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ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ 
ӘЛЕУЕТТІ БОЛСА ИГІ

КЕЗ КЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ, 
ӨМІРШЕҢДІГІ ХАЛҚЫНЫҢ ӨМІР САПАСЫНА ТІКЕЛЕЙ БАЙЛА-
НЫСТЫ. ӨКІНІШКЕ ОРАЙ, ЕЛІМІЗДЕ СОҢҒЫ БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ 
ОРЫН АЛҒАН ОҚИҒАЛАР ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ 
ҚОРДАЛАНЫП ҚАЛҒАНЫН АЙҒАҚТАДЫ. ӘСІРЕСЕ, БЫЛТЫР
ҒЫ ӨРТЕНГЕН ҮЙДЕГІ БЕС БАЛАНЫҢ ӨЛІМІНЕН БАСТАП, 
ЖЕРЖЕРДЕ ОРЫН АЛҒАН АДАМДАРДЫҢ ОТБАСЫМЕН ИІС 
ТИІП, АЖАЛ ҚҰШУЫ, ДАЛАДАҒЫ ӘЖЕТХАНАДА ОҚУШЫ 
ҚЫЗҒА ЖАСАЛҒАН ЗОРЛЫҚ ТАҒЫСЫН ТАҒЫ ЖАН ТҮР-
ШІГЕРЛІК ЖАҒДАЙЛАР, АШЫНҒАН АНАЛАР ҚОЗҒАЛЫСЫ 
ХАЛЫҚ ӨМІРІНІҢ ШЫНАЙЫ БЕТБЕЙНЕСІН КӨРСЕТКЕНДЕЙ. 
БЫЛТЫРДАН БЕРІ ҮКІМЕТТІҢ БҰЛ ЖАҒДАЙДАН САБАҚ 
АЛЫП, БЕЛГІЛІ ДЕҢГЕЙДЕ НАҚТЫ ШАРАЛАР ҚАБЫЛДАП, 
БІРҚАТАР ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА КІРІСКЕНІ 
БАЙҚАЛАДЫ. 

Осы сәрсенбіде Елордадағы Орталық коммуни-
кациялар қызметіне келіп, журналистерге брифинг 
ұйымдастырған Қазақстан Республикасы Премьер 
министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев пен 

Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау ми
нистрі Біржан Нұрымбетов ортаға салған әңгімеден 
түйгеніміз, биыл халықтың көкейіндегі біраз мәселе-
лер шешім таппақ. 

Мемлекет басшысының берген тапсырма-
сына сәйкес биылғы ел бюджетінің 50 пайызы 
халықты әлеуметтік қолдауға бағытталып отыр 
екен. Бұл былтырғы жылғыдан 12,5 пайызға 
артық. Соның арқасында осы жылдан бастап 
бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін мұғалім-
дердің, дәрігерлердің мәдениет, өнер, спорт 
қызметкерлерінің жалақысы орта есеппен 2530 
пайызға өсті. Оған қосымша барлық әлеуметтік 
төлемдер 5 пайыздан 30 пайызға дейін артқан. 
Бюджеттен бөлінген 3,7 трлн теңгенің шарапаты 
елдегі 7 миллионнан астам отандасымызға ти-
еді. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмектің 
жаңа тетігі енгізіліп, ол бо йынша қазіргі таңда 
367 мың отбасыға 17 млрд теңге төленген. Іске 
қосылған IT әлеуметтік картасы бұл көмектердің 

ашықтығын, жария лы лығын қамтамасыз етіп 
отыр. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 
Біржан Нұрымбетовтың айтуынша, енді атаулы 
әлеуметтік көмек тоқсан сайын төленбекші. Бірақ 
ол бұрынғыша тағайындалады. Яғни, отбасының 
әрбір адамға шаққандағы орташа айлық табысы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 70 процентінен аспауы 
тиіс. Ал, мөлшері аталмыш өлшемшарт пен орта-
ша табыстың айырмашылығы деңгейінде болады. 
Сонымен қатар отбасындағы жұмысқа қабілетті 
адам болса, оған жұмыс ұсынылады. Еңбек етуден 
бас тартса, барлық жанұя мүшелері атау лы әлеу-
меттік көмектен айырылады. Осы ретте министр 
ұсынылатын жұмыстың тиісті заң талаптарына сай 
болатынын айтты. Яғни, бұл шарада азаматтың 
өз мамандығы және жұмысқа қатынау мүмкіндігі 
ескеріледі. Егер оларға сай болмаса, онда басқа 
шаралар қарастырылады. 
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ӘЛЕМ НАЗАРЫ – 
АҚШ пен ИРАНДА

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

(Соңы 5-бетте)
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ЗАҢ ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІНІҢ АРТУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕ АЛА МА?

Ж а қ ы н -
да Ме м

лекет  басшысы 
«Педагог мәртебесі 

т у р а л ы »  з а ң  ғ а  қ о л 
қой ды. Енді мұға лімдерге 
қан дай жағдай жасалады? 

Жалпы 21 баптан тұра-
тын заң ұстаз мәрте

бес ін ің  кепіл іне 
айналар құжат 

бола ала ма?

(Соңы 2-бетте)

Аягүл МИРАЗОВА, Қазақстанның Еңбек Ері, ҚР Білім 
беру ісінің үздігі:

Заң біршама уақыт қоғамның, Мәжілістің талқысына 
түсті. Парламенттегі, министрліктегі  талқыға мен де 
қатыстым. Сондықтан негізгі мәселелер құжатта көрініс 
тапты деп сеніммен айта аламын.

Ұстаздардың сынып жетекшілігіне, дәптер тексергені-
не төленетін ақы көлемі еселеніп жатыр. Осы уақытқа 
дейін бұл еңбек төмен бағаланды. Ұстаз бен оқушы ара-
сындағы жанжалда педагог абыройының қорғалмаған кезі 
көп. Егер заң қолға алынбаса, бұл жағдай ушыға беруші еді. 
Сондықтан аталмыш заңның қолданысқа енгізілгеніне 
және ұстаз мәртебесін көтерер көп нәрселердің қамтылға-
нына қуаныштымын. Шыны керек, кейбір ата-ананың бала 
құқығын қорғаймын деп ұстазды басынып кететін кездерін 
көргенде қарным ашатын.

Ұлжалғас ЕСНАЗАРОВА, ҚР Білім беру ісінің үздігі:   
Еңбектерінің ескеріліп, іште тұншығып жатқан та-

лай нәрсенің заң арқылы шешімі табылғанына ұстаздар 
қауымы қуанышты. Әсіресе, педагогтардың өз міндетіне 
жатпайтын функцияларға босатылуы ұстаз мәрте-
бесінің артуына айтарлықтай әсер етеді деген ойдамын. 

Сондай-ақ, заң аясында педагогтардың балаларына 
тұр ғылықты жері бойынша мектепке дейінгі ұйымдарға 
бірінші кезекте орын берілуі де осы салаға жастардың 
тартылуына ықпал етеді деп ойлаймын. Жалпы маман 
қоғамнан осындай қамқорлық көрсе ғана өз ісін жақ-
сы көреді. Халықаралық байқаулар мен жарыстардың 
жеңімпаздарына түрлі олимпиа далар мен спорттық 
жарыстардың лауреаттарын дайындаған ұстаздарға үш 
лауазымдық жалақыға дейін біржолғы сыйақы төленуі де 
сапалы білім беріп, жақсы маман қалыптастыруға ықпал 
ететін бастама. (С

оң
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КӨКЕЙКЕСТІ

(Соңы 2-бетте)

Ізгі хабардан гөрі 
жаманаттың та-

ралуы тез. Бірден 
бірге жеткенде 

мұндай ақпа-
раттардың ды-
бысы зорайып, 

қорқынышы қою
ланып кететін 

әдеті. Әлем кірпік 
қақпай бақылап 

отырған АҚШ 
пен Иран арасын-

дағы қақтығыс
тың да қазір ең 

көп талқыланып 
жатқан тақырып-

тың біріне айна-
луы сондықтан. 

Алайда, ел қауіп
сіздігі, әлем ты-

ныштығы таразы 
басында тұрған 

уақытта сөз бос
тандығын желеу 

еткеннен гөрі, сөз 
жауаптылығын 

зерделеген маңыз
дырақ. Өйткені, 
бір ауыз сөздің 

құдыреті дауды да 
басып, келіспеу

шілікті келісіммен 
аяқтауға да 

пәр менді. 

Есенжол АЛИЯРОВ, 
Қазақстан гуманитарлықсаяси 
конъюнктура орталығының 
президенті: 

«МЕМЛЕКЕТ 
ДЕГЕН – 
ХАЛЫҚ»

– Есенжол Қаниұлы, 
өзіңіз жетекшілік ететін Ор-
талық азаматтық белсен
ділікті арттыру, саясат, 
эко номика және гуманитар-
лық саладағы өзгерістер
ді ғылымизерттеу және 
эксперттік жұмыстармен 
қолдауда өз міндетін қан-
шалықты жүзеге асырып 
отыр?

– Өзөзімізге баға бер-
геніміз ұят шығар. Дегенмен 
бұл өз қызметін жүзеге асы-
рып жатқанына 17 жылдан 
асқан үкіметтік және коммер-
циялық емес ұйым.
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ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТТЫ КӨТЕРУ ПАРЫЗ
Ақтөбе облысының Хромтау аудандық сотында меншік құқығын қорғауды 

күшейтуге, төрелікті дамытуға, сот жүктемесін оңтайландыруға және эконо-
микалық қылмыстарды ізгілендіруге бағытталған сот жүйесіндегі өзгерістерді 
түсіндіруге арналған жиын өтті.

Шараға Хромтау аудандық кәсіпкерлік, қаржы-шаруашылық бөлімдерінің 
мамандары, нотариус пен адвокаттар, «АЛИ-ЖАСиК» ЖШС мен тұрғын-үй 
коммуналдық кооперативтерінің өкілдері және жеке кәсіпкерлер қатысты. 

Хромтау аудандық сотының төрағасы А.Балмұханов кездесуді ашып, 100 
нақты қадам Ұлт жоспарында белгіленген міндеттерге сай құқықтық мемлекет 
құруға жауап беретін жеңілдетілген өндірісті кеңінен қолдану, іс жүргізу рәсім-
дерін дамыту және жетілдіру, азаматтардың өз міндеттемелерін мәжбүрлеп 
орындату кезінде бұзылған құқықтарын соттан тыс қорғау арқылы азаматтық 
айналымға қатысушылардың жоғары мүдделілігін қамтамасыз ету бойынша 
жұмыстар жүргізіліп жатқанын атап өтті. Осыған орай төраға сот жүкте-
месін оңтайландыру мақсатында тоғыз даусыз талаптың атқару жазбасын 
жасау үшін нотариусқа берілгенін еске салды. Осы тұста судья А.Бисенғали 
АПК-ң 135-бабындағы өзгерістерді, нотариустар қарайтын іс санаттарын 

түсіндірді. Осы өзгерістерге сәйкес жеке кәсіпкерлер берешек өндіру туралы 
талаптары бойынша нотариустарға атқарушылық жазба жасау немесе тиісті 
қаулы шығару үшін жүгіне алады, бұл өз кезегінде уақыт үнемдеп, мәжбүрлеп 
орындату рәсімін едәуір жеңілдетпек. 

Кездесу барысында адвокаттар К.Камбарова мен Ж.Калиева атқарушылық 
жазбаның күшін жою негіздері мен тәртібі туралы, ал нотариус О.Берким-
баев нотариат туралы заңдағы өзгерістерге байланысты кейбір мәселелерді 
анықтап, іс жүргізу тәртібі мен айырмашылықтарын түсіндіріп, қазіргі таңда 
коммуналдық төлем бойынша берешекті өндіру туралы  62 атқарушылық жазба 
жасалғанын хабарлады. 

Сонымен қатар даусыз талаптарды шешу мақсатында соттан тыс тәртіп-
те нотариустарға жүгіну қоғамдағы шиеленіс деңгейін төмендетуге, қаражат-
тың үнемделуіне ықпал ететінін айтты. Себебі, атқарушылық жазбаны жүзеге 
асыру үшін нотариат қызметіне алынатын ақы жеке тұлғалар үшін 0,2, заңды 
тұлғалар үшін 1 пайыз. 

Шара соңында А.Балмұханов және А.Бисенғали қатысушылар сұрағына 
жауап берді.

М.АЙТЕНОВА,
Хромтау аудандық сотының бас маманы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

ӘЛЕМ 
НАЗАРЫ – 
АҚШ пен 
ИРАНДА

ӘЛЕУМЕТТІК 
ҚОЛДАУ 

ӘЛЕУЕТТІ БОЛСА 
ИГІ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ КӨКЕЙКЕСТІ

Онда үйде баламен отыр
ған аналарға ерекше назар 
аударылып, оларға толық емес 
режимде жұмыс ұсынылады. 
Мұндай шараға оқып жүрген 
еңбекке жарамды адамдар, үш 
жасқа дейінгі бала күтімімен 
айналысып жүрген аналар, 
отбасындағы мүгедек жандар
ды қарап отырғандар, бірінші, 
екінші топтағы мүгедектер, 
қарттар тартылмайды. 

Көп балалы отбасыларды 
қолдауға қатысты тағы бір 
жаңалық – енді оларға ар
найы тамақ, киімкешек, гиги
еналық заттардан құралатын 
топтамалар берілмек. Журна
листер тарапынан қойылған 
сауалға орай министр бұл зат
тардың мектепке дейінгі және 
мектепте оқитын балаларға 
арналатынын жеткізді. Оның 
айтуынша, көптеген дамыған 
елдер, соның ішінде Америка, 
Жапония сәбилер ағзасына 
қажетті микроэлементтерге 
бай азықтүліктерге қолы жете 
бермейтін ауылдық жердің 
тұрғындарына осылай көмек 
көрсетеді екен. Осы мемле
кеттердің тәжірибесі негізінде 
министрлік облыс тық әкімдік
термен бірігіп, бұл топтама
лардың тек сапалы, сақтау 
мерзімі талапқа сай келетін 
азықтүлік пен заттардан құра
луын қамтамасыз ететін бар
лық шараны қабылдапты. 

Тұрғындарды жұмыспен 
қамту мақсатында мемлекеттік 
«Еңбек» бағдарламасы жүзеге 
асырылуда. Бұл тұрғындар
дың жеке ісін, бизнесін, жұмыс 
орындарын ашу талабына 
қолдау көрсетуге бағытталған. 
Үкіметтің осы тұрғыдағы жасап 
отырған негізгі көмегі – оқыту, 
шағын несие, гранттар бөлуді 
көздейді. Бүгінде ел көлемін
де азаматтарға қолайлы болу 
үшін үш мобильді жұмыспен 
қамту орталығы жұмыс істеу
де. Оларда электронды еңбек 
шарттары жасалады. Бердібек 
Мәшбекұлының айтуынша, 
онда әсіресе көп балалы және 
аз қамтылған отбасылар үшін 
тиімді жаңалықтар енгізілген. 

дейтін мещандық санадан дәл осы кезде 
неге арылмасқа? Тегеранда апатқа ұшы
раған Украина ұшағы неге жұртшылыққа 
ой салмайды?

Қазір 176 азамат көз жұмған ұшақ 
апа тына қатысты да түрлі болжамдар ай
тылуда. Өкініштісі, апаттан ажал құшқан
дардың көпшілігі кәмелетке толмағандар. 
Бірнеше отбасы балашағасымен мәңгілік 
мекенге аттанған. Бағасы арзан ұшаққа 
таңдау жасағаны үшін жастай солған 
канадалық студенттердің қайғысы да қа
бырғаны қайыстырмай қоймайды. Олар
дың әлем алпауыттарының қақтығысына 
қатысы қанша еді. 

Иран билігінің ұшақтағы борт тіркеуішті 
беруден бас тартуы да күдікті қоюлата
ды. Олар қозғалтқыштың жарамсыздығы 
ұшақтың жануына себеп болды деп сен
діргенімен, сарапшылар Иранның Иракқа 
бағыттаған ракетасы әуе кемесінің құла
уына алып келді деген болжамға көбірек 
ден қоюда. 

Мына жағдайдан кейін ел арасы 
тынышталғанша Қазақстан да өз аза
маттарының қауіпсіздігін ойлаудың қа
мына кірісіп жатыр. Соған сәйкес, Air 
Astana Ирандағы әуе апатынан кейін 
рейс бағыттарын өзгертті. Әуекомпания 
баспасөз қызметінің хабарлауынша, Air 
Astana Алматы мен НұрСұлтаннан Ду
байға қатынайтын рейстерді Ирак пен 
Иранның әуе кеңістігінен айналып өту 
туралы шешім қабылдаған. Бұл жағдайда 
ұшу уақыты ұзаратыны белгілі. Яғни, енді 
Алматы – Дубай 20 минутқа, Дубай – Ал
маты 10 минутқа, НұрСұлтан – Дубай 
55 минутқа, Дубай – НұрСұлтан 35 ми
нутқа кешірек жетеді. «Жолаушылардың 
рейстер кестесін airastana.com сайтында 
немесе брондау және ақпарат орталығы
ның телефондары арқылы тексеруіне 
бо лады», – дейді әуекомпанияның бас
пасөз қызметі.

