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(Соңы 3-бетте)

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ТҮЙТКІЛ КӨКЕЙКЕСТІ

(Соңы 5-бетте) (Соңы 6-бетте)
Осы ретте, Алматы облыстық Еңбек 

инспекциясының басшысы Керімбек 

БҮГІНГІ ҚОҒАМДА ЕҢБЕК ДАУЫ ӨРШІП ТҰР. 
ӘСІРЕСЕ, КӘСІПОРЫНДАР МЕН ҚҰРЫЛЫС СА-
ЛАСЫНДА ЕҢБЕК ЕТКЕН ЖҰМЫСШЫЛАР АЙ-
ЛАП-ЖЫЛДАП ЖАЛАҚЫЛАРЫН АЛА АЛМАЙ, 
ЕҢБЕК ИНСПЕКЦИЯСЫ МЕН ПРОКУРАТУРАҒА 
ШАҒЫМДАНЫП ЖАТАТЫНДАРЫ ЖАСЫРЫН 
ЕМЕС. ТІПТІ, МАҢДАЙ ТЕРІНІҢ ӨТЕМІН АЛА 

АЛМАҒАН ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ ДҮРКІН-ДҮР-
КІН ЕРЕУІЛДЕРГЕ ШЫҒЫП, АҚПАРАТ ҚҰРАЛ-
ДАРЫ АРҚЫЛЫ ЖАНАЙҚАЙЛАРЫН ЖЕТКІЗУІ 
ЖИІЛЕДІ. ӨЙТПЕГЕНДЕ ШЕ, БІРІНІҢ ПӘТЕР 
АҚЫСЫ, БІРІНІҢ НЕСИЕСІ ЖӘНЕ БАСҚА ДА 
ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР ДЕГЕН-
ДЕЙ...

қорғау және еңбек қауіпсіздігінде 66, жұ-
мыспен қамтуда 85 кемшілік анықталған. 
Олар бойынша жұмыс берушілерге 255 
ұйғарым беріліп, 15,8 миллион теңгеге 
230 айыппұл салынған. Нәтижесінде, 70 
кәсіпорында 127,3 миллион теңге мөл-
шерінде жалақы қарызы жабылып, 1288 
жұмыскердің  құқығы қорғалған. 

Нұр-Сұлтан қаласы аймағындағы қансорғыштарға қарсы күресіп, өзен жағалауындағы тұрмыстық қал-
дықтарды жинау қала әкімі Алтай Көлгіновтің міндеті ме? Әлде өз жұмыстарын орындауға дәрменсіз Та-
уарлар мен көрсетілетін қызмет түрлерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің мамандарына өз 
кәсіби міндеттерін түсіндіру үшін «Коммуналдық гигиена пәнінен» тәжірибе сабағын жүргізіп жатқаны ма?!

БАЛАНЫ «ҚАРУ» 
РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ– 

ҰЯТ

Ойталқы

Қоршаған ортаның та-
залығын сақтауға ат-
салысу әрбіріміздің 

міндетіміз десек те, са-
нитарлық талаптардың 
орындалуын қадағалай-
тын орындар бар. Олар 
өз жұмыстарын тиісті 
деңгейде атқарып отыр 
ма? Санитарлық талап-
тардың орындалуына 
бақылауды әлсірету нен-
дей салдарға алып келуі 
мүмкін? (С

оң
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Айзат МОЛДАГАСИМОВА, Алматы қаласы Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы:

 –  Алматы қаласындағы 2019 жылдың алғашқы жарты жылдығында тексеріс 
жүргізілуі тиіс 611 нысанның барлығын дерлік тексердік. Нәтижесінде аталмыш 
нысандардың 594-інде санитарлық талаптар мен заң бұзушылықтар орын алға-
ны анықталып, айыппұл салынды. Бұл нысандардың басым бөлігінде тазалық 
сақталмайды деген сөз. 

Санитарлық-гигиеналық бақылау жұмыстары жұқпалы аурулардың алдын 
алу үшін де қажет. Биыл азаматтардан қоғамдық орындардағы санитарлық та-
лаптардың сақталмауына байланысты 606 шағым түсті. Тұрғындар қаладағы 
қызметтердің төмен сапасына шағымданады. Тағам өнімдерін тасымалдауға, 
сақтауға, жұмыскерлердің жеке бас гигиенасына қойылатын санитарлық та-
лаптар ең бірінші орында тұруы тиіс. Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет 
халық денсаулығы, қала берді, қоршаған ортаның тазалығына тікелей жұмыс 
істейді.  

Гүлмира БЕКЕНОВА, эколог: 
– Жақында Алматыда бірқатар көшелердің бойына арықшалар 

орнатылды. Одан сылдырап аққан су дыбысы мен мөлдіреген су 
беті жаз мезгілінде салқын ауа және әдемі көрініс сыйлап тұр.  
Айт қым келгені, осынша еңбекпен келген дүниені ластамасақ 
екен. Тазалық шараларын сақтау тек қаланың сұлулығына ғана 
бағытталмайды, ол денсаулығыңызға да әсерін тигізетінін ұмыт-
пау керек. 

Санитарлық-эпидемиологиялық шараларын сақтамау қоғамдық 
орындарда тазалық сақтамаудан басталады. Ол халық денсаулығы-
на тікелей бағытталатынына мән бермейміз. Себебі, қоқыстан 
бөлінген зиянды микробтар ауаға тарайды. Тазалық шараларын 
сақтамаған жағдайда, ең қорқыныштысы, жұқпалы аурулардың та-
ралуына жол ашылады. 

САНИТАРЛЫҚ ТАЛАПТАРДЫҢ САҚТАЛУЫН БАҚЫЛАУ ҚАЙ ДЕҢГЕЙДЕ?

ЖҰМЫСШЫЛАР ҚҰҚЫҒЫ 
ЖИІ БҰЗЫЛАДЫ

Өзіміз ғой деп өзегінен тепкің келмейді екен. 
Бірақ, сол «өзіміздікілердің» оңып, өніп жатқа-
нын естімеймін де, байқамаймын да, көрген де, 
кездестірген де емеспін. Айтайын деп отырғаным 
– ата-ананың бала тәрбиесіндегі жауаптылығы 
жайында. 

Ата-аналар қазір бала тәрбиесіне атүсті қарайды. 
Үлкен мәселеге жеткілікті көңіл бөлмейді. Мұндай 
пікірдің қалыптасуына түрткі болған себеп көп. Мы-
салы, көршіміз Ресейде ажырасу деректері бізден аз 
емес. Оларда да ерлі-зайыптылардың екі айырылуы 
қалыпты нәрсеге айналып барады. Екі елдің ажыра-
су фактілерін, санын зерттеген жоқпын. Дегенмен, 
біздің елімізде ажырасудан кейінгі әйел мен еркектің 
сыйластығы, баламен араласудағы іс-әрекеттері сын 
көтермейді. 

МАСАМЕН КҮРЕСУ 
ӘКІМНІҢ ЖҰМЫСЫ ЕМЕС

Жаншабай 2018–2019 жылдардың қо-
рытындысы бойынша жұмысшылардың 
құқығын қорғауда еңбек инспекциясы 
жүргізген тексерулердің нәтижесімен 
таныстырды. Мәселен, өткен жылғы 
жұмыс қорытындысы бойынша 358 
тексеру жүргізіліп, 455 еңбек шартын 
бұзушылық тіркелген. Оның ішінде, ең-
бек қатынастары саласында 304, еңбекті 

Исі мұсылманның 
ұлық мейрамы 

Аса Қамқор, ерекше Мейірімді 
Алланың атымен бастаймын!

Құрметті қауым!
Баршаңызды қасиетті Құрбан айттың келуімен 

құттықтаймын! Айт қабыл болсын! Отбасыларыңызға 
бақ-береке, ырыс пен ынтымақ тілеймін! 

Құрбан айт құтты болсын!

Құрбан айт – исі мұсылманның ұлық мейрамы. Айт 
күндері ағайын-жұрт бір-біріне: «Айт қабыл болсын!» 
айтып, ізгі тілектерін жеткізіп, алғыстарын жауды-
рады. Осы ретте сіздерге ізгі ниетпен Жаратқанның 
жақсылығын тілеймін.

Туыс пен бауырға, көрші мен дос-жаранға айттап 
бару, қадірлі қонаққа айттық беріп, үлкеннің алғысы 
мен батасын алу – сонау заманнан жалғасып келе 
жатқан мұсылмандық дәстүріміз. Осы игі дәстүрді 
қоғамда қайта жаңғыртып, жастарға үлгі-өнеге көр-
сетуге шақырамын!

«Құрбан» сөзі «жақын болу», «жақындау» деген 
ұғымдарды білдіреді. Мұсылман баласы айт күні 
құрбандық шалу арқылы Аллаға деген ақ ниетін 
паш етеді. Өйткені, Алла Тағала қасиетті Құранда: 
«Ұмытпаңдар, олардың еті де, қаны да ешқашан Ал-
лаға жетпейді. Оған жететін нәрсе – жүректеріңізге 
ұялаған тақуалықтарың (шынайы ниеттерің)» («Хаж» 
сүресі, 37-аят), – деп адал ниеттің маңыздылығын 
атап өткен.

Ардақты ағайын! Құрбан айтта орындалатын ең 
қайырлы амал – құрбан шалу. Айт күні жағдайы бар 
кісілер құрбан шалып, оны қараусыз қалған қариялар 
мен жетімдерге, көпбалалы отбасыларға таратып, са-
уап алуға тырысады. Алайда, айт күндері мал бағасы 
қымбаттап кететін жағдай жиі орын алады. Осы ретте 
отандастарымды мал бағасын шарықтатпай, пайдаға 
емес, сауапқа бөленуге үндеймін. Өйткені, Құрбан айт 
– қанағат пен қайырымдылықтың мерекесі.

Ұлық мейрамда жасайтын барша сауапты амал-
дарыңыз, қайырымдылық істеріңіз қабыл болғай! 
Қасиетті Мекке қаласында қажылығын өтеп, еліміздің 
игілігі үшін дұға жасап жатқан ата-апаларымыздың, 
бауырларымыздың тілегі қабыл болғай!

Алла Тағала баршамызды айттан айтқа аман-есен 
жеткізіп, ізгі істер мен қуанышты сәттерде басқосуы-
мызды нәсіп еткей! Әмин!

Серікбай қажы ОРАЗ,
Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасының төрағасы, Бас мүфти
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Гендерлік саясат  

ЕРЛЕР МЕН ӘЙЕЛДЕРДІҢ МҮМКІНДІГІ 
БІРДЕЙ

Гендерлік саясат әйелдерге тең қолжетімділікті және өмірдің 
барлық салаларына қатысуды қамтамасыз етуі қажет. Қазақстан 
Республикасындағы гендерлік саясаттың негізгі принциптері ерлер 
мен әйелдер үшін Қазақстан Республикасы Конституциясымен ке-
пілдендірілген тең құқықты және бостандықты орнатуды көздейді. 
Гендерлік теңдік саясатының алға жылжуы үшін әйелдерге саяси, 
экономикалық және қоғамдық өмірге араласу қажет.

Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан гендерлік саясатты жүзеге 
асыру жолында белгілі бір жетістіктерге жетті. Бірінші кезекте бұл 
әйелдердің мүмкіндіктерін дамытуда, ерлер мен әйелдердің ең-
бек жағдайларының теңдесуі. Оның ішінде бизнес, саясат және 
мемлекеттік басқару, білім беру және денсаулық сақтауға тең 
құқықтылық, сонымен қатар, ана мен баланың жан-жақты қамта-
масыз етілуін көздейді. Бүгінде Қазақстанда гендерлік және отба-

Ерлер мен әйелдердің мүмкіндіктерінің теңдігін қамтамасыз 
ету үшін Елбасы жарлығымен 1998 жылы әйелдер істері және 
отбасылық демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комиссия 
құрылды. 1999 жылы әйелдердің жағдайын жақсартуға бағыт-
талған Ұлттық жоба бекітіліп, қазіргі таңда ондағы іс-шаралардың 
80 пайызы жүзеге асырылған.

Ұлттық комиссия өз қызмет шегінде, заң жобасын жасауда және 
нормативтік құқықтық актілер, стратегия, мемлекеттік бағдарлама-
лар мен тұжырымдар жасауға қатысып, мемлекеттік органдардың 
басшысын тындап, отбасылық және гендерлік теңдік заңдылықта-
рын бұзу фактілері бойынша тексеру мен қызметтік тергеу жүргізуді 
талап етуге құзіретті. Ендігі жерде Қазақстан Республикасының 
гендерлік саясатын жүзеге асыру мақсатында қоғамдық өмірдің 
барлық саласында ерлер мен әйелдердің теңдігін көздейтін қоғам-
дық сана қалыптастыру қажет.

Ғабиден ОРАХОВ, 
Ақтау қаласының мамандандырылған   

тергеу сотының судьясы 

БІТІМГЕРШІЛІК

СОҢҒЫ БІРЕР КҮНДЕ БАҚ 
БЕТТЕРІНДЕ ІШКІ ІСТЕР МИ-
НИСТРІ ЕРЛАН ТҰРҒЫМБАЕВ
Т Ы Ң  П І К І РЛ Е Р І  Б А С Т Ы 
ТА ҚЫРЫПҚА, ӨЗІ БАСТЫ КЕЙ-
ІПКЕРГЕ АЙНАЛДЫ. СОҢҒЫ-
СЫ ЖАЙЛЫ СӘЛ КЕЙІНІРЕК. 
АЛДЫМЕН АЛДЫҢҒЫСЫНА 
ТОҚТАЛСАҚ.

Түрмедегі жағдай 
қалай?

«Тальго» пойызында екі жолсеріктің 
жолаушы әйелді зорлауы, Алматы облы-
сының Заречный кентінде орналасқан 
түрмеде жазасын өтеп жатқандарға меке-
ме қызметкерлері көрсеткен зорлық-зом-
былық – осы екі оқиғаның да Ішкі істер 
министрлігіне тікелей қатысы бар. Өйт-
кені, қоғамдағы тәртіпке жауапты осы 
ведомство. Демек, тәртіп босаңсып, қыл-
мыс көбейсе бұған жауапты ретінде осы 
министрлікті меңзейтініміз сөзсіз.

