменгі саты-
дағы органдардың қызметіне ведомстволық 
бақылау күшейтіледі, бұл өз кезегінде әкімшілік 
актілерді қабылдаудың біркелкілігіне әкеледі, 
яғни әкімшілік органдардың бірдей жағдайлар-
ды әртүрлі акт қабылдауына жол бермейді.

Тағы бір маңызды ерекшелік – әкімшілік 
орган актіге шағым түскен сәттен бастап үш күн 
ішінде жоғары тұрған органға жіберместен, өз 
қатесін түзетуге немесе істі бітімгершілікпен 
аяқтауға мүмкіндік алады. Сонымен қатар,  
жоғары тұрған орган төменгі органның қабыл-
даған ауыртпалық түсіретін актісін жөнсіз, 
орынсыздығы үшін заңсыз деп танып, оның 
күшін жоюға құқылы.

Әкімшілік іс ақылға қонымды, бірақ талап 
қойылған күннен бастап үш айдан аспайтын 
мерзімдерде қаралады және шешіледі.

Уәкілетті органның мемлекеттік сатып алу-
ды өткізуді тексеру қорытындылары бойынша 
шешімдеріне, қорытындыларына, нұсқама- 
ларына және сот орындаушысының әрекетіне 
(әрекетсіздігіне) дау айту туралы әкімшілік 
істер оған сот отырысында талқылау тағайын-
далған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
қаралады және шешіледі. Шешім әкімшілік істі 
талқылаудан кейін шығарылады және ауызша 
талқылау аяқталған күннен бастап он жұмыс 
күнінен кешіктірілмей дайындалады. Айрық-
ша жағдайларда әкімшілік істің күрделілігі 
ескеріле отырып, соттың шешімі ауызша тал-
қылау аяқталған күннен бастап бір айдан кешік-
тірілмей дайындалады.

Заңды күшіне енбеген соттың шешімдеріне 
әкімшілік процеске қатысушылар апелляция-
лық шағым беру арқылы апелляциялық тәртіп-
пен түпкілікті нысанда шешім шығарылған күн-
нен бастап екі ай ішінде шағым жасауы мүмкін.

Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымына жеке-
ше шағым, прокурордың өтінішхаты ұйғарым 
түпкілікті нысанда дайындалған күннен бастап 
10 жұмыс күні ішінде беріледі.

Жоғарыда айтылған кодекстегі жаңашыл-
дықтар Еуропаның дамыған елдерінің құқықтық 
тәжірибесінен алынғанын ескерсек, бұл инсти-
тут мемлекеттік басқару, сонымен қатар сот 
төрелігінің ашықтығына, сапасына және сот 
жүйесіне деген сенімнің жаңа деңгейіне жет-
кізеді.

Тамара СМАЙЛОВА,
Шымкент қалалық сотының судьясы 

Осы орайда, Судьялар одағы көр-
шілес елдердің заң қауымдастықта-
рымен, қоғамдық бірлестіктерімен 
қарым-қатынас орнатып, жұмыс істеу-
де де белсенді екеніне тоқталғым 
келеді. Атап айтсақ, Судьялар одағы – 
ЮСАИД, ЕҚЫҰ, БҰҰ Даму бағдар-
ламасы және өзге де халықаралық 
ұйымдармен,  Техникалық ынты-
мақтас тық жөніндегі Неміс қауымдас-
тығымен (GTZ) жобаларды іске асы-
ру барысында ауқымды жұмыстар 
атқаруды бір сәтке тоқтатқан емес. 
Халықаралық заңгерлер одағының 

мүшесі. Одан бөлек, Судьялар одағы 
Орталық Азия елдерінің халықаралық 
қауымдастығын құру туралы декла-
рациясына, Польша, Украина, Грузия, 
Эстония, Армения судьяларының ұлт-
тық бірлестіктерінің көп жақты ынты-
мақтастық мәселелері жөніндегі өзара 
түсіністік туралы меморандумға қол 
қойды. Еліміз Халықаралық судьялар 
қауымдастығына 2011 жылы толыққан-
ды мүше атанды. Сол жылы Стамбулда 
(Түркия) өткен отырыста алғаш рет Ха-
лықаралық судьялар қауымдастығына 
(ХСҚ) ерекше құқықпен толыққанды 
мүшелікке кірді. Ал, ХСҚ 62-отырысы-
ның өз елімізде жоғары дәрежеде өтуі 
тарихи оқиға еді. Іс-шараға Халықара-
лық судьялар қауымдастығы мен сот 
әкімшілігінің өкілдері, әлем елдерінен 
500 делегат қатысты. 

Жалпы, ХСҚ 1953 жылы Австрия-
ның Зальсбург қаласында саяси емес 
кәсіби халықаралық ұйым ретінде 
құрылған. Аталған ұйым адамның 
құқы мен бостандығын қамтамасыз 
етуде сот жүйесінің қызмет ету негізі 
сот билігі нің тәуелсіздігі деп білетін 
90 ұлттық судьялар қауымдастығын 
біріктіреді. Осы орайда, Халықара-
лық судьялар одағының мүшелігіне 
кіру Жоғарғы Сотқа басшылық еткен 
Қайрат Мәмидің бастамасымен жүзеге 
асырылған. 

Ал, судьялардың съезі Судьялар 
одағының жоғары органы болып та-
былады. Өздеріңізге белгілі, судьялар 
съезі төрт жылда кемінде бір рет шақы-
рылады. Осы уақытқа дейін елімізде 
судьялардың сегіз съезі абыроймен 
өткізіліп, онда ауқымды деген талай 
мәселенің түйіні тарқатылды. Төрт 

жыл сайын сот саласын дамытудың 
өзекті мәселелерінің өзегі жарылатын 
әр жиынның тарихта алар өз орны 
бар. Осы орайда, деректерге үңілсек, 
1996 жылы алғашқы съезд өткізілді. 
Ал, II съезд тарихта ҚР сот жүйесі 
және судьяларының мәртебесі туралы 
конституциялық заң қабылдануымен 
есте қалды. ІІІ съезде соттарды ма-
мандандыру бастамасы көтерілді. Осы 
орайда, елімізде мамандандырылған 
соттардың құрылуы, қызмет көрсетуі 
өзінің оң нәтижесін көрсете білгенін 
атап өтуіміз керек. Себебі, бүгінде ма-
мандандырылған соттар өз өміршеңді-
гін көрсетіп, жоғарғы дәрежеде қызмет 
істеп жатыр. Сондай-ақ, IV съезде сот 
ісін жүргізуді оңтайландыру, кадрлық 
әлеуетті нығайту, судьялыққа үміткер-
лерді іріктеуді қатаңдату көптің талқы-
сына салынып, ұсыныстар мен пікір-
лер екшеленді. Осыдан кейін қамаққа 
алу санкциясы соттардың құзырына 
беріліп, алқабилер институты тәжіри-
беге енді. V съезде Судьялар одағы 
ХСҚ-ға толыққанды мүше болып, ме-
диация рәсімі көпшілікке жол тартты. 
Бүгінгі таңда аталған институт өзінің 
жемісін беріп, содан бері дау-жан-
жалдар бітімгершілікпен аяқталып, 
талай шаңырақтың шаттыққа бөленіп, 
көрші мен туыстың татуласқанына куә 
болып келеміз. VI съезде қылмыстық, 
қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық 
атқару, азаматтық іс жүргізу кодекстері 
қабылданып, сот төрелігіне заман ауи 
технологияларды енгізу шаралары 
ұсынылып, тергеу судьялары іске 
кірісті. Ал, VII съезінде Бангалорлық 
қағидаттар басшылыққа алынып, жаңа 
Судьялық әдеп кодексі қабылдануы та-

рихта алтын әріппен жазылатын оқиға 
болды. Көптен күткен судьялардың 
VIII съезінің өтуіне әлем елдерін жаға-
дан алып, тығырыққа тіреген пандемия 
өз әсерін тигізбей қоймады. Ең басты-
сы, қазылардың бұл жиыны карантин 
жағдайына байланысты онлайн режим-
де  өткізілді. Алқалы жиынға Прези-
дент Қ.Тоқаевтың өзі тікелей  қатысып, 
сот төрелігіндегі IT-технологиялардың 
қолданысына ерекше ықыласын біл-
дірді. Осы жиында Мемлекет басшысы 
адам құқықтары мен заң үстемдігін 
қамтамасыз етуді  бірінші міндет ретін-
де атап көрсетті. Одан бөлек, сот жүйе-
сінің тәуелсіздігіне, кәсіби судьялар 
корпусы барша сот реформаларының 
шешуші факторы екеніне, судьялардың 
беделі мінсіз, ал кандидаттарды іріктеу 
үдерісі айқын және ашық болуына, сот 
процесі түсінікті және ыңғайлы болуы 
тиіс екендігіне назар аударды. 

Нәтижесінде, ҚР судьяларының  
VIII съезінде қойылған тапсырмалар-
ды жүзеге асыруға қатысты Орталық 
кеңестің төрағасы С.Абдолланың бас-
тамашылығымен 2021-2024 жылдарға 
арналған ҚР Судьялар одағы Орталық 
кеңесінің кешенді жоспары жасақталып 
іске асырылуда.

Қорыта айтсақ, жоғарыда 
айтылған игі істердің нәтижелі 
жүзеге асуында бірнеше жылдық 
тарихы бар Судьялар одағының 
үлесі мол. Елімізде құқықтық 
мәдениетті арттыруға, сот төрелі-
гіне сенімді қалыптастыруда орны 
ерекше Судьялар одағымен әлі 
де талай күрделі мәселелер қолға 
алынып, күрмеуі шешілетіне сенім 
мол. 

Бауыржан ЕЛЕМЕСОВ,
Ақтау қаласының 
мамандандырылған тергеу сотының 
төрағасы, ҚР Судьялар одағы 
Орталық кеңесінің мүшесі 

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

қол жеткізуді айтады. Адамды 
кейін пайдалану мақсатымен жа-
сыру деп жәбірленушіні құқық 
қорғау органдарынан, туыс тары 
мен басқа адамдардан жасыру (мы-
салы, арнайы үй-жайларға жасыру, 
қандай аумаққа болса да шығуына 
мүмкіндік бермеу, жәбірленушінің 
жеке өзіне немесе психикалық бел-
сенділігінің төмендеуіне дәрі-дәр-
мек арқылы ықпал ету). Жасыру 
жәбірленушінің өзін жасырумен 
қатар оны табуды қиындататын 
өзге де іс-әрекеттерден (құжатта-
рын, сыртқы бейнесін өзгерту және 
тағы басқалар) байқалады.

ҚК-нің 128-бабында көзделген 
пайдаланудың түрлі нысаны бар 
(сексуалдық пайдалану, мәжбүрлі 
еңбек, қайыршылықпен айналысу 
және т.б.). ҚК еңбегін пайдалану 
немесе қайыршылықпен айна-
лысу сияқты адамды пайдалану 
нысандарын жеке арнайы нормаға 
бөлмейді. Сондықтан жәбірле-
нушіні жезөкшелікпен айналысуға 
тарту және алынған табыстарды 
иемденіп алу, сонымен қатар пай-
даланудың басқа да нысандары 
(мәжбүрлі еңбек және т.б.) арқылы 
одан әрі пайдалану үшін жәбір-
ленушіге қатысты сатып алу-сату 
не өзге де мәмілелерді жасасу 
жағдайларында мұндай әрекет-
тер кінәлі адамның бір мақсатқа 
– жәбірленушіні пайдалануға 
қол жеткізу үшін ортақ ниетпен 
біріккен іс-әрекеттерді жасағанын 
куәландырады.

топтарға барып тіреледі. Қылмыс-
тық топтар адамдарды сексуалдық 
мақсатта немесе күштеп жұмысқа 
салу үшін пайдаланады.

2020 жылғы 1  қаңтардан 
бастап еліміздегі Қылмыстық 
заңнамаға енгізілген түзетулер 
заңды күшіне енді. Атап ай-
тқанда, 2014 жылғы 3 шiлдедегі 
ҚК-нің 128-бабы 1-тармағында 
«Адамды сатып алу-сату немесе 
оған қатысты өзге де мәмiлелер 
жасасу, сол сияқты оны қанау 
не азғырып көндiру, тасымалдау, 
беру, жасыру, алу мақсатында өзге 
де іс-әрекеттер жасау – мүлкі тәр-
кіленіп, 4 жылдан 7 жылға дейiнгi 
мерзiмге бас бостан дығынан айы-
руға жазаланады» деп жазылған. 
Бұрын жаза 3 жыл болатын. Ал 
адам саудасына қатысты топтық 
түрде жасалған қыл мыс болған 
жағдайда қылмыс кердің мүл-
кі тәркіленіп, 15 жылға дейін 
бас бостандығынан айыру жа-
засы қарастырылған. Сондай-ақ 
«Кәмелеттік жасқа толмаған ба-
лаларды сату» деп аталатын 135-
бап бұрынғыдан да қатаң жаза 
қолдануды қарастырады. Егер 
біреуге сатқан немесе сатып алған 
бала қайтыс болса, оның өліміне 
кінәлі адам 18 жылға бас бостан-
дығынан айрылады.

Ж.КУНАЕВА, 
Мұғалжар ауданы 

№2 сотының судьясы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

ҚАЗАҚСТАН АДАМ САУДАЛАЙТЫН 

Жыл сайын мыңдаған ерлер, 
әйел дер мен балалар үйде де, 
шетелде де адам саудагерлерінің 
қолына түседі. Бұл жасырын қыл-
мыс. Көшеде ақша сұрайтын ба-
лалар мен ересектер күн сайын 
жүздеген адамдармен кездессе 
де, сауданың құрбаны болуы мүм-
кін, бірақ көмек алу үшін оларға 
жүгіне алмайды. Адамды еркінен 
тыс құлдыққа жегу, жезөкшелікке 
салу, «тірі тауар» ретінде және бөлек 
ағзасын сату ең дамыған елдердің 
өзінде әлі күнге дейін жойылмай 
келеді. Өкінішке қарай, Қазақстан 
да адамды мал құрлы көрмейтін тірі 
тауар дәлізіне айналып отыр. «Адам 
саудасына қатысты заңсыз әрекет-
тердің бәрі ұйымдасқан қылмыстық 

ДӘЛІЗГЕ АЙНАЛМАУ КЕРЕК
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–Яғни, жұмысшылар мен жұмыс беруші арасында еңбек шартынан бөлек жасалатын 
ұжымдық келісімшарт еңбекақының, демалыс уақытының және одан бөлек туындай-
тын мәселелерді нақтылап, еңбек заңнамасына сәйкестендіре отырып жұмыс тәртібін 
құжат жүзінде бекітеді. Көптеген ұйымдарда жұмысшылар ұжымдық келісімшарт 
жасау үшін кәсіподақтарға жүгінеді. Себебі, кәсіподақ кез келген жағдайға жұмысшы-
лардың мүддесі тұрғысынан қарайды. Жұмысшылардың талабын заңдық тұрғыдан 

– Жақында ҚХП мен Қазақстан еңбек конфеде-
рациясы бірлескен баспасөз мәслихатын өткізіп, 
қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсарту бо-
йынша ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойды. Мұның әлеуметтік-саяси маңызы бар, 

Сауалнаманы дайындаған Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, «Заң газеті»

Жандос АЙТЫМБЕТОВ, Алматы қаласының әлеуметтік әл-ауқат басқармасының 
мемлекеттік еңбек инспекторы:

Бақыт ЖҮСІПОВ, 
ҚХП Алматы филиалы төрағасының бірінші 

орынбасары, саяси ғылымдардың кандидаты:

реттеуге күш салады. 
Ұжымдық келісімшарттарға мониторинг жасау кезінде байқайтынымыз, кәсіподақтар жылдан-жылға 

жұмысын үйлестіріп, қызметін бір жүйеге келтіріп келеді. Қолдау күткен жұмысшыларға қамқорлығын көр-
сетіп, кез келген жағдайда көмексіз қалдырмаудың мүмкіндіктерін қарастыруға тырысады. Одан бөлек, кәсіп-
одақтардың мекемелерде туындайтын сұрақтар мен дауларды шешуге де қауқары артып келеді. Сондықтан 
кәсіподақтар – жұмысшылардың мүддесі мен кұқықтарын қорғайтын, жағдайларының жақсаруын ойлайтын, 
туындаған сұрақтарын шешетін ең бірінші көмекшісі. Мұны жұмысшылар да соңғы уақытта жақсы түсініп, 
кәсіподақтармен бірігіп жұмыс істеуге қызығушылық танытуда.