Нұрлан ШЫНТАЕВ

Жаңа жылдан кейін АҚШтың Бағдат
тағы әуежайға бағыттаған зымыран қаруы 
«Кудс» арнайы жасағының басшысы, гене
рал Касем Сулейманидің қазасына алып 
келгені белгілі. Дүрлігіс осыдан бас талды. 
Генералдың өлімін ауыр қабылдаған Иран
ның Жоғары қауіпсіздік кеңесінің хатшысы 
Али Шамхани бұл жағдайдың жазасыз 
қалмайтынын, қарсы жауап болатынын 
айтқан болатын. Мұндай жоғары лауа
зымдылар сөзді бекер шығындамайды. 
Айтты ма, орындайды! Артынша Ирактың 
батысындағы АҚШтың әскери базалары 
ракета дүмпуінің астында қалды. Кейбір 
деректердің айтуынша, онда 80 адам қай
тыс болған. «Екі түйе сүйкенсе, ортасында 
шыбын өледінің» кері. 

Қазір жұртшылыққа өз басының мәсе
лесінен гөрі Трамптың не дегені, оған 
Иранның не деп жауап қатқаны қызығырақ 
болып тұр. Тіпті «бұл үшінші дүниежүзілік 
соғыстың басы ма?» «Мұндай қақтығысқа 
өзге мемлекеттер дайын ба?» деген 
сыңайлы қитұрқы сауалдар жиі қойылу
да. Ал, одан кім, не ұтады? «Біреудің үйі 
өртенсе, қойдың басын үйітіп алайын» 

(Соңы. Басы 1-бетте)

(Соңы. Басы 1-бетте)

ЖАЗА

Бұтақ өзенінің арнасын 
кеңейту, тазарту жұмыстары 
2019 жылдың қаңтар, ақпан 
айларының аралығында жүр
гізілген. Бірақ, жобалықсме
талық құжатта жағалаудағы 
талдарды кесу көрсетілмеген. 
Осылайша Нурдин Усиповтың 
тікелей тапсырмасымен Бұтақ 
өзеніндегі ағаштарды қасақа
на және заңсыз кескен. Олар

дың арасында Қызыл кітапқа 
енген әрі жойылып кету қаупі 
бар қара қандыағаш та бар. 
“Берекелді” ЖШС жүргізген 
жұмыстардың нәтижесінде 37 
түп күміс терек заңсыз оталып, 
жойылып кетудің алдында 
тұрған қара қандыағаштың түп 
тамырына зақым келген. Яғни, 
ол өсуін тоқтатқан. Мамандар
дың қорытындысы бойынша, 

АҒАШ 
ОТАҒАНДАР 
СОТ АЛДЫНДА

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ № 2 СОТЫ ШЫМКЕНТТІК “БЕРЕКЕЛДІ” 
ЖШС ДИРЕКТОРЫ НУРДИН УСИПОВКЕ ҚАТЫСТЫ  ҚЫЛМЫС

ТЫҚ ІСТІ ҚАРАДЫ. МЕРДІГЕР КОМПАНИЯНЫҢ БАСШЫСЫНА БҰТАҚ 
ӨЗЕНІНІҢ АРНАСЫН АШЫП, ЖАҒАСЫН КЕҢЕЙТУ КЕЗІНДЕ АҒАШТАРДЫ 
ЗАҢСЫЗ КЕСКЕНІ ҮШІН АЙЫП ТАҒЫЛУДА. БАСТЫ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫН
ДА МЕМЛЕКЕТТІК АЙЫПТАУШЫ ӘСЕЛ ӨТЕНОВА АЙЫПТАУ АКТІСІН 
ОҚЫДЫ. 

оқи ға болған кезде мен Сары
ағашта болдым. Ол жерде 
про рабтар болды», – дейді ол. 

Сотқа дейінгі тергеу кезін
де кемшіліктер жіберілген. 
Өйткені сотталушы орыс тілін
де бірдебір сөз құрап, сөй
лей алмайды. Сол себепті ол 
барлық құжатты қазақ тіліне 
аударуды сұрады. Әрі тергеу 
кезінде формальды қорғаушы 

мердігердің ке
сірінен келген 
ш ы ғ ы н  м ө л 
шері 347 мың 
743 теңгені құ
райды, – деді 
прокурор. 

А л а й д а , 
Ш ы м к е н т т і ң 
Са рыағаш ау
данында тұра
тын компания 
басшысы қыз
меткерлерінің 
заңсыз әрекеті
нен хабарсыз 
болғанын айта
ды. 64 жаста
ғы сотталушы 
ө з  а й ы б ы н 
мо йындамай 
отыр. «Компа
ния маған тие
с іл і .  Алайда 

қатысқан. Сотталушы құжатқа 
қол қойғанын жоққа шығарып 
отыр. Ол өзі Ақтөбеде бірде 
бір рет болмаған. Бұл жерде 
өкілдері жұмыс істеген. Ең 
бастысы келген шығынның 
орнын толтырған. Мердігер 
490 мың теңгеге көшет сатып 
алып, әкімдік қызметкерлері 
көрсеткен жерлерге қайтадан 
отыр ғызды, – дейді адвокат 
Дамир Сатқұлов. 

Айта кетелік, Ақтөбеде 8 
өзеннің арнасын кеңейтуге 
6,5 млрд теңге қаржы бөлін
ген еді. Жергілікті билік бұл 
жұмыстың жүргізілуіне 2017 
жылғы су тасқынының себеп 
болғанын айтқан. Тазарту жұ
мыстары кезінде Қызыл кітап
қа енген, сирек кездесетін 
талтеректер заңсыз кесілген. 
Табиғатқа залал келтіргені 
үшін 3 мердігеркомпанияның 
үстінен қылмыстық іс қозғал
ды. ҚР Қылмыстық кодексінде 
мұндай заң бұзушылықтар 
үшін айыппұлдан 3 жылға де
йінгі мерзімге бас бостанды
ғынан айыру жазасы қарас
тырылған. 

Жансая 
ЕСМАҒАНБЕТОВА, 

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

Айша
ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Мысалы, көлемі 100 айлық 
есептік көрсеткіштен 200 ай
лық есептік көрсеткішке өскен 
шағын несиені қайтару мерзімі 
бес жылдан жеті жылға артты
рылып, өсімі алты пайыздан 
төрт пайызға азайтылыпты. 
Яғни, әрбір адам 500 мың тең
геден астам несие алып, өзінің 
жеке ісін аша алады. Оны алу 
үшін бұрынғыдай «Бастау» 
бағдарламасы арқылы арнайы 
оқу талабы жойылды. Несиеге 
қол жеткізу үшін нақты айна
лысатын істің жобасы негізінде 
әлеуметтік келісімшарттар 
жасалатын болады.

Денсаулық сақтау ісіне қа
тысты да жаңалықтар бар
шылық. Бұл ретте Сапар
баев Парламентте қаралып 
жатқан Денсаулық сақтау ко
дексін тілге тиек етті. Оның 
айтуынша, бұл құжатты дай
ындаудағы бас ты мақсат – 
қазақстандықтардың денса
улығын нығайтып, халықтың 
өмір сүру ұзақтығын қазіргі 
73 жастан 75 жасқа жеткізу. 
Осыған орай Үкімет денсаулық 
сақтау саласын 2025 жылға 
дейін дамыту жөнінде мемле
кеттік бағдарлама қабылдады. 
Онда үкіметтің, жергілікті атқа
рушы биліктің медициналық 
қызметтің сапасын арттыру, 
емдеу орындарының матери
алдықтехникалық базасын 
жақсарту, медициналық қыз
меткерлердің жалақысын арт
тыру, мемлекеттікжекеменшік 
әріптестікті нығайту шаралары 
қамтылып отыр. Бағдарлама 
аясында жалпы құны 53 млрд 
теңге көлеміндегі 127 жоба 
іске қосылмақ. Емдеу орында
рын дәрілік заттармен қамта
масыз етудің тиімді жү йесі 
жасалып, соның арқасында 
биыл жыл сайын туындайтын 
қиындықтар жойылды. 

Журналистер тарапынан 
спикерлерге біраз сауал қо
йылды. Олар негізінен ха
лықтың жұмыссыздығы мәсе
лесін өзек етті. Әріптестер 
жастардың екі қолға бір күрек 
таппай отырғанын, Еңбек бир
жасы ұсынатын жұмыс жа
лақысының қазіргі күнкөріс 
деңгейіне сай келмейтінін 
айта келіп, мұндай жағдайда 
вицепремьердің не істеуге 
кеңес беретінін білгісі келді. 
Бұған Сапарбаев онша қина
ла қоймады. Ол бар болғаны 
«жастар табысты азсынбай 
жұмыс істей беруі керек, қа
былданып жатқан бағдарлама
ларды пайдаланып, тіршілігін 
жақсартуға қарекет ету керек» 
деп ақыл айтты.

Мәшбекұлының пайымын
ша қазір жұмыс көп, жастар тек 
қиындықтан қашпай екі жерде, 
қажет десе демалыс күндерін
де де жұмыс істеуі керек. Ви
цепремьер ұсынған дәулетті 
болудың рецепті осы.
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ЗАҢ ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІНІҢ АРТУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕ АЛА МА?

Аягүл МИРАЗОВА, Қазақстанның Еңбек Ері, ҚР Білім беру ісінің үздігі:
Енді ондай келеңсіздіктің алдын алуға осы заң себепші болады. Ұстазға сапа-

лы білім беруден басқа міндет жүктелмесе екен. Ұстаз тек «қайтсем беретін 
білімім сапалы болады, оқушының білім көкжиегін қалай арттырамын» деген 
нәрсеге ғана бас қатыратын болса, біздің мақсатымыздың орындалғаны. 

Бізде ата-аналар өздерінің көп міндетін ұстазға артып қойған. Сондықтан 
ата-аналардың жауапкершілігін көтеру мәселесін де заң жобасында анық көр-
сетсек артық болмас еді. Баланың мектептен емес, үйден алған тәрбиесі маңыз-
ды екенін түсінетін кез жетті. Мәселен қазақ тілінің дамымай жатқаны да үйде 

Ұлжалғас ЕСНАЗАРОВА, ҚР Білім беру ісінің үздігі:   
Бала құқығын қорғау, ұстаздарға әдепсіз мінез-қылық көрсет-

кені үшін, орынсыз есептілік, қағазбастылық, заңсыз тексерістер 
үшін нақты айыппұлдардың қарастырылуы заңның тағы бір ар-
тықшылығы деп ойлаймын.  

Осы орайда айта кетер жайт, баласын бірнеше жыл шетелде оқы-
тып келген ата-ана «Ол жақта ұстаздар да оқушылармен бірге тоқ-
сандық демалысқа шығады екен. Мәселен көктемгі демалыс басталды 
ма, ұстаздар да оқушылармен бірге көктемгі демалысқа кетеді, мек-

Сауалнаманы әзірлеген Қалдыбай ДҮЙСЕМБАЕВ

ата-аналардың тілге деген құрметінің төмендігінен деп санаймын. Бала төбелессе де, аяғы ауыр болып 
қалса да, суицид жасаса да, сабақ оқымаса да, ең аяғы жол-көлік оқиғасына ұшыраса да ұстаздардан 
сұрау салынып, сынып жетекшісінен жауапкершілік талап етіліп жатады. Ал, баланың өз ата-анасы 
ше? Заңда осы осы мәселе қалыс қалды. Өзім бірнеше рет осы заңда «ата-аналар міндеті енгізіліп, олар-
дың жауапкершілігін күшейтетін мән-жайлар талап етілсе» деп ұсыныс айтып едім. Бірақ, ескерілмеді. 

тепке құлып салынады. Демалыс кезінде мектептен ұстазды таппайсың, тіпті оны сол 
уақытта мазалау құқығына қол сұғу екенін естіп таңқалдым» деген болатын. Бізде демалыс 
кезінде ұстаздар жұмыс істейді. Тіпті беретін сабағы болмаса да мектепке бір көрініп кет-
песе мектеп директоры жазалап жатады.  Әлі де болса ұстаздар құқығы сондай дәрежеде 
қорғалуына күш салуымыз керек деп санаймын.

СОТ ЗАЛЫНАН

МІНБЕР

ТАНЫМАЛДАР АРАСЫНДАҒЫ ТЕКЕТІРЕС  
неліктен қараусыз қалды?

ЖАРТЫ МИЛЛИОН 
МҰҒАЛІМДІ ҚУАНТҚАН ҚҰЖАТ

Материалдық 
ынталандыру 

тетіктері 
Жалпы саны 21 баптан тұратын 

«Педагог мәртебесі туралы» заңдағы 
қарастырылған жаңашылдықтар бір-
неше бағытты қамтиды. Енді солар-
дың әрқайсысына жеке-дара тоқталып 
көрейік. 

Ең алдымен, ұстаздардың құқықта-
рын кеңейту және өзіне тән емес жұ-
мыстан босату, жүктемесін азайтуға 
баса мән берілген. Орта білім беру 
ұйымдарының мұғалімдері үшін 2020 
жылы жалақыны 25  пайызға  өсіру 
және төрт жыл ішінде екі есе арттыру 
көзделген.  Үлгілік  оқу жоспарлары 
төмендеуі  есебінен  2021 жылдың 
1  қыркүйегінен  бастап  орта  білім 
мекемелеріндегі педагогтардың нор-
мативтік оқу жүктемесін 18 сағаттан 

Өткен жылдың қазан айында қоғам 
белсендісі, журналист Сәуле Әбілда-
ханқызы өзінің «Facebook» әлеуметтік 
желідегі  парақшасында  атышулы 
істердің ортасынан табылып жүрген 
адвокат Абзал Құспанмен  сұхбат-
тасып, басы дауға  қалған болатын. 
Адвокат аңдамай сөйледі ме, әлде 
журналист жөнсіз  сұрақ  қойды ма, 
әйтеуір әлеуметтік желіде екеуара 
сұхбат барысында ҚР Қазақ  күресі 
федерациясының президенті Арман 
Шораевтың «ар-намысына тиіп, шын-
дыққа жанаспайтын ақпарат таратқан” 
көрінеді. 

Елге  белгілі  тұлғалардың  ара-
сындағы дау көп ұзамай заң тезіне 
алынып,  алғашқы  сот  тыңдалымы 
2019 жылдың желтоқсан айында өт-
кен болатын. Осы сот отырысында 
Арман Шораев жауапкер Сәуле Әбіл-
даханқызы мен Абзал Құспан «ар-на-
мысыма тиді, шындыққа сай келмейтін 
ақпарат таратты» деген мазмұндағы 

ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ СОҢҒЫ КҮНІНДЕ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОҚА ЕВ  ЕЛІМІЗДЕГІ ЖАРТЫ МИЛЛИОННАН АСА ҰСТАЗДЫҢ ЖҰМЫСЫН РЕТ-
ТЕЙТІН ЕКІ БІРДЕЙ ЗАҢ ЖОБАСЫН МАҚҰЛДАП, ҚОЛ ҚОЙДЫ. ОНЫҢ БІРІ — ҚР 

«ПЕДАГОГ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫ БОЛСА, ЕКІНШІСІ — «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ-
ЛИКАСЫНЫҢ КЕЙБІР ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРІНЕ ПЕДАГОГ МӘРТЕБЕСІ, ОҚУШЫ 
МЕН МҰҒАЛІМГЕ ЖҮКТЕМЕНІ ТӨМЕНДЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫ. БҰЛ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТАР 2020 ЖЫЛ-
ДАН БАСТАП КҮШІНЕ ЕНІП, КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ІСКЕ АСЫРЫЛМАҚ. ЖАҢА ЗАҢНЫҢ 
ҚАНДАЙ  ЖАҢАШЫЛДЫҚТАРЫ БАР? ЕНДІ МҰҒАЛІМДЕРГЕ ҚАНДАЙ ЖАҒДАЙ ЖАСА-
ЛАДЫ? ОЛАРДЫҢ МӘРТЕБЕСІН КӨТЕРУ ҮШІН ҚАНДАЙ ШАРАЛАР КӨЗДЕЛГЕН?

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

айыппен сот төрелігінен он млн тең-
ге моральдық өтем өндіруді сұрады. 
Алайда, судья Суханова қос тараптың 
тыңдалымынан кейін келесі сот оты-
рысын 2020 жылдың 6  қаңтарында 
жалғасатынын айтқан-ды.

Осылайша, межелі күнде Алматы 
қаласы Жетісу аудандық сотына жи-
налған халықтың қарасы аз болған жоқ. 
Тіпті біразы сот залына сыймай қалған-
дықтан олар сот отырысын көршілес 
залдағы арнайы экраннан бақылады. 

Арман Шораев аталған дауға түрткі 
болған материалды көшіріп басқан 
«Қазақ үні» сайтына қатысты дауды 
сотқа дейінгі  тәртіпте шешкенімен, 
Сәуле Әбілдаханқызы мен Абзал 
Құспанмен арадағы дау бойынша бір-
ден сотқа шағымданған. Сот отыры-
сында анықталғандай, Арман Шораев 
сотқа шағым түсірмес бұрын не Аба-
зал Құспанға, не Сәуле Әбілдаханқы-
зына жазбаша ескерту жасап,  уәж 
білдірмеген. Бұл дегеніміз, талапкер 
дауды сотқа дейін реттеу тәртібінде 
біраз кемшілікке жол берген деген сөз.

Нәтижесінде үзілістен кейін қос та-
рап та судьяға ортақ келісімге келген-
діктерін жеткізді. Яғни, жауапкерлер 
талапкердің талабы бойынша Сәуле 
Әбілдаханқызының 2019 жылдың 6 қа-
занындағы сұхбатын жойып, жазбаша 
түрде оны теріске шығарып, кешірім 

сұрауы тиіс болса, өз кезегінде Арман 
Шораев дауды тоқтатуға дайын екенін 
жеткізді. Судья мұндай жағдайда та-
лап арыз иесінің мемлекеттік баж са-
лығы толық көлемде қайтарылатынын 
және басқа да құқықтарын түсіндірді. 