Әсіресе, түрмеде болған сотталған-
дарды азаптау оқиғасы Ішкі істер ми-
нистрлігіне сын. Себебі, түзеу мекемесі 
атаулының басын біріктіретін Қылмыс-
тық-атқару жүйесі комитеті осы ведомс-
твоның құзырына қарайды. Ендеше, заң 
тәртіп бұзған тентектерді түзеуі тиіс 
түзеу мекемелеріндегі қызметкерлердің 
өзін тезге салып түзету қажеттігі туып 

Азаматтық істерде еңбек дауларының 
үлесі басым. Жұмыс беруші мен жұмыс-
шы арасындағы түйткілдердің көбеюіне 
құқықтық сауаттың төмендігі мен жа-
уапсыздықтың салдары айтарлықтай 
ықпал етеді. Ал, адамды мемлекеттің ең 
қымбат қазынасы деп бағалаған біздің 
мемлекеттің Ата Заңында тұрғындардың 
құқығын қорғау бастапқы орында тұра-
тыны белгілі. Сондықтан да, еліміздің 
құқықтық, заңдық базасы жетілдіріліп, аза-
маттар мүддесін мінсіз қорғаудың тетіктері 
жыл өткен сайын күшейіп келеді. Әсіресе, 
жаңа Еңбек кодексінде дауды әділ шешудің 

сы-демографиялық саясаттың құқықтық базасы құрылған. Сонымен, 
гендер дегеніміз – ерлер мен әйелдердiң мiнез-құлқын, сондай-ақ, 
олардың арасындағы әлеуметтiк өзара қарым-қатынасты айқындай-
тын, олардың әлеуметтiк және мәдени нормалары мен рөлдерiнiң 
жиынтығы. 

АҚ ПЕН ҚАРА

ЕКІ ТҮРЛІ НӨМІР, ЕКІ ТҮРЛІ ӨМІР...

отырғанда, министрдің өзі тізгінін ұстап 
тұрған саладағы келеңсіз жайттарға 
пікір білдіруі «не айтты екен» деп кім 
кімді де елең еткізеді. «Өткенде түрмеде 
болған оқиға бар ғой. Соған байланысты 
түрме реформасын жасаймыз. Біз Қыл-
мыстық-атқару кодексіне шамамен 60 
ұсыныс енгіздік. Енді мұның барлығы 
министрдің бұйрығымен емес, нақты 
заңмен реттеледі. Осы өзгерістердің бәрі 
Парламентте қаралады. Ал, зорлауға қа-
тысты әзірше ештеңе айта алмаймын», 
– деді Ерлан Тұрғымбаев. Ұсыныс деп 
отырғаны Ішкі істер министрлігі мен про-
куратура бірлесіп Қылмыстық кодекс пен 
Қылмыстық-атқару кодексіне әзірленіп 
жатқан өзгерістер мен толықтырулар. 

Еске сала кетсек, бұған дейін ве-
домство басшысы Заречный түрмесін-
дегі жағдайға «ондай факт қылмыстық 
атқару жүйесі үшін масқара» деп баға 
берген болатын. Сондай-ақ, аталмыш 
фактіге байланысты тәртіптік комиссия-
ның шешімімен 14 қызметкер тәртіптік 
жазаға тартылып, аталмыш түрменің 
бастығы мен екі орынбасары қызметінен 
босатылған еді. «Ұялған тек тұрмастың» 
керімен мұндай қылмыстар болғаннан 
кейін масқара деп бетті шымшылау шен-
ділерді ақтап алмайтыны хақ. Бұл мұн-
дайды енді болдырмаудың да жолы емес. 
Ал, енді кеше өзі айтқан түрме реформа-
сы мен кодекске енгізу көзделген өзгеріс-
терден кейін бір күндері министрдің тағы 

да масқара деп бетін шымшуына тура 
келмесе жарар еді.

Жаза неге әртүрлі?
«Ал, зорлауға қатысты әзірше ештеңе 

айта алмаймын» дегенімен, министр бұл 
мәселеге қатысты пікір білдірген. Әрине, 
нақты «Тальгодағы» оқиғаны атамайды. 
Жалпылама зорлық жайлы сөйлейді. 
«Бізде зорлау мәселесі бойынша барлығы 
нормативтік тұрғыда бекітілген. Ол жерде 
өте қатаң жаза қарастырылған. Мәселе 
әрбір оқиғаны жеке қарастыру қажет. 
Соған қарай жаза тағайындалады. Менің-
ше, зорлау – аса ауыр қылмыс. Аталған 
қылмыс әйелдің ар-намысын қорлап, 
азаматтық құқықтарын бұзады», – дейді 
Ішкі істер министрі. 

Бірақ, зорлық-зомбылықтың жазасы 
қатаң екеніне келіспейтіндер көп. Оған 
«Тальго» пойызында қызмет барысында 
жүргеніне қарамастан жолсеріктердің 
жолаушы әйелді зорлағаны үшін берілген 
жаза көлемі мен осыдан кейін қоғамда 
қарша бораған пікір дәлел. Жолсеріктерге 
берілген жаза 2 жыл 6 ай. Қылмыстық ко-
декстің 120-бабында (Зорлау) бұл қылмыс 
үшін үш жылдан бес жылға дейін түрмеге 
тоғыту көзделген. Ал, нәзік жандыны 
жабыла зорлаған жолсеріктерге кодексте 
көрсетілген жазаның төменгі мөлшері-
нен де төмен жаза тағайындалды. Бұл 
негізі 120-баптың 2-бөлігімен (адамдар 

тобы жасаған және бірнеше рет жасаған 
зорлық үшін бес жылдан он жылға дей-
інгі мерзімге бас бостандығынан айыру) 
жазалауға келетін қылмыс түрі екенін 
айтпағанның өзінде. 

Әрине, жазаны тағайындайтын сот. 
Оған Ішкі істер министрінің қатысы жоқ 
шығар. Алайда, қылмыс жасағандарға 
жаза тағайындалатын заң жобасын жасау-
ға Ішкі істер министрлігінің қатысы жоқ 
дей алмаймыз ғой. Адам зорлау ауыр қыл-
мыс екенін мойындаған министр үшін сол 
қылмысқа барғандарға берілген 2 жыл 6 
ай – қатаң жаза болғаны ма?! 

«Бас кейіпкер»  
неден шатасты?

Айтпағымыз, әр сөзі бағулы, әр қа-
дамы аңдулы шенділердің осы екеуінің 
қай-қайсысында да мүлт кетпегені дұрыс 
шығар. Тек, кеше «Нұр Отан» партиясын-
да қоғамдық қабылдау өткізіп, азаматтар-
ды қабылдаған Ішкі істер министрі осы 
екеуін қаперден шығарып алғандай көрінді 
бізге. Неліктен олай дейтінімізге және сөз 
басын неліктен оның ғаламтор сайттары 
мен әлеуметтік желіде «басты кейіпкерге» 
айналғанымен бастағанымыз ға келсек: 
партия жанындағы қоғамдық қабылдауда 
азаматтарды қабылдап, заң, тәртіп жайлы 
біраз мәселенің басын қайырған министр 
қайтарында, әлеуметтік желідегі суреттер 

мен жазбаларға сенсек, өзі заң бұзыпты. 
Яғни, ол мініп келген көліктің екі нөмірі 
екі түрлі болып шыққан. Алдыңғы мем-
лекеттік тіркеу нөмірі 025 AW 01 болса, 
артқысы 046 КZ 01. Тіпті, «Фейсбук» әле-
уметтік желісінде жарияланған суреттерде 
министрдің көлікке мініп бара жатқан 
сәті де бар. Желіде түрлі сын мен әжуаға 
айналған бұл жағдайға байланысты көп 
ұзамай министрліктің баспасөз қызметі 
«Министр 046 КZ 01 мемлекеттік тіркеу 
нөміріндегі қызметтік көлікпен жүреді. 
Аталмыш көлік 2013 жылдан бері баланста 
тұр. Министрліктің алдыңғы жетекшісі 
де осы көлікпен жүрген. Басқа автокөлік 
жоқ» деп жауап берді. Айтпақшы, көлік те 
осал емес – Lexus 570, яғни шетел көлігі. 
Әлде, шенділерге шетелдік көлікті мінуге 
салынған тыйымның бұрынғысы бар, кей-
інгісі бар, Ішкі істер министрлеріне қатысы 
жоқ па?!

СОНЫМЕН, СУРЕТ СОЛАЙ ДЕЙ-
ДІ, МИНИСТР ЛІКТІҢ БАСПАСӨЗ 
ҚЫЗМЕТІ БҰЛАЙ ДЕЙДІ. БҰРЫН 
«МОЛДАНЫҢ АЙТҚАНЫН ІСТЕ, 
ІСТЕГЕНІН ІСТЕМЕ» ДЕУШІ ЕДІ. 
ЕНДІ ОСЫ ЖЕРДЕГІ МОЛДАНЫҢ 
ОРНЫНА МИНИСТРДІ МЫСАЛ 
ЕТІП ЖҮРМЕСЕК ЖАРАР ЕДІ. СУ-
РЕТТЕГІ ЖАҒДАЙ РАС БОЛСА, 
БИЛІКТЕГІЛЕР МЕН ҚАРА ХА-
ЛЫҚТЫҢ АРАСЫНДА ЕКІ ТҮРЛІ 
ӨМІР, ЕКІ ТҮРЛІ НӨМІР БОЛҒАНЫ 
ДА. 

Е.СЕРІКБАЙ

ғана емес, жедел, тиімді шешудің жолдары 
қарастырылған. Еңбек дауларын сотта 
қарап шешудің өзіндік ерекшеліктері бар. 
Еңбек кодексін басшылыққа алар болсақ, 
оның 159-бабына сәйкес, шағын кәсіп-
керлік субъектілерін және заңды тұлға-
ның атқарушы органының басшыларын 
қоспағанда, жеке еңбек дауларын – келісу 
комиссиялары, ал, реттелмеген мәселелер 
не келісу комиссиясының шешімі орын-
далмаған жағдайда істерді соттар қарайды. 
Яғни, арнайы заңда көрсетілгендей дау 
алдымен келісу комиссиясының сүзгісі-
нен өтуі шарт. Бұл не үшін керек? Мұның 
астарында жұмыс беруші мен жұмысшы-
ны жарастыру, дауларын ұлғайтпай, өзара 
шешуіне мүмкіндік жасау мақсаты тұр. 
Қашанда істі араздықпен емес, татулықпен 
бітірген тиімді. Өйткені, даудың сотқа дей-
ін жетуі уақыт жағынан да, қаржы тұрғы-
сынан да пайдасыз. Одан бөлек дауды 
ушықтыру қарға тамырлы қазақтың сый-
ластығына сына түсіріп, жүйкеге салмақ 
салатыны тағы бар. Келісу комиссиясына 
дүрдараздықты өзара мәмілемен шешу 
міндеті жүктелген. 

Ал, іс бәрібір сотқа түсетін болса ше? 
Ең алдымен кез келген еңбек дауына бай-
ланысты арыз қолданыстағы Азаматтық 
процестік кодекстің 148,49-баптарында 
көзделген талаптарға сай болуы шарт. 

Сонымен бірге, осы құжаттың 183-бабы-
на сәйкес, жұмысқа қайтадан алу талабы 
қойылған істер сот талқылауына дайындау 
аяқталған күннен бастап бір айға дейінгі 
мерзімде қаралып, шешімін табуы тиіс. 
Бұл да қарапайым халықты әуре-сар-
саңнан арылту үшін жасалған қадамның 
бірі. Жалақының үш айға дейін төленбеуі, 
жұмысқа қайта орналастыру туралы; ере-
уілді заңсыз деп тану туралы шешімдердің 
уақыт созбай, дереу орындалатынын да 
қаперде ұстағанымыз жөн.

Мысалы, жақында балабақша тәрбие-
шісінің шағымы қаралды. Арыз иесі ба-
лабақша басшылығының жалақыны тиісті 
дәрежеде төлемегенін айтып шағымданған.  
Жұмысшы алдындағы қарыздың көлемі де 
көп емес. Бірақ, жағдайы бар адамдардың 
90 мың теңге үшін тепеңдеп екі ай бойы 
жұмыс істемейтіні белгілі. Тәрбиеші де 
өз еңбегінің бағаланғанын қалайды. Сот 
отырысы болатын күні арыз иесі де, бала-
бақша өкілі де шақырылды. Осы отырыс 
кезінде қос тарап өзіне берілген мүмкін-
дікті пайдаланып, әділ шешімнің шығуына 
атсалысуы тиіс. Біреуі жалақысы қолға 
тимегенін, қаржы алмағанын дәлелдесе, 
екіншісі жалақыны бермеудегі себептерді 
ортаға салуы шарт. Өкінішке орай жұмыс 
берушінің өкілі өз уәждерін айту  мүмкін-
дігін қолдана алған жоқ. Бірақ, өкіл оты-

рысқа келмеді деп сот отырысын өткізбей 
қоймайтынымыз белгілі. Бұл жолы да сот 
мәжілісі мәресіне жетіп, жәбірленушінің 
ақшасын қайтартуға міндеттелді.

Судьяның басты мақсаты тараптарды 
тыңдап, шешімін шығарумен аяқталады 
десек қателесеміз. Біз үшін әділдіктің 
салтанат құруы қаншалықты маңызды 
болса, екі тараптың татуласқанын көру, 
сот залынан жарқылдай сөйлеп, достасып 
кеткенін бақылау да  ерекше мәнге ие. Екі 
тараптың бір-бірімен шекісіп, бет жырты-
сып, келісімге келмеуі бізге де оңай әсер 
етпейді. Сондықтан да, дауларды талқыға 
салмас бұрын тараптарды татуластыруға 
барынша көмектесуге тырысамыз. Бұған 
«Медиация туралы» заңның көмегі көп. 
Әрі Жоғарғы Соттың бастамасымен жүзеге 
асырылып жатқан «Татуласу: сотқа дейін, 
сотта» пилоттық жобасының да көздегені 
азаматтарды ортақ келісімге келтіру, та-
раптарды кетістіру емес, бітістіру.