ЕҢБЕК ҰЖЫМДАРЫНДАҒЫ КӘСІПОДАҚТЫҢ БЕДЕЛІН ҚАЛАЙ КӨТЕРЕМІЗ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

себебі біздің партия әлеуметтік әділетті қазақстандық қоғам құрудың 
стратегиялық бағдарына адал болып қала береді.

ҚХП төрағасы А.Қоңыров: «Азаматтарды қаржы институттары 
тығырыққа тіреп отыр. Адамдардың құқығы барынша шектелген, 
сондықтан олар қылмысқа баруға дайын. Біздің қазіргі қаржы жүйеміз  
әлеуметтік шиеленіс туғызады», – деген болатын. Бұл жерде оған 
түсіндірме беру артық деп ойлаймын. 

НАУҚАН

КӨМІР ТАСЫМАЛЫНДА БӨГЕТ ЖОҚ 
Оның ішінде ТМД елдеріне экс-

портқа шығарылу үшін  2,7 млн. тонна 
қатты отын тиелген. Ел ішінде 6,1 млн. 
тонна тасымалданды. Өткен жылға 
қарағанда, бұл көрсеткіш артып, 5,4 
пайыз ды  құрады. Оның ішінде жылу- 
электр орталықтарына 5 млн.тоннасы 
жеткізілді, бұл 2020 жылдың қыркүйе-
гіндегі деңгейге  қарағанда 8,5 пайызға 
артық. 

Ағымдағы жылдың 5 қазанындағы 
жағдай бойынша, елімізде жұмыс істеп 
тұрған 28 жылу-электр орталықтары 
көмірмен толықтай қамтамасыз етілді. 
Яғни, оларға жеткізілген қатты отын-
ның көлемі нормативтік деңгейге сай. 
Көбесов мырзаның айтуынша, жылу- 
электр орталықтарындағы  көмір тиеу 
жұмыстары тәулік бойы бақылауға 
алынған. Айналма маршруттар да  
талап қа сай ұйымдастырылған. Жүк 
вагондарымен қамтамасыз ету де  ой-
дағыдай жүргізіліп жатыр. 

Көп жағдайда тасымалдауға кедергі 
ашық вагондардың тапшылығынан 
туындайды. Спикер журналистерге бұл 
мәселенің де талапқа сай өз шешімін 
тапқанын жеткізді. Көбесов мырзаның 
айтуынша, бүгінгі таңда Қазақстан Рес-

Қасым-Жомарт Кемелұлы жолдауда сондай-ақ, халқы-
мыздың әл-ауқатын арттыруға арналған бірқатар бастама-
ларын жариялаған еді. Оның біріншісі ең төменгі жалақы 
деңгейіне қатысты болды. Ол 2018 жылдан бері өспегенін, 
Қазақстанның ТМД-ның бірқатар елдерінен артта қалып 
қойғанын айтқан Президент 2022 жылғы 1 қаңтардан 
бастап ең төменгі жалақыны қазіргі 42,5 мың теңгеден 60 
мың теңгеге дейін көтеру туралы шешімін жариялады. 
Екіншісі Үкіметтің бизнесті өз жұмысшыларының жалақы-
сын көбейтуге ынталандыруы туралы болды. Қазақстанда 
6,5 мил лионнан астам адам жалданып жұмыс істейді, алай-
да еңбекақы төлеу қорының өсімі соңғы 10 жылда кәсіп-
орын иелері табысының өсімінен 60 пайыздай артта қалып 
қойды. Сондықтан енді қызметкерлерінің еңбекақысын 
көбейткен жұмыс берушілерге реттелмелі сатып алу жүйесі 
аясында жеңілдіктер беріліп, оларға мемлекет тарапынан 
белсенді қолдау көрсетілетін болады. Үшіншісі еңбекақы 
төлеу қорынан бірыңғай төлем енгізуге қатысты. Бұл шара 
бизнесті мыңдаған қызметкерін «көлеңкеден шығаруға» 
ынталандырып, олар зейнетақы жүйесінің, әлеуметтік және 
медициналық сақтандыру жүйесінің толық қатысушысына 
айналмақ. Жаңа жүйе 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап жұ-
мыс істей бастауы тиіс. Төртіншісі бюджеттен қаржылан-
дырылатын мәдениет қызметкерлері, мұрағатшылар, кітап-
ханашылар, техникалық қызметкерлері, қорықшылар, көлік 
жүргізушілер және басқалардың жалақысын 2022-2025 
жылдары жыл сайын орта есеппен 20 пайызға өсіру туралы. 

САНАСАТЫН СӘТ ТУДЫ 

публикасы теміржол желісіндегі ашық 
вагондар паркі жеткілікті көлемде. Жүк 
жөнелтушілер жартылай вагондарды 
жалдау бойынша шарттық жұмысты 
уақтылы жүргізді және көмір маусы-
мына күні бұрын кешігусіз кірді. Бұл 
оңды факт, оны атап өту керек. Жалпы, 
Қазақстан аумағында 64 мыңнан астам 
ашық вагон бар болса, олардың 55 
пайызы қатты отын тасымалдауға тар-
тылған. Оның ішінде 21 мыңнан астам 
ашық вагон «Қазақстан темір жолы» 
ұлттық компаниясы» АҚ-ның еншілес 

компаниясы – «Қазтеміртранс» АҚ-на 
тиесілі екен. Олардың 66 пайызы бүгін-
де көмір тасымалдауға арналып отыр. 

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС бас 
директорының орынбасары Қанат Кө-
бесов брифинг барысында  көмір та-
сымалдаудың қазіргі нарықтағы  құны 
жайлы да нақты ақпарат берді. Оның 
айтуынша, биыл пандемияға байланыс-
ты қиындықтар туындағанына қара-
мастан, көмір тасымалдау теміржол 
тарифінің өсуіне  жол берілген  жоқ 
және жыл соңына дейін қазіргі бел-

гіленген баға сақталады. Бұл ретте 
көмірдің әлеуметтік маңызы бар тауар 
екені ескеріліп отыр. Оны тасымалдау 
тарифі қара металдарды тасымалдау 
ставкасынан бес есе, орман жүктерінен 
2,5 есе төмен деңгейде сақталуда. 

Көбесов мырза қатты отынды та-
сымалдау барысында туындайтын ке-
дергілерді де ортаға салды. Спикердің 
сөзінен түйгеніміз, кірме жолдарда 
вагондардың тұрып қалуы – «жоғалған 
пайда». Осыны ескерткен ол жүк жө-
нелтушілерді өз тұйықтарында көмір 
тиеу нормаларын сақтауға шақырды. 
Көбесов мырзаның айтуынша, бұл шара 
«жоғалған пайданы» толтыруға мүм-
кіндік береді. Мысалы, «Востокуголь-
пром» ЖШС кірме жолдарында норма 
15,6 сағат болғанда, вагондар 18 сағат 
тұрып қалып, орташа есеппен тәулігі-
не 18 вагон немесе 1260 тонна көмір 
тиелмей қалады екен. Өткен айдың 
қорытындысы бойынша, «жоғалған 
пайда» 38 мың тонна болыпты. Бұл 
аз отын емес. «Шұбаркөл көмір» АҚ 
бойынша 24 сағат нормасында вагондар 
36 сағат тиеуді күтуде, тәулік сайын 68 
вагон немесе 4760 тонна тиелмеген, 
бір айдың қорытындысы бойынша, 143 
мың тонна «жоғалған пайдаға» шыққан. 

Сондықтан Қазақстан темір жолы 
басшылығы көмір тиеу үрдісін ерекше 
бақылауда ұстауға ниетті болып отыр. 
Яғни,  жылыту маусымы қарсаңында 
дәстүр бойынша «ҚТЖ» ҰК» АҚ ор-
талық аппаратында көмір тасымалдау 
жөніндегі жедел штаб, жол бөлімше-
лерінде жедел топтар өз жұмысын қайта 
бастайды. Штаб отырыстары апта сайын 
көмір жөнелтушілердің қатысуымен 
өткізіліп, вагон айналымы бақыланады, 
вагондардың жүк операцияларында 
тұрып қалуының алдын алу шаралары 
қабылданады. Сонымен қатар, биыл жол 
бөлімшелерінде құрылған мониторингтік 
топтар көмір тұйықтарының кірме жол-
дарында тұрып қалған көмір туралы дер 
кезінде ақпарат алып,  проблемалық мәсе-
лелерді анықтайды және оларды бірлесіп 
шешеді. Барлық теміржол қызметтері 
тәулігіне 24 сағат жұмыс істейді. Тоқ 
етерін айтқанда, жылыту маусымының 
ойдағыдай өтіп, отандастарымыздың 
қыстан тоңбай шығуы үшін Қазақстан 
темір жолы барлық ресурсты іске қосып, 
ілкімділік танытып отыр екен. Бұл жұмыс  
әрда йым осылай өз ырғағында болса де-
ген тілек бар. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА, 
«Заң газеті» 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Алматыға биыл қыс әдеттегіден ерте келді. Ағымдағы жылдың 6 қазанын-
да алғашқы қар түсіп, жер бетін ақ ұлпа басты. Табиғаттың мұндай құбылы-
сы қоғам өміріне, қала тіршілігіне өзіндік қиындықтарын туғызатыны анық.  

Айталық, Алматы қалалық мобильдік басқармасының мәліметінше, дәл осы 
күні қалада қоғамдық көліктердің жүру кестесінде кешігулер мен аралық үзіліс тер 
пайда болды. Кейбір бағыттардың жұмысы  тек сағат 8-ге таман қалпына келтіріл-
ген. Сондай-ақ қосалқы стансалардың бірінде электр кабелі істен шығып, соның 
салдарынан Шаляпин көшесінен Саин және Момышұлына дейін, Момышұлы 
бойымен Абайға дейін, 3-ықшамауданнан Саин көшесіне дейін және Саин бойымен 
Жұбановтан Студент көшесіне дейін троллейбус бағыттарының қозғалысы бұ-
зылған. Маршруттардың толық тоқтап қалуын болдырмау үшін, жоспарланған №5, 
12, 6, 11 троллейбустар санын қысқарту туралы шешім қабылданып, біраз уақыттан 
соң барлық троллейбустар 100 пайыз жұмысын жалғастырды. 

Сондай-ақ таңертеңгі уақытта автобустар санының 94%-ға дейін азайып кетуі де 
сол күнгі ауа райына байланысты болды. Себебі, ауа температурасының төмендеуі 
әсерінен дизель отыны қоюланып кеткен. 

Еске сала кетсек, бұған дейін Алматы қаласының тұрғын үй саясаты басқармасы 
2021-2022 жылдардың қысқы кезеңінде қар тазалау бойынша өндірістік базалар 
мен мамандандырылған техниканың дайындығына тексеру жүргізгендігі туралы 
хабарлаған болатын. «Жолдарды тазалау үшін 1 038 бірлік арнайы техника іске 
қосылады. Жол жұмысшыларының саны 1 400 адамды құрайды. Қысқы кезеңге 
қосымша 1 200-ге жуық жол жұмысшысын тарту жоспарлануда. Осылайша жұ-
мысшылардың жалпы саны 2 600 адамды құрамақ. Қалың қар жауған жағдайда, 18 
құрылыс ұйымдарымен 150 қосымша техниканы – самосвалдар, тиегіштерді жалға 
алу туралы шарттар жасалды. 30 мың тонна тұз және 60 мың тонна құм алынды. 15 
қазанға дейін көктайғаққа қарсы материалдар нормативтік санына (барлығы 33 мың 
тонна тұз және 80 мың тонна құм) жеткізіледі. Қар қалың түскенде 10 мың тонна 
тұз және 15 мың тонна құм жеткізуге шарт жасалды», – делінген ведомствоның 
хабарламасында. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ҚАЛА ТЫНЫСЫ

шан қабылдануы тиіс нәрселер еді. Азаматтық қоғамдағы 
үкіметтік емес ұйымдар арасында өз мүшелерінің саны 
жағынан ғана ерекшеленіп қоймай, белсенділігімен де ең 
алдыңғы қатарда тұруы тиіс кәсіподақ ұйымдары Прези-
дент, Парламент және мәслихат сайлауларында ықпалды 
күш ретінде әлі билік органдарына өзін мойындата алмай 
жүр. Оның басты себебін саяси ғылымдар докторы Сайын 
Борбасов кәсіподақтардың өз фунциясын дұрыс атқара ал-
мауымен байланыстырып отыр.

– Еңбек ұжымдарында кәсіподақ қазір бұрынғыдай бе-
делге ие емес. Өйткені олар өз  функцияларын ойдағыдай 
атқарып жатқан жоқ. Мемлекеттік ұйымдардың бәрінде 
кәсіподақ болғанымен, бұрынғыдай үлкен әлеуметтік жүкті 
көтере алмауда. Мәселен, бұрын мәдени, спорттық шаралар-
дың көбі кәсіподақтар арқылы атқарылатын. Қазір олардың 
ешқайсысы атқарылмайды. Шын мәнінде кәсіподақтар – 
азаматтық қоғамның маңызды сегменттерінің бірі. Билік 
азаматтардың белсенділігінің артуына аса мүдделі емес. 
Кәсіподақтар – азаматтардың белсенділігінің артуына негіз-
делген ұйым. Азаматтар ұжымдағы, қоғамдағы шаруаларға 
кәсіподақтар арқылы араласып, соны шешуге атсалысады. 
Қазір бізде кәсіподақтармен Үкімет те, Президент Аппараты 
да санаспайды. Кәсіподақ қызметінің жандануы азаматтар-
дың еркіне байланысты. Азаматтардың саяси сауаты артқан 
сайын кәсіподақтың жұмысы да жақсарады. Бұл – әлемдік 
құбылыс. Алайда оның рөлі қазір әр елде әрқалай. Дамыған 
елдерде кәсіподақ өзінің әлеуметтік, мәдени функцияларын 
жақсы атқарып отыр. Бізде олар, керісінше, бұрынғы атқа-
ратын функциясының көбінен айрылып қалды. Оның қыз-
меті ұжымда шағын мәдени шара ұйымдастырып, зейнетке 
шыққан адамдарды құттықтаумен ғана шектелуде,  – дейді 
профессор Сайын Борбасов. 