Ал,  кеңесу бөлмесінен оралған 
судья ҚР Азаматтық процестік кодек-
сінің 168, 279, 280, 268, 269, 429-бап-
тарын  басшылыққа алып талап қою 
арызын қараусыз қалдыру туралы ұй-
ғарым шығарғанын хабарлады. Жетісу 
аудандық  соты аталған азаматтық 
істі сотқа дейінгі дау-дамайды реттеу 
тәртібінің сақталмауына байланысты 
қараусыз қалдырды. Сондай-ақ, судья 
талапкерге  он күн ішінде Алматы қа-
лалық сотына шағым түсіруге құқылы 
екенін түсіндірді. Егер тараптар дауды 
соттан тыс шешуге ұйғарған жағдайда 
А.Шораевтың мемлекеттік  баж  са-
лығын заңда көрсетілген тәртіпке сай 
қайтарып ала алатынын тағы да еске 
салып өтті.  

Абзал ҚҰСПАНОВ, жауапкер:
– 2019 жылдың 6 қазанында Сәуле 

Әбілдаханқызы өзінің «Facebook» 
парақшасында Ислам Әбішов пен Серік 
Түкеевке қатысты қозғалған қыл-
мыстық іс бойынша менен адвокат 
ретінде сұхбат алды. Әңгіме тікелей 
эфирде өрбіді. Жалпы сұхбат бары-
сында мен қорғауымдағы Әбішов пен 
Түкеевке қатысты іске байланысты 

Камила ЫСҚАҚОВА 
«Заң газеті»

16 сағатқа төмендету жөнінде норма 
бекітілді. Білім және ғылым министрі 
Асхат  Аймағамбетовтың  сөзінше, 
заңда материалдық ынталандырудың 
бірнеше тетігі  қарастырылған және 
осы нормаларды жүзеге асыру үшін 
2024 жылға дейін бюджеттен 5 трлн 3 
млрд теңге бөлінеді.  

Материалдық ынталандыру аясын-
да сынып жетекшілігі және дәптер тек-
сергені үшін төленетін ақыны екі есеге 
арттыру, біліктілік санаты үшін мектеп 
директорлары мен олардың орынба-
сарларының жалақысын 30-дан 100 
пайызға дейін қосымша ақы төлеп арт-
тыру, тәлімгерлік үшін 1 базалық лау-
азымдық жалақы (17 500 теңге), педа-
гогикалық шеберлігі үшін лауазымдық 
жалақыдан 30 бен 50 пайыз аралығын-
да жаңа қосымша ақы, халықаралық 
конкурстар мен жарыс жеңімпаздарын 
дайындаған педагогтерге үш лауазым-
дық жалақыға дейін біржолғы сыйақы, 
магистр дәрежесі бар ұстаздарға 10 
АЕК мөлшерінде үстеме ақы, «Қазақ-
станның еңбек сіңірген ұстазы» құр-
метті атағы үшін педагогтерге 1000 АЕК 
мөлшерінде біржолғы сыйақы төлеу 
қарастырылған.  

Маманды қорғау

Сонымен қатар педагогті өз міндеті-
не жатпайтын функцияларға тартқаны 
үшін алдымен ескерту беріледі, егер 
бір жылдың ішінде бұл әрекет қайта-
ланатын болса, 20-120 АЕК мөлшерін-
де айыппұл салынады. 

Бұдан басқа заңда ата-ананың жа-
уапкершілігін арттыру, бала құқығын 

қорғау, ұстаздарға әдепсіз мінез-құлық 
көрсеткені үшін, орынсыз есептілік, 
қағазбастылық,  заңсыз тексерістер 
үшін нақты санкциялар, яғни айыппұл-
дар қарастырылған. 

Мұғалімнің қызметіне қойылатын 
талаптар күшейтіледі,  ұстаздардың 
этика мәселелеріне баса назар ау-
дарылады. Ол үшін әрбір білім беру 
мекемесінде әдеп кеңестері жұмыс 
істейтін болады.

Мектептерге 
бейнебақылау 

камералары қойылады

Орталықтандырылған телекомму-
никация қызметінде сөйлеген сөзінде 
ҚР Премьер-Министрінің орынбасары 
Бердібек Сапарбаев «Мұғалімдердің 
мәртебесі туралы» заңның қабылда-
нуын білім мен ғылым саласындағы 
айрықша жаңалық ретінде атап өтті. 

Білім саласын дамытудың 2020-25 
жылға арналған мемлекеттік бағдар-
ламасында да қамтылған шара көп. 
Негізгі міндет – қазақстандықтардың 
білім деңгейін көтеру. Ол үшін бірін-
ші  кезекті  балалар балабақшамен 
барынша  қамтамасыз  етіліп,  апат 
жағдайындағы 121 мектеп пен 3 ауы-
сымда оқитын 37 мектеп мәселесі 
толығымен шешіледі. Оған қосымша 
елді мекендерде интернат, спорт зал-
дары салынбақ. Жоғары білім сала-
сына берілетін қаржы 2 есе, ғылымға 
берілетін қаржы 7 есе өсетін болады. 
Кейінгі кезде көп сыналып жүрген же-
кеменшік оқу орындарына қатысты да 
үкімет тарапынан нақты шара қабыл-
данды. Өткен жылдың соңында атқа-
рушы билік жанынан арнайы құрылған 

комиссияның шешімі бойынша елдегі 
707 оқу орны біріктірілмек. 

Орта білім беретін ұйымдарда бала-
лардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
айрықша назар аударылады. Ағымдағы 
жылдың  бірінші  қыркүйегіне  дейін 
барлық мектептер бейнебақылаумен 
қамтамасыз етіліп, ондағы инспектор-
лардың штаты көбейтілмекші. Елдегі 
барлық мектептерге әжетхана орнаты-
латын болады», – деп атап өтті Берді-
бек Мәшбекұлы журналис терге берген 
сұхбатында.

Зейнет жасы 
төмендетілмеді

Мұғалімдердің бір  парасы 2018 
жылдың қараша айынан бері халық 
талқылауында болып,  қабылданған 
жаңа заңға кейбір маңызды ұсыныс-
тардың  енбей  қалғанына  наразы. 
Соның ең бастысы – 30 жыл жұмыс 
істеген ұстазды жасына қарамай зей-
нетке шығару туралы ұсыныстың қа-
былданбауы.

Өмір ШЫНЫБЕКҰЛЫ ұстаз:
– Заң асығыс дайындалды. Өз басым бұл заңнан педагогті қорғайтын 

ештеңе таппадым. Сайлау-санақ секілді мұғалімнің міндетіне жатпай-
тын жұмыстардан да бұл заң мұғалімдерді қорғай алмайды. Мұғалімнің 
міндетіне жатпайтын жұмыстарға жеккен басшыға ескерту жасалады 
екен. «Бір жыл ішінде бұл жағдай қайталанса ғана әлгі басшыға айыппұл 
салынады» дегені тіпті арзан қулық. Бір жыл ішінде 2 сайлау болмайты-
нын білесіздер. Естеріңізде болса, өткен Президент сайлауында кейбір 
әлеуметтік желі қолданушылар мен оппозициялық көзқарастағы қайрат-
керлер «Сайлау заңын бұрмалады» деп мұғалімдердің атына тіке қарғыс 
айтқандарын оқыдым. 

Дариға МҰШТАНОВА ҚР Білім беру ісінің үздігі, «Ерен еңбегі үшін» 
медалінің иегері:

– «Педагог мәртебесі туралы» заңның қабылдануын жалпы ұстаздар 
қауымына деген үлкен қамқорлық, мұғалімнің жауапкершілігін арттыру, 
ұстаз қызметінің қоғамға ауадай қажет екендігін сезіндіру деп ұғынамын. 

Қазіргі таңда жалақыны көтеру, қаржылай қолдау деген, әрине, жақсы. 
Жалпы, марапат, мадақ, сыйақы, алғыс хат дегендердің алакөздікті, дүр-
дараздықты, сыпсың әңгімені көбейтуден басқа пайдасы жоқ. Өз маман-
дығын, баланы жан-тәнімен сүйген ұстаз ешқандай қосымша ақысыз-ақ 
бар жиғанын шәкіртінің бойына сіңіру үшін еңбек етеді деп ойлаймын. 
Ұстаз үшін ата- ана үмітін, шәкірт сенімін ақтап, жемісін көруден артық 
бақыт жоқ. Менің жаныма қазіргі қоғамда әкесіз тәрбиеленіп жатқан 
ұлдардың көптігі қатты батады. Мұғалімнің жалақысын көтеру арқылы 
мектептерге ер-азаматтар көбірек келсе, ұлдарымызды нағыз ерлерше 
тәрбиелеуге ықпалы зор болар еді деген үмітім зор.

Айгүл АХМЕТОВА
«Заң газеті»

сұрақтарға жауап беріп, бұл іс қайдан 
пайда болды дегенге келгенде, оның 
тапсырыспен жасалуы мүмкін екенін 
айттым. «Неге олай дейсіз?» – де-
генге мен қорғауымдағы азаматтар 
Әбішов пен Түкеевтің айтуынша, 
бұл істің артында осы адамдар тұр 
деп, үш лауазымды тұлғаның атын 
атадым. Бірақ, мен мұны өз атым-
нан емес, қорғауымдағы адамдардың 
сөзіне сілтеме жасап айтқан бола-
тынмын. Өйт кені, бұл сөзді Әбішов 
пен Түкеев 30 қыркүйектегі алдын 
ала сот тыңдалымында да айтқан 
болатын. Бұл жерде мен, әсіресе, Сәуле 
Әбілдахан қызына қатысты қозғалған 
іске басынан бастап келіскен жоқпын.  
Жалпы ҚР Жоғарғы Сотының төраға-
сы Жақып Асанов шама келгенше 
азаматтық дау-дамайларды көбейт-
пеу, оны сотқа дейін шешу мәселе-
сіне ерекше басымдық беріп отыр. 
Статис тика бойынша әрбір төртін-
ші адам соттасып жүр. Әрине, бұл 
жақсы емес. Сондықтан біз өз тара-
пымыздан тиісті шараларды қабыл-
дап, бұл істі сотқа жеткізбей шешуге 

дайынбыз. Егер Арман Шораев бізді 
ар-намысымызға тиді деп есептесе, 
біз өз кезегінде осы дауға себеп болған 
ақпараты теріске шығарамыз. 

Жандарбек ОЖАРОВ заңгер:
(Арман Шораевтың сенімді 
өкілі)

– Жалпы сот шешімді заңға сай 
шығарды. Біз енді бұл істі жау-
апкерлермен арадағы келісімге 
байланысты шешуге ниет білдіріп 
отырмыз. Яғни, бұл жағдайда сот 
басқаша шешім шығаруы мүмкін 
емес еді. Біз талапкерлерге осы 
дауға қатысты өз талаптары-
мызды айттық. Олар соған сай 
барлық талаптарымызды орындап, 
аталған сұхбатты әлеуметтік 
желіден өшіріп, теріске шығарып, 
жазбаша кешірім сұраса болғаны. 
Ал, моральдық шығынға келсек, 
біздің мақсатымыз ақша өндіру 
емес, ар-намысымызды қорғау бола-
тын. Сондықтан, өтемақы өндіру 
туралы талабымыз жоқ. 
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танылып, оған 3 жылға бас 
бостандығынан шектеу жаза-
сы тағайындалды.

– Қазақ отбасында не-
кенің бұзылуы үйреншікті 
жағдайға айналып бара 
жатқандай. Мұның себебі 
неде деп ойлайсыз? 

– Расында да, ажырасқан-
нан кейін әкенің балаға көңіл 
аудармауы, тәрбиесіне ара-
ласпауы, баласымен жүйелі 
түрде кездесіп тұрмауы, 
алимент төлемеуі, еріне сөзін 
өткізе алмаған әйелдің өшін 
баласынан алуы қоғамдық 
дертке айналды. Билер кеңесі 
және біздің қызметкерлеріміз 
де осындай келеңсіздіктерді 
болдырмаудың бар мүмкіндік-
терін қарастыруда. 

Оның үстіне соңғы кез-
дері формальді түрде неке 
бұзу кеңінен үрдіс алып 
бара жатыр. Билер кеңесінің 
алдына келген жағдайда да 
олардың татуласуы өте қиын. 
Себебі көп жастар Үкімет-
тен АӘК алу және пәтер алу 
үшін некелерін бұзуға әрекет 
жасап жатады. Ал, түрлеріне 
қарасаң бір-бірімен ұрысып 
жүрген адамдарға мүлдем 
ұқсамайды, негізгі ойларын 
ашып айтпай жасырады. Мұн-
дай жағдайда психологиялық 
әдістерді қолдану арқылы 
екі жақтың шынайы бет-бей-
несін анықтауға тырысамыз. 
Анықталған жағдайда олар-
дың тұрғылықты мекен-жайы-
на адам жіберіп, көршілерінен 
сұрау жүргізіп, бірге тұрып 
жатқандары белгілі болса, 
неке бұзудан бас тартып, 
тиісті шара қолданылады. 

– Қазіргі сот саласын-
да тағы қандай жаңа-
лықтар, жетістіктер бар?

– Сот істерін жүзеге асыру 
барысында ақпараттық техно-
логияны қолдануға барынша 
жағдай жасалуда. Автомат-
тандырылған электронды 
құжат айналымы, Жоғарғы 
Сот пен облыстық соттардың 
интернет кеңістігінде болуы, 
сот процесі кезінде сот-
талушының және адвокаттың 

қатысуымен бейнеконферен-
циялық байланысты пайда-
лануы, азаматтардың соттағы 
құжаттарының қозғалысын 
интернет арқылы біліп оты-
руы бүгінгі күнгі еліміздегі сот 
саласының жетістіктері. 

Жақында пилоттық 
жоба шеңберінде «күзетпен 
ұстау» бұлтартпау шарасын 
3 айға дейін ұзарту туралы 
бір өтінішхат бейнебайла-
ныс жүйесі арқылы, яғни, 
«TrueConf» мобильді қосым-
шасы көмегімен қаралды. 
Бұл іс бойынша күдіктінің 
және жәбірленуші адвокат-
тарының Байқоңыр қалалық 
сотына келуге мүмкіншілігінің 
болмауы себепті, сот отыры-
сына «TrueConf» мобильдік 
қосымшасы арқылы қатысып, 
уақыты мен жолына жұм-
сар қаражаты үнемделді. 
«SMART сот» жобасы іске 
қатысушыларға басқа қалада 
болған сотқа онлаин ре-
жимінде процеске қатысып, 
өзінің процессуалды құқықта-
ры мен міндеттерін жүзеге 
асыруға, оның ішінде жари-
яланған сот актісі бойынша 
түсіндірмені онлайн режимін-
де алуға мүмкіндік берді. 
Бұқаралық ақпарат құралда-
рымен арадағы байланысты 
нығайтудың арқасында да 
соттың ашықтығы жолға 
қойылды.

– Қалалық соттың 
қазіргі тыныс-тіршілігі 
қандай?

– Негізі қалалық сотта сот 
төрелігін үш судья жүзеге 
асыратын болса, кеңсе қыз-
меткерлері өндіріске түскен 
істер мен арыз-шағымдар 
тіркелгеннен бастап, олардың 
қозғалысы мен статистикасы, 
істер бойынша қабылданған 
сот актісінің орындауға жол-
дануы, істер мен құжаттардың 
мұрағатқа сақтауға өткізілген-
ге дейінгі барлық қызметтерді 
жүзеге асырады.

– Әңгімеңізге рақмет!

Ләззат БЕЙСЕНБАЙ,
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Қазақстанда қазіргі күні 22 мыңнан астам көзі көрмейтін зағип 
адам бар екен. Солардың 1400-і Ақмола облысында тұрады. 
Бір Көкшетау қаласының өзінде 200-ден астам зағип бар. Қазақ 
зағиптар қоғамының өкілі Жақсыбай Айтқожиннің айтуынша, кеңес 
заманында Көкшетауда зағиптар қоғамының жұмыс істеп тұрған 
іргелі кәсіпорны болыпты. Ол кезде зағип жандардың арасында 
жұмыссыздық деген атымен болмаған. Өкінішке қарай, қазір 
ол кәсіпорынның жұмыс көлемі азайып кеткен. Қол-аяғы бүтін 
адамдарға жұмыс тауып бере алмай отырған жергілікті билік 
зағиптарды еңбекпен қамту мәселесін жылы жауып қойған. Ильф 
пен Петровтың «Он екі орындығының» кейіпкері «суға кетушілерді 
құтқару ісі суға кетушілердің өз ісі» деп айтқанындай, зағиптарды 
еңбекпен қамту зағиптар қоғамының өз шаруасы болып қалған 
жайы бар. 

Рас, квота арқылы бірлі-жарым жұмыс орындары ұсынылып 
жатады. Дегенмен, олар тым мардымсыз және жалақысы да 
өте төмен. Осыған орай зағиптар мемлекет берген азын-аулақ 
жәрдем ақымен жан бағады.

Былтыр тәуелсіздік күні мерекесіне орай, Көкшетаудағы қазақ 
зағиптар қоғамының оқу-өндірістік клубы «Мен әлемді жүрегіммен 
көремін» атты шығармашылық фестиваль ұйымдастырды. Зағип 
жандар арасында өткен бұл фестивальдің ұйымдастырушылары   – 
«Қазақ зағиптар қоғамы» қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық 
филиалы мен зағип және көзі нашар көретін жандарға арналған 
кітапхана және «Көкшетау» корпоративтік қоры.