Айталық жақында Рүстем деген азамат 
өзі қызмет еткен акционерлік қоғамның 
жұмыстан шығару туралы бұйрығының 
күшін жою, жұмысқа қайта орналастыру 
және лажсыз бос жүрген уақытына жалақы 
өндіру туралы арызбен жүгінді. Екі тарап-
ты да шақырып тыңдадық. Бас жарылып, 
қол сынған ештеңе жоқ. Түсінбестіктің 
соңы осыған әкелген. Дауды таразылаған 

соң жұмыс берушіге қарауындағы қызмет-
керлер алдындағы жауаптылықты барын-
ша түсіндірдік. Расында, қызметкері сотқа 
беріп, артынша шешімнің пәрменімен 
қайта қызметіне орналасып жатса кімге 
абырой? Сотта заңсыздығы дәлелденіп 
жеңілген басшыны басқа қызметкер сыйла-
уы мүмкін бе? Бұл сұрақ кез келген жұмыс 
берушіні ойлантуы керек. Сондай-ақ, арыз 
иесі Рүстемге де өз құқығын түсіндіріп, 
өзара мәмілеге келудің пайдасын айттық. 
Шындығында, жұмысшы сот пәрменімен 
өз қызметіне қайта келгеннің өзінде баяғы 
сыйластықты, сенімді  сақтап қала алмай-
сың. Ал, сенім болмаған жерде береке қай-
дан болсын! Осындай мәмілені тыңдаған-
нан кейін екі тарап медиация тәртібімен 
бітімгершілікке келіп, дауды реттеу туралы 
келісімге қол қойды. Ақылға тоқтаған 
жауапкер талап қоюшыны жұмысқа қай-
та қабылдайтын болды. Сонымен бірге, 
Рүстемнің лажсыз бос жүрген уақытына 
ақысын төлеп, өкілдің көмегіне кеткен сот 
шығынын келісім шартқа қол қойған күн-
нен бастап 1(бір) ай мерзім ішінде төлеуді 
міндетіне алды. Дәл осындай жалақысын 
даулап, жұмыс берушінің заңсыз жұмы-
стан шығарғанын айтып арызданатындар 
жеткілікті. Дегенмен, судьяның көмегімен 
бітімге келіп, татуласқан тараптардың кө-
беюі көңіл қуантады.

ЕҢБЕК ДАУЛАРЫНЫҢ ҮЛЕСІ БАСЫМ

Меруерт ТОҒЫЗБАЕВА,
Қызылорда қалалық сотының 
судьясы

Суреттер Zakon.kz сайтынан алынды
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Сондай-ақ, медициналық қызметтерге тұрғындардың көңілі тола 
бермейді. Төмен деңгейдегі санитария да бір мәселе. Әр азамат өз үйін-
дегі секілді, қоғамдық орында да белсенділік пен жауапкершілікті сезінгені 
жақсы. Жалпы, санитарлық-эпидемиологиялық сараптау орталығы та-
мақ өнеркәсібі кәсіпорындарында, қоғамдық тамақтану нысандарында, 
сауда орындарында, тағамдық азықтарды ұзақ уақыт сақтаудағы сани-
тарлық бақылауды және күнделікті санитарлық бақылауды іске асырады. 
Биылғы әкімшілік айыппұл көлемі 30 млн теңгеге жуықтап отыр. Оның 
ішінде 81 нысанға анықталған заңсыздықтарды жою туралы нұсқаулар 
берілді. Сотқа жіберген материалдар саны 29 болса, 3 нысан сани-
тарлық нормаларға сәйкес келмегендіктен жабылды. Қазір жаз мезгілі 
болғандықтан, тазалық, сақтық шараларына түрлі кедергілер бар. Қа-

Ойталқы САНИТАРЛЫҚ ТАЛАПТАРДЫҢ САҚТАЛУЫН БАҚЫЛАУ ҚАЙ ДЕҢГЕЙДЕ?

Әрбір тұрғын қоршаған ортаны ластамау арқылы өз денсау лығын 
сақтайды дер едім. Сондықтан, бұл мәселеге байыппен қараған маңыз-
ды. 

Көпке топырақ шашудан аулақпын, дегенмен, қалада, тіпті, дема-
лыс орындарында болсын, адамдардың тазалықты сақтауға өресі, ішкі 
мәдениеті жетпей жататыны бар. Экологиялық тұрғыдан қарайтын 
болсақ, тұрмыстық қоқыстардың ішінде тек қана тағам қалдықтары 
емес, химиялық заттардың қалдықтары да болуы мүмкін екенін естен 
шығармайық. Уытты заттарды барлығымыз бірдей ажырата алмай-
тынымыз тағы бар. Олар жаңбыр арқылы сіңіп, топырақтың құрамын 
бүлдіреді. Судың құрамына да кері әсері бар. Яғни, қоқыстың экология-
лық проблемасы жетіп артылады. Ауаның, өсімдіктердің тазалығы, 
барлығы бір-бірімен тығыз байланысты.  

Айзат МОЛДАГАСИМОВА, Алматы қаласы Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің басшысы:

Гүлмира БЕКЕНОВА, эколог: 

лай десек те, тазалық денсаулықтың кепілі екені қашанда қаперімізде болғаны баршамызға керек.

(Соңы. Басы 1-бетте)

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

КҮМӘН

МАСАМЕН КҮРЕСУ 
ӘКІМНІҢ ЖҰМЫСЫ ЕМЕС

«АРТЫҚ ҚЫЛАМЫЗ ДЕП ТЫРТЫҚ ҚЫЛМАСА» ИГІ

Біз бәріміз бір конституциялык кеңіс
тікте өмір сүріп жатырмыз. Сол үшін де 
Қазақстан Республикасының қабылдаған 
заңдары мен кодекстері аясында бекітілген 
нормативтікқұқықтық актілердің талапта
рын орындамауға, оны бұзуға ешкімнің 
хақысы жоқ. Олардың әр бабын оқымасаң, 
оған мойынсұнбасаң, түсінбесең, ол жай 
ғана қағазға айналады. Дәл осылай 2015 
жылы бекітілген Санитарлық қағидалар 
комитет, департамент және басқармалар 
кабинеттерінің сөрелерінде қағаз болып 
жатқанына неге назар аударылмайды?!

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт 
Токаевтың «Бәрі де адам игілігі үшін», 
«Біз Қазақстан Республикасының әр
бір азаматына тең мүмкіндік жасайтын 
дамыған, әділетті қоғам орнатамыз» 
деген ұлағатты сөздерін түсінген әрбір 
қазақстандық азамат оған жіті мән беріп 
орындауға міндетті. 

Осыған орай, мен жарты ғасыр са
нитарлықэпидемиологиялық қызмет 
саласында аудандық, қалалық, облыстық, 
республикалық денгейде жұмыс жасаған, 
Үкімет тарапынан бекітілген заңнамалық 
құжаттар (санитарлық қағидалар) талап
тарынан толық хабардар ардагер ретінде 
бүгінгі таңда құзырлы орган Тауарлар 
мен көрсетілетін қызмет түрлерінің са
пасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
және оған қарасты облыстық департамент 
пен қалалық, аудандық басқармалардың 
басшылары, жауапты мамандары қолда
ныстағы нормативтікқұқықтық актілер 
талаптарын оқымай, оның орындалуын 
тұрақты қадағаламай, селқос қарап отыр
ғанын айтқым келеді.

Егер комитет төрағасы – ҚР Бас сани
тарлық дәрігері, қалалық басқарма бас
шысы қарауындағы «білікті» санитарлық 
дәрігерлер мен энтемологтардан бекітіл
ген қолданыстағы ережелерге (санитар
лық қағидаларға) сәйкес, өз міндеттерін 
орындауларын талап еткенде, бас қаланың 
ғимараттарындағы жертөлелерде, қала 
аймағындағы бақылаусыз қалған қалдық 
сулар мен көлшіктерде масалар (қан
сорғыштар) көбейіп, өзен бойында қоқыс 
бейберекет шашылып жатқанын уақытын
да байқаған болар еді. Ал, НұрСұлтанның 
әкімі Алтай Көлгінов мырзаның масаларға 
(қансорғыштарға) қарсы күресіп, өзен 
бойындағы адамдардан қалған тұрмы
стық қалдықтарды жинап жүргені «айтар 
ауызға, естір құлаққа ұят» екенін комитет 
басшысы неге түсінбей отырғаны таңқа
ларлық нәрсе. Бір сөзбен айтқанда, Бас 
қалада осы жұмыстарға жауапты тиісті 
министрліктер мен оларға қарасты коми

Бір кездері соған жол бермес 
үшін Ұлттық банк доллар бағамын 
күшпен ұстап келді де. Бұл үшін аз 
ақша кетпейді. Сондықтан, уақыт өте 
келе Үкімет оны еркін айналымға жі
берді. Нәтижесінде шарықтап шыға 
келген доллар бағамы қоғамда біраз 
дүрбелең туғызғаны есте. Қазір оған 
да етіміз үйренген сыңайлы.

Алайда, АҚШ валютасының баға
мы көтерілсе, көңілкүйі түсіп, ол 
түссе, керісінше көңілін бір демдеп 
қалатын әдеті болғанымен, екінің 
бірі ақша айырбастау пункттеріне 
бас сұға бермейді. Ендігі жерде, бас 
сұққаныңызбен, ақшаңыз 500 мың 
теңгеден асса, айырбастай немесе 
сата алмауыңыз мүмкін. Ұлттық 
банк осындай өзгеріс енгізбек. Бұған 
дейінгі тәртіп бойынша валюта сату 
мен сатып алу көлемі бір миллион 
теңгеге дейін шектелген болатын. 
Ал, қолдағы қаржы бұл мөлшерден 
асса, онда жеке куәлікті көрсетуге 
тура келетін. 

Ұлттық банк ұсынып отыр ған ен
дігі ұсыныс қолдау тапса, азаматтар 
сататын не сатып алатын ақшасының 

көлеміне қарамастан жеке куәлігін 
көрсетуге міндетті. Яғни, ақша айы
рбастау пункттері әр операция бой
ынша азаматтың атыжөнін, куәлі
гінің нөмірін, тіпті мекенжайына 
дейін жеке журналға арнайы тіркеп 
отыр мақ. Мұның бәрі «Қазақстан 
Республикасы қолмақол шетел валю
тасымен айырбастау операцияларын 
ұйымдастыру қағидаларын бекіту 
туралы» қаулысының жобасындағы 
жаңалықтар. «Мұның бәрі...» дей
тініміз, құжаттағы өмірге жолдама 
алуын күтіп тұрған өзгеріс бұл ғана 
емес. Айырбас пункттерінің уақы
тын күндізгі 10.00нан кешкі 19.00ге 
дейін шектеу де қарастырылған. Бұл 
олар бұрынғыдай тәулік бойы жұмыс 
істемейді деген сөз.

Валюта айырбастау пункттеріне 
бұған дейін де доллардың сату мен 
сатып алу бағамының арасындағы 
дәлізді 6 теңгеге дейін кеңейту (бұрын 
ол 23 теңге болатын), демалыс және 
мереке күндері де олардың шетел 
валюталарының бағамын өзгертуге 
рұқсат ету секілді кеңшіліктер жа
салған еді.

Біз сөз етіп отырған жаңа өз
герістер арқылы Ұлттық банк нені 
көздеп отыр деген сауал туындайды. 
Бәлкім, осы арқылы ақша айыр
бастау пункттеріндегі жұмыс про
цесін реттеп, сатып және сатылып 
алынып жатқан ақша көлемін және 
басқа да қаржылық реттеу тұрғы
сынан бәзбір мәселелерді реттеп 
отырғысы келген шығар. 

Бірақ, экономистер мен қаржы 
мамандары бұдан айтарлықтай жақ
сы нышан көре алмай отырғандарын 
айтып, дабыл қағуда. Оларға салсақ, 
айырбасталатын ақшаның көлемі 
мен айырбас пункттерінің уақытын 
шектеу көлеңкелі бизнестің көркін 
қыздырып, ақшаны жасырын түрде 
қолмақол сататындардың дәурені 
жүруі ғажап емес. Енді біреулердің 
пікірінше, жұмыс уақытын шектеу 
айырбас пункттерін басы артық 
шығынға батырып, соңында шетел 
валюталары бағамының қымбатта
уына алып келедімыс. Операторлар 
сол жалақыға шектеу лі уақытта екі 
есе жұмыс істеу ге мәжбүр болып, 
бұдан айырбас орнына түсетін пайда 

да азаюы мүмкін. Содан келіп айыр
бастау пункттерінің иелері мұның 
бәрін, әрине клиенттерден өндіруге 
бекінеді. Оның жолы – валюта баға
мын қымбаттату. Қала берді, сату мен 
сатып алу арасындағы айырма 20 тең
геге дейін өсуі ықтимал екенін еске 
салып жатыр экономистер. Олардың 
бұл алаңдаушылығы ертең ақиқатқа 
айналса, онда Ұлттық банктің «ар
тық қыламын деп тыртық қылғаны» 
болып шыға келеді.

Мұның бәрі қазір жоғарыда сөз 
еткен қаулы редакциясына енгізілген 
өзгерістер. Сондайақ, ол тамыздың 
16сына дейін талқыға түспек. Де
мек, қаржыгерлер мен экономистер 
ғаламтор парақшаларында білдіріп 
жатқан қарсы пікірлерін осы талқы 
барысында білдіріп, табандылық 
танытса, кім біледі, бәлкім бас банк 
райынан қайтар. Ал, ақша айыр
бастау пункттеріне ат ізін сала бер
мейтін қарапайым халық үшін бұл 
өзгерістердің өмірлік маңызы бар 
деу қиынақ.  

Е.ТҰРҒЫНОВ   

Гигиеналық норма талаптарын білетін 
«білікті», өз мамандығының «нағыз ше
берлері» жұмыс жасайтын болар деп 
ойлаймын. Олар өз қолдарымен жазып, 
бекіткен санитарлық қағидалар (Норма
тивтікқұқықтық актілер) талаптарын 
орындау бойынша өз міндеттерін жүйелі 
әрі жоспарлы түрде орындағанда бас қа
ланың басшысы масамен алысып, қоқыс 
жинап, оны телеарнадан елге көрсетпеген 
болар еді. Демек, бұл комитет төрағасы 
мен қалалық басқарма басшысы өз мін
деттерін түсінбей, бекітілген Санитарлық 
қағидалар талаптарының орындалуына 
қадағалау жүргізбей отырғаны емес пе?! 

Егер де комитеттің және қалалық 

ұстауға қойылатын санитарлықэпидеми
ологиялық талаптар туралы» Ереже та
лаптарының орындалуын талап ете алмай 
отырғаны себепті өзен бойларында қала 
тұрғындарының бейберекет дем алып, 
оның бойын қоқыстармен ластауы орын 
алуда. Бұл жағдай комитет мамандарының 
аталмыш бағытта жоспарлы жұмыстары 
дұрыс қалыптаспағанын, бекітілген ереже 
талаптарының орындалуына селқос қа
райтынын аңғартатындай. Осыдан келіп 
НұрСұлтан әкімі қала халқының тағды
рына қатысты маңызды, күрделі мәселе
лерді шешуге арналған қымбат уақытын 
кажетсіз нәрсеге сарп етіп жүр.