Жазушы, педагог Антон Макаренконың «қоғам 
қажетін ойламай тұрып, жеке адамның қажетін білу 
мүмкін емес» дегеніндей, қазір азаматтық белсенділік-
ті дамытуда кәсіподақтың рөлі айқын сезілуде. Егер 
оның қызметі өз деңгейінде жүргізілетін болса, жемқор-
лықпен күрес те нәтижелі боларын уақыттың өзі 
дәлелдеп отыр. Енді кәсіподақ қызметін жандандыру 
бүкілхалықтық міндет ретінде күн тәртібіне көтеріл-
месе, Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды 
дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасында 
көрсетілген мақсат-міндеттердің де көбі орындалмай 
қалуы әбден мүмкін. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті» 

Мұнда айтылғандардың бәрі жолдауға дейін-ақ кәсіп-
одақ ұйымдары тарапынан қозғалып, Парламент пен 
Үкіметке ұсынылып, талқыланып, тиісті шешімдері әлдеқа-

АЛҒАШҚЫ ҚАР 
ӘБІГЕРГЕ САЛДЫ

КӘСІПОДАҚПЕН
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Кейде жанымызда жүрген жандар-
ды тани алмай, елеусіз қалдырып жа-
тамыз. Жалпы, жақсы адам деген тек 
тұла бойында бір міні жоқ тұлға емес, 
сол бойындағы мінімен әрқашан күре-
сетін және оны жоюға тырысатын, та-
бандылығымен жеңіске қарай ұмтыла-
тын адам. Өзім қызмет атқаратын сот 
саласында мұндай адамдар аз емес. 
Олардың әрқайсысын атап көрсетуге 
болады. Жөні кеп жатса, оларды да 
жазармыз. Ал, бүгінгі кейіпкеріміз – 
Маңғыстау облыстық сотының бас 
маманы, сот мәжілісінің хатшысы 
Аралбаева Әсем Александрқызы.

Оның ерекшелігі сол – бір қыз-
метте 30 жылға жуық табан аудармай 
еңбек етіп келеді. Қызмет еткенде де, 
өз ісіне беріліп, әр тапсырмаға мұқият 
қарайтын маман. Жұмысына берілген 
маман сырт көзге қатал боп көрінеді. 
Дана халқымыздың «Жақсы адамның 
ашуы шәйі орамал кепкенше» де-
ген сөзі дәл Әсем Александрқызына 
арналғандай. Біреуге ешқашан кек 
сақтап, жамандық ойламайтын оның 
ашуының да арты жоқ. 

Отыз жылда қаншама төраға ауыс
ты, қаншама судья келіпкетіп жатыр. 
Қызмет те, қызмет ететін жүйе де, 
тіпті тәртіп пен талап та күрделі 
өзгеріске ұшыраған. Өзгермеген тек 
Әсем Аралбаева ғана! Көргені де, түй-
гені де көп. Ол әр кезеңнің жаңашыл-
дығын жылдам меңгеріп, өткеннің 
берерін күнделікті өмірде ұтымды 
қолданады.

«Мен үшін тәртіп пен тазалық 
– басты орында. Артық әңгімемен, 
сырттағы іспен шаруам жоқ. Әр күні 
жұмысқа жаңадан кіріскендей ке-
лемін», – дейді өзі. Әсем Аралбаева 
отбасында үлкен проблемалармен 
бетпебет келіп, үздіксіз күреспен 
жүргенде де, атаанасынан, бауыр-
ларынан айырылып, ауыр күндерді 
басынан өткізгенде де, ешқашан ба-
сын төмен салған емес. Қайғырса да, 
қиналғанын сыртқа көрсетпеді. Қайта 
өмірдің әр сынағынан шыңдалып, 

мықтырақ бола түсті. Өзі айтқандай, 
күнде жұмысқа құлшыныспен келеді. 
Жұмысына берілген маманның шар-
шадым дегенін естімеппіз. Істерді 
автоматты түрде бөлу – оның міндеті. 
Бұл үлкен жауапкершілік. Ар алдында 
да, адам алдында да!

«Біздің әулет, оның ішінде өзім де 
атам Аралбаев Меке Сүйіндікұлын 
өте қадір тұттық. Оны бүкіл ауыл сый-
лап, құрметтейтін. Атам ұзақ жылдар 
бойы прокурорлық қызмет атқарып, 
әділдігі мен адамгершілігінің арқа-
сында қазақтүркімен халқына теңдей 
қадірлі болған. Міне, заңгерлік салаға 
келуіме себепші болған сол кісі», – 
дейді әріптесіміз өз қызметі туралы. 

Облыстық сотқа практикаға кел-
ген, жұмысқа енді қабылданған жас 
мамандардың барлығы дерлік ал-
дымен Әсем Аралбаеваның тәлімін 
алады. Ол жантәнімен теория мен 
практиканы ұштастыра үйретіп, істі 
меңгертіп, жұмысқа тез бейімделуге 
көмектеседі. 

Осыншама ізденіс, талпыныс текке 
кеткен жоқ. Еңбегінің өлшемі ретінде 
алған марапаттары – соның дәлелі. 
Осы уақытқа дейін әріптесіміз ҚР 
Президентінің Жарлығымен «ҚР Кон-
ституциясына 20 жыл» медалімен, Су-
дьялар одағының, облыс әкімінің, әр 
жылдары сот төрағаларының Алғыс 
хаттарымен, Құрмет грамоталарымен 
марапатталған. 

Кейде азаматтар сот саласын сын
ға алып, оның ішінде кейбір қыз-
меткерлерге жеке мін тағып жатады. 
Тіпті ауыр сөз айтып кететіндері де 
бар. Сондайда сот қызметкерлерінің 
де ет пен сүйектен жаралған, өмірге 
құштар, қызметіне берілген, абыро
йын биікке қоятын, таза, адал ниетті 
азамат екендерін Әсем сияқты әріп
тестерім арқылы көрсеткім келеді.

Гауһар НҰРХАНОВА,
Маңғыстау облыстық сотының 

баспасөз хатшысы

КІШКЕНТАЙ 
АДАМДАРДЫҢ 

ҮЛКЕН ЖЕҢІСТЕРІ

Біз осындай айдармен «Маңғыстау» газетіндегі сот 
жүйесінің «Адам.Қоғам.Заң» атты қосымшасында 

да, одан басқа басылымдарда да біршама мақала 
жазып жүрдік. Көптен бері үзілген осы дәстүрімізді 
фейсбук парақшасы арқылы жалғастыру да ойымыз
да бар. Себебі әр адамның өмірі – айтылмаған сыр, 
жазылмаған кітап.

СОТ ЖҮЙЕСІНІҢ 
БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ
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ЖАҢА СОТ – ЖАҢА ЖЕТІСТІК
Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-

процестік кодексі 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап заңды 
күшіне енді. Осыған орай, ел Президентінің Жарлығымен 
республикамызда мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік соттар құрылып, 2021 жылдың 1 шілдесінен 
бастап жаңа соттар өз қызметін бастады. Бүгінде 
аталған соттар алғашқы істерін де қарап үлгерді. 

Осы орайда, әкімшілік сот ісін жүргізудің міндетіне 
тоқталсақ. Соттың басты міндеті жария-құқықтық 
қатынастарда жеке тұлғалардың бұзылған немесе дау 
айтылатын құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін, заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін тиімді түрде қорғау және қалпына келтіру 
мақсатында әкімшілік істерді әділ, бейтарап және 
уақтылы шешу болып табылады. 

Сот талқылауы бойынша әк імшіл ік  іс  ақылға 
қонымды, бірақ талап қойылған күннен бастап үш 
айдан аспайтын мерзімде қаралады және шешіледі. 
Ал, аса күрделі әкімшілік істер бойынша бұл мерзім 
соттың уәжді ұйғарымымен ақылға қонымды, бірақ 
үш айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін. 
Сондай-ақ, уәкілетті органның мемлекеттік сатып 
алуды өткізуді тексеру қорытындылары бойынша 
шешімдеріне, қорытындыларына, нұсқамаларына және 
сот орындаушысының әрекетіне (әрекетсіздігіне) дау 
айту туралы әкімшілік істер оған сот отырысында 
талқылау тағайындалған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде қаралады және шешіледі.

Сот дауды мәні бойынша қарап, заңның барлық 
талаптарын сақтай отырып,  сотқа ұсынылған 
дәлелдемелерді жан-жақты және объективті зерттеу 
негізінде заңды және негізді шешімді шығарады. Ауызша 

іс жүргізу бойынша – шешім жарияланған күн, жазбаша 
іс жүргізу бойынша – соттың шешімінде көрсетілген 
күн шешімді шығару күні болып болып табылады. Шағым 
жазбаша қағаз немесе электрондық нысанда беріледі.

Қорыта айтқанда, сот қызметі жеке және заңды 
тұлғалардың мемлекеттік органдармен дауларын шешуге 
бағытталған, дауласу барысында жеке және заңды 
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды 
мақсат еткен әкімшілік әділет реформасын жүзеге асыру, 
тәжірибеге енгізу үлкен жетістік деп білемін. Сондықтан, 
жаңа тәжірибеге енгізілген реформаны тиімді әрі сапалы 
жүзеге асыруға әрбіріміз атсалысуға тиіспіз! 

Бибігүл ДЕМЕНОВА, 
Ақтау қаласы мамандандырылған 
тергеу сотының кеңсе меңгерушісі

Сот жүйесінде жүзеге асырылған реформалар нәтижесін
де салада түбегейлі өзгерістер орын алды. Биылғы жыл 

болжалды сот төрелігі және әкімшілік әділет жүйесін құру жылы 
болды. Соттарда заманауи технологиялар дамудың қарқынды 
шегіне жетті. «Төрелік», «Сот кабинеті» секілді электрондық ақпа
раттық сервистерінде халыққа қызмет көрсету тетіктері ұлғайды. 
Сонымен бірге, соттарда халыққа ақпараттық кеңес беру мақ
сатында WhatsApp нөмірлері мен телеграммбот каналдары іске 
қосылды.

Осы кодекстің тағы бір ұтымды 
тұсы ретінде татуластыру рәсімдерінің 
көзделгенін атап өту қажет. Кодекске 
сәйкес, жауапкердің әкімшілік қалауы 
болған кезде тараптардың татуласуына 
жол беріледі. Әкімшілік қалау ұғымына 
заң шығарушы түсінік беріп өткен. Қол-
даныстағы кодекске сәйкес, әкімшілік 
қалау – әкімшілік органның, лауазымды 
адамның Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген мақсаттарда 
және шектерде заңдылығын бағалау 
негізінде ықтимал шешімдердің бірін 
қабылдау өкілеттігі. Яғни, әкімшілік 
орган бірнеше әрекеттің бір нұсқасын 
таңдауға өкілетті. 

Сонымен, сот тараптардың татула-
суы үшін шаралар қабылдап, оларға 
дауды процестің барлық сатысын-
да, сот шешім қабылдағанға дейін 
бейбіт жолмен реттеуге көмектеседі. 
Яғни, тараптар татуласу, медиация 
немесе дауды партисипативтік рәсім 
тәртібімен реттеу туралы келісім жа-
сасу арқылы әкімшілік істі толығымен 
немесе ішінара аяқтай алады. Татуласу 
келісімі жазбаша нысанда жасалады. 
Келісім мәжбүрлеу тәртібімен орын-
даушылық талаптарға сай келуі тиіс, 

сондайақ келісімде татуласу шарттары 
көрсетіліп, сот шығыстарын, оның 
ішінде өкілдер көрсеткен қызметке ақы 
төлеуге арналған шығыстарды бөлу 
тәртібін қамтуға тиіс.

Тараптардың келісімді бекіту ту-
ралы өтінішхаттары сот отырысында 
немесе алдын ала тыңдауда қаралады 
және нәтижесі бойынша келісімді 
бекіту не бекітуден бас тарту туралы 
ұйғарым қабылданады. Сот келісімді 
бекіткен кезде талап қоюды толығымен 
немесе тиісті бір бөлігінде қайтару 
туралы ұйғарым шығарады. Ерікті 
түрде орындалмаған келісім сот келісім 
жасаған адамның өтінішхаты бойынша 
берілетін атқару парағының негізінде 
мәжбүрлеп орындатуға жатады.

Тараптардың арасында жасалған 
келісім шарттары заңға қайшы келетін 
болса немесе басқа да адамдардың 
құқықтарын, бостандықтары мен заң-
ды мүдделерін бұзатын болса, мұндай 
келісімді сот бекітпейтінін ескерген 
жөн. Егер тараптар келісімге қол жет-
кізбесе немесе келісімнің шарттарын 
сот бекітпесе, әкімшілік істі талқылау 
жалпы тәртіппен жүргізіледі.

Қолданысқа енген жаңа кодекс жаңа 

Карантиндік шектеулер кезінде 
республика соттары толықтай онлайн 
форматта жұмыс жасауға көшкені бар-
шаға аян. Соттарда осыған дейін де за-
манауи технологиялар кең қолданыста 
болды. Ал, карантинтік шектеу кезін-
де талап қою арыздары, шағым мен 
сұраныстар «Сот кабинеті» электрон-
ды сервисі арқылы қабылданып, сот 
отырыстары «TrueConf», «WhatsApp», 
«Zoom» мобильді қосымшаларының 
көмегімен қашықтан өтуде. 

Айта кету керек, үш жыл бұрын 
жүзеге асырылған «Сот төрелігінің 
жеті түйіні» бағдарламасы аясындағы 
ауқымды істер бүгін де жалғасын тап-
ты. Бітістірушісудья, «Түнгі сот», «От-
басылық сот», фронткеңселер, «От-
басылық кеңес беру» сияқты жобалар 
өзінің тиімділігін дәлелдеді. Азаматтық 
процестегі судьяның белсенділігі ар-
тып, қылмыстық процесте алқабилер 
соты қарайтын істер санаты кеңейтіл-
ді. Судьяларға сот актісін түсіндіру 
талабы қойылды. Сот шешімдерінің 
сапасын арттыру, дауларды татуласу 
тетіктерімен шешу де талап үдерісінен 
түскен жоқ. Қоғамның қажеттілігіне 
қарай сот процесін және сот рәсімдерін 
оңтайландыру қамтамасыз етіліп, про-

цестік заңнама жеңілдетіліп, сот прак-
тикасының әділдігі мен объективтілігі-
не қоғамның қанағаттанбау негізділігін 
талдау және себебін анықтау, халықтың 
сот төрелігін нақты бағалау механизмі 
енгізілді.

Сондайақ, өткен жылы қабылданған 
ҚР Азаматтықпроцестік кодексіне 
соттар жұмысының заманауи формат-
тарын ендіру, артық сот рәсімдері мен  
шығындарын қысқарту мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заңы аясында енгізілген 
өзгерістер мен толықтырулар сот ісін 
жүргізуді оңтайландырып, соттарды 
жүктеме мен басы артық рәсімдерден 
арылуына ықпалын тигізді. 

Бүгінгі күнге дейін азаматтар мен 
мемлекеттік органдар арасындағы жа-
рияқұқықтық даулардың азаматтық 
процестік заңнама шеңберінде қаралып 
келгені белгілі. Мемлекеттік орган 
мен жеке және заңды тұлғалар ара-
сында дау туындағанда, басымдықтың 
қай жақта болатынын айтып, болжам 
жасаудың керегі жоқ. Шын мәнінде 
әкімшілік ресурсы қуатты мемлекеттік 
органмен соттасатын қарапайым аза-
маттар арасындағы айырма жер мен 
көктей екені рас. Осы мәселені заңдық 

тұрғыда шешу жүктелген Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодексі биыл күші-
не еніп, жаңа соттар қызметін бастап 
кетті. Бұл туралы Мемлекет басшысы 
«Халық бірлігі және жүйелі реформа-
лар – ел өркендеуінің берік негізі» атты 
Жолдауында: «2021 жылғы 1 шілдеден 
әкімшілік әділет жүйесі жұмыс істей 
бастады. Бұл институт мемлекеттік 
аппарат пен азаматтардың өзара қа-
рымқатынасын жаңадан қалыптасты-
рады, сот қызметінің заманауи үлгісі 
енгізіліп, артық сот үдерістері қысқар-
тылуда», – деп атап өтті. 