Шараға Ақмола облысының бірқатар аудандарынан келген 
зағип жандар қатысып, олардың әрқайсысы сахна төрінде шыр-
қаған патриоттық әндерімен туған жерге, туған елге деген жүрек 
түкпірінде жатқан махаббаттарын паш етті. Отансүйгіштік деген 
қасиет азайыңқырап кеткен қазіргі күні зағип жандардың патриот-
тық әндер шырқап, ақындардың өлеңдерін оқуы айтарлықтай 
әсерлі болды. Ақкөл ауданынан келген Қайыржамал Кравченко, 
зеренділік жас қатысушы Амангүл Бәйкенова, степногорлық Нағи-
ма Құспанова сияқты өнерпаздар көрерменнің ыстық ықыласына 
бөленді. «Қазақ зағиптар қоғамы» қоғамдық бірлестігі Ақмола 
облыстық филиалының төрайымы Мәрия Тәңірбергенова фес-
тивальға қатысушыларға жүрекжарды лебізін білдірді. Кітапхана-
ның мерекеге орайластырып ашқан «Жырым сенсің, Тәуелсіздік!» 
атты кітап көрмесі де келушілердің көңілінен шыққандай болды.

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ АЙМАҚ

Телжан  ЖҮСІПОВ, 
Байқоңыр қалалық сотының төрағасы:

«ІС ҚАРАУ БАРЫСЫНДА ЕКІ ТАРАПТЫҢ 
ДА ҚҰҚЫҒЫ БҰЗЫЛМАУЫ ТИІС»

– Телжан Қуанышбек-
ұлы, қазір жер-жерде 
өткен жылдың жұмыста-
ры қорытындыланып 
жатқаны белгілі. Осы 
ретте  ең алдымен 2019 
жыл бойынша сот қара-
уына түскен қылмыстық, 
әкімшілік және азамат-
тық істердің жағдайы 
туралы айтып өтсеңіз. 
Істердің статистикасын-
да айырмашылықтар 
бар ма?

– Бұл арада әуелі, өт-
кен жылдың жұмыс есебі 
жасалып жатқандығына 
байланыс ты қорытындысы 
әлі толық шығарылмаған-
дықтан, әзірге салыстыру 
үшін 2019 жылдың 9 айына 
қатысты көрсеткіштерге 
тоқтала кетейін. 

Әрине, көрсеткіштерде 
едәуір айырмашылық бар. 
Статистикалық мәліметтер-
ге сәйкес, 2019 жылдың 9 
айында қалалық сот өндірісін-
де барлығы 608 іс болған. 
2018 жылдың 9 айында бұл 
көрсеткіш 779 еді. Айтып өт-
кен 608 істің 64-і қылмыстық 
істер (2018 жылдың 9 айында 
74 іс), 451-і азаматтық істер 
(2018 жылдың 9 айында 571 
іс), 93-і әкімшілік істер (2018 
жылдың 9 айында 134 іс).

Бұл статистикалық де-
ректерден 2018 жылдың 9 
айымен салыстырғанда 2019 
жылдың 9 айында Байқоңыр 
қалалық сотына келіп түскен 
қылмыстық істер саны 10 іске, 
яғни 14,2 пайызға, азаматтық 
істер 120 іске 21 пайызға, ал 
әкімшілік істер 41 іске, яғни  
30,5 пайызға азайғаны байқа-
лады. 

Өзіңіз білетіндей, былтыр 
Байқоңыр қалалық сотының 
бастамасымен  билер кеңесі 
құрылған болатын. Билер 
кеңесінің көмегімен тараптар-
дың арасындағы дау-дамай 
сотқа дейін жетпей, татуласу-
мен аяқталып келеді. Демек 
ата-баба үрдісін жалғаған 
билер кеңесі мүшелерінің 
арқасында сот әділдігін жү-
зеге асыру шаралары айтар-
лықтай жақсы нәтиже беріп 
отыр. Оған жаңағы сотқа келіп 
түскен істер санының азаюы 
туралы статистика дәлел. 

Біздің негізгі мақсаты-
мыз – кез келген істі қарау 
барысында екі тараптың да 
құқықтары мен бостандықта-
рын барынша қорғау, олардың 
құқықтарының бұзылуына 
жол бермеу. Сондықтан осы 
негіздер бойынша біз жеке 
ұйғарымдар, жеке қаулылар 
қабылдаймыз. 

– Ал медиаторлар 
қыз метінде қандай өз-
герістер болып жатыр?

– 2018 жылы медиация 
тәртібінде тоқтатылған аза-
маттық істер саны 38 болса, 
былтыр ол көрсеткіш 42-ге 
жетті. Өндірісте қаралған 411 
азаматтық істің 64-і тоқта-
тылып 15,5 пайызды құраса, 

42-сі медиация тәртібімен 
аяқталып 10,2 пайызды 
құраса, 1-еуі партисипативтік 
тәртіпте аяқталды. 

Кейбір дауларды сотқа 
дейін шешу мақсатында «Ме-
диация туралы» заң кеңінен 
қолданылады. Сонымен қатар 
мұнда бітімгершілік ісіне 
тартылғандарға ежелгі билер 
дәстүрін қолдануға тырыса-
ды. Мұндай заң судьялардың 
жүктемесін азайта түсері 
даусыз.

– Көрсетілген мер-
зімде өзіңіз қараған істер 
болды ма?

– Негізгі қызметім сот 
төрелігін жүзеге асыру 
болғандықтан, өндірісіме 
түскен істерді қарап, заңға 
сәйкес тиісті шешім қабыл-

даймын. Жанымдағы судья-
лармен бірге жыл сайын 
көптеген талдаулар, семинар-
лар өткізіп тұрамыз. Сөзімнің 
тұздығы ретінде өзім қатысқан 
бір әкімшілік құқық бұзушылық 
жөніндегі іс бойынша айтып 
өтейін. 

Отбасы бар бір әйел 
ішімдік ішіп, жұбайымен 
сөзге келіп қалады да ав-
токөлік айдап, оны басқа бір 
көлікке, одан әрі бір үйдің 
қақпасына соғады. Оқиға 
қала ішінде болған. Әкімшілік 
полиция осы іске қатысты 
хаттама толтырып, біздің 
сотқа жолдады. Жағдайды 
анықтау барысында автокөлік 
сол әйелдің атында екені 
және оның жүргізуші куәлігін 
әлі алмағаны анықталды. 
Яғни, басқару құқығы жоқ 
бола тұра әйел ішімдік ішіп, 
автокөлікті айдап кеткен. 
Жәбірленуші тарап кешірім 
берсе де, біз құқықбұзушының 
айыппұл төлеп құтылуына 
жол бермедік. Мәселені заң 
бойынша қарап, әйелді 20 
тәулікке қамау туралы шешім 
шығардық. Қос тарап та бұл 
шешімге келіспегенімен, заң 
жүзінде ешқандай айып-
пұл көзделмегендіктен, 
шешім өзгерген жоқ. Өйткені 
құқықбұзушылықтың бұл түрі 
ауыр салдарға әкеп соғуы 
мүмкін. Адам өліміне себеп 
болатын құқықбұзушылықтар-
дың алдын алу мақсатын-
да айыптаудың қатаң түрі 
көрсетілуі керек екенін айтып 
түсіндірдік. 

Бұдан бөлек экстремизм 
санатындағы қылмыстық 
құқықбұзушылық жасағаны 
үшін бір азамат қылмыстық 
жауаптылыққа тартылды. 
Байқоңыр қаласының тұрғы-
ны ұялы телефон арқылы 
«Вконтакте» әлеуметтік 
желісінде әлеуметтік парақша 
ашып, аталған парақшаға 
аудиофайл нысанындағы 
діни алауыздықты қоздыруға 
бағытталған діни уағызды 
сақтап, әлеуметтік желі пай-
даланушыларына таратқан. 
Сот үкімімен сотталушы  
Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 174-ба-
бының 1-бөлігімен кінәлі деп 
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ЖЕҢІМПАЗДАР АНЫҚТАЛДЫ

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор по
рация сы жас босанған аналар арасында жүргізілген «Цифрлы 
сәби» байқауының жеңімпаздарын анықтады.

Байқауға бала тууына байланысты берілетін жәрде
мақыны egov.kz порталы арқылы онлайн рәсімдеп, ол туралы 
әлеуметтік желіде пост жазған 50 ана қатысты.

Байқауға қатысушылар инстаграмм парақшасына пост 
жазып, Цифрлысәби хештегімен белгілеулері тиіс болатын. 
Жеңімпаздар кездейсоқ тәсілмен таңдалған 3 жеңімпазға 
bebek.kz интернетдүкенінен «Sweety» брендінің бір айлық 
қорының жөргектері табысталды. 

Жеңімпаздардың ішінде Түркістан облысы Созақ ауда
нының тұрғыны Жадыра Бекпенбетова және атыраулық 
Әйгерім Шалқарова мен Алтынгүл Қайырғозиева да бар. Жұ

баныш сыйлығы ретінде тағы сегіз жеңімпаз балалар азығы, 
ыдысаяқ, күтім құралдары сияқты тауарлар сертификаты
на ие болды.

Естеріңізге сала кетейік, бала тууына және оның бір 
жасқа дейінгі күтіміне байланысты берілетін екі жәрдемақы 
түрі онлайн egov.kz порталы арқылы рәсімделеді. Қызметті 
онлайн алу үшін egov.kz порталында «Бала туғанда берілетін 
және бала күтімі жөніндегі жәрдемақыларды тағайындау» 
қызметін таңдап, ондағы өтінішті толтыру қажет. Өтінім
мен қоса банкте ашылған есепшоттың нөмірі көрсетілуі 
тиіс.

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» 

Түркістан облысы филиалының
 баспасөз қызметі

ҚАЗІРГІ АҚША БИЛЕГЕН НАРЫҚ ЗАМАНЫНДА 
МҮГЕДЕК ЖАНДАР ТҮГІЛІ, ҚОЛ-АЯҒЫ БҮТІН, 

ДЕНІ САУ АДАМДАРДЫҢ КҮНКӨРІСІ ҚИЫНДАП КЕТ-
ТІ. ЕКІ ҚОЛҒА БІР КҮРЕК ТАБА АЛМАЙ ЖҰМЫССЫЗ 
ЖҮРГЕНДЕР ҚАНШАМА. ОСЫНДАЙ ҚИЫН КЕЗЕҢДЕ 
ЕКІ КӨЗІ КӨРМЕЙТІН ЗАҒИП ЖАНДАРДЫҢ ЖАҒДАЙЫ 
ҚИЫН ЕКЕНІН КӨКІРЕК КӨЗІ ОЯУ ӘРБІР АДАМ ТҮСІНЕРІ 
АНЫҚ.

МЕН ӘЛЕМДІ 
ЖҮРЕГІММЕН 

КӨРЕМІН

Осы орайда айта кететін бір жайт, 80 жылдан астам тарихы бар 
қазақ зағиптар қоғамы Ақмола облыстық филиалы өңірдегі  ерте-
ден келе жатқан қоғамдық ұйымдардың бірі саналады. Бұрындары 
ұйымның  өзінің дүркіреген кәсіпорны болған. Онда тұрмысқа, 
өнеркәсіпке қажетті көптеген заттар шығарылған. Ол кәсіпорын-
да жүзден астам адам жұмыс істеген екен. Өкініштісі, тоқырау 
кезеңінде жұмыстары тоқтап қалған, ал, қазір жұмыс істеп тұрған 
кәсіпорынның шығаратын өнім көлемі мардымсыз.

Кездескен осындай қиындықтарға қарамастан, зағиптар қоға-
мы уақыт көшінен қалмай, тіршілік етуге талпынып келеді. Зағип-
тардың арасында отбасын құрып, бала тәрбиелеп, немере сүйіп 
отырғандар көп. Олар кітапханаға келіп, Браиль әдісімен кітап 
оқып, жандүниелерін рухани байытып тұрады.          

Тәуелсіздік мерекесіне орайластырып өткізілген «Мен әлемді 
жүрегіммен көремін» фестивалі адам баласы нендей ауырт-
пашылықтарға кезіксе де,  өмірдің салған сынақтарына қасқайып 
қарсы тұруға болатынын көрсетіп берді. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 
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Басты жұмысымыз билік пен 
қоғам арасындағы байланыстарға, 
мемлекеттегі саяси процестерге, 
билік пен азаматтық қоғам институт-
тарының байланысына сараптама 
жасап, қабылданған шешімдерге 
өзіміздің ой-пікірімізді білдіру. Біз 
саясаткер емеспіз. Біз ғылыми-прак-
тикалық талдау орталығы болған соң 
қоғамның диагнозын қойып, кемшілік-
терді жеткізіп отыруымыз керек. Қазір 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасынан 
кейін гуманитарлық пәндерге қайта-
дан көңіл бөліне бастады. Меніңше, 
ол дұрыс. Себебі инженер, доктор, 
мұғалім болса да, өзінің еліндегі 
саяси жүйе қалай құрылды? Бізде 
басқарудың қандай формалары, 
қандай билік институттары бар екенін 
қандай мамандықта болсаң да білуің 
керек. Бұрынғы тарихымызға да көңіл 
аударсақ, кеңестік дәуірде жүйе-
ге байланысты маркстік-лениндік 
философия, КПСС тарихы, ғылыми 
коммунизм деген сияқты пәндер 
енгізіліп, студенттер мемлекеттік 
емтихан тапсыратын. Менің ойым-
ша Қазақстан мемлекеті деген не? 
Оның саяси жүйесі мен партия жүйесі 
қандай? Оның ұлттық қауіпсіздігі 
неден тұрады? Ұлттың мүддесі неден 
шығады? Сыртқы істері мен байланы-
стары қалай деген сияқты қарапайым 
дүниелерін қоғам да білуі тиіс. Оның 
негіздерін  
ЖОО-да емес, мектептен бастап 
үйретуіміз керек. Конституция оған 
қандай мүмкіндіктер беріп отырғанын, 
ертең өз қызметін жасап жүргенде 
құқықтарын қалай қорғау керектігін, 
бұл үшін қандай заңдар қабылданға-
нын білу қажет. 

– Біздің қоғамның диагнозы 
қаншалықты дәл қойылған 
және неге өткен жылы әлеу-
меттік мәселелер шиеленісіп 
кетті? 
– Ол жерде біраз мәселе бар. 

Бірінші, «алдымен экономика, содан 
кейін саясат» дедік. Бүгінгі күнде ол 
ескіріп қалған сияқты. Бізде билік өз 
бетімен, азаматтық қоғам өз бетімен 

Есенжол АЛИЯРОВ, Қазақстан гуманитарлық-саяси конъюнктура орталығының президенті: 

«Мемлекет деген – ХАЛЫҚ»
ондай шешімдердің кері байланысы 
болуы шарт. Мысалы, жер жөнінде 
Парламент шешім қабылдағанда 
ел көтеріліп кетті. Сосын уақытша 
тоқтатты. Конституцияда жер мемле-
кеттікі деп жазылған. Ал, мемлекет 
деген кім? Конституцияда ең жоғарғы 
билік халықтан құрылатыны ай-
тылған. Олай болса, Конституция ға 
жер мен оның астындағы және басқа 

50 пайыздан төмен болды. Сол кезде 
көп скептиктер бұл мемлекеттің 
келешегі жоқтығын айтты. Сол сияқты 
елдің байлығы пайда болғаннан 
кейін, билікте жүрген шенеуніктер 
содан пайда көруі мүмкін екеніне көзі 
жеткеннен кейін бұл саяси жүйені 
ары қарай да ұстап қалғысы келді. 

Әрине бүкіл байлықты, бюджетті 
халық билей алмайды. Ол абсурд, 
утопия. Халық тек қана өзінің өкілі 
арқылы билей алады. Халықтың бәрі 
митингке шыға берсе оны саясаттану 
охлократия дейді. Топтың билігінен 
бүкіл мемлекет қашады. Демократия 
деген – заңдар арқылы әр биліктің 
рөлін түзеу. Біреуінің күші азайса 
коррупцияға жол ашылады. Біреуі 
біреуін жей бастайды. Парламент ол 
біздің жіберіп отырған өкілдеріміз. 
Біз мемлекет басшысын сайласақ, 
Үкімет құрамын жеңген партия құрауы 
керек. Президент Конституцияның 
кепілі болу үшін, менің ойымша, 
атқарушы биліктен тыс болуы тиіс. 
Атқарушы билік, яғни Үкіметті тек 
қана жеңген партия өзінің бағдарла-
масына байланысты Президенттің 
тапсырмасы бойынша қалыптасты-
руы тиіс. Президенттің миссиясы – 
мемлекеттегі тұрақтылықты, ұлттық 
қауіпсіздікті сақтау, заңды бұзуға 
жол бермеу, жеңген партияның уәде 
берген бағдарламасын тиімді, уақы-
тылы орындауына мүмкіндік беру. 
Орындамаса Парламентті де, Үкіметті 
де таратып, қайта сайлау жасауға 
Президенттің мүмкіндігі болуы керек. 

– Конституцияға өзгеріс
тер енгізу қажет шығар бұл 
үшін?
– Әрине. Заңдар орындалу үшін 

бәріне бірдей болуы тиіс. Тыйым 
салынды ма, Президентсің бе, Пре-
мьер-министрсің бе, әкімсің бе, сен 
орындауың керек. Мысалы, ұлттық 
парктерге барар жолда экологиялық 
бекеттер бар. Онда әрбір адам эколо-
гиялық алым төлейді. Оның қасында 
тұрсаңыз әкімдіктен, Үкіметтен біреу 
өтсе ешқайсысы ақша төлемейді. 
Сонда заңды біреулер орындауы 
қажет те, біреулер орындамай ма?! 
Жиналып жатқан ақша қалай, не үшін 
жұмсалып жатқанын да қоғам білуі 
тиіс мәселе. Бұл үшін олар жылда 
есеп беруі керек. Қазір олардың 
ешқайсысы есеп беріп отырған жоқ. 
Ал, заң деген халықтың келісімі. Бізде 
әлі де сол ережелерді бұзып жатқан 
субъектілер бар. 