Соған байланысты менде келесідей 

орындалуын тиісті қадағалаушы орган 
басшыларынан талап ете алмаса, онда 
ондай биліктің елге не қажеті бар?! Ұшып 
жүрген масамен күрес жүргізу және ха
лықтан қалған қоқыстар мен шашылып 
жатқан тұрмыстық қалдықтарды жинау 
бас қала әкімінің міндетіне кірмейді! Оны 
орындайтын құзырлы органдар бар.

Жоғарыда айтылған «Елді мекендер 
аумағын күтіпұстауға қойылатын сани
тарлықэпидемиологиялық талаптар» 
туралы Ереже талаптарында «Санитар
лықэпидемиологиялық ережелер мен 
нормалар талаптарына байланысты – елді 
мекендердің аумағында тұрмыстық қал
дықтарды жинаумен, уақытша сақтаумен, 
тасып шығарумен, залалсыздандырумен, 
тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеумен 
және елді мекеннің санитарлық тазалау 
жұмыстарын мамандандырылған ұйым
дар мен елді мекеннің аумағын тазалау мен 
шұғылданатын жеке және заңды тұлға
лар жүргізеді» деп нақты жазылған. Ал, 
мұның орындалуын қадағалау аталмыш 
комитет пен қалалық басқарма маманда
рының еншісіндегі міндет.

Осы арада, санитарлық талаптардың 
сақталуын қадағалаудан бөлек халықтың 
гигиеналық біліктілігін жетілдіруге де 
баса назар аудару қажеттігін қаперге са
лайын. Өндірістік кәсіпорындарда зиянды 
аса кауіпті факторлармен жұмыс жасай
тын жұмысшылар мен мамандардың «өн
дірістік гигиена» бойынша гигиеналық 
біліктілігін жетілдіру қажет. Өкініштісі, 
бұл мәселе комитет мамандары тарапынан 
2009 жылы Гигиеналық оқу бағдарла
масынан алып тасталған. Бұл комитет 
мамандарының зиянды факторлардан 
кәсіптік аурулар мен кәсіптік улану және 
созылмалы аурулар пайда болатынынан 
хабарсыздығы. Өндірістік гигиена талап
тарын білмей отырғаны.

Гигиеналық біліктілік жоқ жерде 
елді мекен аймағында да, ондағы ор-
наласқан нысандарда да тазалық бол-
майды. Егер де бекітілген санитарлық 
қағидалар талаптарының орындалуы-
на қадағалау жүргізілмесе, елді мекен-
нің халқы қансорғыштарға таланып, 
тұрмыстық қоқыс тарға сүрініп жүргені 
жүрген. 

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ

теттер және департаменттердің басшы
лары өз міндеттеріне селқос карап отыр. 
Әлде бұл Алтай Көлгінов мыр заның 
НұрСұлтандай қалаға әкім болып келгелі 
өзін халыққа таныту мақсатында жасап 
отырған жарнамасы ма?!

Бас қала әкімінің құзырындағы зәулім 
ғимараттарда министрліктер, комитеттер, 
департаменттердің басшылары, маман
дары орналасқан. Олардан Қазақстан 
Республикасының бекітілген заңнамалық 
актілерінің талаптарын орындауын талап 
етуге құқылы екенін әкімге айтудың да 
қажеті жоқ шығар. 

 НұрСұлтан қаласындағы Үкімет үйін
де орналасқан Денсаулық сақтау минис
трлігінің құзырындағы бұрын Қоғамдық 
денсаулық сақтау комитеті болған қазіргі 
Тауарлар мен көрсетілетін қызмет түр
лерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
комитетінің төрағасы Жандарбек Бекшин 
мырзаның қарамағындағы санитарлық 
сала бойынша (коммуналдық, балалар 
мен жасөспірімдер, тағам гигиенасы және 
өндірістік гигиена бөлімшелері) маман
дар санитарлық қағидалар талаптарына 
байланысты қадағалау жүргізуге міндетті. 
Аталмыш комитет, департамент және 
басқармаларда Медицина институтының 
санитариягигиена факультетін бітірген, 
«Коммуналдық гигиена» пәнін оқыған, 

басқарманың «білікті» мамандары (сани
тарлық дәрігерлері) бас қаланың аймағын
да орналасқан әрбір өндірістік кәсіпо
рындар, коммуналдық нысандар, мектеп 
пен бала бақша, қоғамдық тамақтану мен 
сауда орындары және базар ларда пайда 
болатын күнделікті тұр мыстық қалдықты 
анықтап, әрбір нысан ның гигиеналық нор
маға сәйкес таза болуын бақылауға алып 
отырған кезде мұндай күлкілі жағдайға 
ұшырамас едік.

Комитеттің төрағасы (ҚР Мемлекеттік 
Бас санитарлық дәрігері) және басқар
маның басшысы мен оның жауапты ма
мандары қала аймағында орналасқан, 
бақылаудағы нысандардың жауапты бас
шыларынан «Қазақстан Республика
сы Денсаулық сақтау министрінің 2005 
жылғы 24 наурыздағы №137 бұйрығымен 
бекітілген «Елді мекендер аумағын күтіп 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАЛЫҚ 

АКТІЛЕРІНДЕГІ ТАЛАПТАРДАН БИЛІК БАСЫНДА 

ОТЫРҒАН ӘКІМДЕР МЕН ТӨРЕЛЕР ХАБАРСЫЗ 

БОЛСА, БЕКІТІЛГЕН НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТ 

ТАЛАПТАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ТИІСТІ ҚАДАҒАЛАУ-

ШЫ ОРГАН БАСШЫЛАРЫНАН ТАЛАП ЕТЕ АЛМАСА, 

ОНДА ОНДАЙ БИЛІКТІҢ ЕЛГЕ НЕ ҚАЖЕТІ БАР?! ҰШЫП 

ЖҮРГЕН МАСАМЕН КҮРЕС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТАН 

ҚАЛҒАН ҚОҚЫСТАР МЕН ШАШЫЛЫП ЖАТҚАН ТҰР-

МЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖИНАУ БАС ҚАЛА ӘКІМІНІҢ 

МІНДЕТІНЕ КІРМЕЙДІ! 

Күнделікті ақша айырбастап жатпаса 

да халықтың көбі доллардың баға-

мына көз сала жүретіні бар. Көшедегі 

ақша айырбастау пункттерінде жазылып 

тұратын валюта бағамдарындағы өзгері-

стер көптің көңіліне тікелей әсер ететін 

күшке ие болғалы қашан. Өйткені, эко-

номикамыз, базардағы тауарларымыз, 

бәрі-бәрі АҚШ-тың көк қағазына тәуелді. 

Ол көтерілсе, бәрінің бағасы аспандайды. 

Ал, бұл халықтың қалтасына салмақ.

сұрақтар туындап отыр, яғни, масалармен 
(қансорғыштар) күресетін, қала аймағын
да шашылған қоқыстарды жинайтын 
арнайы мекемелер жоқ па? Екіншіден, 
онда осы міндеттерді орындағаны үшін 
еңбекақы алатын адамдар жұмыс жа
сай ма? Үшіншіден, қала аумағының 
тазалығына жауапты арнайы мекеменің 
басшыларынан шашылған қоқыстарды 
уақтылы жинауды, зарарсыздандыруды 
талап ететін қадағалау органы  комитет 
пен басқарма мамандарының қазіргі нор
мативтікқұқықтық актілер талаптарына 
сәйкес өз міндеттерін орындамай отырға
нын кім тексереді? 

Қазақстан Республикасының заңна
малық актілеріндегі талаптардан билік 
басында отырған әкімдер мен төре
лер хабарсыз болса, бекітілген норма
тивтікқұқықтық акт талаптарының 

Сабет ДАРИБАЕВ,
КСРО және Қазақстан 

Республикасы «Денсаулық сақтау 
жүйесінің үздігі»  
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ТҰСАУКЕСЕР

ПАЙЫМ

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ – ҚОҒАМНЫҢ АЙНАСЫ 

ТАРАЗЫ

Асқаралы алпыстың асуына қа-
дам басқан Алматы облыстық соты 
қылмыстық істер жөніндегі сот алқа-
сының төрағасы Советхан Сәкеновтің 
қазылық қызметінен сыр шертетін 
«Ар мен заң алдында» атты кітабы-
ның тұсау кесері жақында облыстық 
соттың мәжіліс залында өтті.

Салтанатты кешті «Жетісу» газеті 
бас редакторының орынбасары, ақын 
Жұматай Әміреев ағасына деген ақ жар-
ма арнау өлеңімен бастады. Жиынның 
өтуіне ұйытқы болған Алматы облыстық 
сотының төрағасы Еліс Әбдіқадыров ҚР 
Парламенті Сенаты төрағасының орын-
басары Бектас Бекназаров пен Жоғарғы 

РЕФОРМАЛАР САЛАҒА 
ТЫҢ СЕРПІН БЕРДІ

Соңғы бес жылда сот жүйесі айрықша даму жолына түсті. Саладағы әр реформа 
сот ісін жүргізу тәртібін жеңілдетіп, тура төрелікке қолжетімділікті одан әрі арт-
тырды. Соған қарамастан жүйе жұмысы жылдан-жылға оңтайландырылуда. Айта 
кетерлігі, биылғы жыл салада жұмыс сапасын одан әрі жақсарту мақсаты межеленіп, 
соған орай, 2019 жыл – сот төрелігінің сапасын арттыру жылы болып жарияланды. 

Елбасының  «100 нақты қадам» Ұлт жоспары аясында ҚР Жоғарғы Соты іске 
қосқан «Сот жү йесінің жеті түйіні» жобасының «мінсіз судьямен» басталуының 
өзі барлық саладағы жұмыс сапасының мамандар корпусымен тығыз байланысты 
екенін көрсетеді. Яғни, сот жүйесінің беделі қашанда судьялардың әділ төрелігіне 
тәуелді. Бұл тұрғыда ҚР Жоғарғы Сотының төрағасы Жақып Асановтың «Адамдар 
біздің әділдіктің кепілі екенімізге сенеді» деуі бекер емес. 

 Елбасының заңдарға түзетулер енгізу негізінде сот жүктемесін азайтып, сол 
арқылы сапаға мән беру керектігі туралы  тапсырмасына, сонымен қатар, жүйе-
дегі реформаларға сай, елдегі бірнеше заң жаңарды. Нақты айтқанда, «Қазақстан 
Респуб ликасының кейбір заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғауды кү-
шейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру және қылмыстық заңнаманы одан 
әрі ізгілендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңы күшіне енді. Осы заң негізінде біршама заңнамалық акт мен кодекс өзгертілді. 
Жаңадан қабылданған заңдар азаматтардың және мемлекеттік органдардың мүд-
делерін үйлесімді қорғауға, судьяларға процестік еркіндік беруге және лауазымды 
тұлғалардың жауапкершілігін арттыруға бағытталды.

Жүйеге соны жаңалықтар алып келген «Жеті түйін» жобасы «Мінсіз судья», 
«Үлгілі сот», «Әділ процесс», «Е-СОТ», «Оңтайлы орта», «Сапалы нәтиже», «Сот-
сыз татуласу орталығы» секілді жеті топты қамтиды.  Осы бағыттар аясында сотқа 
қоғамның сенімі одан әрі нығаюда деуге толық негіз бар. Бір ғана мысал, Қылмы-
стық процесті ізгілендіру бағытындағы шаралар нәтижесінде, мысалы, жазаның 
балама түрлері түрмедегілер санының кемуіне ықпал етуде. Статистикалық мәлімет-
тер соңғы екі жылда сотқа түскен материалдар санының айтарлықтай өскенін 
көрсеткен. Және олардың 70 пайызын даусыз, яғни,  судьялардан тек фактіні ғана 
анықтау талап етілетін азаматтық істер құраған. Осы себепті, заңдық тұрғыда сотсыз 
шешуге болатын істер прокуратура мен нотариат құзыретіне өтті. Мысалы, банктік 
есеп-шоттарды тексеру мен банктік құпияны құрайтын ақпаратты сұратудағы санк-
ция прокуратураға берілді. Сондай-ақ, борышкердің мүлкіне тыйым салу әрекеті 
алынып тасталып, сот орындаушыларының іс-әрекеттеріне қатысты санкциялардың 
екеуі сотта қалды. Жаңа заңға сай, борышкер шотында ең төменгі күнкөріс деңгейі-
не тең сома қалдырылуы қаржылық жағдайы қиын қарыз алушылардың әлеуметтік 
тұрғыда қорғалуына кепілдік етеді. 

Тағы бір жағымды өзгеріс, «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» заңмен 
борышкердің кепілге салынған жылжымайтын мүлікті өз бетімен сатуы үшін үш 
ай белгіленді. Мұндай жаңашылдықтар өз кезегінде азаматтық сот ісін жүргізу 
сапасын жақсартып қана қоймай, ел халқының әділ сотқа деген оң көзқарасын 
қалыптастыруда. 

Азаматтық сот ісі жеңілдетілді. Яғни, тараптар келісімдеріне негізделген талап-
тардың біршамасы жеңілдетілген іс жүргізуден соттың бұйрықтық іс жүргізуіне 
өтті. Сот тәжірибесіне келсек, әл-Фараби аудандық сотында биылғы жылы 3677 іс 
шешілсе, оның 466 бұйрықтық іс жүргізу тәртібімен қаралды. Жоғарыда айтқандай, 
ел заңдарындағы атаулы өзгерістер сот төрелігін тағы бір сапалық белеске көтерді. 

Бабаларымыздың «Әлсіздерге болысу, қиянатқа қарсы тұру, әділ болу бидің 
азаматтық, адамдық парызы» деген өсиетін әрбір судья негізгі қағидаты ретінде 
ұстанса, сот жүйесінің беделі бұдан да жоғары болатыны және халқымыздың сотқа 
деген сенімі арта түсері сөзсіз.

Ризагуль ЖУМАДИЛОВА,
Шымкент қаласы әл-Фараби аудандық сотының судьясы

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев өзінің президенттік қызметіне кірісу 
рәсіміндегі сөйлеген сөзінде  ел дамуының 
он бағытын атап көрсеткен болатын. Оның 
үшінші бағыты сот жүйесіне  арналады.