Жаңадан қабылданған Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодекс мемлекеттік 
органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерін, 
әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыруға 
байланысты қатынастарды, сондайақ 
әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін 
реттеп отыр. Ал, мемлекеттік орган-
дар, әкімшілік органдар, лауазымды 
адамдар, сондайақ жеке және заңды 
тұлғалар осы кодексте реттелетін қа-
тынастардың қатысушылары болып 
табылады. Заң шеңберінде мемлекеттік 
органның жеке және заңды тұлғалар 
әрекетіне шағым түсіре алмауы да оңды 
өзгеріс дер едік. Бұған қоса, жария 
құқықтық дауларда азаматтардың өз по-
зициясының дұрыстығын дәлелдеуі де 
алынып тасталды. Соттағы реформалар 
мен жаңашылдықтар сала үшін емес, 
ең әуелі азаматтар үшін жасалатынын 
халық түсініп, білсе дейміз.

Бахытбек ЕЛШІБЕКОВ,
Қызылорда облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының төрағасы

МЕДИАЦИЯ

«ҚАЛАУЫН ТАПСА, ҚАР ЖАНАДЫ»
Бәрімізге белгілі, ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап 

елімізде Әкімшілік рәсімдікпроцестік кодексі қолданысқа 
енді. Аталған кодекс мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік 
рәсімдерін, әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты қа
тынастарды, сондайақ, әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін реттейді. 

мүмкіндіктерге де жол ашып отыр. 
Атап айтқанда, бұған дейін мемле-
кеттік органдар татуласу рәсімдеріне 
қатыса алмаса, енді олар Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодекстің талапта-
рына сай тараптармен татуласа алады. 
«Қалауын тапса, қар жанады» демекші, 
қос тараптың көңіліндегісін біліп, ортақ 
келісімге келтіру даудың ұзаққа со-
зылуына, азаматтардың әуресарсаңға 
түсуіне тосқауыл қояды.

Г.МЕКЕМБАЙ,
Түркістан облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Асхат АЙМАҒАМБЕТОВ,  ҚР Білім және ғылым министрі:

«МҰҒАЛІМДЕРДІ ТАҢДАУ 
КОМИССИЯ ҚҰЗЫРЫНДА»

Көрсетілген санитарлық-эпидемия-
ға қарсы шараларға облыстардың, 
Алматы, Нұр-Сұлтан және Шымкент 
қалаларының жергілікті атқарушы ор-
гандарынан қажетті қаражат бөлінеді.

– Жаңа оқу жылы басталысымен 
«Сынып қорлары» қайтадан ақша 
жинауға кірісті. Бірінде жалюзге, енді 
бірінде сабын, қағазға ата-аналардан 
қаржы жинауда. Белсенді ата-аналар 
арқылы мұғалімдердің ақша жина-
уына қалай тосқауыл қоя аламыз? 

– Өңірлерден алынған ақпаратқа 
сәйкес, жыл сайын оқу жылы басталар 
алдында білім беру ұйымдары бас-
шыларымен ата-аналар, педагогика-
лық қоғамдастық, қоғамдық ұйымдар-
дың өкілдері арасында оқу процесін 
ұйымдас тыру, білім беру ұйымдарын 
қаржыландыру, сонымен қатар қаражат 
жинауға жол бермеу мәселелері бо-
йынша кездесулер өткізіледі. Сонымен 
қатар, жыл сайын білім беру ұйымда-
ры ата-аналардан жөндеуге, жиһаз, 
құрал-жабдық сатып алуға, мектеп 
үй-жайын тазалауға, педагогикалық 
ұжымға сыйлық жасауға, мерекелік 
іс-шаралар өткізуге және басқа да мақ-
саттарға заңсыз ақша жинауға ты йым 
салатын бұйрықтар шығарады.

– Былтырдан бері «Заң газетіне» 
бірнеше жас маман көмек сұрап 
келді. Табанынан тозған мамандарда 
«мектепке парасыз жұмысқа тұра 
алмайсың» деген  түсінік мығым 
орныққан. Жастарға көмек көр-
сетпек болып Алматы, Жамбыл об-
лыстарының білім басқармаларына 
хабарластық. Орын болса, айтуға 
уәде етті.  Содан хабарсыз. Ал сол 
мектептерде көп мұғалім 1,5, кейбірі 
екі жүктемемен жұмыс істеп жүр. 
Бұған шектеу қойылатын кез бола 
ма? Артық жүктемемен  жұмыс істе-
ген мұғалімнің білім сапасына мән 
бермейтіні түсінікті емес пе?

– Егер бұрын педагогтарды қабыл-
дауды тек мектеп директоры жүргізсе, 
енді бұл конкурс арқылы жүзеге асатын 
болады. Қазіргі уақытта педагогтарды 
жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтың 
жобасы Әділет министрлігімен келі-
суде. Көрсетілген бұйрыққа сәйкес, 
мемлекеттік білім беру ұйымы барлық 
бос немесе уақытша бос лауазымдарға 
конкурс өткізеді. Байқауға педагог лау-
азымдарының типтік біліктілік сипат-
тамаларына сәйкес келетін үміткерлер 
қатыса алады. Ережелер анық көрсет-
кіштерді реттейді, соған сәйкес кон-
курстық комиссия педагогты жұмысқа 
қабылдау туралы шешім қабылдайды. 
Байқау комиссиясының шешімі әлеу-
меттік желілердегі ресми аккаунттарда 
жарияланады. Сонымен қатар, ереже-
лер оқу жүктемесі 16 сағаттық немесе 
одан жоғары педагогтың бос лауазы-
мына конкурс өткізілетін нормаларды 
реттейді.

– Ұстаздар зейнет жасының 
ұзар ғанына жиі шағымданады. 
Бірақ, бір қызығы, зейнетке шық-
са да, мектептен кеткісі келмейтін 
мұғалім дер баршылық. Бүгінде қан-
ша зейнеткер- ұстаз жұмыс істеп 
жүр? Нақты статис тикасы бар ма? 
Әрі оларды жұмыс істеуге кім, не 
мәжбүрлеп отыр?

–  Ұлттық білім беру деректер база-
сына сәйкес, еліміздің білім беру ұйым-
дарында 11882 зейнет жасындағы педа-
гог жұмыс істейді. Еңбек қатынастары 
ҚР Еңбек кодексінің 10-бабына сәйкес, 
еңбек шартымен, жұмыс берушінің 
актісімен, келісіммен және ұжымдық 
шартпен реттеледі. Осыған байланысты 
зейнет жасындағы педагогтар өз ер-
кімен жұмысты істеуге келісім береді.

– Мемлекет басшысының тапсыр-
масы бойынша  жүргізілген тексеру-

лерден соң бас лицензиясынан айы-
рылған Алматыдағы М.Тынышбаев 
атындағы көлік және коммуникация 
академиясының атауын өзгертіп 
қайта жұмыс істей бастауын қалай 
түсінуге болады?

– М.Тынышбаев атындағы көлік 
және коммуникация академиясы Білім 
және ғылым саласында сапаны қамта-
масыз ету комитетінің тексерісінен 
кейін лицензиясынан айырылды. 
Көлік саласындағы мамандарға қажет-
тілікті ескере отырып, жаңа бейінді 
Логистика  және көлік академиясы 
ашылды. Академия осы жылы «Көлік 
қызметі», «Инженерлік және инже-
нерлік іс» және «Телекоммуникация» 
бағыттары бо йынша кадрлар даярлау-
ға білім беру қызметімен айналысуға 
лицензия және лицензия қосымша-
ларын алуға өтініш берді. Біліктілік 
талаптарына сәйкес, академияда оқу 
қызметін жүргізу үшін қажетті про-
фессорлық-оқытушылық құрамы 
мен тиісті материалдық-техникалық 
базасымен жабдықталғандығы дәлел-
деніп, тиісті лицензия берілді.

– Президенттің жоғары оқу орын-
дарының өз студенттерін жатақха-
намен қамтамасыз етуге қатысты 
берген тапсырмасының орындалуы 
қалай?

– Қазіргі уақытта жоғары оқу орын-
дарындағы жатақханаларда 87 969 
адамға арналған орын бар. Жылдың 
соңына дейін 37 жаңа студенттік жа-
тақхана пайдалануға беріледі. Со-
нымен қатар, соңғы үш жылда Елба-
сының Үшінші әлеуметтік бастамасы 
аясында елімізде қазірдің өзінде 85 
жаңа жатақхана пайдалануға беріліп, 
оларға 22 мыңнан астам студент қо-
ныстанды.

Нұр-Сұлтан қаласында, Қызылорда, 
Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жам-
был және Маңғыстау облыстарында 

құрылыс қарқынды түрде жүргізілуде. 
Жатақханаларға аса қажеттілігі бар 
Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында 
жеке инвес торларды одан әрі ынталан-
дыру үшін мемлекеттік тапсырыстың 
көлемін 47 АЕК-тен 92 АЕК-ке дейін 
ұлғайту мүмкіндігі қарастырылуда. 
Сондай-ақ, мемлекеттік тапсырысты 
орналастыру мерзімін 8 жылдан 5 
жылға дейін қысқарту туралы ұсыныс 
дайындалды.

Елбасының Үшінші әлеуметтік бас-
тамасы (2018-2020 жж.) жүзеге асырыл-
ғаннан бері жоғары оқу орындары үшін 

ішінде диктанттарды жиі  өткізу өте 
маңызды.  

Диктант жазу мәселесіне келетін 
болсақ, бастауыш, негізгі, жалпы  орта 
білім беру деңгейлеріне арналған «Қа-
зақ тілі» мен «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
пәндерінен жаңартылған мазмұндағы 
бағдарламаларда жазылым дағдыларын 
қалыптастыру, дамыту үшін міндетті 
түрде жазба жұмыстарының жүргізілуі 
қарастырылған. Әрбір мұғалім кез 
келген сабағында тақырыбына, оқу 
мақсатына қарай оқушылардың жазу са-
уаттылығын арттыру үшін түрлі жазба 

актілер қабылданды, оның ішінде Білім 
және ғылым министрінің 2020 жылғы 
11 мамырдағы №190 «Педагогикалық 
әдептің кейбір мәселелері туралы» бұй-
рығы да бар. Соған сәйкес, педагоги-
калық әдепті бұзғаны үшін мұғалімдер 
Қазақстан Республикасының заңна-
масына сәйкес жауапқа тартылады. 
Сонымен, Түркістан облысының ада-
ми әлеуетті дамыту басқармасынан 
алынған ақпарат бойынша, директор-
дың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
қызметінен босатылды. 

– Былтырғы ҰБТ нәтижесі бойын-
ша 140 балл жинағандар саны үшеу 
еді. Ал грант иегерлерінің тізімінде 
дәл осындай балл жинағандар саны 
әлдеқайда көп. Бұл қалай?

– ҚР Білім және ғылым министрінің 
2017 жылғы 2 мамырдағы № 204 «Ұлт-
тық бірыңғай тестілеуді өткізу және 
«Ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырғаны 
туралы сертификат беру» мемлекет-
тік көрсетілетін қызмет қағидаларын 
бекіту туралы» бұйрығының 13-тар-
мағына сәйкес, SAT, ACT, IB халықа-
ралық стандартталған тест сертифи-
каттары бар тұлғалар қалауы бойынша 
ҰБТ тапсырудан босатылады және 
Үлгілік қағидаға сәйкес білім беру 
грантын беру конкурсына қатыса алады 
және жоғары оқу орындарына ақылы 

Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде 
5302 орын жалға алынды (Нұр-Сұлтан 
қ. – 1035, Алматы қ. – 3212, Ақтөбе 
облысы – 955, Қарағанды облысы 
– 100). Студенттердің басым бөлігі 
орналасқан қалалар белгілі. Мәсе-
лен, Алматы қаласында 86 536 адам, 
Нұр-Сұлтан қаласында 40 831 адам, 
Шымкент қаласында 29 112 адам, 
Қарағанды   облысында 21 390 адам, 
Шығыс Қазақстан облысында 15 211 
адам орналасқан.

Жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарының мәлі-
меттері бойынша, жатақханада тұра-
тын студенттердің нақты саны 44 823 
адамды құрайды, оның ішінде 1944-і 
– шетелдік студенттер. Қазіргі уақытта 
жатақханаларға қажеттілік 2310 орын-
ды құрайды.

– Қазір қазақ тілі мамандары оқу-
шыларға диктант жазу міндеттел-
мейтінін айтады. Бұл сауатсыздыққа  
себеп болмай ма?

– Жазу сауаттылығы ойымызды өз 
деңгейінде жеткізетін күнделікті өмір-
дегі маңызды құрал және азаматтық 
интеллектуалды деңгейдің көрсеткіші 
екені белгілі. Ал білім алушылардың 
қаншалықты сауатты екендіктерін бай-
қау, сондай-ақ, білімін одан әрі жетіл-
діру үшін жазба жұмыстарын, соның 

негізде оқуға қабылдана алады. SAT 
балдарын ҰБТ балдарына ауыстыру 
SAT reasoning және SAT subject сер-
тификаттары болған жағдайда жүзеге 
асырылады. 

Бұл ретте SAT subject нәтиже-
лері бейіндік пәндері сәйкес келген 
жағдайда ғана ҰБТ балдарына ауыс-
тырылады. Шығармашылық дайын-
дықты талап ететін жоғары білімнің 
білім беру бағдарламалары тобына 
түсетін және республикалық бюджет 
қаражаты есебінен білім беру гран-
тын беру конкурсына қатысу үшін, 
сондай-ақ жоғары оқу орындарына 
ақылы негізде қабылдау кезінде SAT, 
ACT, IB халық аралық стандартталған 
тестілерінің сертификаттары бар 
адамдарға балл жоғары және жоғары 
оқу орнынан кейінгі білімнің білім 
беру бағдарламаларын iске асыратын 
бiлiм беру ұйым дарына оқуға қабыл-
даудың Үлгілік қағидаларда (ҚР  Білім 
және ғылым министрінің 2018 жылғы 
31 қазандағы № 600 бұйрығы) көр-
сетілген шкалаға сәйкес (Қазақстан 
тарихы және оқу сауаттылығы бо-
йынша) есептеледі, бұл ретте SAT 
reasoning сертификатының балдары 
ғана ескеріледі.

Аталған тест түрлері халықаралық 
тәжірибеге сүйене отырып енгізілді 
(ҚР БҒМ-ның 2020 жылғы 8 мау-
сымдағы № 237 бұйрығы). Бұл шара 
жоғары білімді алуға қолжетімділікті 
арттыру мақсатында қабылданды. 
2020 жылы SAT, ACT халықаралық 
стандартталған тестілерінің сертифи-
каттарымен жоғары оқу орындарына 
78 адам оқуға қабылданды. Жауаппен 
келіспеген жағдайда, Сіздің заңнамада 
белгіленген тәртіппен шағымдануға 
құқығыңыз бар.

– Сұхбатыңызға рақмет!

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ!
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рын анықтап, оларды жою бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде. 
Еліміз тәуелсіздік алған алғашқы күннен бастап Мемлекет басшысы 
жемқорлықпен күресті күшейту үшін мемлекеттік қызметтегі 
ашықтық пен жариялықты қамтамасыз етуге барынша ден қойды.  

Елбасының Қазақстан халқына арнаған жолдауларында сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алуға, сыбайластыққа жол ашатын кедер-
гілерді жоюға назар аударылды. Осындай мақсатты тапсырмалар 
нәтижесінде «Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға 
арналған  сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы» қабылданды. 
Құжатта Елбасы сыбайлас жемқорлықпен күресудің негізгі бағдар-
ламалық бағыттарын белгілеп берді. Содан бері мемлекеттік орган-
дардың бақылау қызметтері қысқарып келеді, олардың жұмыстары  
жіті қадағаланып, айқындығы қамтамасыз етілген, мемлекеттің 
экономика мен бизнеске араласуы мейлінше азайды. 