– Ғылымизерттеу инсти-
туттарының және талдау 
орталықтарының пікірімен, 
сараптамасымен,  эксперттік 
талдауымен Үкімет қанша-
лықты санасып отыр?
– Саяси процестерге келгенде 

атқарушы билік әлі де 1990 жылда-
ры жасалған саяси жүйені өзгертуге 
құлықсыз. Елдің тұрақтылығы үшін 
институттардың бәрі жұмыс жасауы 
керек. Ол бір адамға ғана байланыс-
ты болмау қажет, институттардың 
қызметіне байланысты болатын нәр-
се. Бұл билік – ол қоғамдық ұйымдар, 
ол Парламент, ол партиялар. Соны 
қалыптастыратын саяси жүйе сағат 
сияқты жұмыс істеуі тиіс. Мысалы, 
Польшаның бүкіл басшылығы ұшақ 
апатынан қайтыс болғанда хаос 

басталған жоқ қой. Жүйе жұмыс 
істеді. Президент пен Парламентін 
сайлап, Үкіметін қайта тағайындап 
алды. Құдай сақтасын, бірақ біз-
де сондай жағдай болса өте қиын 
жағдай орнауы мүмкін. Сол себептен 
Парламенттің, Үкіметтің, партиялар 
мен қоғамдық ұйымдардың күші мен 
бағыты бір болуы керек. 

– Бұл үшін қажетті заңнама 
жасалған ба?
– Бізде квази деген сөз бар. Қазақ-

ша айтқанда «сияқты» деген сөз ғой. 
Бізде бәрі бар сияқты. Алайда істеп 
жатқан ісін, олардың бәсекелестігін 
көріп жатқанымыз жоқ. Билік қоғамға 
тәуелді болу үшін оның ертеңгі 
мүддесі, лауазымы қоғамның пікіріне 
байланысты болуы шарт. 

– Оған билік дайын ба?
– Бұл «дайын ба» деп айтылатын 

нәрсе емес. «Дайын емеспіз» де-
ген әңгімені тоқтату керек. Бұл үшін 
сайлау жүйесін ретке келтіріп алған 
жөн. Дайын еместігімізді алға тарта 
берсек 10, 20, 50 жылға артқа кете 
береміз. Сайлау өткізіңіз. Бірінші рет 
қателік болар. Сайлаушылардың кей-
бірі популистерге еріп кетуі мүмкін. 
Екіншіде, ол ойланады. Үшіншіде, 
сайлаған адам бұл сайлаудан кейін 
менің мұқтажым, мүддем емес ба-
ла-шағамның, елдің, қоғамның мүд-
десі өзгереді дегенді, өзінің бақуатты 
өмір сүруі соған байланысты екенін 

түсінеді. Сол себепті дұрыс мағынада 
мемлекеттік қайраткерлерді, көшбас-
шыларды іздеу керек. Қазақстанда 
қазір шынайы сайлау өтсе бәсеке-
лестік жүріп, «кім көшбасшы болуға 
дайын» десе, санаулы адамның атын 
атарсыз. Ал, біздің арамызда қанша-
ма ақылды, іскер жандар жүр. Оны 
елге таныстырмай отырмыз ғой. Оны 
таныстыру үшін партия арасында 
бәсекелестік болу қажет. Яғни, сай-
лауға қайта келіп тірелеміз. Партия-
ның ең бірінші мақсаты бәсекелестік 
арқылы елдің қолдауымен билікке 
таласу. Сол кезде көп сұрақтар 
шешіледі. 

– Кейбіреулер халықтың 
саяси қоғамдық санасы әлі 
жетілген жоқ дейді. Келісесіз 
бе?
– Оны кім айтып жүр?! Ол біздің 

Парламенттің орны дұрыс болмаған-
дықтан. Парламентте бәсекелестік 
жоқ, онда халықтың қолдауымен кел-
ген азаматтардың саны аз. Сондықтан 
көпшілік қауым оны «Үндемес Пар-
ламент, ештеңеге көңіл аудармайтын 
Парламент» деп санайды. Ол менің 
жеке пікірім емес. Егер шынымен 
бәсекелестік қалыптасып, сайлаушы-
ларға тәуелді болса «Нұр Отан» пар-
тиясы қазіргіден 10 есе артық жұмыс 

сек ертең мемлекеттің тұрақтылығы 
бұзылуы мүмкін екенін билік те 
түсініп жатыр. Сол себепті сұрақты да 
басқаша қоюымыз керек: Парламент-
тік сайлау бұрынғы принциптермен 
өте ме, әлде жаңа принциптермен 
партиялардың бәсекелестігі арқылы 
сайлануы қажет пе, 2020 жылы саяси 
өзгерістердің басын бастаймыз ба де-
ген сыңайлы. Сайлау – сайлау үшін 
емес, біздің саяси өміріміз үшін жаңа 
өзгерістер алып келеді. Сол тұрғыдан 
қарау қажет. 

– Нақты қай уақытта 
өтетіні ешкімге белгісіз боп 
тұр ғой...
– Президент, Парламент, Мәс-

лихат сайлауы да мерзімді уақытта 
өтіп тұруы керек. Кезектен тыс деген 
болмауы тиіс. Мысалы, АҚШ-та елдің 
бәрі біледі, 4 жылдан кейін 4-қара-
шада сайлау болатынын, қандай күн 
болса да. 

– Бізде ол жоқ қой...
– Ол да саяси қулықтардың бірі. 

Бұл ескіріп қалған саяси мәселелерді 
көрсетеді. Парламент сайлаулары 
уақытылы, белгіленген уақытта Ата 
Заң арқылы мерзімінде өтуі тиіс. Оны 
бұзуға ешкімнің құқысы болмауы 
шарт. 

– Мамандар дайындау мәсе-
лесіне көңіліңіз тола ма?
– Тәуелсіздік кезеңіндегі 29 жылда 

18 рет Білім министрі ауысты. Бәрі 

реформа идеясымен келеді. Не ай-
тылған жоқ сол кездері. Тұрақтылық 
болуы керек қой. Маман дайындай-
тын жүйеде тұрақты, ұлттық бағдар-
лама болуы қажет.  Біз рейтинг деген 
нәрсеге көп көңіл бөліп кеткенбіз. 
Ректорлар 3-4 жыл жұмыс істеп, мен 
ректор болған кезде рейтинг бәлен 
пайызға көтерілді дейді. Соған се-
несіз бе? Мүмкін емес қой. Ол 50-100 
жыл бойы қалыптасатын дүние. 

Ұлыбританиялық бір сарапшы-
ның білім сапасы жоғары болу үшін 
оқытушы-профессорлық құрамға 
бақылау болмауы керек деген пікірін 
оқыдым. Қазір көбі оқу процесі-
не байланысты емес есептермен 
айналысуға мәжбүр, бұдан бөлек 
оқытушының қоғамдағы мәселелер 
бойынша жеке пікірін айтуына шектеу 
қойылған. Саясаттануда шындықты 
айтпаса ол толық маман болмайды. 
Бұл диагнозды өтірік қойған дәрі-
гердің жағдайы сияқты ғой. Сол жүйе-
ні тәртіпке келтіріп алуымыз керек. 
Ол ведомствоны басқарған адамға 
байланысты болмауы тиіс. 

Екіншіден, ғылыми кадрлар да-
йындауда шешілмей жатқан мәселе-
лер бар. Мысалы, PhD докторанту-
раға өттік, олар 3 жылда диссертация 
қорғауға міндеттелген, соның ішінде 

(Соңы. Басы 1бетте)

Сыбайлас жемқорлықты тоқтату бүкіл халық болып 
шешетін мәселе. Халық саяси реформа не үшін 

жасалып жатқанын және біз неге саяси жүйені өзгертіп 
жатқанымызды, ол бізге қандай жақсылық алып келеді 
дегенді түсініп, қоғамның әр азаматы соған қосылмайын-
ша елде бірлік те, табыс та болмайды.

дамуда. Бірін бірі естімейді, түсінбей-
ді. Қазіргі Президенттің «халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» болуды жиі 
айтатыны сондықтан. Өйткені бізде 
билік азаматтық қоғамның дауысын 
әлі де толық естімей жүр ғой. Мыса-
лы, әкімдерді сайлау керектігі айты-
лады. Қоғамның оларды сайламай-ақ 
бақылауға мүмкіншілігі бар ғой. Билік 
қоғамдық жұмыстарды істеп жатқан-
да өзі басқарып отырған аумақтағы 
халыққа тәуелді болуы керек. 

– Оны қалай жасауға бола-
ды? 
– Биліктің қанаттарын қайта бөлу 

қажет. Бізде формальды түрде заң 
шығаратын өкілдікке ие Парламент 
және атқарушы билік пен сот билігі 
бар. Ал, Мәслихаттардың қандай 
күші, мүмкіншіліктері бар дегенде 
бәріміз күмілжіп қаламыз. Олар да 
атқарушы биліктің қызметін бақы-
лап, бағалай алады ғой. Мысалы, 
Мәслихат қала мен аудан халқының 
уәкілдері емес пе? Біз сайлау арқылы 
өзіміздің уәкілдігімізді бір адамға 
артамыз. Олар біздің атымыздан 
атқарушы биліктің не істеп жатқанын, 
бюджетті қаншалықты үнемді пайда-
ланатынын біле ме? Оны популистік 
шешімдерге емес, халықтың ең 
қажетті істеріне жұмсауына бақылау 
жасап отыр ма? Менің ойымша бізде 
атқарушы билік мемлекетті дұрыс 
түсінбейді. Олар өздерін мемлекет 
деген біз деп санайды. Мемлекет 
деген халық қой. Мемлекеттік басқа-
ру деген конституция, заң арқылы 
өзінің егемендігін бөлісу. Отбасы 
қаржысын үнемді пайдалану сияқты 
қоғамның қаржысын үнемді пайда-
лану. Тұңғыш Президент айтқандай, 
сыбайлас жемқорлықтың ұлғайып 
кеткені соншалық, оның ұлттық 
қауіпсіздікке ықпалы тие бастады. 
Бізде билік пен азаматтық қоғам ин-
ституттарының арасында бірлік жоқ. 
Азаматтық қоғам институттары заң 
арқылы билікке баға беріп отыруы 
керек еді. Меніңше, «қызмет құпия-
сы» деп шығарған грифтерді жою 
қажет. Халықтан жасыратын қан-
дай қызметтік құпия болуы мүмкін? 
Қала, аймақта болып жатқан істер 
мен бюджетке жиналған қаржының 
жұмсалуын жоспарлауда Мәслихат 
арқылы атқарушы билік уақытылы 
азаматтардың келісімін алуы тиіс. 
Көпшіліктің тағдырына ықпалы тиетін 

да байлығы мемлекеттің емес, ха-
лықтың меншігі деп түзету енгізу қа-
жет. Мәселен, В.Храпуновтың кезінде 
Алматыда жерді қаланың қажеттілігі 
үшін алып қоюға қалалық әкімдікке 
рұқсат беріп қойды. Олар орталықта 
тұрған тарихи маңызы бар ғимарат-
тарды бұзып, бүкіл аудандарды қазып 
тастады. Ипотекалық «бум» біткенде 
бәрі тоқтап қалды. Ол жерде қандай 
мемлекеттің мүддесі бар?! Яғни ол 
қаланың, қоғамның емес, бір адам-
ның мүддесі үшін пайдаланылып, 
баюына жол ашты. Ол шешімнің 
дұрыс еместігі сол уақытта қаншама 
рет айтылды. 

Сыбайлас жемқорлықты тоқтату 
бүкіл халық болып шешетін мәселе. 
Халық саяси реформа не үшін жа-
салып жатқанын және біз неге саяси 
жүйені өзгертіп жатқанымызды, ол 
бізге қандай жақсылық алып келеді 
дегенді түсініп, қоғамның әр азаматы 
соған қосылмайынша елде бірлік те, 
табыс та болмайды. 

– Азаматтық қоғамның 
белсенділігін қалай арттыруға 
болады?
– Заң арқылы, басқа жол жоқ. 

Саяси реформа дедік қой. Алайда, 
Парламенттің рөлін күшейту үшін 
оған пропорциялық жүйемен келетін 
партиялардың мүддесін көтеріп, 
оппозициялық партияны жау деп 
санамау керек. Ол да осы елдің 
азаматы ғой. Ұлыбританияда оппо-
зицияны – ұлы мәртебелі оппозиция 
дейді. Мәселен, бүгін «Нұр Отан» 
билікте отырса, ертең ұтылса оппо-
зицияға кетуі мүмкін. Бәсекелестік 
болмай Парламенттің ел алдындағы 
абыройы да төмен болады. 

– Президент Ұлттық қоғам-
дық кеңестің отырысында 
«Бізге парламенттік оппозиция 
институты қажет. Біз жаңа 
қоғамдық парадигманың басты 
шарты – балама көзқарастар 
мен пікірлер екенін түсінуіміз 
керек» деген еді... 
– Бұл уақыт келді деген сөз. 1990 

жылдардағы дағдарыс кезінде елді 
ұстап қалу үшін күшті Президенттік 
билік қажет болды. Саясаттану тео-
риясында елде басқа ұлттың өкілдері 
5 пайыздан жоғары болса ол мемле-
кет тұрақсыз болатыны туралы түсінік 
бар. Бізде тәуелсіздік жарияланған 
кезде мемлекет құрушы ұлттың үлесі 

Ұ лттық парктерге барар жолда экологиялық бекеттер 
бар. Онда әрбір адам экологиялық алым төлейді. 

Оның қасында тұрсаңыз әкімдіктен, Үкіметтен біреу 
өтсе ешқайсысы ақша төлемейді. Сонда заңды біреулер 
орындауы қажет те, біреулер орындамай ма?! Жиналып 
жатқан ақша қалай, не үшін жұмсалып жатқанын да 
қоғам білуі тиіс мәселе. Бұл үшін олар жылда есеп беруі 
керек. Қазір олардың ешқайсысы есеп беріп отырған 
жоқ. 

істер еді. Ертең қайта сайланайын 
деп әр депутат елдің, партияның 
мүддесінде нақты істері арқылы өзінің 
келешегін қорғай алады. Бәрін тұжы-
рымдап келгенде қоғамда өзгерістер 
болу үшін бәсекелестікпен шынайы 
партиялар Парламентке келіп, Консти-
туция арқылы жеңгені Үкімет құрауы 
қажет. Бүкіл дамыған құқықтық мемле-
кеттерде солай. 

Сосын кейбіреулер Парламенттік 
мемлекет құрсақ бәрі шешілетіндей 
көреді. Ол да мифтердің бірі сияқты. 
Біз партияның бәсекелестігі туралы 
айтып жүрміз, сол арқылы өмірден 
қалып бара жатқандаймыз. Батыс 
Еуропа партиялық жүйе, партияның 
болашағы бойынша дағдарысқа келіп 
жатыр. Адамзат жаңа формулалар 
іздеу жолында. Ал, біз олардың 
өткен жолына әлі түспей жатырмыз. 
«Maybah» шығып жатқанда біз «Жи-
гулимен» жүріп жатқан сияқтымыз 
қоғамдық өмірде.

– Президенттің сөздеріне 
қарап Парламент сайлауы 
науқаны жақындап қалды деп 
пікір түйіндеуге бола ма?
– Президент жаңа заттарды айтып 

жатыр. Халықты тыңдайтын Үкімет 
болу керек дейді. Жаңа жылдық 
құттықтауында халықтың әл-ауқаты 
болмаса мемлекет сәтті саналмай-
тынын сөз етті. Бұл жолды өзгертпе-

Scopus индекстеріне кіретін жур-
налдарда мақаласы жариялануы 
қажет. Оны кім алады? Дамыған 
елдердің біразында мақала жазуға 
талап қойылмайды. Ең бірінші өзіңнің 
жұмысыңды әйгілі жасауың керек. Біз 
жастарды дайын емес идеясын ше-
телмен бөлісуге итермелеп отырмыз. 
Гуманитарияда ол онша емес, ал 
нақты ғылым саласында біз жастар-
ды өз идеясын өзгемен бөлістіріп 
жатырмыз. 

– Қоғамдық диалог пен сенім 
алаңы ретінде құрылған Ұлт-
тық қоғамдық сенім кеңесі ха-
лық алдындағы жауапкершілік-
ті сезініп, ел үмітін ақтауы 
үшін не істеуі тиіс?
– Ол консультативтік кеңес. 

Қолында билігі жоқ. Бір кеңеске 
тіреліп қалмауымыз керек. Қоғам 
мен биліктің арасындағы диалог 
күнделікті болуы тиіс нәрсе. Ол бәрін 
шешеді деген ойдан аулақ болған 
жөн. Азаматтық қоғам институттары-
ның билікке өз ой-пікірлерін жеткізуге 
мүмкіндіктері болуы қажет. Саяси 
бәсекелестік болған жөн. Қайраткер 
тұлғалар өзінің азаматтық позицияла-
рын көрсетіп отыруы керек. 

– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»
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ТАТУЛЫҚҚА 
АПАРАР ТУРА ЖОЛ

ЖЕГІҚҰРТ МЕДИАЦИЯ

Сыбайлас жемқорлықпен күресу қоғамның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі 
болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет саналатын ол кеселден тыс қалған 
мемлекет әлемде кемде-кем. Сондықтан әрбір ел онымен күрес бағытында 
өзінің заңнамаларын қалыптастырып отыр. Осы ретте Қазақстан да оны өзінің 
мемлекеттік саясатының басым бағыттарының бірі ретінде белгіледі. Тіпті ТМД 
елдері арасында жемқорлықпен күрес туралы заңды алғаш қабылдаған мем-
лекет ретінде тарихта қалдық.