«Сот – заң үстемдігінің кепілі. Сон-
дықтан, судьялардың жоғары кәсіби және 
адамгершілік талаптарына сай болуы – 
үлкен міндет. Судьялар мен осы қызметке 
үміткерлерді бағалау және іріктеу жүйесін 
қатаңдату қажет. Сот әділдіктің соңғы 
шегі болуы тиіс. Құқық қорғау  жүйесінің 
басты міндеті – халықтың сеніміне ие 
болу» – деген президент сот жүйесінің 
алдында тұрған асқаралы міндеттерді 
атап көрсетті.

Мемлекет  басшысының берген 
тапсыр малары мен стратегиялық жоспар-
ларының мүлтіксіз орындалуын қамтама-
сыз ету бізге үлкен жауапкершілік жүк-
тейді. Аталған тапсырма тек судьяларға 
ғана емес, сот қызметін ұйымдастыратын 
аппаратқа да тікелей бағытталады. Осы 
мақсатта мемлекеттік қызметтің жаңа 
Әдеп кодексі жасалып, барлық мемлекет-
тік органдарда этика мәселелері жөніндегі 
уәкілетті өкіл лауазымы енгізілді. Оның 
жұмысын заң талаптарына сай жүргізу 
үшін арнайы ереже бекітілді. 

Әдеп жөніндегі Уәкіл қызметтік әдеп 
нормаларының сақталуын және мемле-
кеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы заңнама мен Қа-
зақстан Республикасы мемлекеттік қыз-

метшілерінің Әдеп кодексін бұзудың про-
филактикасын қамтамасыз етуді жүзеге 
асырып, өз функциялары шегінде мемле-
кеттік қызметшілер мен азаматтарға кеңес 
беретін мемлекеттік қызметші болып са-
налады. Ол мемлекеттік қызметшілердің 
заңдарда белгіленген шектеулер мен 
тыйымдарды сақтауына ықпал етіп, қыз-
меттік әдеп нормаларын бұзу фактілері 
бойынша жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарап, заңнамада белгіленген 
тәртіппен тиісті лауазымды адамдарға 
қызметтік әдеп нормаларын бұзуға жол 
берген мемлекеттік қызметшілердің жау-
апкершілігін қарау туралы ұсыныстарды 
жүзеге асырады.

Қазіргі кезде Атырау облысы сотта-
рында 185 мемлекеттік қызметші жұмыс 
жасайды. Әдеп жөніндегі уәкілдің басты 
мақсаты оларға ұжымда жалпы қабыл-
данған моральдық-әдептілік нормаларына 
сәйкес келетін өзара қатынастар мәдени-
етін қалыптастыруға жәрдем көрсетіп, 
қызметтік әдеп нормаларын сақтау мони-
торингіне және бақылауға жауапты бола-
ды. Белгіленген жоспарға сәйкес, мемле-
кеттік қызметшілердің әдептілік деңгейін 
көтеру мақсатында сот қызметкерлерінің 
қатысуымен Әдеп жөніндегі Кеңес оты-
рысының қойылымы ұйымдастырылды; 

сот мамандары арасында еңбек тәртібі, 
жұмыс уақытын тиімді пайдалану бойын-
ша профилактикалық шаралар жүргізілді. 
Сонымен қатар,  «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының «Өзгерістерді өзіңнен 
баста!» атты ішкі бағдарламасын жүзеге 
асыру мақсатында сот қызметкерлерін 
мәдени-қоғамдық өмірге тарту, рухани- 
адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеу 
үшін Атырау облысы Ш.Сариев атындағы 
көркемсурет және қолданбалы-сәндік 
өнер музейіне экскурсия ұйымдасты-
рылды. Мемлекеттік қызметшілердің 
әдептілік деңгейін жоғарылатуды көз-
деген семинарлар, дөңгелек үстелдер 

өткізіліп келеді. Сондай-ақ, қызметшілер  
арасында моральдық-психологиялық 
ахуалдың жай-күйін мониторингілеу 
мақсатында анонимді сауалнама жүргізу 
арқылы қызметкер мен басшы арасын-
дағы қарым-қатынас, сыйластық, әдеп 
нормаларын саралау күн тәртібінде бірін-
ші кезекке қойылып отыр.  Әдеп жөніндегі 
уәкіл туралы ақпараттар, оның азамат-
тарды қабылдау кестесі, қызметі туралы 
толыққанды мәліметтер облыстық соттың 
веб-сайтына орналасқан. Әрі ол жүйелі 
түрде жаңғыртылып отырады. 

Алаш арысы Әлихан Бөкейхановтың 
«Ұлтына, жұртына қызмет ету – білімнен 

«АР МЕН ЗАҢ АЛДЫНДА»
Сот төрағасы Жақып Асановтың атынан 
келген құттықтау хаттарды оқып, қазақы 
салтпен мерейтой иесінің иығына шапан 
жапты. Советхан Сәкенұлымен қоян-қол-
тық жұмыс істеп, ағалық қамқорлығын 
көрсеткен ардагер судья Серік Байбатыров-
тың лебізі ерекше жылы шықты. 

– Советхан алпыс жасқа келді. Елдің 
алдында абыройлы қызмет етіп, әділдік-
тің ақ туын ұстап келген азаматтың бірі 
атанды. Қазақстан тарихында алғаш рет 
орын алған 1 576 томдық күрделі «Қорғас 
ісін» осы Советхан қарап, миллиондар көз 
тіккен сот процесін кәсіби шеберлігінің 
арқасында мінсіз атқарды. Осы процесс 
бойынша тоғыз айдан астам жұмыс істеді. 
Істі болғандар республикаға белгілі, лауа-
зымды қызметтегі азаматтар еді. Ешкімнің 
бет-беделіне қарамай өз жұмысына адал 
бола білді. Еңбек еш кетпейді. Бұлайша 
қатал принципке барып, «қара қылды қақ 
жару» әркімнің қолынан келе бермейді. 
Сол еңбегі үшін баршаңыздың алдында 
алғыс айтамын. Еңбекқорлығына, адал-
дығына, шеберлігіне тәнтімін, – деген 
Серік Байбатыров Сәкеновпен қызметтес 
болғанын және маңызды істерді қарау-
да кәсіби жұмыс жасағандарын мақта-
нышпен айтты.  

«Жетісу» газетінің бас редакторы 
Әміре Әрін судьяның адамдық болмысын, 
қызметтегі қиындықтары көркем бейне-
ленген «Ар мен заң алдында» кітабының 
өзектілігіне тоқталды. Қылмыс тық істің 
ғана емес, судья бейнесінің де жақсы 
ашылғанын тілге тиек етті.

Кітаптың тұсаукесерінде Советхан 
ағаның туған өлкесінен сәлем арқалай кел-
ген Алакөл ауданы әкімінің орынбасары 
Алмас Әбдінов пен Ақсу ауданы әкімінің 
орынбасары Ғазиз Есжанов та құттықтау-
ларын жеткізіп, қос аудан ның «Құрметті 
азаматы» атағы мен төсбелгісін табыста-
ды. Бұдан кейін ҚР Жазушылар одағының 
мүшесі Қуат Қайранбаевтың Советхан 
Сәкенов жайлы жазылған «Ар мен заң ал-
дында» кітабының лентасы қиылып,  сот 
саласы туралы жазылған кітаптың ауқым-
дылығы кеңінен сөз болды. Жиналғандар 
әріптестері жайлы жүрекжарды лебізін 
жеткізіп, болашақта  заңгер, судья, про-
курор, қорғаушы боламын деген жастарға 
бұл кітаптың беретін тәлім-тәрбиесі зор 
екенін атап өтті. 

Жиын соңын Советхан Сәкеновтің өзі 
түйіндеді.

Інісінің мерейін асқақтатып, жиынға 
арнайы келген Серік Катенұлына  алғы-
сын жеткізген Советхан Сәкенов шараны 
ұйымдастыруға бастамашылық жасаған 
облыстық соттың төрағасы Еліс Нұрқа-
сымұлына, Алакөл, Ақсу аудандарының 
ел-жұртына шексіз ризашылығын білдірді. 

– Кітапты жазған Қуат Қайранбаев 
мықты журналист, талантты ақын. 9 айға 
созылған, 35 томдық айыптау қорытынды-
сы мен 7 томдық үкімді сығымдап, оқыр-
манға ең керегін, ең маңыздысын ұсыну 
кез келгеннің қолынан келмейді. Сот 
процесінің, судьяның писихологиясын дәл 
беріп, қазы жұмысының ауырлығы мен  
қиыншылығын қаз-қалпында жеткізген 

авторға да ерекше алғыс, – деді Сәкенов.
«Қорғас ісі» туралы жазылған бұл 

кітаптың расында маңызы зор. Кітап 
тек мемлекет мүддесіне қайшы әрекет 
жасаған лауазымды қызметкерлердің 
заңды айналып өтіп, жең ұшынан жалға-
суын, сенімге қиянат жасауын, кедендегі 
келеңсіздіктерді ғана көрсетуді мақсат 
етіп отырған жоқ. Кітап сонымен бірге, 
лауазымды адамдар араласқан істерді 
тергеудің қандай қиын болатынын, сот 
ісін жүргізудің қаншалықты күрделі, 
ауыр екенін көрсету арқылы судьяның 
еңбегіне баға беруді көздеген. Бір істе 
қаншама тағдыр бар? Қылмыстық іс сер-
келерінің атқарған рөлі, ықпалы, залалын 
жеке-жеке зерттеп, анықтап шығу да оңай 
шаруа емес. Куәгерлер сөзі шындыққа 
жанаса ма? Айыптылар нені бүгуі мүм-
кін? Жұмбағы көп мұндай қым-қиғаш 
істі майдан қыл суырғандай етіп аса 
дәлдікпен, жоғары ыждағаттылықпен 
зерттеу маңызды. Ықпалды адамдардың 
жақындары да мұндайда қол қусырып қа-
рап отырмай, қазының пікірін өзгертуге 
күш салары анық. Тіпті өздері жетпеген 
жерге ақпарат құралдарын араластырып, 
сөздерін жеткізуге тырысары ақиқат. 
Ал судьяға қайтпек керек? Білікті судья 
елдің айтқанын, ақпарат құралдарының 
жазғанын ойға тоқығанымен, тек Ар мен 
Заңды ғана басшылыққа алады. Совет-
хан Сәкеновтің «Қорғас ісінде» жаңа 
қырынан танылып, жарқырай көрінуінің 
сыры осында. 

  Айтақын МҰХАМАДИ

емес, мінезден» деген ғибратты сөзі бар.  
Мемлекеттік қызметші – қоғамның ай-
насы болып табылатындықтан, олардың 
өздерінен бастап әдеп нормасын сақтап, 
ұлтқа, елімізге, өздеріміз өмір сүріп оты-
рған  қоғамға адал қызмет етудің үлгісін 
көрсетуге тиіспіз.

Әділдік, соның ішінде, сот төрелігі 
әділдігін жүзеге асыру үшін ең бірінші 
кезекте ашықтық пен жариялылық, қол-
жетімділік принциптері басшылыққа 
алынуы тиіс. Соңғы жылдары үлкен 
қарқынмен қолға  алынған реформалар 
туралы сөз қозғағанда осы үш қағидаға 
тоқталмай кете алмаймыз. Оған себеп – 
күнделікті қызметін ашық жүргізбейтін, 
іс нәтижелерін жария түрде көрсетпейтін, 
қызметі қолжетімді емес салаға күдік те, 
күмән да көп туындайды. Ал адамдардың 
тағдыры мен мұң-мұқтажын шешетін, 
оған заң тұрғысынан тура баға беретін 
сот саласына қатысты күмәннің туындауы 
тұрғындар арасында жағымсыз пікірдің 
қалыптасуына, алыпқашпа әңгімелердің 
өрбуіне жол ашатыны ақиқат. 

Бибігүл ЖОЛДАСПАЕВА,
Атырау облысы бойынша 

Соттар әкімшісі басшысының 
орынбасары, 

әдеп жөніндегі уәкіл 

ПІКІР

Оң қадам 

МЕДИАТОРЛАРҒА АЛҒЫС

Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының Халыққа 
қыз мет көрсету орталығында татуласу қызметтері ор-
талығы ашылды. Шараға судьялар, мемлекеттік және 
құқық қорғау органдарының өкілдері, медиаторлар және 
ХҚКО-ның қызметкерлері қатысты.

Облыстық сот төрағасының міндетін атқарушы Ержан Қара-
баевтың пікірінше, жаңа орталық сот дауларының санын азай-
туға, оларды шешудің балама тәсілдерін, оның ішінде, сотқа 
дейінгі реттеуді кеңінен қолдануға мүмкіндік береді.

Осы іс-шара шеңберінде облыстық соттың алқа төрағалары 
мен судьялары, Қазақстан халқы Ассамблеясы филиалының 
өкілдері және кәсіби медиаторлар Ашық есік күнін өткізді. 
Іс-шараға келушілерге жанжалдарды шешуде татуластыру 

рәсімдерін қолданудың артықшылықтары түсіндірілді.
Мәселен, облыстық соттың азаматтық істер жөніндегі алқа 

төрағасы Нұрсапа Примашевтың айтуынша ағымдағы жылы 
азаматтық істер саны азайып, татуласу рәсімдері бойынша 
қысқартылған істер саны артқан. 2019  жылы мыңнан астам іс 
татуластыру рәсімдерін қолданумен тоқтатылып, өткен жылмен 
салыстырғанда өсім 567-ні құраған.

Судьялар азаматтарға «Татуласу: сотқа дейін, сотта» жобасы 
және татуласу мүмкіндіктері туралы айтып, сұрақтарға толық 
жауап берді.

Е.Қарабаев медиацияны дамытуға қосқан үлестері үшін 
татуластыру рәсімдерін белсенді түрде таратып жүрген медиа-
торларға алғыс хаттар табыс етті.

Нұршат ӨТЕУЛИЕВА, 
Маңғыстау облыстық сотының баспасөз маманы
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ҚАЗЫНАЛЫ ҚАРТТАРДЫҢ ОРНЫ ТӨР 
ЕДІ. АЛАЙДА, ЖАҚЫНДАРЫНАН АЖЫ-
РАҒАНДАР ҒАНА ЕМЕС, БАЛАСЫ БАС 
ТАРТҚАН ҚАРИЯЛАРДЫ ДА ҚАЗІР ҚАРТ-
ТАР ҮЙІНЕН ЖИІ КӨРЕМІЗ. 