Ел Президентіне тікелей бағынатын орган болып табылатын 
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі мемлекет пен қоғамның мемлекеттік 
қызметті, кадрлық саясатты жүзеге асырудағы күш-жігерін бірік-
тіреді және сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетуге күш сала-
ды. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы орган жұмысының 

негізгі бағыты мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру 
болып табылады. Бүгінде мемлекеттік органдарда сенім телефон-
дары арқылы азаматтардың талап-тілегін қарау жолға қойылған. 
Бұқаралық ақпарат  құралдарында мемлекеттік қызметтердің 
көрсетілуі, сапасы туралы мақалалар жариялануда. Мемлекеттік 
органдардың қызметшілері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы  
тағылымдамалар өткізілуде. 

Соңғы жылдары қолға алынған ауқымды іс-шаралардың қазір 
жемісін көріп отырмыз. Бүгінде азаматтар Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында мемлекеттік қызметтерді электронды түрде 
алуға қол жеткізді. Бұл сыбайластыққа жол бермеудің төте жолы. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресте көп нәрсе бүкіл қоғамның бел-
сене атсалысуына байланысты. Сондықтан болашағымыз жемқор-
лықтан таза болсын десек сыбайластық деректерін ашық айтып, 
кемшіліктен әрқайсысымыз күресуіміз керек. Жемқорлықпен күрес 
– ортақ мақсат.

Т.КАФЕЗОВ,
 Батыс Қазақстан облысы қылмыстық істер жөніндегі    

мамандандырылған ауданаралық сотының 
сот приставы 

Елбасы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Жолдауында мемлекетті нығайту жолындағы 
стратегиялық маңызды мәселелерді айқындап, қоғам мен мемлекет-
ті түбегейлі қайта өзгертуге, жаңғыртуға жол ашатын бес негізгі 
басымдықты белгілеп берді. Мұнда негізгі басымдықтың бірі сыбай-
лас жемқорлықпен күреске  бағытталған.

Соған орай сыбайлас жемқорлықтың себептері мен алғышартта-

12 418 орындық 39 жатақхана салынды 
(Нұр-Сұлтан қ. – 3720, Алматы қ. – 
2008, Шымкент қ. – 1774, ШҚО – 1245, 
Ақмола облысы – 860, Жамбыл облысы 
– 759, Атырау облысы – 400, Қызылорда 
облысы – 372, Алматы облысы  – 288, 
СҚО – 280, Қарағанды облысы – 220, 
Павлодар облысы – 178, Маңғыстау 
облысы – 170, БҚО – 144).

2021 жылдың 1 қыркүйегінде 1104 
орындық 6 жатақхана пайдалануға 
берілді (Шымкент қ. – 661, Қарағанды 
облысы – 182, Алматы қ. – 157, ШҚО – 
104). Сондай-ақ, жатақханаларда орын 
жетіспеушілігі мәселесін шешу үшін 
жоғары оқу орындары есебінен тұрғын 
үйді (тұрғын үй кешендері, қонақүйлер, 
жатақханалар) орта мерзімді жалға беру 
тәжірибесін енгізуде. 

жұмыстарын өткізе алады. Қазақ тілінің 
бағдарламасын құрастыруда үнемі тіл 
мәдениетінің дамуына, сауаттылықты 
арттыруға, әдеби тіл мен оның нормала-
рына, жазу емлесін қатаң сақтауға назар 
аударылады. 

– Педагог мәртебесін көтеру-
ге бағытталған заң бар. Ал педа-
гог әдебін қалай көтереміз? Бүкіл 
елді шулатқан бадамдық тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасардың мұғалім-
дер этикасына күмәнді қоюлатқаны 
шындық. Ұстаздар беделіне нұқсан 
келтірген адамның жұмыстан кетпе-
уін қалай түсінуге болады?

–  «Педагог мәртебесі туралы» заңын 
іске асыру мақсатында бірқатар заңға 
бағынышты нормативтік құқықтық 

2021 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚЫРКҮЙЕГІНДЕ 1104 ОРЫНДЫҚ 6 
ЖАТАҚХАНА ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ. СОНДАЙ-АҚ, ЖАТАҚ-
ХАНАЛАРДА ОРЫН ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ МӘСЕЛЕСІН ШЕШУ 
ҮШІН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ ЕСЕБІНЕН (ТҰРҒЫН 
ҮЙДІ ТҰРҒЫН ҮЙ КЕШЕНДЕРІ, ҚОНАҚҮЙЛЕР, ЖАТАҚ-
ХАНАЛАР) ОРТА МЕРЗІМДІ ЖАЛҒА БЕРУ ТӘЖІРИБЕСІН 
                                                                                  ЕНГІЗУДЕ.
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ӨНЕРКӘСІПТІК ГРАНТТАН 
КІМДЕР ҮМІТТІ?

ПАРЛАМЕНТ

К
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Е

ТІЛ МӘРТЕБЕСІ ЗАҢМЕН 
ҚОРҒАЛҒАН

1997 жылғы 11 шiлдедегі «Тіл туралы» заңын-
да мемлекеттiк тiл Қазақстандағы мемлекеттiк 
органдардың, ұйымдардың және жергiлiктi өзiн-өзi 
басқару органдарының жұмыс және iс қағаздарын 
жүргiзу тiлi болып есептеледі. Яғни, мемлекеттік 
басқарудан бастап бұқаралалық ақпарат, мәдениет, 
білім мен ғылым, қарулы күштерде, сот және басқа 
да барлық салаларда қолданылады деген сөз. Осы 
заңдылықты бұзудың да өзіндік жауапкершілігі бар. 
Заңның бұзылуына кінәлі мемлекеттік органдардың 
бірінші басшылары не аппараттардың басшылары, 
сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Респуб-

ликасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.
Ата Заңымыздың 93-бабында «Конституцияның 

7-бабын жүзеге асыру мақсатында Үкімет, жергілікті 
өкілдік және атқарушы органдар, арнаулы заңға сәйкес, 
Қазақстан Республикасының барлық азаматтары мем-
лекеттік тілді еркін әрі тегін меңгеруі үшін қажетті 
ұйымдастырушылық, материалдық және техникалық 
жағдайдың бәрін жасауға міндетті» деп көрсетілген.

Яғни барлық мемлекеттік және жергілікті басқару ор-
гандары қазақ тілінің мемлекет ішінде қарқынды дамуы 
үшін жоспарлы түрде әрекет етуі қажет.

ҚР тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың 
бірнеше нысаналы индикаторының ішінде мемлекет-
тік тілді меңгерген халықтың үлесі 2025 жылға қарай 
95%-ды, ал, мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралда-

рындағы қазақтілді контенттің үлесі 2025 жылы 79%-
ды құрауы керек. Демек, бағдарламаны іске асырудағы 
күтілетін нәтиженің өзі 100 %-ға келмейді.

Мұның өзіндік себебі де болуы керек. Біріншіден, біздің 
еліміз Жапония сияқты халқының 99 пайызын бір ұлт 
құрамайды; екіншіден, тәуелсіздік алғанымызға ширек 
ғасырдан енді асып жатыр; үшіншіден, қазақ тілін үйре-
нуге кейбір отандастарымыздың енжарлығы әсер етеді.

Дегенмен, мемлекеттік тіл тек қана өзімізге қажет. 
Ал оны көркейту – сіз бен біздің ортақ міндетіміз, әрі оны 
баршамыз сезіне білуіміз қажет. 

Азат АБДРАЗАХОВ,
Қызылорда облысының мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының 
бас маман-сот отырысының хатшысы.

ӘДЕП

Мемлекеттік қызметті атқаруды кез келген лауа-
зымды адам «қоғам мен мемлекет тарапынан 

өзіне ерекше сенім білдіру» деп түсіну керек. 

МЕМЛЕКЕТ АЙНАСЫ

Жиында жаңа құжатты Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму мини-
стрі Бейбіт Атамқұлов қорғады. Заң 
жобасы Мемлекет басшысының өткен 
жылғы Қазақстан халқына Жолда-
уында берілген тапсырмасына сәйкес 
әзірленіпті. Құжат негізінен өңдеуші 
өнеркәсіпті дамытудың негізгі қағидат-
тарын міндеттерін айқындайды. Басты 
мақсат – өнеркәсіптің әлеуетін толық 
ашу. Бейбіт Бәкірұлының айтуынша, 
өнеркәсіп саласының заңнамалық ба-
засын жаңартудың қажеттілігі әлемдік 
экономика қысымының күшеюі, ұлттық 
экономиканың өзіндік жеткіліктілігін 
қамтамасыз ету үшін бизнестің нақты 
жүйелі проблемаларын шешу, энергети-
калық ресурстар мен шикізатқа әлемдік 
бағалардың тұрақсыздығы жағдайында 
индустрияландыру саясатының рөлін 
күшейту және Қазақстанның өндіріс 
саласына қаражат салуға мүдделі ше-
телдік инвесторлар үшін белгі берудің 
маңыздылығын айқындап отыр. Осы 
факторларды назарға ала отырып, заң 
жобасының мақсаты дәйектелді. Ол 
– бәсекеге қабілетті, жоғары техно-
логиялық, экспортқа бағдарланған 
өнім өндірісін ұлғайту арқылы сала 
дамуының шикізаттық моделінен кетіп, 
өңдеуші өнеркәсіптің тұрақты дамуын 
қамтамасыз ету.

Қолданыстағы мемлекеттік реттеу 
барлық жеке кәсіпкерлік субъектілері-
не бағытталғанымен, олардың ара-
сындағы өнеркәсіп кәсіпорындарды 
қамтымайды. Осыған орай заң жоба-
сының басты жаңалығы мемлекеттік 
ынталандырудың жаңа шараларын 
және инфрақұрылымның элементтерін 
бекіту бойынша Үкіметтің құзыретін 
енгізу болып табылады. Бұл мемле-
кеттік аппаратқа икемділік пен жыл-
дамдықты береді және бизнес үшін 
қажетті ма ңызды шешімдерді уақы-
тылы қабыл дауды қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік ынталандыру өңдеуші 
өнеркәсіптің тиімді кәсіпорындарына 
бағытталатын болады. Бұл үшін басым 
тауарлар тізбесін қалыптастыру және 
бекіту бойынша уәкілетті орган – Ин-
дустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің құзыреті көзделген. Бұл 
орайда Бейбіт Бәкірұлы бүгінгі таңда 
қосылған құны жоғары және өнімдік 
күрделілігі бар 4 мыңнан астам тауар-
дың іріктеліп алынғанын, өнеркәсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шаралары 
тізбедегі тауарлар өндірушілерге ғана 
көрсетілетінін атап көрсетті. Мемле-
кеттік ынталандыру шараларының 
тиімділігін қамтамасыз ету үшін өндіріс 
көрсеткіштерін арттыру жөніндегі та-
лаптарды көздейтін қарсы міндетте-
мелер енгізіледі. Құзырлы орган осы 
міндеттемелердің орындалуына мони-
торинг жүргізіп, егер кәсіпорын оларды 
орындамаған жағдайда, ережеге сәйкес, 
бюджет қаражатын қайтарып алатын 
болады. 

Сонымен қатар бәсекеге қабілет-
тілікті арттыру туралы келісім жасау 
арқылы кәсіпорындарға ынталандыру 
шараларының кешенді түрін алу мүм-
кіндігі көзделген. Келісім кәсіпорын-
дарға өндірістік қызметті орта және 
ұзақ мерзімді кезеңдерге жоспарлауға 
мүмкіндік береді. Мемлекеттік ынта-
ландыру шараларының барлық тізімі 
заң жобасын әзірлеу барысында да 
қайта қаралды. 

Өнімді технологиялық жаңғыртуға 
және ілгерілетуге бағытталған жаңа 
шаралар енгізіліп отыр. Жалпы алған-
да, бизнес үшін ынталандырудың 20-ға 
жуық шаралары қолжетімді болады. 
Кәсіпорындардың сұрауы бойынша 
ынталандырудың жаңа әдісі – өнер-
кәсіптік грант әзірленді. Өнеркәсіптік 
грант бірлесіп қаржыландыру жолымен 
өндірісті жаңғыртуға берілетін бола-
ды. Бейбіт Бәкірұлының айтуынша, 

шығындарды қаржыландыру үлесі 50 
пайызды қамтып, қаржыландырудың ең 
жоғары көлемі 750 млн. теңге көлемінде 
болады. Жаңа шара кәсіпорындарды 
технологиялық қайта жарақтандыруды 
қамтамасыз етеді және шығарылатын 
өнімнің сапасын арттырады.

Заң жобасында сондай-ақ Өнер-
кәсіпті дамыту қорының жұмыс істеу 
мәселелері реттелген. Қор жабдықтар-
ды сатып алуға лизингтік қаржылан-
дыру, сондай-ақ 3 пайыздан аспайтын 
мөлшерлеме бойынша өнеркәсіптік-ин-
новациялық жобаларға жеңілдікпен 
кредит беру сияқты ынталандыру ша-
раларының операторы болады. Өнер-
кәсіптік саясатты іске асыру мони-
торингі өнеркәсіптік-инновациялық 
жобалардың тізбесін айқындайтын 
Бірыңғай индустрияландыру картасы 
арқылы жүргізілетін болады. Бұл карта 
– қолданыстағы республикалық және 
өңірлік индустрияландыру карталары-
ның біріктірілген жаңа түрі. 

Бірыңғай индустрияландыру кар-
тасы жобаларды іске асыру процесін 
орталықтандырып қадағалауға және 
туындаған проблемаларға уақтылы ден 
қоюға мүмкіндік береді. Өнеркәсіптік 
саясатты қалыптастыру және іске асы-
ру процесіне жүйелілік пен кешенділік 
беру үшін қажетті құралдар жиынтығы 
құрылды. Соның бірі – өнеркәсіптің 
дамуына әсер ететін құқықтық, эко-
номикалық, қаржылық және өзге де 
факторларды талдауды көздейтін ин-
дустриялық дамуды бағалау құралы. 
Бұл тиімділік әсері төмен ынталандыру 
шараларын анықтауға мүмкіндік береді, 
олар қайта қаралады немесе мүлдем 
алынып тасталынады.

Мемлекет басшысы өз жолдауында 
өңдеу секторының маңызды пробле-
масы шикізатқа қол жеткізу мәселесін 
заң жүзінде шешуді баса тапсырған 
болатын. Бейбіт Бәкірұлы бұл бағытта 
да жұмыс жүріп жатқанын мәлімдеді. 
Оның айтуынша, құзырлы өңдеуші 
өнеркәсіп кәсіпорындарын шикізатпен 
қамтамасыз ету механизмі пысықта-
лып, барлық мүдделі тараптармен 
келісім жүзеге асырылыпты. Соның бірі 
Лондон металдар биржасынан (LME) 

Елімізде бәсекеге қабілетті, жоғары технологиялық, экспортқа 
бағдарланған өнім өндірісін ұлғайту арқылы сала дамуының 

шикізаттық моделінен кетіп, өңдеуші өнеркәсіптің тұрақты дамуын 
қамтамасыз етуге тағы бір қадам жасалып отыр. Жақында Пар-
ламент Мәжілісінде бірінші оқылымда мақұлданған «Өнеркәсіптік 
саясат туралы» заңның жобасында осы маңызды істің құқықтық 
негізі жасалды. 

жоғары емес баға бойынша қайта өң-
деуші кәсіпорындардың қажеттілік-
терін қамтамасыз ету үшін ішкі нарықта 
бастапқы металды өткізуге мүмкіндік 
береді.