Өкінішке қарай, соған қарамастан елде жең ұшынан жалғасу тыйылмай 
тұр. Қызмет өкілеттігін теріс пайдалану немесе асыра пайдалану, пара алу 
мен пара беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік жалғандық жасау, сеніп 
тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, лауазымды 
адамдардың сот үкімін, шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау сынды 
қылмыстардың барлығы жемқорлық байланыстарды пайдалану арқылы жаса-
лады.

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық даму, нарықтық экономика-
ны құру, инвестициялар тарту процестерін баяулататын және демократиялық 
мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсер ететін, елдің даму 
болашағына айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс. Елбасы өз Жолдаулары-
ның бірінде «демократиялық қоғам жағдайында қылмыс пен сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес ерекше мәнге ие болады» деп атап көрсеткен-ді. Яғни бұл 
мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты жою бағытындағы кешенді және жүйелі 
күрес жүргізу саясаты жанданып, әрі қарай жалғасын табады деген сөз.

Осы саясатты жүзеге асырудың бір тетігі Тәртіптік кеңес арқылы жүргізіледі. 
Ол бойынша Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» заңы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкер-
лерінің Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуын қадағалап, аталған заңна-
ма мен кодекс талаптарының бұзылуына жол берген қызметкерлердің тәртіптік 
жауапкершілігін қарау белгіленген.

Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
мәселелердің қатарында. Сыбайлас жемқорлықтың мемлекетті ішінен жойып, 
жетістіктерді жоққа шығаратыны, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіні 
күмәнсіз. Оның алдын алу мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының 
бірі болып танылғаны сондықтан.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жі-
герін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық 
амалдарын қолдану ғана тиімді тетік болмақ. Ел болып еңсемізді көтергеніміз-
ге, тәуелсіздігімізді алып, әлемге танылғанымызға отыз жылға жуық уақыт 
өтті. Өткенімізге көз салсақ, Елбасы белгілеп берген сындарлы саясаттың 
арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған 
құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, ел экономикасы мен 
әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орнымызды 
айқындадық. Бүкіл әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен таныл-
ды. Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі кесел-
дерден айығуды міндет етіп қойды.

Айта кету керек, сыбайлас жемқорлықпен күрес Ескелді аудандық сотында 
әр күннің негізгі тақырыбы болып есептеледі. Жұмыс барысында әрбір судья 
мен сот қызметкерлерінің бұл кеселге жол бермеуіне қатысты қатаң талап 
қойылған. Сотқа түрлі сұрақтарымен келген адамдармен төрағаның, судьяның 
сөйлесуі сот жасауылының қатысуымен өтеді. Дөңгелек үстел барысында  басқа 
мемлекеттік органдардың  өкілдерімен түсіндіру шаралары өтіп тұрады.  

Б.ТЕМИРБЕКОВ,
Ескелді аудандық сотының судьясы 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

Ж
аң

а 
те

хн
ол

ог
и

я

ТАПСЫРМАЛАР 
ТИІМДІ ОРЫНДАЛЫП КЕЛЕДІ 

тық технологияның қолданылуы дегенде алдымен «Сот кабинеті» 
электронды сервисін айтамыз.

Сонымен қатар, Хромтау аудандық сотымен ҚР Жоғарғы Сотының 
«жедел нәтиже» жобасы негізінде жасалған «Түнгі сот», «Smart Сoт» 
пилоттық жобалары қарқынды жұмыс жасауда. Атап айтсақ, «Түнгі 
сот» пилоттық жобасы шеңберінде 62 әкімшілік іс қаралды. Пилот-
тық жоба бойынша жол-көлік оқиғаларына, отбасылық-тұрмыстық 
қатынастарға, ұсақ бұзақылықтарға қатысты әкімшілік істер қа-
ралады. Жобаның ең басты мақсаты сотта дауларды жедел шешу, 
судьялардың жүктемесін азайту, істерді жылдам қарауды және 
мүдделі тараптарға қаралған істердің нәтижелерін алуға мүмкіндік 
бере отырып, полиция қызметкерлерімен үздіксіз қызмет атқаруды 
қамтамасыз ету. Сондай-ақ, әкімшілік істер азаматтарға жұмыс 
уақытынан кейін қолайлы уақытта қарауға тағайындалады.

Атқарылған осынау жұмыстар отандық сот жүйесінің заң 
үстем дігін қамтамасыз етуге қатысты тапсырмаларды тиімді 
орын дап келе жатқанын көрсетеді. 

А.АХМЕДИЯР,
Хромтау аудандық сотының кеңсе бас маманы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

Электронды үкімет құру мемлекеттің аса маңызды тапсырма-
ларының бірі болғандықтан, соған орай сот жүйесі де биліктің бір 
тармағы ретінде электронды құжат айналымын енгізу арқылы 
электронды сот ісін жүргізуге біртіндеп көшуге бет бұрып келеді. Сот 
жүйесіндегі ақпараттық технологиялар сот төрелігінің тиімділігін 
арттырып, іс жүргізудің ашықтығы мен жариялылығын қамтама-
сыз ететіні, азаматтардың сотқа сенімділігін нығайтатыны анық. 
Мысалы, қазірдің өзінде ақпараттық технологияны қолдана отырып, 
арызды беру және тіркеу сатысынан бастап заңды күшіне енген сот 
бұйрығын орындауға дейінгі азаматтық істердің жаңа тәртіпте 
қаралуы қағазбастылықты қысқартуға, сот жүйесіндегі жүктемені 
азайтуға мүмкіндік береді.

Электронды сот өндірісін іске қосудың негізгі мақсаты тұрғын-
дардың сотпен байланысын жеңілдету, олардың өздеріне қолайлы кез 
келген уақытта сотқа жүгінуіне жағдай жасау, сот үрдісін ашық әрі 
айқын жүзеге асырып, заң үстемдігін орнату. Сот жүйесінде ақпарат-

«Белгілі бір саладағы шешімдер дің 
әділетсіздігіне қатысты жолданатын 
көптеген шағымдар нақты мемлекеттік 
органда немесе аймақ та күрделі түйт-
кілдер бар екенін көрсетеді», – деп 
Президент Қасым- Жомарт Тоқаев 
Қазақстан халқына Жолдауында мем-
лекеттік қызмет төңірегіндегі түйткіл-
дерді атап өткен болатын.

Конституцияның негізінде біздің 
мемлекетімізде заңнамалық реттілік 
жүйеленіп, адам және азамат құқығы 
мен бостандығы қалыптасқан. Бұл 
зайырлы елдің белгісі. Осыған орай 
әрбір мемлекеттік қызметші қоғам 
алдында да, әрбір азамат алдында 
да кәсіби жауапкершілік арқалайды. 
Ал бұл жауапкершілікті орындау өз 
кезегінде сот органдарындағы «Б» 
корпусының мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілеріне немесе сот кеңсесінің 
мамандарына міндеттелген.  

Осынау міндетті атқару барысын-
да әркімнің кәсіби қызметті тиімді 
орындауға қажетті білімі мен ше-
берлігінің және икемділігінің деңгейі 
анықталады. Әрқашан да болып 

жатқан өзгерістерге талдау жүргізу 
және жұмысты жақсарту бойынша 
уақытылы шаралар қабылдай білу, 
ұжымда сенімді қатынастар мен 
бірлескен тиімді жұмыс қағидатта-
рын орнықтыруға жұмылдыру кеңсе 
меңгерушісінің жұмысындағы басты 
көрсеткіш болуы тиіс деп сеніммен 
айта аламын.

Себебі мемлекеттік органдар-
дың қызметкерлері тарапынан жол 
берілетін бюрократтық кедергілер-
ге кезіккен тұлғаның мемлекеттік 
билікке деген сенімі немесе заңның 
үстемдігіне деген көзқарасы өзге-
ретіні шындық. Сондықтан аудандық 
сот кеңсесінің қызметкерлері әр-
біріміз Конституциямен белгіленген 
адам және азамат құқықтарының 
қамтамасыз етілуі үшін жауапты 
еке німізді сезініп, мемлекетке және 
ха лыққа қызмет етуге бағыт алған 
мем лекеттік органдардың өзара әре-
кет ету механизмін қалыптастыруға 
мін детті екенімізді назарда ұстаймыз. 
Сондай-ақ, өзімізге жүктелген мем-
лекеттік қызметшінің функциялық 

міндеттерін орындай отырып, әділ 
сот төрелігін жүзеге асырудағы судья-
лардың қызметіне көмек көрсетеміз. 

Осы ретте сот төрелігінің ашық-
тығы мен қолжетімділігін қамтамасыз 
ету бағытындағы БАҚ-пен жұмыс-
ты ұйымдастырудың ерекше орын 
алатынын атап өткім келеді. Өткен 
жылдың қорытындысымен аталған 
бағыттағы жұмысымыздың нәтиже-
лері бойынша облыстағы 38 соттың 
ішіндегі алдыңғы соттардың қата-
рынан көрінуіміз соның дәлелі.

Сөз соңына таман Жолдауға қайта 
соқсақ, Президент онда «халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» қағидатын 
ұсынды. Ал мұның бәрін жүзеге асыру-
да әуелгі салмақ мемлекеттік қызмет-
шілерге түспек. Әрине бұл бағытта бел-
гілі бір жүйелілік қалыптасқан. Алайда 
заман талабы оны сәт сайын дамытып, 
жаңартып отыруды қалайды. 

Ләззат ЖАКИЛИНА, 
Тарбағатай аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

БIЗ МҮЛДЕ ЖАҢА ҚОҒАМДА ӨМIР СҮРIП ЖАТЫРМЫЗ. ЖАҢА ҚОҒАМНЫҢ СИПАТЫ 
IСКЕРЛIК БОЛСА, БҰЛ ЖОЛДА ЖЕТIСТIКТЕРIМIЗ АЗ ЕМЕС. АЛАЙДА ШЕШIМIН ТА-
БУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТIН КҮРДЕЛI МӘСЕЛЕЛЕР ДЕ БАР. ОЛ – ӘЛЕУМЕТТIК МӘСЕЛЕ. 

БҰЛ САЛАДА ТҮЙIНI ТАРҚАТЫЛМАЙ ТҰРҒАН ТҮЙТКIЛ – КОРРУПЦИЯ. ЕЛIМIЗДЕ ОҒАН 
ҚАРСЫ АРНАЙЫ ҚАБЫЛДАНҒАН ЗАҢДАР ДА, АТҚАРЫЛЫП ЖАТҚАН ЖҰМЫСТАР ДА 
БАРШЫЛЫҚ. БIРАҚ БҰЛ ОСЫМЕН ШЕШIМIН ТАПТЫ ДЕГЕНДI БIЛДIРМЕЙДI.

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ!

ЗАЙЫРЛЫ ЕЛДІҢ БЕЛГІСІ 

сот жүктемесін жеңілдетуге бағыт-
талған дауларды шешудің баламалы 
тәсілі ретінде медиация енгізіліп, ол 
заңнамалық тұрғыда бекітілді. 

Медиация – өзара қолайлы ше-
шімге келу мақсатында медиатордың 
көмегімен тараптардың ерікті келісімі 
бойынша жүзеге асырылатын дауды 
реттеу әдісі. Ал. медиатор делдал 
деген ұғымды білдіреді. 

Жоғарғы Соттың бастамасымен 
жүзеге асырылып жатқан «Соттағы 
татуластыру рәсімдері» пилоттық жо-
басы аясында тәжірибемізге судья- 
медиатор қызметінің енгізілуі құптар-
лық іс дер едім. 

Халыққа істі медиациямен біті-
ріңіз дер деуден гөрі татуласып, бітім ге 
келсе қаржы мен уақыт үнемде летіні, 
баж төлемдері өздеріне қайтарыла-
тыны түсіндірілсе, әлдеқайда нәти-
желі болар еді. Сол себепті судья-ме-
диаторлар қызметін енгізу арқылы 
сот ісін жүргізу халықты медиацияға 
жақындатудың тиімді әдісі болып 
табылатынын уақыт өзі дәлелдеп 
отыр десек артық айтқандық емес. 

Судья-медиатор мен кәсіби медиа-
тордың сот ісін жүргізудегі қызметінің 
негізгі мақсаты бір мүддені көздейді. 
Ол дауласушы тараптарды татулас-
тыру, екі жақты ортақ мәмілеге кел-
тіру, қоғамдағы даукестік деңгейін 
төмендету. 

Бүгінгі таңда әрбір сотта үйдегі 
тұр мыстық жағдайға жақындатыл-
ған медиация кабинеті ашылған. 
Жағымды тұрмыстық жағдайдағы 
бөлмеде судья-медиатор тараптар-
дың эмоция ға берілмей, өз ойын, 
қарсылығын ашық айтуына мүмкіндік 
бере отырып, қалыптасқан мораль-
дық-психологиялық жағдайды өз 
ой сүзбесінен өткізіп, тараптарға 
дау ды шешудің ең тиімді тетігін ұсы-
нады. Тараптардың медиациялық 
келісімін заңнамаға сәйкес бекітеді. 
Сөзге тоқтаған тараптар қаржы мен 
уақыт үнемдегеніне, баж салығы өз-
деріне қайтарылатынынына көздері 
жетіп, татуласып қайт қандарын өзім 
қатысқан сот процес терінен көріп, 
медиацияның тиім ділігіне куә болып 
жүрміз. 

Жұмыссыздық, отбасылық өмірге 
дайын болмау, әлеуметтік қиын-
дықтар жұбайлардың арасындағы 
кішігірім дауды ұлғайтып сотқа дейін 
жеткізуіне түрткі болатыны рас. Қуа-
нарлығы, бәрі бірдей осы мақсатта 
істің соңына дейін бара бермейді. 
Өйт кені ажырасуға, ортақ мүлік-
ті бөлуге арыз берген жұбайлар 
судья- медиаторлардың білікті кәсі-
би түсіндірме жұмыстарынан кейін 
ойланып, отбасын сақтауға әрекет 
жасап жатады. Бұл қуанарлық нәр-
се. Себебі отбасы – мемлекеттің 
негізі. Демек отбасының сақталуы 
мемлекет іргесінің де берік сақта-
луына сеп. 

Сондықтан қазақ қоғамының ежел-
ден ұғымына жақын медиация инсти-
туты азаматтарымызды татулыққа 
апаратын тура жол дегім келеді. 

Бекмұхамет СЕРІКБАЕВ, 
Қазақстанның Заңгерлер және 

Журналистер одағының мүшесі 
ЖАРКЕНТ ҚАЛАСЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

ТЕМІРҚАЗЫҚ

СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ ҚОҒАМДА ОТ-
БАСЫЛЫҚ, ЕҢБЕК, ТҰРҒЫН ҮЙ, 
ӘР ТҮРЛI ҚАРЫЗДАРДЫ ӨНДIРУ 

СИЯҚТЫ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ҚАТЫНАСТАРДАН ТУЫНДАЙТЫН 
ДАУЛАРДЫҢ КӨБЕЮI ОТБАСЫЛЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР МЕН ХАЛЫҚТЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТIК ЖАҒДАЙЫНЫҢ ТӨМЕН-
ДЕУIНЕН БОЛЫП ЖАТҚАНЫН МОЙЫН-
ДАҒАНЫМЫЗ АБЗАЛ. РЕСМИ ДЕРЕК 
БОЙЫНША ЕЛIМIЗДЕ ӘРБIР ҮШIНШI 
ШАҢЫРАҚ ШАЙҚАЛАДЫ ЕКЕН. БҰЛ 
ОЙЛАНТАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ. 

Жаратылысынан сөзге тоқтаған 
текті, жомарт, ержүрек, ұлттық коды 
мықты, қаны мен жаны таза ежелгі 
қазақ қоғамында рулар арасындағы ірі 
даулар мен басқа да барлық ұсақ дау- 
дамайды билер институты арқылы 
әділетті шешіп, тараптарды татулас-
тыра отырып, залалдың орнын тол-
тырып отырғаны тағылымды тарихы-
мыздан белгілі. Сол дәстүрді қайта 
жаңғырту ретінде елімізде белең алып 
баражатқан даукестікті азайту арқылы 

ЖЕҢ ҰШЫНАН 
ЖАЛҒАСУ 

ЖАРҒА ЖЫҒАДЫ 
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Алматы қаласы 
Ұялы тел.: 8(747)428-26-10
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

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

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ТОО Арлан-консалтинг, 
Семей қ.,  К.Мұхаметханов көшесі, 23 «А». 
Тел.: 8 (705) 798-58-18

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

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М.Горький 
көшесі, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 25-77-
17.

«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.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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 
көшесі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы  
тел.: 87774348344 және Ақтау қаласы.

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

Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Жел-
тоқсан көшесі, 20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), ди-
ректоры Кривилова Татьяна Ивановна. Шым-
кент 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.

ИП «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокза-
лы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. 
ardawka_94@maіl.ru, Тел: 87058762218.

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  

ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-
24-78

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

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қа-
бат. Тел.: (87152) 46-74-77.

«Версаль Бизнес», Атырау қаласы, Сы-
рым Датов көшесі, 35-үй, «Сырым Тобе» БО, 
102-бөлме. Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы 
тел.: 8701 920 45 38.

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

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы 
көшесі, 55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 
419в-бөлім, 426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы 
тел.: 8707-705-9222 Emaіl:kaldybayeva@
maіl.ru.