Бұрын бұл мекеннен тек өзге ұлт өкілдерін 
көруге көз үйренген. Өкінішке қарай, соңғы 
жылдары қазақтың қара шалдары да қараң бе-
ретін болып жүр. Мұның себебі көп. Ең бастысы, 
қарттар үйіндегі қариялардың көбеюінде бала 
санының аздығы үлкен рөл атқарады. Кезінде 
әр отбасында кемі бес баладан бар еді. Көпба-
лалы жанұяда ынтымақ, сүйіспеншілік болады. 
Бір-бірін жетектеп өскен жандар ата-анасына 
да ерекше қамқорлық танытады. Ал, кейінгі 
жылдары әлеуметтік жағдайын, материалдық 
мүмкіндігін ескерген отбасылар бір, екі баламен 
шектелуде. Өмір бойы қиындық көрмей өскен 
балалар үшін өзін асырап баққан ата-ананың 
ауырғанын, төсек тартып жатқанын көру үл-
кен соққы. Өз бастарын әрең алып жүргендер 
мұндай қиындықтан шығудағы жалғыз шешім 
– қарттар үйі деп ойлайды.

Қазір жергілікті газеттерді, жұмыс ұсынатын 
сайттарды аша қалсаңыз ата-анасына күтуші 
іздеген жарнамалардан көз сүрінеді. Балалардың 
жақындарын қарттар үйіне өткізгеннен гөрі, 
күтуші жалдап бақтырғаны дұрыс шығар. Осын-
дай жарнамаларды ақтарып, күтуші іздегендер-
мен тілдескенімізде бірді-екілі баламен шектел-
ген отбасылардың қасіретін шын түсінгендей 
болдық. «Анам қырық жыл мектепте мұғалім 
болған. Өзімнен үлкен ағам отбасылы. Мен 

ажырасқаннан кейін анамды қолыма алғанмын. 
Осы уақытқа дейін қызымды бақшаға апарып, 
қолғабыс етті. Енді инсульттан кейін қозғалуы 
қиын. Сондықтан, өзінің алатын зейнетақысына 
күтуші іздеп жатырмын» деді бірінші хабар-
ласқан жарнама беруші. 

OLX.kz сайтында орналасқан отызға жуық 
жарнаманың барлығында туыстары қарт ата-а-
насына күтуші іздеген. Және барлығында күту-
шінің медициналық білімі болуы, мейірімді, 
ұқыпты, жауаптылығы талап етілетінін байқа-
дық. Күтушілікке төленетін қызмет ақысы да 
әртүрлі. Бірі 150 мың ұсынса, екіншілері 20 
мыңмен шектелген. Еңбекақы жоғарылаған сай-
ын талап та өсе түседі. Әсіресе, қарттарға түнгі 
мезгілде қарайтын күтушілерге төленетін қаржы 
қомақты екен. Мұның өзі ата-анаға қамқорлық 
көрсетудің мүмкіндігі кеңейе түскенін көрсетеді. 

Қажеттілік болғаннан кейін осы салаға ма-
манданған құрылымдардың саны да көбейген. 
Тек Алматының өзінде Қарттарға және денсау-
лығы жоқ адамдарға көмек көрсететін бірнеше 
арнайы мекеме тіркелген екен. Олар ұсынысқа 
сай мекеме қызметкерлерін күтушілікке жібе-
реді. Мұндай орталықтың бір жақсы жері, өз 
базаларынан бір мезгілде бірнеше күтушіні ұсы-
на алады. Яғни, сізде таңдау еркіндігі болады. 
Жақыныңыздың қауіпсіздігі үшін де алаңдамай-
сыз. Өйткені, қызметкерлерді тіркеген мекеме 
олар жайында барлық ақпаратты жинайды. 
Қызметкерлерден қандай да бір қателік кетсе, 
мекеме өзі жауап береді. Сондай-ақ, күтуші ауы-
рып қалса, төтенше жағдайға тап болса жақы-

ным қараусыз қалады деп қам жемейтініңіз де 
ақиқат. Себебі, бір мекемеде бірнеше қызметкер 
болатындықтан, ауырған маманды ауыстыруға, 
жұмыстың мінсіз атқарылуына тағы да орталық 
кепілдік береді. 

Күтушілікті табыс табудың бір тетігіне ай-
налдырған мекемелер қазіргі кезде «Қарттарды, 
сырқат адамдарды бағудың, күтім жасаудың 
тәртібі» деген тақырыпта арнайы тренингтер 
өткізуде. Мұндай сабақтарға қатысып, серти-
фикат алған адамдардың күтушілік қызметті тез 
табуына жол ашылады. 

Бұдан бөлек, қарт адамдарды қарайтын, күтім 
жасайтын пансионаттар да аз емес. Олардағы 
жағдай мүлде басқаша. Бұл орталықтар курорт, 
санаторийлермен тең демесек те, қарттарға оңтай-
лы орта саналатынын айта кеткеніміз жөн. Интер-
неттегі жарнамаларды қарап отырып өзін баққан 
адамға үйін мұраға қалдырғысы келетіндердің 
де қарасы қалың екенін байқадық. Дәл осыған 
керағар жарнама да кездесті. «Үйін мұраға қал-
дыруға ниетті қарт адамдарды күтіміме аламын» 
деген мазмұндағы хабарландыру берушілер аз да 
болса кездеседі. Осыдан көріп отырғанымыздай, 
қараусыз қалған қариялар мәселесін шешудің 
жалғыз жолы – қарттар үйі емес. Жұмысбас-
тылығын сылтау еткендер ата-анасының көңіліне 
қаяу түсірмес үшін түйткілді күтуші жалдау, 
пансионаттарға жолдама алу, қарттарға арналған 
орталықтарға жазылу арқылы да реттей алады. 
Тек ниет болса болғаны.

М.ОҚАСОВА

Ресейлік жұптар ажырасқаннан кейін бала 
анасында қалса да, әкесінің баламен араласуына, 
жылы, адами қарым-қатынасты сақтауына еш-
кім қарсы бола қоймайды. Басым көпшілігі бала 
үшін өмір сүреді, сондықтан, оларға ұл-қызының 
психологиялық тұрғыдан жарақаттанбауы басты 
орында. Мінездері, көзқарастары, ой танымдары 
жараспаған жұптардың бала үшін бұрынғы жұ-
байына деген өкпе-ренішін ұмытып, ұрпағының 
санасына салмақ салмайтыны құптарлық. Тіпті 
сырттарынан қараған ел оларды ажырасқан деп 
ойламауы мүмкін. Ажырасуға себеп болғанның 
өзінде олардың ертеңін ойлайды. Бет жыртыспау-
ға, бір-бірінің алдында төмендемеуге тырысады.   
Яғни, олар ешқашан бір-бірінің арасында болған 
өзара дауға ешқашан баланы араластырмайды. Кіш-
кентайлардың көз алдында әкесі мықты ер-азамат, 
анасы мейірімді ана бейнесінде қалуға күш салады. 
Міне, сол себепті балалар өзімен бірге тұратын 
шешесін де, бөлек тұратын әкесін де бірдей жақ-
сы көреді, жақындарымен тең араласады. Қаласа, 
әкесіне барып, оның жаңа отбасымен араласып 
тұрады.  

Ал, бізде қалай? Қазіргі кезде тіпті, бұрынғыдай 
«атасы мен әжесінің баласы» деген түсінік те жай-
ына қалған. Өзім Жамбыл облысы бойынша кәме-
летке толмағандардың істері жөніндегі мамандан-
дырылған ауданаралық сотының сот приставымын. 
Ювеналды сотқа жүгінетіндер аз емес. Сонда бай-
қайтыным, қазір үлкендерден ығатын, үлкендерден 
ұялатын жастар қалмаған. Ата-енесі не дейді екен 
деп пікірін тыңдамақ түгілі, қазір ата мен әженің 
немересі алдындағы беделі нөл. Олар ешкім бол-
май қалған, сырт адам сияқты бөтен, үшінші тұлға. 
Бұл аздай, қазір ажырасқан шеше (не әке) баласын 
жалғыз өзі күлге аунап туып алғандай не әкесіне 
(анасына), не ата-әжесіне көрсетпейді, бермейді, 
араластырмайды. Бала үшін тек өзі ғана «сүттен ақ, 
судан таза» көрініп, басқаларын «бөжей» етіп көр-
сетуге барын салады. О баста өзі жүрегінің жартысы 
деп танып, өліп-өшіп сүйе қосылған жары енді дем-
де ең қасиетсіз адам болып шыға келеді. Күнде біреу 
құлағыңның түбінен қиқулап «әкең жаман, әкең 
оңбаған, ата-әжең одан өткен зымиян» деп отырса 
қай бала түбін іздеп, тегін түгендер дерсіз! 

Кейбір әйелдер үшін ортақ бала – бала емес, 
қару секілді. Күйеуінен ала алмаған кегін, бұрынғы 
ата-енесіне деген өкпесін баласы арқылы шығара-
тын келіншектер жеткілікті. Ұл-қызын көрсетпей 
қояды. Күнде жамандай берген соң туыстарынан 
баланың да алыс жүргісі келетіні сөзсіз. Өйткені, 
қанша жерден жеке басының қамын күйттеп тұрса 
да ана деген бала үшін ең қымбат жан, ең жақын 
адам. Бірақ мұндай шектеудің ана үшін де, бала 
үшін де салдары ауыр. Жақындарынан алыстаған-
нан кейін баланың тән саулығы, психологиялық 
дамуы, ата-анаға деген көзқарасы мен махаббаты 
бұзылмағанда, не болады?

Ызалы әкені, қайтпайтын шешені көріп өскен 
бала үлкейгенде кекшіл болады, ал ондай ойы шо-
лақ баладан қалай жақсылық күтерсің? Бала отба-
сынан қандай тәрбие, «нәр» алса, қоғамға да соның 
жемісін берері сөзсіз. «Баланы тәрбиелемеңдер, ол 
бәрібір өзіңнен асып кетпейді. Одан да өзіңді тәр-
биеле!» деген ағылшын халқының ғибратты сөзі 
бар.  Сөз қадірін түсіне білген адам осыдан кейін 
дұрыс шешім жасары анық.

Шындығында, ата-ана – бала үшін айна. Бала 
көргенін қайталайды. Балаға мінезіңді көрсетіп 
тұрып ақыл айту  бос әурешілік. Өйткені, кішкен-
тайлар ақылға құлақ аспайды, көргенін көңіліне 
тоқып, әрекет жасайды. Орыс халқының «Бала 
сенің айтқан ақылыңмен емес, көрсеткен үлгіңмен 
жүретінін ұмытпа!» дейтіні де сондықтан. Егер 
тәрбиеңіз жоғары болмаса, жоғары білімнің түкке 
пайдасы жоқ. Бұдан шығатын қорытынды, бала 
тәрбиесінде әрбір ата-ана өзін, санасын тәрбиелеуге 
күш салғаны жөн. Әрбір ата-ана тек өз мүддесін 
емес, баланың мүддесін ойлап, дұрыс тәлім-тәр-
бие көрсете білуі тиіс. Себебі, бала «ұяда не көрсе 
ұшқанда соны іледі». Ешқашан да, еш нәрсе үшін 
де бала нақақтан зардап шекпеуі керек. Ал ол үшін 
ата-ана балаға бірден-бір бетке ұстар айна бола 
білуі міндетті. Бүгінгі бала – ертеңгі ел болашағы! 
Сондықтан, баланы меншігім деп емес, мемлекеттің 
тірегі деп тәрбие берген орынды.

Бағлан ҚАМБАТЫРОВ, 
Жамбыл облысы бойынша кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық сотының 

сот приставы

Гендерлік теңдік, әйелдер мен 
балалар құқығын қорғау мәселесі 
мемлекеттің оң имиджін көтеру 
үшін айтылған қатардағы сөз емес. 
Бұл бағытта қандай заңдардың 
қабылданып, қандай маңызды ша-
руалардың атқарылғанынан жұрт-
шылық хабардар. Басқаны былай 
қойғанда, әр облыс, әр қаладан 
құрылып, нәтижелі жұмыс жасап 
жатқан дағдарыс орталықтарының 
өзі талай шарапатты істерге мұрын-
дық болып жатыр. Осы күнге дейін 
жақындарынан жәбір көрген талай 
ана осындай орталықтардың көме-
гімен аяғынан тік тұрып, өмірін 
жаңа парақтан бастау ға мүмкіндік 
алған.

Дағдарыс орталықтарының 
дағдарып қалмай, ісінің бір ізге 
түсуіне Ішкі істер министрлігі 
тарапынан көп қолдау көрсетіледі. 
Биыл әйелдерді  зорлық-зом-
былықтан қорғау құрылымының 
жұмыс істеп келе жатқанына 20 
жыл толып отыр. Бұл құрылымның 
мақсат-міндеті айқын, жұмысы бір 
ізге түсіп үлгерген. Бұған құзырлы 
органдар тарапынан ұйымдасты-
рылған әр істің арнайы құжат-
тарға сай сауатты жүргізілуі түрт-
кі болғаны анық. Мәселен, Ішкі 
істер органдарының әйелдерді зор-
лық-зомбылықтан қорғау жөнін-
дегі бөлімшелерінің жұмысын 
ұйымдас тыру бойынша арнайы 
қағиданың өзі заңды түрде бекітіл-
ген. Аталмыш құжат әйелдерге қа-
тысты әлімжеттіктің алдын алуды, 

«АТАҢА НЕ ІСТЕСЕҢ, АЛДЫҢА СОЛ КЕЛЕДІ»
ҚЫЖЫЛ

ТҮЙТКІЛ

АУЫЛ ӘЙЕЛДЕРІ АРЫЗ 
ЖАЗУҒА АРЛАНАДЫ

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?

нәзік жандыларға қарсы жасалған 
қылмыстарға талдау жүргізе оты-
рып, жұмысты ұйымдас тыруды 
көздейді. Осы бағытта қызметін 
үйлестірген орталықтар әсіресе 
Алматы, Астана қалаларында көп. 
Бұл нені білдіреді? Ірі қалалардың 
ғана қыз-келіншектері зорлыққа 
жиі ұшырай ма? Әлде бұл қалалық 
келіншектердің құқықтық сауаты-
ның жоғарылағанын көрсете ме?