Сонымен қатар заң жобасының 
шеңберінде өңдеуші өнеркәсіп кәсіпо-
рындарын шикізатпен қамтамасыз ету 
қағидаларын бекіту бойынша уәкілетті 
органның тиісті құзыреті анықталып 
отыр. Ішкі және сыртқы нарықтарда 
ілгерілету бойынша да шаралар көз-
делді. Бұл бағытта негізгі жаңалық 
«жергілікті қамту» терминіне «елішілік 
құндылық» ребрендингі болып отыр. 
Бейбіт Бәкірұлының айтуынша, бұл 
Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйы-
мына кіруі жөніндегі өтпелі кезеңнің 
аяқталуына байланысты. Сол себепті 
біз жергілікті қамту институтынан бас 
тартуға тиіспіз. Терминнің ребрендингі 
Дүниежүзілік сауда ұйымы елдерінің 
жіті назарынан тыс қалуға және отан-
дық тауар өндірушілер үшін ынталан-
дыру шараларын (жасырын) қолдануға 
мүмкіндік береді. Сыртқы нарықтарда 
өнімді ілгерілету бойынша шығындар-
ды өтеу құралы көзделген. Құралдың 
шеңбері өте кең және кәсіпорындардың 
маркетингтік, өкілдік және сертификат-
тау шығындарын, ең бастысы, тауар-
ларды А нүктесінен В нүктесіне дейін 
тасымалдау шығындарын өтеуді қамти-
ды. Бұдан басқа, ынталандырудың жаңа 
құралы – экспорттық қаржыландыру 
бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 
субсидиялау енгізілуде. Құрал отандық, 
жоғары технологиялық өнімдер мен 
қызметтердің экспорттық ілгерілеуін 
қамтамасыз ету нәтижесінде отандық 
қаржы институттарының тең бәсекелес-
тігін қалыптастыру үшін жағдайларды 
құруға бағытталған.

Жаһандық трендтерді ескере оты-
рып, Қазақстан заңнамасында алғаш 
рет өндірісті цифрлық трансформация-
лау бойынша реттеу енгізіледі.

Тұтастай алғанда, заң жобасы мемле-
кеттік функциялардың шашыраңқылық 
проблемаларын шешеді, Үкіметтің 
есеп беруін арттырады, жедел ден қою 
үшін бүкіл жүйеге икемділік береді 
және, ең бастысы, бизнестің жүйелі 
проблемаларын шешеді. Заң жобасы 
бойынша жұмыс тобына депутаттар 
мен комитеттерден 109 ұсыныс келіп 
түсті, олар мүдделі мемлекеттік орган-
дар мен қоғамдық ұйым өкілдерінің 
қатысуымен жұмыс тобының тоғыз 
отырысында, комитеттің кеңейтілген 
отырысында талқыланыпты.

Сонымен қатар жалпы отырыста 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат 

мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заңның 
жобасы екінші оқылымда қаралып, 
мақұлданды. Бұл құжат орфография 
нормаларын және мәтіндердің теңтүп-
нұсқалы аудармасын сақтау жөніндегі 
талаптарды белгілеу арқылы деректеме-
лер мен көрнекі ақпаратты орналастыру 
мәселелерін шешу мақсатында дайын-
далыпты. Заң жобасымен жұмыс істеу 
барысында депутаттар әкімшілік-ау-
мақтық бірліктердің, елді мекендердің 
құрамдас бөліктерінің, сондай-ақ басқа 
да физикалық-географиялық объек-
тілердің дәстүрлі тарихи қалыптасқан 
қазақ атауларын мемлекеттік тілде 
жазуға, мемлекеттік емес ұйымдардың 
бланкілері мен маңдайшаларын мемле-
кеттік тілде, қажет болған кезде орыс 
және басқа да тілдерде жазуға бағыт-
талған түзетулер енгізді. Бұл ретте, егер 
мемлекеттік емес ұйымдардың маңдай-
шаларында Қазақстан Республикасын-
да қорғалатын тауар белгілері пайда-
ланылған жағдайда, олар өзгермейтін 
түрде жазылады. Сонымен қатар ҚР ра-
тификациялаған халықаралық шарттар-
да өзгеше көзделмесе, жол белгілерін-
дегі жазбаны мемлекеттік тілде жазуға, 
ҚР заңнамалық актілерінде өзгеше 
көзделмесе, хабарландыруларды, жар-
наманы, прейскуранттарды, баға көр-
сеткіштерін, ас мәзірін, нұсқағыштар 
мен басқа да көрнекі ақпаратты мемле-
кеттік тілде, қажет болған кезде орыс 
және басқа да тілдерде орналастыруға, 
көрнекі ақпарат мәтіндерін орналасты-
ру мәселелері жөніндегі заңнамалық 
актілердің нормаларын «Тіл туралы» 
заңның талаптарына сәйкес келтіруге 
бағытталған түзетулер енгізді.

Бұдан басқа, дін саласындағы заңна-
маны жетілдіруді көздейтін нормалар 
енгізілді. Айталық, ғибадат үйлерінен 
тыс жерлерде діни іс-шараларды өткі-
зу туралы хабарлау рәсімі хабарлама 
тәртібіне ауыстырылады, өңірлік діни 
бірлестіктерді тіркеу кезіндегі талаптар 
өзгертілді, дінге сенушілердің және дін-
ге сенбейтіндердің азаматтық құқықта-
ры нақтыланды, дінтану сараптамасын 
жүргізуге тартылатын адамдар тобы 
кеңейтілді.

Діни қызметті реттейтін ұсыныс-
тардың енгізілуіне байланысты заң 
жобасының тақырыбын «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне көрнекі ақпарат және діни 
қызмет мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» деп 
өзгерту бойынша түзету енгізілді.

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Сол себепті де мемлекеттік 
қызметкердің моральдық-әдеп 
бейнесіне жоғары талаптар қоя-
ды. Мемлекеттік қызметкер 
өзінің барлық күш-жігерін, білімі 
мен тәжірибесін өзі жүзеге асы-
ратын кәсіби қызметіне жұмсай-
ды, өзінің Отаны – Қазақстанға 
қалтқысыз әрі адал қызмет етеді. 
Қазақстан халқының бірлігі 
мен елдегі ұлтаралық келісімді 
нығайтуға ықпал етуге, мемле-
кеттік және басқа тілдерге, Қа-
зақстан халқының салт-дәстүр-
леріне құрметпен қарайды. 

Мемлекеттік қызметкер – 
адал, әділ, қарапайым, жалпы қа-
былданған моральдық-әдептілік 
нормаларын сақтап, азаматтар-
мен және әріптестерімен қа-
рым-қатынаста сыпайылық пен 
әдептілік танытады. Мемлекет-
тік қызметкер жеке және заңды 
тұлғалардың құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғап, қа-
былдаған шешімінің заңдылығы 
мен әділдігін қамтамасыз етеді. 
Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген шектеу-
лер мен тыйымдарды сақтап, 
мемлекет мүддесіне нұқсан 
келтіретін, мемлекеттік орган-
дардың жұмыс істеу тиімділі-
гіне кедергі жасайтын немесе 
тиімділігін төмендететін іс-әре-
кеттерге қарсы тұрады.

Қызметкер қызметтік міндет-
терін тиімді атқару үшін, өзінің 
кәсіби деңгейі мен біліктілігін 
арттыруы, шындыққа сәйкес кел-
мейтін мәліметтерді таратпауы, 
қызметтік тәртіпті бұлжытпай 
сақтауы, өзінің қызметтік міндет-
терін адал, бейтарап және сапалы 
атқаруы, жұмыс уақытын ұтым-
ды және тиімді пайдалануы тиіс.

Мемлекеттік  қызметкер 
қыз меттен тыс уақытта жал-

дауға, әріптестерінің ар-намысы 
мен абыройына кір келтіретін 
жеке және кәсіптік қасиеттерін 
талқылаудан аулақ болуы, әріп-
тестерінің өз лауазымдық мін-
деттерін орындауына кедергі 
келтіретін әрекеттеріне (әрекет-
сіздікке) жол бермеуге міндетті.

Басшылар қарамағындағы 
қызметшілермен қарым-қатынас 
кезінде еңбекті, денсаулықты 
қорғауға, тиімді қызмет ету үшін 

қауіпсіз және қажетті жағдай-
ларды жасауға, сондай-ақ қыз-
метшілердің ар-намысы мен 
қадір-қасиетін кемсітушілік-
тің және қол сұғушылықтың 
кез келген нысандарын бол-
дырмайтын қолайлы мораль-
дық-психологиялық ахуалды 
қалыптастыруға бағытталған 
шараларды қабылдауы, құқыққа 
қарсы қылықтарды, сондай-ақ 
жалпы қабылданған мораль-

дық-әдептілік нормаларына жат 
қылықтарды жасауға мәжбүр-
лемеуге, оларға қатысты не-
гізсіз айыптауларға, дөрекілік, 
қадір-қасиетін қорлау, әдепсіздік 
және орынсыз мінез-құлық фак-
тілеріне жол бермеуге тиіс.

Төмен тұрған лауазымдарды 
атқаратын мемлекеттік қыз-
метшілер басшылардың тап-
сырмаларын орындау кезінде 
тек объективті және шынайы 
мәліметтерді ұсыну тиіс, өздері-
не мәлім болған қызметтік әдеп 
нормаларының бұзу жағдайла-
ры және мемлекеттік қызметке 
кір келтiретін тәртіптік теріс 
қылықтар туралы басшылыққа 
және әдеп жөніндегі уәкілге де-
реу хабарлауы керек.

Мемлекеттік қызметшілер 
мемлекеттік қызметтің беделіне 
нұқсан келтірмей, пікірсайысты 
сыпайы нысанда жүргізуі тиіс.

Гүлбану САУТОВА, 
Жамбыл облысының 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған 

ауданаралық сотының 
бас маманы

пы қабылданған моральдық- 
әдептілік нормаларын ұстануға, 
қоғамға жат мінез-құлық, оның 
ішінде қоғамдық орындарда 
адамның қадiр-қасиетiн және 
қоғамдағы адамгершілікке нұқ-
сан келтіретін масаң күйде болу 
жағдайларына жол бермеуі ке-
рек.

Қоғамдағы адамгершілікке, 
тәртіпке және қауіпсіздікке қол 
сұғушылыққа әкелетін заңнама 
талаптарын бұзуға және басқа 
азаматтарды құқыққа қарсы, 
қоғамға жат әрекеттерді жасауға 
тартуға жол бермеуі тиіс.

Мемлекеттік қызметшілер 
әріптестерімен қызметтік қа-
рым-қатынасы кезінде іскер-
лік және тілектестік өзара қа-
рым-қатынасты әрі сындарлы 
ынтымақтастықты орнату мен 
нығайтуға ықпал етуге, басқа 
мемлекеттік қызметшілер та-
рапынан қызметтік әдеп нор-
маларын бұзудың жолын кесу-
ге немесе оларды болдырмау 
жөнінде өзге шаралар қабыл-
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«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, 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 хабарланды-
руды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға 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:

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz 
сайтымыз арқылы беруге болады. Қазақстанның 

кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

«Заң газеті» және «Юридическая газета» 
басылымдары енді «Караван-Престің» Алматы 
қаласындағы 64 дүңгіршегінде сатылымда 
болады. Дүңгіршектердің мекенжайларын 
ғаламтордан табуға болады. 

Нұр-Сұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» сауда 
нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.

«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай көшесі, 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 көшесі 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, Петропавл қ., К.Сүті-

шов 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 
Департаметінің 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), директоры 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 кө-
шесі, 27. Тел.: 26-45-89, ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

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

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

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

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

ИГІ ШАРА

ДӘСТҮРЛІ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖОБАЛАР БАЙҚАУЫ ӨТЕДІ

ТАРАТУ
5. «Ноysa Trand Company» ЖШС, БСН 181240018770 (тіркелуі 

21.12.2018ж.), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Шаңырақ-2» 
ықшамауданы, Тұрысов көшесі, 10 үй. Тел.: 87013500434.

6. «GK Investments (ДжиКей Инвестментс)» ЖШС, БСН 210340005689, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сауран көшесі, 48 ғимарат. 
Тел.: 87016288130.

11. Қорғалжын аудандық білім бөлімінің  «Алмас  бастауыш мектебі» ММ 
ұйымы, БСН  013240005124 (ҚР, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Алмас  
ауылы) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабыл-
данады: ҚР, 021300, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы,Қорғалжын ауылы, 
Кенжебек  Күмісбеков  көшесі, 26. Тел.: 87163721632, 87163722385.

12. Қорғалжын аудандық білім бөлімінің  «Құлтай бастауыш мектебі» ММ 
ұйымы, БСН 031240005312 (ҚР, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Құлтай   
ауылы) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: ҚР, 021300, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Қорғалжын ауылы, 
Кенжебек  Күмісбеков  көшесі, 26. Тел.: 87163721632, 87163722385.

13. Қорғалжын аудандық білім бөлімінің  «Ыбырай Алтынсарин  атын-
дағы  бастауыш мектебі» ММ ұйымы,  БСН 020840000874 (ҚР, 021301, 
Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Сулыкөл ауылы, Ыбырай Алтынса-
рин  көшесі, 2 үй) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚР, 021300, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, 
Қорғалжын ауылы, Кенжебек   Күмісбеков  көшесі, 26. Тел.: 87163721632, 
87163722385.

14. Қорғалжын аудандық білім бөлімінің  «Кұмкөл  бастауыш мектебі» 
ММ ұйымы, БСН 020840002018 (ҚР, 021305, Ақмола облысы, Қорғалжын 
ауданы, Құмкөл ауылы,Тұщыкөл  көшесі, 4 үй) өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 021300, Ақмола облысы, 
Қорғалжын ауданы, Қорғалжын ауылы, Кенжебек   Күмісбеков  көшесі, 26. 
Тел.: 87163721632, 87163722385.

15. Қорғалжын аудандық білім бөлімінің  «Қарғалы бастауыш мектебі» 
ММ ұйымы, БСН 020840000834 (ҚР, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, 
Қарғалы  ауылы) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚР, 021300, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, 
Қорғалжын ауылы, Кенжебек   Күмісбеков  көшесі, 26. Тел.: 87163721632, 
87163722385

16. Қорғалжын аудандық білім бөлімінің «Екпінді  бастауыш мектебі» 
ММ ұйымы, БСН 020840001199 (ҚР, 021304, Ақмола облысы, Қорғалжын 
ауданы, Екпінді  ауылы, Абай Құнанбаев  көшесі, 8 үй) өзінің жойылғандығы 
туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 021300, Ақмола 
облысы, Қорғалжын ауданы, Қорғалжын ауылы, Кенжебек Күмісбеков кө-
шесі, 26. Тел.: 87163721632, 87163722385.

18. Қорғалжын аудандық білім бөлімінің  «Абай бастауыш мектебі» 
ММ ұйымы, БСН  020840000824 (021300, Ақмола облысы, Қорғалжын 
ауданы, Абай  ауылы, Абай   көшесі, 1/1 үй) өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 021300, Ақмола облысы, 
Қорғалжын ауданы, Қорғалжын ауылы, Кенжебек   Күмісбеков  көшесі, 26. 

Тел.: 87163721632, 87163722385.

19. «Әли Тасқынбаев атындағы бастауыш мектебі» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі, БСН 210940005660, қызметі ерікті түрде тоқтатылуына 
байланысты, хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім 
ішінде кредиторлардың наразылық өтініш талаптары, пошталық индексі: 

ӘРТҮРЛІ

24. «Атбасар ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ (БСН 130640003676) 
оған «Атбасар ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ (БСН 
060140008198)  қосылу жолымен «Атбасар ауданының жер қатынастары, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ қайта құрылғаны туралы хабарлай-
ды. Кредиторлардың шағымдары 2 ай ішінде ҚР, Ақмола обл., Атбасар ауд., 
Атбасар қ., Ш. Уәлиханов көш., 9 үй мекенжайы бойынша қабылданады.