ӘРТҮРЛІ

БАНКРОТТЫҚ
2. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы ұйғарымымен «KAZ Product 

Group» ЖШС-ін банкрот деп тану туралы өндіріс қозғалды.

Баспасөз — 2020

Құрметті оқырман!
«Заң газеті» және «Юридическая газета», «Заң», 
«Фемида» басылым дарына жазылу жалғасып жатқанын 
естеріңізге салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан қол үзіп 
қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921
заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928
заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849
«Фемида» – 75858

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

Біздің басылымдарға
«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, «Қазпресс» ЖШС 
дүң гір шек тері және Алматы қаласын дағы «Дауыс» жүйесі 
ар қы лы жазы лу ла ры ңызға болады.

zanreklama@maіl.ru

ТАРАТУ
3. «ДРУЖБА» ЖШС, БСН 901240000285, өзінің таратылатыны ту-

ралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, 
Самарская көшесі, 87-үй.

8. «АС инвест корпорейшн» ЖШС, БСН 050740012834, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекен-
жайда қабылданады: Алматы қаласы, Өтеген батыр көшесі, 11-үй. 

9. «Apex Investment Company» ЖШС, БСН 070940002239, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Қарасай батыр көшесі, 
151-үй, 22-пәтер. 

4. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 
туралы» Қазақстан Республикасы заңының 62-бабына сәйкес «КазКомТрансСистем» 
ЖШС, БСН 041140016405, «Теміржолэнерго» ЖШС, БСН 030540002227, біріктіру 
арқылы қайта ұйымдастырылатындығы туралы мәлімдейді. Қайта ұйымдасты-
рылған «Теміржолэнерго» ЖШС бірігу нәтижесінде барлық құқықтары мен міндет-
темелері бойынша өткізу актісіне сәйкес «КазКомТрансСистем» ЖШС құқықтық 
мұрагері болып табылады.

«КазКомТрансСистем» ЖШС барлық талаптар мен наразылықтары осы хабар-
ландыру шыққан мерзімінен бастап екі ай аралығында мына мекенжай бойынша 
қабылданады: ҚР, Нұр-Сұлтан қ-сы, Д.Қонаев к., 10-үй, 1812 каб., телефон: 8 (7172) 
612-114.

Құқықтық мұрагер туралы мәлімет: «Теміржолэнерго» ЖШС, ҚР, Нұр-Сұлтан 
қ-сы, Д.Қонаев к., 10-үй, БСН 030540002227.

5. «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестік-
тер туралы» Қазақстан Республикасы заңының 62-бабына сәйкес «Теміржолэ-
нерго» ЖШС, БСН 030540002227, өзіне «КазКомТрансСистем» ЖШС, БСН 
041140016405 біріктіру арқылы қайта ұйымдастырылатындығы туралы м ә л і м -
дейді. Қайта ұйымдастырылған «Теміржолэнерго» ЖШС бірігу нәтижесінде 
барлық құқықтары мен міндеттемелері бойынша өткізу актісіне сәйкес «Каз-
КомТрансСистем» ЖШС құқықтық мұрагері болып табылады.

«Теміржолэнерго» ЖШС барлық талаптар мен наразылықтары осы хабарлан-
дыру шыққан мерзімінен бастап екі ай аралығында мына мекенжай бойынша 
қабылданады: ҚР, Нұр-Сұлтан қ-сы, Д.Қонаев к., 10-үй, 31-қабат, телефон: 8 
(7172) 611-791, 611-788.

Бірігетін ұйым туралы мәлімет: «КазКомТрансСистем» ЖШС, ҚР, Нұр-Сұлтан 
қ-сы, Д.Қонаев к., 10-үй, БСН 041140016405.

6. ШҚО бойынша МАЭС-ның 23.12.2019 жылғы ұйғарымымен 
«UKT group» ЖШС-не қатысты (БСН 080940017982, заңды мекен-
жайы: ШҚО, Өскемен қаласы, Самарское шоссе көшесі, 29-үй) оңал-
ту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды. Талап-шағымдар 
хабарландыру интернет-ресурста жарияланған күннен бастап бір 
айдың ішінде мына мекенжайда қабылданады: Өскемен қаласы, 
Михаэлис көшесі, 24/1 үй, 2-қабат, тел.: 8 777 241 82 89.

7. «Валют – Транзит Банк» АҚ (әрі қарай – Банк) тарату комиссиясы Банктің 
үшінші кезектегі кредиторы – «КФГД» АҚ-мен (әрі қарай – Қор) есептесуді жүзеге 
асырады.  

01.01.2020 жылғы жағдайға сәйкес, Қордың талаптары 56,23 %-ға қанағаттанды-
рылған, бұл қаржылай 10 млрд 313 млн теңгені құрайды. 2019 жылы Қорға қарызды 
өтеу үшін аударылған жалпы сома 500 млн теңгені құрады. Банк тарату массасын 
толықтыруды Банктің бағаланған жеке мүлкін сату мен дебиторлық қарызын өндіру 
арқылы жалғастыруда. Банкті тарату басталғалы жалпы сомасы 4 млрд 647 млн 
теңгенің мүлкі сатылды. Банкті тарату басталғалы дебиторлық қарызды өндіруден 7 
млрд 911 млн теңге көлемінде қаржы түсті. 01.01.2020 жылғы жағдайға сәйкес, Банк 
кредиторлары комитетінің 169 отырысы өткізілді. 

Банктің тарату комиссиясының және Банк кредиторлары комитетінің жұмысы 
бойынша барлық сұрақтарды Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 51/4-үй (қа-
былдау бөлмесінің телефоны: 8 (7212) 996-405) мекенжайы бойынша Банктің тарату 
комиссиясының төрағасы С.М.Алахаеваға немесе Банк кредиторлары комитетінің 
төрағасы И.Н.Левченкоға жолдауға болады.

ЖАРНАМА

талабына сай байланыс техно-
логиясымен қамту бағытында 
жұмыстар атқарылып жатыр. 

 «Қазақтелеком» акционер-
лік қоғамы орталық филиалы-
ның бас директоры Қажымұрат 
Темірханов Ақмола облысының 
Атбасар, Бұланды, Бурабай, 
Егіндікөл, Жақсы, Есіл, Сан-
дықтау, Целиноград, Шортанды 
аудандары мен Степногорск 
қаласындағы 23 ауылда тал-
шықтық-оптикалық байланыс 
желілерін салу бағыты бойын-
ша ауқымды жұмыстар атқа-
рылып жатқанын жеткізді. Оп-
тикалық желілердің құрылысы 
2020 жылы аяқталғаннан кейін 
мемлекеттік мекемелер мен 
бюджеттік ұйымдардың ауру-
ханалар, мектептер, төтенше 
жағдайлар қызметі, жергілік-
ті атқарушы органдар, қорға-
ныс нысандары және құқық 
қорғау органдарының жоғары 
жылдамдықты интернетке қо-
сылуы басталады. Мәселен, 
2020 жылдың І жартыжыл-
дығында 90 мемлекеттік ме-
кеме мен бюджеттік ұйымдар-
ды, ал ІІ жартыжылдықта тағы 
да 39 мемлекеттік мекемені 

қосу жоспарланған. Мемле-
кеттік мекемелермен қатар, 
талшықтық-оптикалық бай-
ланыс желілері арқылы қо-
сылған кеңжолақты қызметтер 
кейбір ауылдық елдімекен-
дердің тұрғындары үшін де 
қолжетімді болмақ. Айта кету 
керек, 2020 жылы Ақмола об-
лысының 13 шалғай ауылын-
да талшықтық-оптикалық же-
лілердің құрылысы жалғасады. 
Осылайша 2019–2020 жыл-
дар аралығында барлығы 783 
шақырымдық оптикалық бай-
ланыс желілерінің құрылысы 
салынады деген үміт бар.

– Біздің филиал, Орталық 
аймақтық телекоммуникация 
дирекциясы Ақмола облысы-
ның ауылдық елдімекендеріне 
кеңжолақты интернетке қол-
жетімділікті ұсынатын жобаны 
жүзеге асыруға үлкен жауап-
кершілікпен қарайды. Жоба 
аяқталғаннан кейін ауылдық 
жерлерде дәрігерлердің теле-
медицина сияқты қызметтеріне, 
сондай-ақ, мектеп оқушылары 
үшін онлайн-білім, электрон-
дық коммерциялық қызметтер 
жергілікті жеке кәсіпкерлерге 

қолжетімді болады, – дейді фи-
лиал директоры.

 Орталық коммуникациялар 
қызметі үшін сапалы байла-
ныс қызметтерін ұсыну басым 
бағытта жүргізілуде. Бүгінгі күні 
облыс орталығы Көкшетау қа-
ласында оптикалық желілердің 
құрылысы аяқталған. Бұл жұ-
мыс Краснояр мен Бірлік ық-
шамауданына дейінгі автожол 
бойындағы 1027 жекеменшік 
үйді қамтыған. 14 тұрғын үй 
кешені кеңжолақты оптикалық 
байланыс желісіне қосылған. 
1519 абонент, сондай-ақ, B2B 
клиенттеріне сымсыз техноло-
гия арқылы интернетке жоғары 
жылдамдықта қолжетімділік-
ті қамтамасыз ететін 14 жаб-
дықты орнату жүзеге асырылып 
жатыр. Абоненттерге икемді 
пакеттер ұсынылады. Оның 
ішінде интернет, ақылы теледи-
дар, тіркелген ұялы байланыс 
сияқты байланыс қызметтері 
бар. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

ТӘРБИЕ мен ЕҢБЕК 
қылмысты жеңбек

МЕМОРАНДУМ

Кеңжолақты интернет 
қолжетімді

Ақмола облысында тал-
шықты-оптикалық байланыс 
желілерінің құрылысы бастал-
ды. 2018 жылдың қазанында 
сол кездегі ҚР Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігі 
мен «Қазақтелеком» АҚ ара-
сында ауылды жерлерді тал-
шықтық-оптикалық байланыс 
желілерімен қамтамасыз етуге 
байланысты меморандумға 
қол қойылған болатын. Осы 
меморандумға сәйкес, қазіргі 
күні шалғай өңірлерді заман 

ПІКІР

ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ӘР 
ТҮРЛІ ҚЫЛМЫСТЫҢ ТЕРЕҢ ТА

МЫРЛАНУЫ КІМДІ БОЛСА ДА АЛАҢДАТПАЙ 
ҚОЙМАЙДЫ. ӨКІНІШКЕ ҚАРАЙ, КӘМЕЛЕТКЕ 
ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚОЛЫМЕН ЖАСАЛАТЫН 
ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕНДЕМЕЙ 
ОТЫР. 

Ал, оны азайту және болдырмау үшін ал-
дымен себептеріне үңілу керектігі сөзсіз. Көбі-
не қылмысқа үйір жасөспірімдер тәрбиеленіп 
отыр ған отбасылардың әлеуметтік жағдайы 
мен құқықтық мәдениетінің төмендігі, кәмелетке 
толмағандардың бос уақыты мен тұрмыстық 
және еңбек жағдайының дұрыс ұйымдасты-
рылмауы, оқуды мерзімінен бұрын тастап кетуі, 
ата-аналарының ішімдікке салынуы секілді 
және басқа да жағдайлар жасөспірімдердің 
қылмысқа баруына себеп болып жатады.

Қылмыс жолына түскен жастар ересектер 
қылмысының негізін қалайтынын ұмытпауы-
мыз керек. Кәмелетке толмаған қылмыскер 
ашушаңдыққа, ересектерге еліктеуге, қақтығыс 
жағдайларына бейім болып келеді. Көбінесе 
тәжірибеде жауапкершілікке тартылатын кәме-
летке толмағандардың негізгі бөлігі әлеуметтік 
жағдайы төмен, тұрмысы қолайсыз отбасында 
ата-анасының біреуімен ғана тұратынын көріп 
жатамыз.

Кәмелетке толмағандар жасайтын қылмыс-
тар қатарының артуына орай онымен күресудің 
маңыздылығы да күшейе түседі. Бұл айтылып 
отырған жастағылар жасайтын қылмыстың 
ерекшелігі оны дербес нысан есебінде қара-
стыруға мәжбүр етеді. Кәмелетке толмағандар-
дың психикалық және тұлғалық дамуындағы 
олқылықтар, сондай-ақ, олардың әлеуметтік 
тұрғыдан жетілмеуі жоғарыдағыдай келеңсіздік-
ке тікелей ықпал жасайды. Бүгінгі таңдағы 
экономикалық, әлеуметтік жағдайлар отбасы 
жағдайына үлкен ықпал етіп отыр. Қоғамдағы 
әлеуметтік-экономикалық факторлардан 
күнкөріс көзінің төмендеуі отбасы тәрбиесінің 
әлсіреуіне әкеліп соғады. Жанұядағы тәрбие 
жұмыстарынан кеткен қателіктер, кемшіліктер 
жинақтала келіп қоғамдық тәрбиедегі қателік-
термен байланысып, жасөспірімдер тәртібін 

одан әрі шиеленістіріп, қылмыстық істерге 
итермелейді.

Жасөспірімдердің қылмыстық жолға түсуінің 
тағы бір себебі олардың ішімдікке әуестігінде 
жатыр. Жалпы, ішімдікке әуестік жасөспірімді 
тура жолдан тайдырып, қылмыстық әрекеттерге 
итермелейді. Кейбір жасөспірімдер қылмысты 
жалғыз өзі белсенді түрде істеп жатады, бұл 
олардың қылмыстық әрекетке бейім екенін 
көрсетеді. Қазіргі таңда жастар арасындағы 
қылмыстық әрекеттердің көбеюі қылмыстың 
алдын-алу шараларын қолдануды талап етеді.

Қылмысқа барған жасөспірімдердің тұлға-
сына тән ерекшеліктердің бірі ретінде олардың 
құқықтық және өнегелік санасының тұрақсыз-
дығын, бұрмалануға оңай түсуін айта аламыз. 
Жасөспірімдер өнегелік санасы бұрмаланған 
жағдайда оның құндылыққа ие бағдарлары, қы-
зығушылығы, қажеттілігі, дүниеге деген көзқа-
расы, өнегелік позициясы, адамгершілік пози-
циясы, адамгершілік бейнесі мен сана-сезімі 
өзгеріске ұшырап, теріс сипатқа ие болады. 
Бұл жағдайлардың барлығы қылмысқа барған 
жасөспірімдердің дұрыс жолдан тайып, қылмыс 
жасауының бірден-бір себебі болып табылады. 
Осыған орай жасөспірімдер қылмыстылығының 
алдын-алу үшін ең алдымен құқықтық және пси-
хикалық жағынан моральдық, өнегелік тәрбие 
беру қажет. 

Өйткені елімізде кәмелетке жасы толмаған 
жасөспірімдердің қылмыс саны азаймай отыр-
ғаны бәрімізді қобалжытады.

Қазіргі таңда жасөспірімдердің бойында 
еңбекке деген сүйіспеншілікті қалыптастыру 
аса маңызды мәнге ие. Себебі кез келген жас-
өс пірімді ең әуелі отбасы, одан кейін мектеп 
және барлық жағдайда еңбек тәрбиелей тіні 
дәлелдеу ді қажет етпейді. Еңбек ету қажеттілігі 
болған жерде тәртіптің бұзылуы мен жасөс-
пірімдердің қылмыстық  әрекеті  сирек кезде-
сетін болады.

Б.КАСЕНОВ,
Қостанай облысы кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының сот приставы

ТҮЗЕТУ
«Заң газетінің» (07. 01. 2020 жыл) №1 санының бірінші бетіндегі «көкейкесті» айдарымен берілген мақаланың тақырыбы «Жасөспірімдер қылмысына айыпты кім?» деп оқылсын! 

Жоғарыдағы мақала тақырыбында кеткен техникалық қателік үшін оқырмандардан кешірім сұраймыз. 
Редакциядан
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ШЫТЫРМАН

– Осы қызға не жетпейді екен,– деп 
ойлады Жарас қонақ үйдің тұрақты 
мейманына айналған Әлимаға қарап. 
Айтса айтқандай көзі мөлдіреп, ерні 
уылжып тұратын осы бір сүйкімді 
қызды егде еркек тұрмақ, сақа жігітке 
де қимайсың. Сыңғырлаған күлкісі 
қандай, аяқтары оқтай бойжеткеннің 
ырғалған жүрісінің өзі ән айтып бара 
жатқандай әсерде қалдыратын. Жасы 
қаншада екен? Әй әрі кетсе жиырма-
ның о жақ, бұ жағында болар. Шіркін, 
осындай бір сұлуға қолы жетер ме? Ай 
дидарлы аруды құшқан әлгі ағайдың 
арманы жоқ шығар-ау....

Өз-өзімен сөйлескен жігіт бөл-
меге әкеле жатқан шағын үстелдегі 
тағамдарды қайтара шолып өтті. 
Француз шарабы, қара уылдырық, 
түрлі жемістер, ақ шоколад, бүгін оған 
ауылдан арнайы алдыртқан аппақ 
құрт қосылыпты. Аспаздардың жы-
мыңдап айтқан әңгімесіне қарағанда 
жас қызда бір өзгеріс бар секілді.
Сұлуының қалауын қапысыз орындай-
тын ауқатты азамат тұзды құрт табуды 
алдын ала өтініш етіпті. Яғни, тойға да 
аз қалған боп тұр ғой.