Психолог Перизат Асхатқызы-
ның айтуынша, қалалық жерлер-
дегі шағымданушылар қатарының 
көптігін бірнеше себеппен байла-
ныстыруға болады. Біріншіден, 
ауылдық жерде отбасылық жан-
жалдарды сыртқа шығаруға ешкім 
құлықты емес. Күйеуінен таяқ 
жеген әйелдер өз құқығының тап-
талғанына қысылмайды, керісін-
ше, өз құқығын қорғап полицияға 
барудан арланады. Содан кейін 
үйдегі әлімжеттік «жабулы қазан 
– жабулы» күйінде қалады. Сон-
дай-ақ, ауылдық жерлерде әлім-
жеттік көрген әйелдерді туыстары 
паналатып, көршілері ақыл қосып, 
істі ушықтырмай басуға күш сала-
ды. Ал қалалық жерде мұның бірі 
жоқ. Ерлі-зайыптылардың жанжа-
лына ешкім араласпайды. Күйе-
уінен таяқ жеген, ешкімнен пана 
таппаған әйелдер ақыры көмекті 
құзырлы орындардан сұрайды. 

Күнделікті өмірде орын алып 
отырған бұл жағдай учаскелік 
инс пекторлар әлеуетін көтеру 
керектігін алға шығарады. Ин-
спекторларды аймақ халқы толық 
тануы, біреуден қорлық көрсе, 
кімнен көмек сұрайтынын білуі 

керек. Учаскелік инспек-
торларға өзі қадағалай-

тын аймақтан тұрғын 
үйдің берілуі де 

сондықтан. Құ-
зырлы орын 

ө к і л і н і ң 
ж а қ ы н 

ж е р д е 

тұратынын білгендер аяғын тартып 
басады. Аналар мен балалар да 
отбасынан қолдау таппай, далада 
қалса алдымен инспекторлардың 
көмегіне жүгінуге толық құқылы.

Әрине, зорлық-зомбылық жа-
саған адамдарға алдымен айыппұл 
салынып, кейіннен қоғамдық жұ-
мыстарға тартылатыны, құқық-
бұзушылықты қайталағандардың 
қамауға алынатыны Қазақстан Рес-
публикасының Әкімшілік құқық- 
бұзушылық туралы кодексімен 
бекітілген. Алайда, қатыгез отаға-
сы жазадан сабақ алмай, керісінше, 
арыз түсірген әйел-баласынан бас 
тартқан жағдайда не істеу керек? 
Барар жер, басар тауы қалмаған әй-
ел-баланы кім қанатының астына 
алады? Қазіргі кезде бұл мәселенің 
де шешімі табылған.

Ана мен баланың басына 
уақытша болса да баспана беріп, 
психологиялық оңалту үшін 
құрылған дағдарыс орталықта-
рында барлық жағдай жасалған. 
Мұндай орталықтар әр облыс 
орталығында, ірі қалаларда бар. 
Олардың мекенжайын табу аса 
қиындық келтірмейді. Жұмысын 
заңды түрде, ашық жүргізетін 
орталықтар жұмысы құзырлы 
орындардың бақылауында. Осын-
дай орталықтың көмегіне жүгінген 
жанның бірі Гүлнұр Бекболатқы-
зы. Отбасылық өмірінде таяқтан 
көз ашпаған келіншек әлі жасқа 
толмаған баласымен Алматыдағы 
орталықты паналаған екен. Өзінің 
аты-жөнін жасырмаған әйел ор-
талықтың орналасқан жерінің 
өзі көркем, аурасы керемет дей-
ді. «Орталық қызметкерлерімен 
әлі күнге байланысымды үзген 
емеспін. Олар мені өмірге оралт-
ты. Мен сияқты елуден аса әйел 
осы жердің шарапатын көрді. Бұл 
жерді уақытша пана деуге қимай-
сың. Маған өз үйімнен артық бол-
ды. Көп қиындық көріп, күйзелген 
мен сияқты әйелдер өмірден баз 
кешіп, өзіне-өзі қол жұмсауға 
бейім. Соны білетін мамандар ал-
дымен бізге психологиялық көмек 
көрсетті. Қиындықтың уақытша 
екенін, өз өмірің өзіңнің қолыңда 
екенін ұқтырды. Балама қамқор 
болды. Ешқандай мамандық ал-
маған мен секілді келіншектердің 
шаштараз, тігінші секілді қазіргі 
кезде үлкен сұранысқа ие маман-
дықтарды меңгеруіне күш салды» 
деген келіншек қазір баласын ба-
лабақшаға орналастырып, өзі ор-
талықтың кеңес беруімен жұмысқа 
тұрған.

Нұрлан ШЫНТАЕВ

БАЛАНЫ «ҚАРУ» 
РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ – 

ҰЯТ
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Біле жүріңіз! 

НЕКЕНІ ОНЛАЙН ТІРКЕУГЕ БОЛАДЫ
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы-

ның» Түркістан облысы филиалы қызметкерлері некені ХҚКО-ға 
келмей-ақ қалай тіркеуге болатыны жайлы кеңестерімен бөлісті.

Ретімен айтып өтсек, ол үшін алдымен egov.kz порталындағы 
«отбасы» деген бөлімнің «некені тіркеуге электрондық өтініш беру» 
бөліміне кіру қажет. Сосын «Онлайн қызметке тапсырыс беру» ба-
тырмасын басып, тиісті өтінімді толтырады. 

Аталмыш өтінімде жұбайының/зайыбының ЖСН нөмірін көр-
сетіп, неке тіркелген ЖАО-ның тіркеу бөлімін таңдау қажет.

Өтінім беруші «төлеу» батырмасын басып, төлем жасай алады 
немесе болашақ жұбайына бұл қанат белгісін белгілеп, сілтеме 
жасауға болады. Өтінімге ЭЦҚ немесе СМС-парольдің көмегімен 
қол қойылады (міндетті түрде мобильді азаматтар базасында тір-
келу керек).

Содан кейін азаматтың немесе азаматшаның болашақ жұбайы 

немесе зайыбы порталдағы «қызметтерді алу тарихы» бөліміне 
кіріп, қол қоюды күтетін сұранысты таңдайды. Сосын өтінімді тол-
тырады және оған қол қояды.

Электрондық өтініш беру үшін екі өтініш берушінің де бұл 
бірінші некеге отыруы болуы тиіс және балалары болмауы қажет. 
Портал арқылы екінші және одан да көп некені тіркеуге өтініш беру 
мүмкін емес.

Некені тіркеуді тіркеуші орган некеге тұру туралы бірлескен 
өтініш берілген күннен бастап бір ай мерзім өткеннен кейін жүр-
гізеді.

Өтініштің мәртебесі некені тіркеу күні мен орны туралы хабар-
лама түрінде немесе онда «тіркеуден бас тартылды» мәртебесі 
көрсетіліп келеді. 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» Түркістан облысы филиалының 

баспасөз қызметі  

КӨКЕЙКЕСТІ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ

Қатерге қарсы тұру – ерлік

ШАРА

ЖҰМЫСШЫЛАР ҚҰҚЫҒЫ 
ЖИІ БҰЗЫЛАДЫ

Жекеменшік секторларда жұмыс 
атқаратын кәсіпорындар жұмыс-
шылардың құқығын жиі бұзады. 
Жұмысшылармен келісімшарт жаса
суға құлықсыз. Бұл 2018 жылдың 
көрсеткіші. 

Ал, 2019 жылдың Іжартыжыл-
дығында облыс мекемелерінде 196 
жоспардан тыс тексеріс жүргізіл-
ген. Мұнда да жұмысшылардың 
арызшағымдары мен прокуратура 
органдарының талап хаттары назарға 
алынған. Оның нәтижесіне зер сал-
сақ, 220 заңбұзушылық анықталған. 
Тарқатып айтсақ, еңбек қатынаста-
ры бойынша 201, еңбек қауіпсіздігі 
бойынша 18, жұмыспен қамту бой-
ынша 1 заңбұзушылық тіркелген. 
Еңбек инспекторларының берген 
мәліметтеріне көз жүгіртсеңіз, атал-
мыш мекемелер мен кәсіпорындар 
«еңбек заңнамасын» белден басып 
отырғанына куә боласыз. Оларға 
жұмысшылардың құқығы емес, 
еңбек өнімі маңыздырақ секілді. 
Жұмысшы болмаса, өнімділік бол-
майтынына олар мән бермейтіндей. 
Тексеріс барысында еңбек заңнама-
сын бұзғаны анықталған 28 мекеме 
мен кәсіпорындардың 844 қызмет-
кердің алдындағы қарызы 67,3 мил-
лионға жеткен. Аталған мекемелер 
басшыларына еңбек заңнамасы та-
лаптарының бұзушылықтарын жою 
мақсатында 28 ұйғарым беріліп, 
әкімшілік іс қозғалып, 4,2 миллион 
теңге көлемінде айыппұл салынған.  

– Біз жоспардан тыс тексеру ба-
рысында кәсіпорындарға қызмет-
тік кеңестер береміз. Онда бірінші 
жал ақыны уақытылы төлеу бойын
ша мониторинг жүргізіліп, еңбек 
жағдайын жақсарту жөнінде ұсыны-
стар беріледі. Өңірлік кеңес тердің 
ұйым дастыру жұмысы бо йынша 
сұрақтарға талқылау жасалынады, 
– деген Еңбек инспекциясының бас-
шысы Керімбек Жаншабай жұмыс 
берушілер көбіне жалақыны дер 
кезінде төлемеу, жұмысқа еңбек шар-
тынсыз қабылдау, еңбек шартының 
мазмұны заң талаптарына сәйкес 
келмеуі, еңбек қауіпсіздігінің сақтал-
мауы секілді заңбұзушылықтар жа-
сайтынын айтты. 

Сонымен қатар, ол жалақы қа-
рызы бар мекемелердің мәселесі 
басқарма тарапынан күнделікті қа-
ралып, шара қолданылатынын тілге 
тиек етті. Өз сөзінде еңбек құқығы-
на қатысты ақпараттықтүсіндіру 
жұмыс тары басты назарда екенін де 
еске салды. 

– Алматы облысында бекітілген 
«Азаматтардың еңбек құқықтарын 
қорғау және еңбек қатынастарын 
реттеуіне бағытталған жол картасы» 

Жоғары сервис сыпайы 
сәлемдесуден басталады

Жуырда Ақмола облысы Целиноград аудандық сотында фронт-офис ашылды. Аталмыш 
шараға қатысқан ҚР Жоғарғы Соты жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету де-
партаментінің басшысы Наиль Ахметзакиров «Соттардағы жоғары сервис, мәдениет пен 
қолайлылық қалыпты жағдайға айналуы керек», – деп қызмет қолжетімділігінің маңызын 
атап өтті.

Аймақтағы төртінші 
фронт-кеңсе

Батыс Қазақстан облысы Бөрлі аудандық соты халыққа қызмет көрсетудің заманауи 
стандарттары ескерілген «OpenSpace» азаматтарға тосқауылсыз қызмет көрсету қағидаты-
на толық көшті. 

Алматы облысы Панфилов ауданында болған дала өрті 
кезінде 7 адам зардап шегіп, 3 адам мерт болған еді. Ал-
маты облысының әкімдігі зардап шеккендердің денсаулық 
жағдайын жіті назарда ұстап отыр. 

Кеше Панфилов аудандық орталық ауруханасына 7 адам 
жеткізілген. Оның 5еуі амбулаториялық ем алу үшін үйіне 
қайтарылды. Ал, қалған екеуі ауруханада. Біреуі – жансақтау 
бөлімінде, екіншісі – хирургиялық бөлімде жатыр. Олардың 
денсаулық жағдайы бірқалыпты екенін айта кету керек. Со-
нымен қатар, қаза болған үш азаматты жерлеуге әкімдік 
тарапынан тиісті көмек көрсетілді.  

Облыс аумағында болған дала өртінен мерт болған-

дар жер қойнына тапсырылды. Алматы облысы әкімінің 
тапсырмасы бойынша олардың отбасыларына барлық 
қажетті көмектер көрсетілетін болады. 

Сонымен қатар, өртті сөндіремін деп қаза боғандар 
мемлекеттік наградаға ұсынылады. Сондайақ, өрт кезін-
де қайтыс болған 1984 жылы туған азаматтың отбасына 
мемлекеттік қордан тұрғын үй беріледі. 

Алматы облысының әкімдігі өртті ауыздықтау кезінде 
қайғылы қазаға ұшырағандардың отбасы мен туғантуыс
тарына қайғырып көңіл айтады. 

Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі 

Н.Ахметзакиров реформаларды табысты 
іске асырудың негізгі факторы құқық үстемдігін 
қамтамасыз ету, соттар жұмысының заманауи 
форматтарын енгізу ел басшылығының тапсыр-
масы екеніне тоқталды. 

– Департамент қызметкерлері республика 
соттарының инфрақұрылымын қарқынды дамы-
туға бар күшжігерін жұмсап келеді. Бұл – сот 
төрелігін жүзеге асыру сапасын арттырудың 
маңызды факторларының бірі, – деді Н.Ахмет-
закиров. 

Оның пікірінше, бірқатар сот ғимараттары 
сәулетқұрылыс нормаларының кеңестік стан-
дарттарымен салынған, ал олардың қызметкер-
лері мінезқұлықтың сол кезеңге тән стерео-
типін сақтаған. «Шындығында, адамның санасы 
мен қабылдауына инфрақұрылым мен қоршаған 
орта әсер етеді. Егер біз жағдайды түбегейлі 
өзгертіп, ал адамдарға деген қарымқатынасты 
бұрынғысынша қалдырсақ, онда біз қоғам 
сенімін арттыруға бағытталған мақсатымызға 
қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан да, бүгінгі 
таңда сот ғимараттарын жаңартып қана қоймай, 
ондағы жоғары сервис, мәдениет пен ыңғай-
лылық қалыпты құбылысқа айналуы тиіс», – 
деді Н.Ахметзакиров бұл жайлы.

Спикер жергілікті соттардың әкімшілерімен 
бірлескен ісқимыл нәтижесінде айқын, тез әрі 
сапалы қызмет көрсетудің жаңа форматына 
көшу мүмкін болатынына сенім білдірді. Осы 
ретте ол әріптестерін кабинеттерінен шығып, 
қызметкерлердің келушілермен әңгімелесу дең-
гейіне мән беріп, азаматтардың талаптілектерін 
тыңдап, көрсетілетін сот қызметінің сапасын 
арттыруға қолдан келгеннің бәрін жасауға 
шақырды. 