25. «Атбасар ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 
(БСН 951040000128)  «Атбасар ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ (БСН 
050140002652),  «Атбасар ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі»  
ММ (БСН 060140009700) қосылу арқылы қайта құрылатыны туралы хабар-
лайды. «Атбасар ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және 
спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі болып құралады. Кредиторлардың 
талаптары 2 ай ішінде  келесі мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Ақмола 
обл., Атбасар ауд., Атбасар қ.,  Ағыбай батыр көш., 26.

Маңғыстау облыстық сотының Судьялар қауымдастығы атынан 
Маңғыстау облыстық соты төрағасының міндетін атқарушы Ержан 
Қарабаевқа және оның отбасына әкесі 

Өсерхан  ҚАРАБАЕВТЫҢ 
мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты, қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтамыз. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын.

Қызылорда облыстық соты мен ҚР Судьялар одағының облыстық 
филиалы және Қызылорда облысы бойынша Соттар әкімшісінің ұжымы 
Маңғыстау облыстық соты төрағасының міндетін атқарушы Қарабаев 
Ержанға әкесі 

Өсерхан ҚАРАБАЕВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

120300, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кенті, Нұртаза 
Мырзахметов көшесі, № 1/4 ғимараты мекенжайы бойынша қабылданаты-
нын хабарлайды.

 
20. «Арысбай-ата» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі ұйымы, 

БСН 201140023086, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Түркістан облысы,  Сарыағаш ауданы, Дербісек 
ауылы, Т. Абдрахимов көшесі, №70 үй. Тел.: 87750831111.

21. «PEIT Development» ЖШС, БСН 180240027291, жарғылық капиталдың 
азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 280 үй, н.п. 19, 
13 қабат. 

26. «Ломбард Мактуб» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
161240016225 (Талдықорған қаласы, Алматы облысы, Қонаев көшесі, 16), 
өзінің 2021 жылғы 1 қазаннан бастап таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Талдықорған қаласы, «Қаратал» 
ықшамауданы, 4. Тел.: 31-23-30.

28. «MIPO Group» ұйымы, БСН 170840009085 (Алматы қ.,  Бостандық 
ауданы, «Көктем-1» ықшамауданы,  15А үй) өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Төле би 
көшесі, 285/5, 3 қабат, 301 кабинет. Тел.: 87077178161.

2. «Тарбағатай нұры» аудандық газеті» мекемесі, БСН 980940003584, 
«Аудандық «Тарбағатай» газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып 
қайта құрылуы туралы хабарлайды. Хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі айдың  ішінде талаптарды осы  мекенжайда қабылдайды: 071500, 
Қазақстан Республикасы, ШҚО, Тарбағатай ауданы, Ақсуат ауылы, Кабекова 
көшесі, 19 үй.

3. ШҚО МАЭ сотының 30.09.2021 ж. ұйғарымымен «Производственное объединение сборного 
железобетона» ЖШС БСН 941040001213, қатысты оңалту рәсімдерін қолдану туралы іс қозғалды. 
Несиегерлердің талаптары ШҚО, Семей қ., Батыс өнеркәсіп орталығы, 116/2, тел. 8-777-543-03-83 
мекенжайы бойынша қабылданады. 

7. 21.10.2021 ж. сағат 10.00-де Қостанай обл., Рудный қ., Қашар к., 8 үй 
мекенжайы бойынша «Авторесурс ЛТ» ЖШС, БСН 031140005626, қаты-
сушылардың жалпы жиналысы өтеді.

10. «Железин жылу-су арнасы» ШЖҚ МКК құрылады. Мекенжайы: 
140400, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка селосы, Космонавт-
тар көшесі, 17 үй. 

17. «Legalman» заң консультанттары палатасы «Қазақстанның тәуелсіз 
заңгерлерінің альянсы» ЗКП-ның (БСН 181240025634) «Legalman» ЗКП-на 
(БСН 190440033821) қосылу арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы 
шешім қабылдағаны жөнінде хабарлайды. Қайта ұйымдастырылуға байла-
нысты талап-шағымдар заңмен бекітілген мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай даңғылы, 68/74, № 
204 кеңсе. 

22. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 
заңының 45-бабына сәйкес, «Мунай инвестмент груп» ЖШС-нің Басқармасы 2021 жылдың 9 
қарашасында сағат 10.00-де қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысын шақырады (тір-
кеу сағат 9.00-ден бастап Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 49 мекенжайында жүргізіледі).

Күн тәртібінде:
1. Серіктестіктің атқарушы органының (Басқарма) құрамының өзгеруі.
Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды жоғарыда көр-

сетілген мекенжайдан алуға болады. 
Жиналыс «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер тура-

лы» Заңының 47-бабымен бекітілген тәртіп бойынша өткізілетін болады. 

БАНКРОТТЫҚ

4. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының (МАЭС) 
04.10.2021 жылғы нұсқамасымен «GPI agro» ұйымының, БСН 180240002850, 
банкроттығы туралы іс қозғалды. Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Достық 
көшесі, 2, т.е.ж.2.

ЖОҒАЛТУ
27. Есеп комитетінің қызметкері Муратбеков Саят Муратбековичтің 

30.11.2020 ж. берілген №521 қызметтік куәлігінің жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын. 

23. «Атбасар ауданының ауыл шаруашылық бөлімі» ММ (БСН 
130640003666) «Атбасар ауданының кәсіпкерлік бөлімі» ММ (БСН 
060140003147) қосылу арқылы қайта құрылатыны туралы хабарлайды. «Ат-
басар ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі» ММ болып 
құралады. Кредиторлардың талаптары 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: ҚР, Ақмола обл., Атбасар ауд., Атбасар қ., Ш. Уәлиханов көш., 
9 үй; 

Жас кәсіпкерлер арасында CCI Қазақстан компания
сының бастамасы бойынша өтетін «3.2.1. Старт!» 

жобасының жетінші маусымына өтінімдерді қабылдау 
басталды.  Әлеуметтік жоба авторларының әлеуетін ашуға 
және қолдауға бағытталған бұл шараға өтінімдерді жинау 
кезеңі 2021 жылдың 1 қазанынан 2022 жылдың 31 қаңтарына 
дейін жүргізіледі. 

Өтінімді www.321start.kz сайтында 
және @321_start Instagram парақша-
сында беруге болады. Жоба авторлары 
БҰҰ-ның тұрақты дамуының – сапалы 
білім, таза су және санитария, арзан 
және таза энергия, жауапты тұтыну 
және өндіріс, климаттың өзгеруіне 
қарсы күрес сияқты 5 жаһандық мақ-
сатының біріне қол жеткізуге өз үлесін 
қосуы керек.  Бұл Нұр-Сұлтан қаласын-
да өткен «Тұрақты даму мақсатын іске 

асырудағы жастардың үлесі» деп  атала-
тын дөңгелек үстел жиынында айтыл-
ды. Оны «Атамекен» ҰКП, «Жасыл» 
экономика және G-Global-ды дамыту 
коалициясы», CCI Қазақстан компания-
сы бірлесіп ұйымдастырған болатын. 

– Біз  кәсіпкерлерді ақпараттандыру 
үшін барлық гранттық бағдарламалар-
ды бақылап отырамыз. Жобаны қолдай 
отырып, одан жастар өз бастамаларын 
жетілдіруде. Жоба туралы ақпарат-

тандыру және кеңес беру жұмыстары 
190 ауылдық елді мекендердегі және 
19 облыс орталықтарындағы кәсіпкер-
лерге қызмет көрсету орталықтарында 
жүргізілетін болады, – дейді «Атаме-
кен» ҰКП сауда және шағын бизнесті 
дамыту департаментінің директоры 
Әсет Айтбаев. 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депу-
таты Елдос Абақановтың айтуынша, 
мемлекет, қоғамдастық және бизнес 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық да-
муы үшін бірлесіп жұмыс істеген кезде 
тепе-теңдікті сақтап отырса, алтын 
үшбұрыш түзіледі. Сондықтан бизнеске 
өз үлесін қосу, әлеуметтік жобаларға 
инвестиция салу, жастардың дамуына 
мүмкіндік беру керек.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСЫҢЫЗ! 
Әр байқаудың мақсаты, межесі бар. Қазіргі шырқалып жүрген патриоттық 

әннің, алдаспан жырдың, көркем шығарманың біразы сол байқауларда дүниеге 
келген. 

Байқау – ой қозғаушы, шабытты қамшылаушы. Сондықтан мұндай шығар-
машылық додаларды өткізіп, сынақты түрлендіріп, жандандырып отырудың 
маңызы зор. Биылғы детектив шығармалар байқауының да шартына біраз өз-
геріс енгізуіміздің себебі осы. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тұс па-тұс келген байқау жүлдегерлерін бұл 
жолы қасиетті Түркістанда анықтамақпыз. Әрі биылғы додаға Түркістан 
облыстық соты қолдау көрсетіп отыр. Соған орай түркістандық судьялардың 
еңбегін шығармаларға өзек етсек, деректі детективті дамытуға қадам жасасақ 
дегенбіз. Байқаудың өн бойына қан жүгіртсек әрі осы өңірдің шытырман шығар-
ма шеберлерін ынталандырсақ деген де ойымыз болды. 

Мұндай қадамға баруымыздың тағы бір себебі: 
Біріншіден, кейбір үміткерлер бұрын жазған дүние-

лерін қайталап жібереді. Тіпті, биыл жүлде алмаған 
шығармасын келесі жылы бәйгеге қайта қосқандар да 
болды. 

Екіншіден, қырық жыл бұрын жаз ған кітабынан 
үзінді ұсынғандарды да көрдік. 

Үшіншіден, біреудің шығармасын сәл өзгертіп жолдағандар да бар.
Ал мына шарт – байқауға жаңа туындылар жаздыруға таптыр мас мүмкіндік. 

Әрі ол үшін арнайы жүлде де қарастырылған. Сондықтан, қаламдарыңызды 
сайлап, шабыттарыңызды шақыра беріңіздер!

Ескерте кетейік, БҰЛ БАСҚА ШЫҒАРМАЛАР БАЙ ҚАУҒА ҚАБЫЛДАНБАЙ-
ДЫ ДЕГЕН СӨЗ ЕМЕС!!!

Біздің байқау үшін жазылған, ең мықты, ең шебер, ең көркем шығарма иесі – 
ЖҮЛДЕГЕР болады!

Шығармаларыңызды «Байқауға!» деген белгімен zangazet@mail.ru поштасына 
жолдаңыздар.
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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

ШЫТЫРМАН

БАЙҚАУҒА!

Полицей формасын киіп, 
нәзіктікті ұмытып, қызметте 
ерлермен иық тірестіре жұмыс 
жасап, қоғамда тәртіп таразы-
сының тең болуына сыналап 
үлес қосып жүрген аруларға 
(өз жұмысымды өте жақсы 
көрсем де) қатты қызығатын-
мын. Республика көлемінде 
қолға алынған «Погонды жур-
налист» жобасы аясында мен 
де полицей формасын киіп, 
тәртіп сақшысы болып жұмыс 
жасап, учаскелік полиция инс-
пекторының жауапкершілігін 
сезіну мүмкіндігіне ие болдым. 

Менің полицейлік еңбек 
күнім таңертеңгі сағат тоғыз-
дан басталды. Сырым аудан-
дық полиция бөлімінің бастығы 
Ербол Әлімбекеровтің жұмыс 
бөлмесіндегі жеке құрамның 
облыспен өткен селектор-
лық жиналысынан соң, жер-
гілікті полиция бөлімшесінің 
учаскелік полиция инспектор-
ларының жұмысын ұйымдас-
тыруға жауапты Жасболат 
Мұхамбетжановтың қасына 
Жымпиты ауылдық учаскелік 
полиция инспекторы болып 
бекітілдім. Бойымды толқу 
мен қызығушылық билеп, 
жаңа күнмен басталған жаңа 
жұмысыма кірісуге асықтым. 

Учаскелік полиция инспек-
торы журналистермен тағ-
дырлас екен: бір сәт жанары 
мониторға, қолы пернетақтаға 
байланып қалса, бір сәт «ұша-

ЖОБА «ПОГОНДЫ» ЖУРНАЛИСТ
рын жел, қонарын сай біледі». 
Ауылдың қай бұрышынан 
шұғыл шақырту келіп қалаты-
ны белгісіз. 

Жасболат Мұратжан ұлы-
мен ақ боз атымыз – «Нива-
ға» мініп, аттандық. Дітте-
ген жерімізге жеткенше жол 
бастау шым:

– Учаскелік полиция инс-
пекторының басты мақсаты 
– қоғамдық тәртіпті қадағалау. 
Жеті мың халқы бар Жымпиты 
ауылы төрт аймаққа бөлін-
ген. Әр аймақта бір-бірден 
учаскелік полиция инспекто-
ры болады. Өзіне бекітілген 
аймақтың қоғамдық тәртібін 
қадағалап, профилактикалық 
есепте тұрғандарды тексеру, 
алкогольдік ішімдікті шектен 
тыс қолданушыларды, қолай-
сыз отбасыларды, дәстүрлі 
емес діни ағымды ұстанушы-
ларды, пробациялық есепте 
тұрғандарды тексереді. Ша-
қырту түскен жерге алдымен 
учас келік инспектор барады. 
Тергеу керек пе, жоқ па, соны 
айтады, – деп түсіндірді. 

Учаскелік полиция инспек-
торын «форма киген әкім» 
десе де болады. Алдымен 
«Аулама бұралқы ит толып 
кет ті» деп шағымданған ауыл 
тұрғынының үйіне бардық. Екі 
күн бұрын түсірген шағымы 
аудандық ветстансаға жолда-
нып, екі ит атылған. Үй иесін 
әңгімеге тарттық. Оның ай-

туынша, бұралқы иттер әлі 
бар. Жасболат Мұхамбетжа-
нов ол иттерді малға шаппай 
тұрғанда жоюға тағы да ма-
мандар жіберетінін айтты. 

Одан кейін алкогольдік 
ішімдікті шектен тыс қолдана-
тын азаматтардың үйіне бар-
дық. Олардың жай-күйімен 
танысып, ішімдік ішпей жүр-
генін, кейбірінің қалаға жұмыс 
жасауға кеткенін білдік.

Жымпитының бір шетінен 
бас талған сапарымыз Өлеңті 
ауылындағы жатақханаға же-
теледі. Мұнда қолайсыз от-
басылардың тәртібін қада-
ға ладық. Үй ішінде жанжал 
туындамады ма, жатақхана 
тұрғындарының мазасын ала-
тындар бар ма, азаматтық 
не кедегілер балаларға тұр-
мыс тық зорлық-зомбылық көр-

сетпей ме, балалар мектепке 
барып жүр ме – соны білдік. 
Бір байқағаным, Жасболат 
Мұратжанұлы әр адамды 
жақын тартып, туысындай 
жаны ашып тұрады екен. Жа-
тақхана тұрғындары Жасбо-
латқа «полицей келді» деп 
үрке қарамай, туысындай 
жылы қарсы алды. Тұрғын-
дардың бар сырын, мұңын 
ақтарыла айтқанынан Жасбо-
лат Мұратжанұлына олардың 
шексіз сенетінін аңғардым. 

Қоғамдық тәртіпті қадаға-
лау ба рысында аудан ор-
талығындағы көліктерді де 
тоқтаттық. Учаскелік полиция 
инспекторы Ж.Мұхамбетжа-
нов өзін таныстырып, жүр-
гізушілердің құжатын тексерді. 
Бір тоқтатқанымыз – такси 
жүргізушісі екен. Жол-көлік 

оқиғасының алдын алуда 
маңызы зор қауіпсіздік бел-
дігін тақпаған такси жүргі-
зушіс іне Әк імшіл ік  құқық 
бұзушылық туралы кодекстің 
593-бабы 2-бөлімімен хат-
тама толтырылып, айыппұл 
салынды. Айып пұл салынған 
егде жастағы жүргізушіні аяп 
кеткенім рас. Ал, Жасболат 
Мұратжанұлы бұл жерде қа-
талдық танытты. Босаңситын 
болса, үнемі белдік тақпай 
жүруге дағдыланған жүргі-
зушінің қайғылы жағдайға ду-
шар болмасына кепілдік жоқ. 
Біздің түске дейінгі жұмысы-
мыз осымен тәмам болды. 