Ыңылдай басқан жігіт қыз орналас-
қан бөлменің есігін ақырын тықылдат-
ты. Үн жоқ. Ешкім тіл қата қоймаған 
соң есікті қаттырық ұрған. Тағы да үн-
сіздік. Құлағын тіккен жігіт бес минут-
тай күткен. Ақыры басқа тапсырыстар-
ды ойлаған ол есікке жабысып тың 
тыңдап көрмек болды. Алайда мұның 
салмағына шыдас бермеген есік ақы-
рындап ішке жылжыған. О тоба! Арба-
сын сүйреп алдыға озғанда көлденең 
жатқан Әлиманың денесін көрді. Көзі 
шарасынан шығардай болып шатынап 
кеткен қыз бұл ғашық аруға тіпті ұқса-
майды. Көзді арбайтын сұлулықтың 
ізі жоқ. Не болған? Мына қаны несі? 
Есеңгіреп қалған жігіт жүгіріп залға 
шықты. Содан соң ес таппай әкімші 
отыратын бөлмеге қарай зымыраған.

Қоңырау
Қонақ үйден қоңырау түсісімен 

жедел топ бірден оқиға орнына жет-
кен. Сарапшылар саусақ таңбаларын 
алып, бөлмеден айғақ болар заттар 
іздеп, қызметкерлерді сұрағанша 
түс ауған. Әлима Нұрымованы қонақ 
үйдегілердің бәрі танығанымен, кім 
екенінен, қайдан келгенінен, қайда жұ-
мыс істейтінінен бейхабар екен. Бел-
гілісі, қызбен бес айдан бері кездесіп 
жүрген Айдар Балжігіт елге танымал 
кәсіпкердің бірі. Қонақ үй қожайыны-
мен жақын таныс болғандықтан, бір 
бөлмені тұрақты кездесу орнына 
айнал дырған ол соңғы уақытта жас 
қыз ға есі кетіп, жиі кездесетін болып 
жүрген.

Иегінің астында адам өліп жатса да 
қонақ үй басшысы соншама сабырлы, 
паң. Тіпті, мұндай оқыс оқиға күнде 
орын алатындай селт ете қоймаға-
нын қайтерсіз. Өлім туралы естісе 
тұтынушыларды жоғалтамын деп 
күйгелектейтін көп кәсіпкерге мүлде 
ұқсамайды. Қанша суыртпақтап, сыр 
тартып көрсе де Айдар Балжігітпен 
таныстығын жасырып қалуға тырысты. 
Ол үшін Айдар көп тұтынушының бірі 
секілді. Ақыры қонақ үй қожайынының 
сөзге сараңдығын байқаған тергеуші 
қарапайым жұмысшылардың тамы-
рын басып көрмек болған. Расында, 
құпия кездесетін қос ғашықтың та-
мағын әзірлейтін аспаздар да, жүгіріп 
қызмет көрсететін даяшылар да қо-
жайынға қарағанда біраз ақпаратты 
білетін болып шықты. Мәселен, қыз 
студент екен. Экономист мамандығын 
алып жатқан оны аспаздың бірі уни-
верситеттен көріп қалған. Бұл да бол-
са маңызды дерек. Тағы бірі қыздың 
жақын күнде шетелге барамын дегенін 
құлағы шалған. Кіммен, қашан бар-
мақшы? Мүмкін нақсүйеріне осындай 
жұмбақ жағдайлар ұнамаған шығар? 
Енді ол жағы кәсіпкермен көзбе-көз 
сөйлескеннен кейін белгілі болады.

Кәсіпкер
Тергеуші Оспан Мақатұлы үлкен 

компания табалдырығын аттағанда 

«Біледі, қыздың өлімінен хабардар» 
деп түйді тергеуші. «Мүмкін, өлімді 
өзінен аулақтатудың амалын ойлап 
тұр»...

– Айдар Тұрарбекұлы!
Оқыстан шыққан дауысқа кәсіпкер 

селк ете қалды. Жүргізушісіне көлікті 
дайындай бер дегенді көзбен ұқтыр-
ған ол тергеушіге аңтарыла қараған. 
Тек қызметтік куәлігін көрген соң ғана, 
«Жолда әңгімелесейік, рұқсат болса» 
деп көлігіне бастады.

– Әлима Нұрымованы танитын бо-
ларсыз? – деді тергеуші уақытты текке 
кетірмейін деп.

– Иә! Қазір ғана қонақ үйдегі жағ-
дайды естідім. Онда неге барған? Кім 
апарған? Миым жетер емес!

– Сонда сіз шақырған жоқсыз ба?
– Жоқ, әрине! Бүгін күні бойы ше-

телдік әріптестермен бірге жүрдім. 
Бір минут сөйлесуге уақыт таппадым. 
Өткендегі келісім бойынша екеуміз тек 
сенбі күні жолығатын болғанбыз.

– Сөзіңізді дәлелдейтін адамдар 
бар ма?

– Жанымдағы қызметкерлердің 
сөзіне сенбеймін десеңіз, шетелдік 
әріптестерімнен сұраңыз. Әлимаға 
қалай қиянат жасаймын? Ол қызға 
керек десең дауыс көтеруге бата ал-
маймын. Осы жасымда бала секілді 
ғашық боламын деп ойлаппын ба? 

– Сонда бүгін сізге Әлима хабар-
ласқан жоқ па? 

– Жооқ!
– Онда қонақ үйге не үшін барған? 
– Соны мен де түсінбей тұрмын. 

Неге маған айтпаған?
– Әлде сізден басқа да кездесетін 

адамы бар ма екен?
– Не деп тұрсыз? 
Бағанадан сабырлы сөйлеп отыр-

ған кәсіпкер біреу тұнығын лайлап, 
меншігіне рұқсатсыз қол салғандай 
шоршып түсті. 

– Ондай сөзді айтпаңыз! Ол ондай 
жеңіл ойлайтын қыз емес. Оның үсті-
не, аяғы ауыр.

– Әлиманың жақында шетелге 
барам дегенін естігендер бар. Ондай 
жоспарларыңыз болып па еді?

– Шетелге? Жоқ, ол туралы мүлде 
сөз қозғаған емеспіз. Кіммен барам 
депті?

...Абдырап отырған кәсіпкерді мына 
сұрақ шындап ойлантып тас тағандай. 

Жас Ромео
Кештетіп ішкі істер бөліміне келген 

тергеуші жедел уәкілдерді шақырып, 
бейнежазбаға қатысты сауалдар қой-
ған. Бірі Әлима оқитын оқу орнына 
барып, ақпарат жинап, екіншісі бейне-

маңызды мәліметті күдіктілердің бірі 
болып отырған кәсіпкердің алдында 
тастай салар ма? Үстел бетінде жатқан 
қағазды жұлып алам дегенше кәсіпкер 
де жазуды оқып үлгерді. Көзі жасқа 
толып кеткен алпамсадай азаматтың 
балаша жылағанын көру қандай қиын. 
Еңкілдеп отыр. «Айттым ғой сізге! 
Әлимадан сатқындық шықпайды! 
Ондай емес ол. Тосын сыйы осы екен 
ғой...» Расында, Парижге алынған қос 
билеттің бірінде Нұрымованың, екін-
шісінде Айдар Бекжігіттің аты тұр еді.

Шектеулі шеңбер
Шеңбер тарылды. Кәсіпкерді енді 

күдіктілер қатарынан алып тастау-
ға болар. Ал Хантөреден әлі хабар 
жоқ. Айтпақшы, сол күні Әлиманың 
телефоны табылмап еді. Байланыс 
операторына жолданған сауалдың 
жауабы не болды екен? Қылмыстық 
іс бойынша жинақталған құжаттарды 
ақтарған тергеуші байланыс опера-
торының ақпаратын қолына алды. 
Қайғылы оқиға болған күні екі адаммен 
сөйлесіпті. Бірі – анасы, екіншісі – құр-
бысы. Ал, бір күн бұрын түнде кәсіпкер 
қоңырау шалған. Хабарламалар сақтал-
мағанмен,  бірнеше рет жауап бергені 
байқалады. Кәсіпкер бағана себепсіз 
мазаламаймын демеп пе еді? Әлде... 
көз жасы, өкініштің бәрі қойылым ба?

Қолына телефонын алған тергеуші 
кәсіпкерді қайта шақырды. Алысқа 
ұзай қоймаған екен. Көп кешікпей ол 
да жетті. Оператор жолдаған хабар-
ламаны көрсеткенде таңқалды. «Мен 
қоңырау шалғам жоқ! Мүлде хабар-
ласпадым. Сол ғой, сол екен ғой» деді 
сосын басын қос қолымен қысып...

Қылмыскер
Кәсіпкердің қос немересі зәулім 

үйдің алдында ойнап жүр екен. Та-
ныс көлікті көрген соң құлдыраңдап 
бұларға қарай жүгірді. 

– Ата, атам келді, – деген олар 
асхана жақта жүрген апалары естісін 
дегендей айғайлап әлек. Қолын ал-
жапқышына жүре сүрткен егде әйел 
де соны күткендей далаға асығыс 
шықты. Енді қалай болар екен деп 
келе жатқан тергеуші әйелді кінәлі 
дегенге сене алар емес. Бірақ, бәрін 
Айдардың бір ауыз сөзі шешті.

– Неге ондай қадамға бардың? 
Неге өлтірдің қызды? – дегені сол 
екен, бағанадан мейірім төгіліп тұрған 
көздер ызғар шашып, шытынап шыға 
келді, 

– Мен отбасымды қорғадым! Бала-
ларым жерге қарамасын дедім! – деді 
тістеніп. Сұп-сұр болған әйел өзін 
ақтауға тырыспады.

...Бұрын мұндайы жоқ еді. Иә, қы-
дыратын, апталап жоғалып кететін. 
Бірақ, отбасын ұмытпайтын. Осы жолы 
қатты кетті. Жас баладай ойының бәрі 
далада. Келін, күйеу балалардан 
ұялуды қойды. Қызғаныш емес, мына 
күйік жанымды жеп барады. Не істей-
мін? Детектив жалдап едім, күдігімді 
растады. Сол түні күйеуімнің теле-
фонынан кездесейік деп хабарлама 
жібергем. Қыз бірден келісті. Ертесі 
сөйлесіп, ақылға салам деп ойлағам. 
Сөйтсем, аяғы ауыр екен, қыдырып 
шетелге баруды жоспарлап қойыпты. 
Ойпыр-ай, шынашақтай ғана қыз... 
Ашумен үстелдің үстіндегі мүсінді қо-
лыма алғанымды білем... Даяшы келіп 
есік қаққанда ғана есімді жидым...

– Ол жерден қалай шықтыңыз?
– Қызды көрген даяшы қорыққа-

нынан сыртқа жүгірді. Кетіп қалуға үл-
гермеген соң сол жерде тұрып жатқан 
адамға ұқсап ақ халатты киіп, орамалды 
таға қойдым. Қонақ үйдің қызметкерлері 
бірінен соң бірі келіп, полицияға хабар-
ласып абыр-сабыр болып жатқанда 
елеусіз сыртқа шықтым да кеттім.

...Енді бәрі түсінікті. Бейнежазбаны 
тәжірибесіз практиканттарға тапсыр-
ғаны есіне түскен тергеуші бармағын 
тістеді. Таспаларды өзі жіті тексерген-
де бір сәтте ашылатын қылмыс екен 
ғой. Амал қанша?

Айнұр САТЫБАЛДЫ   

КҮЙІК

жұмыс уақыты аяқталуға жақындаған. 
Гүлмен көмкерілген сәнді ғимарат-
тың салтанатына қызыққан тергеуші 
күзетшілерге таяғанда Айдар Балжі-
гіт қасқайып тура алдынан шықты. 
Иә, өзі ара-тұра телеарналардан 
көріп қалатын, жағдайы жоқтарға 
үнемі көмектесіп, жомарттық танытып 
жүретін азамат. Маңдайы жарқыраған 
алып денелі мұндай кісілерге маңғаз 
жүрген жарасады. Алайда жасы ал-
пысты алқымдаған жігіт ағасынан дәл 
қазір маңғаздықтың қылаудай белгісі 
байқалмайды. Асығыс, алаңдаулы. 
Қабағы кіржиіп, басы салбырап кетіпті. 
Маңдайындағы селдіреген азғантай 
шашын қайта-қайта артқа қайырады. 

Ойпырмай, бұл қыз мені сиқырлады 
да тастады. Ақыл тоқтатып, абыройды 
ойлайтын жаста отбасымды ұмытып, 
ұшқалақтап жүрісім мынау.

– Түсінікті. Ал, хабарды кімнен 
естідіңіз?

– Қонақ үйдің қожайыны жақын 
досым ғой. Жиналыстан шықсам, те-
лефоныма 40 рет қоңырау шалыпты. 
Мұндайы жоқ еді. Не боп қалды деп 
хабарлассам... Неден өлді, айтыңыз-
шы? Кім өлтірді? Қонақ үйдегі сам-
саған бейнекамераның осындайда 
көмегі тиетін шығар.

– Бейнежазбаларды алдырдық. 
Бүгін түгел қарап, зерттейміз. 

– ммм...

жазбаны жіті қарап шыққан. Бірақ, 
екеуі де қуанта қоятындай жаңалық 
айтпады. Белгілісі, Нұрымова екінші 
курста оқиды. Алғашқы жылы ілдәл-
далап оқу ақысын төлеген қыз биылғы 
жылы Айдар Балжігіттің компаниясы-
на еден жуушы болып орналасқан. 
Сабақтан кейін ғимаратты тазалауға 
келетін сүйкімді бойжеткенге кәсіпкер 
алғашқы күннен назар аударады. Ақ-
шадан қиналып жүргенін білген соң 
басында қалтасына аздап тиын-тебен 
салып беріп, айлығын көтерген оның 
қамқорлығы «қарындасын» да бейжай 
қалдырмаса керек. Жанашырлықтың 
соңы белгілі. 

Ал, екінші ізкесушінің айтуынша, 
Әлиманың соңынан жүгіретіндер оқу 
орнында да аз болмаған. Қазаны 
естіген студенттер бірталай ақпаратқа 
қанықтырды. Соның ішінде қыздан 
бір курс жоғары оқитын Хантөре із-
кесушінің назарын аударды. Өйткені, 
аздап ақындығы бар, мінезі қызба бұл 
жігіт Әлима оқуға түскеннен артынан 
қалмаған. «Әлимаға күнде бір өлең 
арнады десем өтірік болмас. Ес-түссіз 
ғашық еді. Қыздың да қарсы болып, 
бетінен қаққанын байқамадық» дейді 
екі жастың арасындағы сезімді сөз 
еткен студенттер. 

Жатақханаға барып Хантөрені 
кездестірем деген жедел уәкілдің үміті 
ақталмады. Жанындағылар жігітті 
кешелі бері бөлмеге келмеді дейді. 
Сонда қайда жүр? Жаны нәзік, сыр-
шыл жігіт қызының опасыздығын 
кешіре алмай тосын қадамға барса 
ше? Мұны да естен шығармау керек 
деген тергеу ші Хантөренің атын қойын 
кітабына түртіп қойды.

«Тосын сый»
Бүгінгі жоспар бойынша кәсіпкер 

түстен кейін бөлімге келуі тиіс. Кешегі 
айтқанына не қосар екен? Соны біл-
ген орынды. Содан кейін Хантөрені 
тауып, сөйлесу де мына іске сәуле 
түсірері сөзсіз. Одан бөлек, туристік 
агенттіктерге сауал жолдап, қыздың 
кіммен сапарға шығатынын анықтау 
міндет. Тағы не ұмыт қалды? Айт-
пақшы, қыздың туыстарынан не хабар 
бар? Батыс өңірінен келген Әлиманың 
ата-анасына қаралы жағдайды кеше 
естірткен. Түске таяу олар да төбе 
көрсетсе керек. Сараптамаға көмек-
тесетін материалдарды мәйіттен оған 
дейін алып үлгерген жөн. Қазақпыз 
ғой, қай ата-ана баласының сүйегін 
шетке қойғысы келер дейсің? Бұлар-
дың да келе салып мәйітті туған жерге 
әкетуді сұрайтыны анық. Оңай емес... 
Оны қойшы, жылап-сықтап алыстан 
жеткен ата-анаға қылмыскердің та-
былмағанын есту одан да ауыр. Сон-
дықтан, іздеу керек! Ізде, Оспан! Қыл-
мыскер алыстан келген жоқ! Ізде, ізде!

Өз ойымен арпалысып бөлме 
ішінде ерсілі-қарсылы жүрген Оспан 
Мақатұлы кезекші сақшы қоңырау ша-
лып, кәсіпкердің келгенін хабарлаған-
да ғана  байыз тауып орнына отырған. 

– Кешелі бері сіздің сөзіңіз ойым-
нан шықпай қойды, – деп бастады 
сөзін кәсіпкер, – білесіз бе, Әлимаға 
ғашық жігіттер көп екені рас. Бірақ, ол 
менің сыртымнан құпия кездесетін-
дей ақылсыз қыз емес. Оның үстіне, 
біз жолығатын қонақ үйдің иесі менің 
жақын досым. Сондықтан бөтен адам-
ды біз жолығатын жерге шақыруға 
батпасы анық.

– Бәлкім, қыз сізді күткен болар? 
Телефоныңызға ешқандай хабарлама 
қалдырмап па?

– Менің отбасым бар. Соны білетін 
Әлима себепсіз қоңырау шалмайтын. 
Қолым босағанда өзім тауып алатын 
едім.

– Оспан Мақатұлы, бола ма? – 
жаңа ғана тапсырма алған практи-
канттың делдиген танауынан жақсы 
хабар айтқалы тұрғанын ұққан тергеу-
ші елеусіз иегін қаққан. Онысы «кіре 
бер!» дегені. 

– Оспан аға, туристік агенттіктен 
де, әуежайдан да ақпарат алдым. 
Нұрымованың екі адамға билет алға-
ны белгілі болды, – деп қолындағы 
қағазды ортаға тастай салды.

...Баламысың деген! Осындай 