Түстен кейін жетекшім Жас-
болат Мұхамбетжанов пен бір-
ге бірнеше рет есірткі қолда-
нып, көлік басқару құқығынан 
айырылған, дәстүрлі емес 
діни ағымды ұстанатын аза-
матты сотқа алып бардық. 
Бұдан кейін күнделікті мін-
дет – Қолғанатов көшесіндегі 
жатақхана тұрғындарын қа-
дағалау да ұмыт қалмады. 
Жұмысымыз аудан орталығы-
ның жанармай бекеттерін 
аралап, ондағы бейнебақы-
лау камералардың жұмысын 
тексерумен жалғасты. Қыл-
мыс, ұсақ құқықбұзушылықтар 
бейнебақылау камерасы жоқ 
«Нефтэк» жанармай бекетінде 
жиі орын алады екен. Сонымен 
бірге капитан жол-жөнекей дү-
кендерге кіріп, жасөспірімдер ге 
темекі, ішімдік сатудың жауап-
тылығын сатушыларға ескер-
туді де естен шығармады.

Погондылар уақытпен са-
наспайды. Шақырту түссе, 
түн гі сағат 3-те де ұйқысынан 
сергек оянып, қызметін істейді. 
Толыққанды демалыс, ұй қы, 
отбасылық қыдыру – олар 
үшін сирек кездесетін құбы-
лыс. Бір күн бойы қасында 
жүріп, Жасболат Мұхамбетжа-
нов жайлы білгенім, оның ішкі 
істер саласындағы алғашқы 
қызметі 2006 жылы күзет поли-
циясында басталыпты. 2012 
жылы учаскелік инспектор 
көмекшісі болған. 

Жасболат – құжат дайын-
даудың шебері. Оның жұмыс 
бөлмесінде папкалары қыз-
дың жиған жүгіндей жиналып 
тұр. Ал, жұмыс үстелінде басы 
артық бір қағаз жоқ. Қызмет 
бабына орай Facebook әлеу-
меттік желісінде де белсенді 
болуына тура келеді екен. 

Аудандық полиция бөлі-
мінің жеке құрамы кешкі сағат 
19:00-де күнді қорытындылау 
үшін бөлім бастығының каби-
нетіне жиналды. Жасболат 
Мұратжанұлы да көппен бір-
ге бастықтың бөлмесіне бет 
алды. Бұл кезде мен таңер-
тең киген полицей формасын 
шешіп, ішкі істер бөлімінен 
шығып кеткен едім. Бірақ осы 
«погонды» қызметтің қиын-
дығын ұқтырған бұл күн менің 
есімде мәңгілік сақталары 
анық.

Шынар МОЛДАНИЯЗОВА,
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН 

ОБЛЫСЫ

Отбасын құрғалы бері пәтер-
ден-пәтерге көшіп жүрген жас отбасы 
бұл жолы да таңның атысынан жайлы 
баспана іздеуге шыққан. Не де болса, 
пәтерді күйеуінің жұмысына жақын 
жерден табу керек. Оған қоса «жедел 
жәрдем» шақыруға ыңғайлы жер 
болғаны да дұрыс. Қаланың шетіндегі 
қуыс көшелерге жедел көмектің жетуі 
де қиын. Босанғанға дейін жайлы 
үй табылғанын тілеген келіншек кү-
йеуіне бар қалауын жеткізіп жатыр. 
Мұның айтқандарын мұқият тыңдаған 
Жасұлан да: «Ең бастысы, саған ұна-
уы керек емес пе? Кешке барып бір-
лесіп тағы көрерміз. Байқап жүр, енді 
сен жалғыз емессің. Менің баламның 
анасысың», – деп, келіншегін ерке-
летіп, жұмысына кете барды. 

Шұға жүктілігін бұлдап, жұба-
йына тыныштық бермейтін кесапат 
әйелдердің қатарынан емес. Тек дәл 
қазір бұларға арқаны кеңге салуға 
болмайды. Дүниеге келетін бала-
пандары үшін жылдамдатып дұрыс 
пәтер тауып алулары керек. Ойын-
дағысын айтып, күйеуін жұмысына 
шығарып салғаннан кейін зеріккен 
келіншек қала шетінде тұратын әп-
кесінің үйіне барып келмек болған. 
Табалдырықтан аттай бергені сол 
еді, қалтадағы телефон дірілдеп сала 
берді. Селк ете қалған Шұға күйе-
уінің жанында бірге жұмыс істейтін 
Асхаттың дауысын жазбай таныды. 
«Жасұланға пышақ салып алды. 
Қазір Қалқамандағы ауруханаға алып 
кетті», – дегенді құлағы шалғанда, 
келіншек есік тұтқасын ұстаған қал-
пы қатып қалған. Ар жақтан жүгіріп 
шығып, мән-жайды білмек болған 
әпкесінің сөзін де елең қылған жоқ. 
«Пышақ салғаны несі? Кім салған? 
Тірі ме өзі?» – деп айран-асыр болған 
Шұғаны сол сәтте сабырға шақырған 
іштегі нәрестенің бүлкілі ғана еді. 
Ішінен «мықты болуым керек, маған 
уайымдауға болмайды, Жасұланым 
әлі-ақ жанымнан табылады» деген-
ді сан рет қайталаған келіншек ба-
рынша сабыр сақтауға тырысып-ақ 
тұр. Алайда суыт хабар сананы 
сарсылтып тастады. Қайда барады, 
кімге барады? Есеңгіреп қалған Шұға 
жақындарына жалтақтай берген.

ҚАНҒА МАЛЫНҒАН 
ҚАНЖАР

Әпке-жездесімен бірге Қалқаман-
дағы ауруханаға жеткен Шұға бірден 
жан сақтау бөліміне түскен жандар-
дың тізіміне үңілген. Арасында бұл 
іздеген жан жоқ болып шықты. «Уһ, 
операция жасалмағанына қараған-
да жеңіл жарақат алған екен ғой», 
– деген ол кезекші дәрігерден жөн 
сұраған. Бірақ, бұл күні Есбергенов 

Жасұлан деген науқас бұл ауруха-
наға жеткізілмеген болып шықты. 
Ота жасалғандар арасында да, ем 
алғандар ішінде де ондай адам жоқ. 
Сонда күйеуі қайда? Бұдан кейінгі екі 
күн аяғы ауыр әйелге тозақпен бірдей 
болған. 

Ауруханадан шығысымен мәйіт-
ханаға барған Шұға күйеуінің денесін 
ол жерден де таппады. Одан кейін 
жақын маңдағы барлық ауруханалар-
ды шарлап шықты. Жоқ! Көрген-біл-
гендер Жасұланды әлдебір жігіт-
тердің көлікке салып Қалқамандағы 
ауруханаға алып кеткенін айтады. Әрі 
қарай не болғаны беймәлім. Ақыры із-
деуден шаршаған әйел аудандық ішкі 
істер бөліміне шағымданған. 

Жасұлан Есбергеновтің жоғалуы-
на байланысты іздестіру жұмысына 
бөлінген тергеуші бірден қылмыс 
болған жөндеу орталығына барды. 
Жасұланмен бірге жұмыс істеген, ең 
бастысы, қайғылы оқиғаға куә болған 
жігіттердің барлығы осы арадан та-
была кеткенде, құзырлы мекеме қыз-
меткері алғашқы тергеудің неге сон-
ша нәтижесіз болғанына таңғалды. 
Сарсылып, таусылып іздейтін ештеңе 
жоқ. Асхат Қасабеков тіпті Жасұлан-
ды алып кеткен көліктің маркасы мен 
нөмірін де білетін болып шықты. Сол 
күні «Тойота-Карина» автокөлігіне із-
деу жариялаған тергеуші куәгерлерді 
сұраққа алып, оқиғаның жалпы сұлба-
сымен таныс та болды.

Жөндеу орталығы жұмыскер-
лерінің айтуынша, Жасұлан сол күні 
жұмысқа 11-лер шамасында келген 
көрінеді. Шетте тұрған ақ «мазданы» 
алаңсыз жөндеп жатқан ол айғай-
лай кірген танысының дауысынан 

селк ете қалған. Тек Жасұлан ғана 
емес, басқалар да тосыннан шыққан 
дауысқа жалт-жалт қарасқандары 
рас. Өзгелер үндемегенімен, Дәурен 
Қонысбеков айғайшыға «Жердің 
астынан шыққандай не болды сон-
ша? Ужассың ба, вампирсің бе?» – 
деп зекіп тастайды. Мына сөз Қазбек 
Асаутаевтың шамына қатты тиеді. 

«Ал вампирмін! Не істейсің?» – деген 
ол екі сөзге келмей, үстел үстінде 
тұрған асхана пышағын ала салып 
Дәуренді қуа жөнелген. Қуып жетіп 
жамбас тұсына пышақ ұрған Қазбек-
тің қарымынан қорыққан Дәурен шой-
наңдаған қалпы сыртқа атып шығады. 
Танысын ұстап қалмаса, істің насырға 
шабатынын болжаған Жасұлан осы 
кезде ортаға түсуге ұмтылған еді. 
Қазбекті қапсыра құшақтаған жігіт 
ол кезде ажалын құшып тұрғанын 
қайдан білсін?! Ал қарсыласын уы-
сынан шығарып алған Қазбек болса, 
жанұшырып жағаласып, Жасұланнан 
сытылып кетуге тырысты. Ашулы жі-
гіт қолындағы пышағын оңды-солды 
сілтеп жүр. Өзгелерге зиян тимесін 
деп жанталасқан Жасұлан ет қы-
зуымен жүріп жараланғанын кеш 
байқады. Бірақ, оған қарайтын шама 
бар ма? Дәуренге жеткенше асыққан 
ол көшеге шыққанда, қарсыласы көлік 
тоқтатып, кетіп қалған еді.

«Асхат, анау маған пышақ салып 
алды». Бұл Жасұланның мойнынан 
аққан жылымшы қанға ие бола ал-
май құлап бара жатқандағы айтқан 
сөзі. Асхат әріптесін сүйеп тұрғызбақ 
болып жатқанда, сырттан Қазбектің 
өзі де кірді. Танысын көре салып, 
оның бар айтқаны: «Тезірек, тезірек 
ауруханаға апару керек», – болды. 

тақ мекен болып келген. Бір қызығы, 
тергеушіні көрген жігіттер бұқпады, 
жалтармады. Мұны баяғыдан күтіп 
жүргендей сол жерде-ақ оқиғаның 
болмысын жайып салды. 

Төртеуі нәпақасын жалданып 
жұмыс істеумен тауып жүрген. Бірде 
үй тұрғызады, бірде шатыр жабады, 
тағы бірде қабырға сылайды. Әйтеуір, 
қолдарынан келгенді істейді. Сол күні 
де төртеуі біреудің қоршауын жасап 
бермек болып жолға шыққан. Жөн-
деу орталығының ашық екенін көрген 
соң Жасұланмен амандасып кетпек 
болған Асаутаев жігіттердің күте 
тұруын өтінген еді. Іштегі оқиғаның 
қалай болғаны бұларға беймәлім. 
Өйткені, Қазбекті күтіп отырған жігіт-
тер қатты қойылған әуеннен ештеңе 
естімеген болатын. Тек әлдебіреудің 
жүгіріп шығып, көлікке мініп кеткенін 
көрген. Сәлден кейін жандарына кел-
ген Қазбек: «Жігіттер, мен Жасұланға 
пышақ салып алдым. Тезірек ау-
руханаға жеткізу керек», – дейді. 
Жаралыны көлікке мінгізген соң, Қаз-
бекті қалдырған жігіттер аурухананы 
бетке алады. Бірақ, жол ортасында 
Жасұланның басын сүйеп отыр-
ған Марғұлан: «Мынау өліп қалған 
сияқты. Қазбекке хабарласу керек», 
– деп көлікті орта жолда тоқтатады. 
Жөндеу орталығының жанынан Қаз-
бекті тапқан олар ақылдаспақ болып 
жұрт аз жүретін оңаша жер іздеген. 
«Қазбек, сенің алдыңғы соттылығың 
бар. Мынау қосылса жағдайың не 
болады? Ауруханаға апарсақ, қазір 
бәріміз басымызға бәле тауып ала-
мыз. Одан да мәйітті көміп тастайық, 
ар жағын тағы көре жатармыз», – деп 
ой тастайды жігіттер. Үш танысының 
айтқанынан шықпаған Қазбек ақыры 
олармен келіседі. Сөйтіп, кештің 
батқанын күткен олар мәйітті елді 
мекеннің шетіндегі ағаштар арасына 
апарып көміп тастайды.

Ақыры іс сотқа жетті. Қазбек Асау-
таевтың қылмысты абайсызда жа-
сағанын әрі оның бұрын да сотты 
болғанын, жәбірленушінің кешірім 
бергенін назарға алған сот оны 12 
жылға бас еркінен айыруға үкім 
шығарды. Қылмыскер жазаланды, 
қылмысты жасырмақ болғандар да 
жауаптылықтан тыс қалмады. 

Дастан САЙМАСАЕВ,
Көкөзек орта мектебінің мұғалімі

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ 

Содан соң көшеге 
жүгірген Асау таев 
өзімен бірге келген 
жігіттерді шақыруға 

кеткен. «Тойота-Ка-
ринаны» дәл орталық-

тың алдына дейін әкеліп, 
Жасұланды үшеулеп жүріп 
көлікке отырғызған таныста-
рына Қазбек: «Қалқамандағы 
ауруханаға тез апарыңдар», 
– деп өзі сол жерде қалып 
қоя ды. «Пышақ ұзарады де-
ген рас екен-ау, Асеке», – де-
ген жігіт сол жер де темекіні 
құмыға жұтып, ұзақ отырды. 
Одан кейін оны да, көлікпен 
кеткен жігіттерді де орталық 

жұмысшылары көрмеген. 
Ал, ауруханаға жетпе-
гені бұрыннан мәлім. 
Сонда Жасұлан қайда? 

Ал, жігіттердің дерегін қай-
дан іздеген жөн?

Жол полициясына сауал тастаған 
прокуратура қызметкерлері көлік 
жұмбағының да шешімін оңай тап-
ты. Куәгерлер көрсеткен көліктің 
дерегі бойынша іздестіру шарала-
рын ұйымдастырған олар «Тойо-
та-Каринаның» Мұсақұлов деген 
азаматтың атында екенін анықтаған. 
Мұсақұлов Адайдың темір тұлпарды 
меншіктегеніне көп бола қоймаған 
екен. «Жас жігіттерден осыдан бір ай 
бұрын сатып алдым. Бағасы да, көлік 
те ұнады», – деген азамат өз сөзі 
дәлелді болу үшін нотариустан беріл-
ген сенімхатты алдыларына тастай 
салды. Иә, шынында да, сауданың 
жасалғанына көп болмапты. Екіжақты 
келісімді куаландырған нотариус құ-
жатында сатушының да мекен-жайы 
бар екен. 

Тергеуші іздеген жігіттер бір жер-
ден табылды. Пышақ салған Қазбек 
Асаутаев та, көлік иесі Сатылғанов 
пен оның бауыры, жерлесі Құрманов 
та бірге тұратын болып шықты. Қала 
шетінен жаңа салынған Сатылғанов-
тың екі бөлмелі жертөлесі бұларға ор-