Целиноград аудандық сотының жаңа 
фронтофисі ашық түсті жиһаздар қойылған кең 
залда орналасқан. Мұнда ақпараттық орталық, 
құжаттарды қабылдайтын кеңсе, медиация, 
адвокат, прокурор және басқа кабинеттер бар. 
Қызмет көрсету аймақтарының арасы шыны 
есіктермен бөлінген: барлығы айқын, ашық әрі 
қолжетімді. Қабырғаларға талап арыз үлгілері 
бар ақпараттық тақтайшалар ілінген. Интернет 
пен сот ақпараты бар QRкод та көзделген. Зал-
да келушілерге құқықтық мәселелер бо йынша 
тұрақты түрде кеңес беретін сот маманы жұмыс 
істейді.

Ақмола облыстық сотының 
баспасөз қызметі 

Батыс Қазақстан облысы бойынша Соттар 
әкімшісінің басшысы  Нұрлан Қажғанов «Үл-
гілі сот» бағдарламасы аясында іске қосылған 
жаңа фронткеңсесінің жұмысымен танысты.
Ісшараға сот төрағасы Гамал Кулмуханов пен 
судьялар, заңгерлер мен медиаторлар қатысты.

Бұл аймақтағы азаматтарға кедергісіз қызмет 
көрсету қағидасы бойынша жұмыс жасайтын, 
ақпараттық орталық пен заңгерлік қызметті 
қамтитын төртінші фронткеңсе. Ол халықтың 
нақты сұраныстарына назар аудара отырып, сот 
төрелігінің тиімділігін арттыру үшін барлық 
ұйымдастыру мәселелерін пысықтайды.

Мұнда халықтың нақты сұраныстарының 
бағыты негізінде сот төрелігінің тиімділігін 
арттыру бойынша барлық ұйымдастырушылық 

мәселелер игеріліп келеді. 
Фронтофис халыққа қызмет көрсетудің 

заманауи стандарттары бойынша атқару техни-
касымен жабдықталған. Сонымен қатар, мемо-
рандум шегінде қызмет көрсететін медиатор мен 
қорғаушы кабинеттері бар.

Кеңсенің көп бөлігін ашық кеңістік құрайды, 
оның іші «кедергісіз қағидат» бойынша көзге 
жайлы көгілдір, ақ түстегі хайтек стилінде бе
зендірілді. Осылайша, рәсімдеу сот жұмысының 
ашықтығы мен қолжетімділігін, сонымен бірге, 
келушілерге іс жүзінде ыңғайлы жағдай туғызу-
ды қамтамасыз ету мақсатын көздейді.

Батыс Қазақстан облыстық сотының 
баспасөз қызметі

(Соңы. Басы 1-бетте) ісшаралар жоспары орындалды 
және еңбек инспекциясы, басқарма 
еңбек ақы берешегін болдырмау, 
сонымен қатар, еңбекті қорғау және 
еңбек қауіпсіздігі бойынша жұмыс
тарды өз деңгейінде атқарып келеді, 
– дейді инспекция басшысы. 

Бұдан бөлек «Еңбек шартын 
жасаңыздар!» акциясы аясында жыл 
басынан бері мемлекеттік еңбек инс
пекторлары 123 кәсіпорында еңбек 
заңнамасын түсіндіру мақсатында 
кездесулер ұйымдастырған. Жер-
гілікті телеарна арқылы да азамат-
тардың еңбек құқықтарын қорғау 
мәселелері үнемі талқыға түсіп 
тұрады.

Қазақстан Респубикасының Ең-
бек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігі, Кәсіподақтар феде-
рациясы және «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасымен 2019 жыл 
«Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау жылы» деп бекітілгені белгілі. 
Соның аясында Алматы облысында 
Еңбек инспекциясы жыл басынан 
42 кәсіпорын мен ұйым қызмет-
керлерімен еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау мәселелері бойынша 
біраз жұмыстар атқарған. Қазір за-
манауи үлгіге сай, электронды еңбек 
келісімшарттары (eHR) көзделген. 
Енді еңбек келісімшарты онлайнре-
жимде жүргізіледі. Жұмыс кердің 
жұмысқа орналасуы үшін тек жеке 
куәлік қажет, қалған деректерді жұ-
мыс беруші онлайн режимде көре 
алады. Бұл жүйе Алматы облысында 
соңғы жылдары белсенді енгізілді. 

Ол орта және ірі кәсіпорындардағы 
жаңа бос орындарға қабылданған 
қызметкерлердің жұмысқа орналасу 
процесін айтарлықтай жеңілдетуде. 
Себебі, жеке іс автоматты түрде қа-
лыптастырылып, қағаз құжаттарын 
жинау қажеттілігі жойылған. Керім-
бек Жаншабай аталмыш жүйеге 
4164 мекеме қосылып, 166560 еңбек 
шарты тіркелгенін айтты. Сондайақ, 
электрондық еңбек шарттарын жаса-
су жұмыс берушінің міндеттемелерін 
анықтауға және келіп түсетін зейнет
ақы аударымдары мен әлеуметтік 
жарналар мониторингісінің арқасын-
да  қызметкерді  әлеуметтік қатерден 
қорғауға мүмкіндік беретінін, түрлі 
ісшаралар атқарылып жатқанымен 
жұмысшылар алдындағы мерзімі 

өткен қарыздар бар екенін жасырма-
ды. Нарықтық жүйеде жұмыс жасап 
жатқан көптеген кәсіпорын, шағын 
және орта бизнес өкілдері жұмыс-
шылардың құқығын жиі бұзатынын 
Еңбек инспекциясының тексерулері 
көрсетіп берді. Қоғамның да, мемле-
кеттің де басты байлығы, ол – адам. 
Конситуцияда ол тайға таңба басқан-
дай анық жазылған. Ел экономикасын 
қарқынды дамытатын да сол адамзат. 
Демек, солардың еңбек қауіпсіздігі 
мен әлеуметтік жағдайы жасалуы 
тиіс. Ол үшін жұмыс беруші мекеме 
не кәсіпорын еңбек заңнамасын бұз-
бай, қол астындағы жұмысшылардың 
мүддесін қорғауға міндетті.

  
Айтақын МҰХАМАДИ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ



7№59 (3184) 9 тамыз 2019
zangazet@mail.ru

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішев 
көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, уялы 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 к.,  Желтоқсан 
көшесі,  20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА),
директоры Кривилова Татьяна Ивановна. 
Шымкент к.,  Г.Иляев көшесі,  47 (Шай-
мерденов 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 к,., 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 к,., 
ш/а, Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 
24-29-66,  87058147221

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызылорда 

қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89, ұялы 
тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78.
ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді 
көшесі, 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772,  87054422939.

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

«Версаль Бизнес», Атырау қаласы, Сырым 
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, 3-қабат, 419в-бөлім, 
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 
87051857573, 87075952199, 87017392783 
Emaіl:kaldybayeva@ maіl.ru.

БАНКРОТТЫҚ

ИП«Кандыбаева» Агенство по приему 
объявлений в газеты, журналы и сайты тел: 
8 (727) 327-30-92, тел/факс: 2734798, 8 
7078952199, 8 7017392783, 8 7051857573

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

ЖАРНАМА

КӨЗҚАРАС

СУДЬЯҒА ЗАҢДЫ БІЛУ 
ЖЕТКІЛІКСІЗ

2. «Жаркент-Тас» ЖШС (БСН: 080740006925) 
орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ., 
Е.Сыпатаев к., №285, бірігу жолымен «Жаркентский 
крахмалопаточный завод» ЖШС-не (БСН: 070740002241) 
қосылып қайта құрылуына байланысты өз қызметінің 
тоқтатылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы 
облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ., Абдуллин к., 61 
«А». Анықтама үшін телефондар: 9-24-86. Ұялы тел.: 
8775 276 59 02. 

4. «Қызылқоға ауданы әкімі аппаратының кәсіподақ 
ұйымы» қоғамдық бірлестігі, БСН 140140012669, өзінің 
таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-арыздар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Атырау 
облысы, Қызылқоға ауданы, Миялы ауылы, Абай 
Құнанбаев көшесі, ғимарат 4, тел.: 8 71238 2 11 99.

6. «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ЖШҚ Атырау қ-ғы 
филиалы (БСН 170541018326) өзінің ерікті түрде тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады:  ҚР, Атырау 
обл., Атырау қ., Жолдасқали Досмұхамбетов көш., 2-үй.

5. «Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігі құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
істер комитеті «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» 
шаруашылық құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 
(«Мемсараптама» РМК) Қарағанды облысы бойынша филиалы (Бұдан әрі 
– Филиал) өз қызметін тоқтатады. Филиалдың құқық мирасқоры Қазақстан 
Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 
құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер комитеті 
«Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық 
құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсараптама» 
РМК) болып табылады.

Барлық талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде келесі мекенжай бойынша қабылданады: Қарағанды каласы, Лобода 
көшесі, 46, 3 т.е.б.».

3. «Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» ЕБ» АҚ-ның уәкілетті тұлғасы кепілді мүлікті соттан тыс сату бойынша сауда-
саттық жүргізілетінін хабарлайды: 

№1 Лот: Тұрғын емес ғимарат, жалпы алаңы 2.444,8 ш.м., алаңы 1,0000 га жер  телімі учаскесімен бірге, орналасқан 
мекенжайы: Алматы облысы, Талғар қаласы, Промышленная к., 12-үй. Бастапқы бағасы: 140.000.000 теңге. Сауда 2019 жыл 20 
тамыз сағат 15:00-де мына мекенжай бойынша өтеді: Талғар қаласы, Промышленная к., 12-үй. Cауда-саттық әдісі: Aғылшын 
әдісі.  Бастапқы бағадан 10% пайыз көлеміндегі кепілдік жарна Сенімді өкілдің «КЗИ Банк» ЕБ» АҚ-ғы шотына енгізілуі 
тиіс. (Нуршат, Алматы қ., Клочков к., 132, тел.: 2444-000 (ішкі. 1112). Шот: KZ278851022050783400, БСК: KZIBKZKA, БСН: 
930140000323). 

№2 Лот: «Тенгри» қонақүйі ғимараты жалпы алаңы 8 719,50 ш.м., алаңы 0,2792 га жер  телімі учаскесімен бірге, орналасқан 
мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, Бейімбет Майлин к., 1а үй. Сауда 2019 жыл 20 тамыз сағат 15:00-де мына мекенжай 
бойынша өтеді: Нұр-Сұлтан қ., Қонаев к., 12/1. Бастапқы бағасы: 3.600.000.000 теңге. Cауда-саттық әдісі: Aғылшын әдісі.   
Бастапқы бағадан 10% пайыз көлеміндегі кепілдік жарна Сенімді өкілдің «КЗИ Банк» ЕБ» АҚ-ғы шотына енгізілуі тиіс. (Тимур, 
Нұр-Сұлтан қ., Қонаев к., 12/1. Тел.: 47-56-26. Шот: KZ378852022055118100, БСК: KZIBKZKA, БСН: 930140000323). 

9. «Казинвестбанк» АҚ тарату комиссиясы таратылған Банктің 
меншікті мүлкін сатуды жүзеге асырады.

Сауда 2019 жыл 28 тамыз сағат 11:00-де мүлік орналасқан жерде өтеді.

Алматы қаласы
Сауда-саттық әдісі – голландық, кепілдік жарна сомасы бастапқы бағаның 

5%-ын құрайды.
1-ЛОТ Ғимараттар тобы, орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Ақбұлақ 

ы.а., Хан Шатыр к., 1Б үй, жалпы алаңы 1,843.4 ш.м. Алаңы 3,0527 га жер 
телімі учаскесімен. Бастапқы бағасы 973 739 892 теңге.

Сауда-саттық әдісі – ағылшынша, кепілдік жарна сомасы бастапқы 
бағаның 5%-ын құрайды:   

1-ЛОТ Тұрғын емес үй-жай (кеңсе), алаңы 0 4 га жер телімі учаскесінде 
орналасқан. Мекенжайы:  

Алматы қ., Әуезов ауданы, Ақсай-2 ы.а., 54-үй. Жалпы алаңы 127,0 ш.м. 
Бастапқы бағасы 33 027 730 теңге.

2-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а.,  
Шамшырақ к., 17-үй,  6-пәтер, жалпы алаңы 129,0 ш.м. Бастапқы бағасы 22 
901 370 теңге.

3-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., 
Қамажай к., 2-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы 164,4 ш.м. Бастапқы бағасы 
21 884 435 теңге.

4-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., 
Қамажай к., 3-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы  164,9 ш.м. Бастапқы бағасы 
21 950 993 теңге.

5-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., 
Шамшырақ к., 15-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы 162,6 ш.м. Бастапқы бағасы 
21 644 824 теңге.

6-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., 
Шамшырақ к., 19-үй, 6-пәтер. Жалпы алаңы 130,4 ш.м. Бастапқы бағасы 
23 149 912 теңге.

7-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., 
Қамажай к., 4-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы 166,2 ш.м. Бастапқы бағасы 
22 124 045 теңге.

8-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., 
Шамшырақ к., 7-үй, 6-пәтер. Жалпы алаңы 126,3 ш.м. Бастапқы бағасы 
22 422 039 теңге.

9-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., 
Шамшырақ к., 13-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы 163,7 ш.м. Бастапқы бағасы 
21 791 253 теңге.

10-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., 
Қамажай к., 30-үй, 4-пәтер. Жалпы алаңы 163,5 ш.м. Бастапқы бағасы 
21 764 630 теңге.

11-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский к., 
178-үй, 11-пәтер. Жалпы алаңы 114,7 ш.м. Бастапқы бағасы 55 187 446 теңге. 

12-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы облысы, Талғар қ., Абай к., 
85-үй, 62-пәтер. Жалпы алаңы 83,2 ш.м. Лоттың бастапқы бағасы 
11 784 365 теңге. 

13-ЛОТ Жер телімі учаскесі. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Райымбек 
а.о, Қырғауылды а., 63 уч. Алаңы 10,0 га. Бастапқы бағасы 31 204 000 теңге.

14-ЛОТ Қазандық бөлмесімен бірге тұрмыстық емес ғимарат бөлігі, жер 
телімі учаскесінде орналасқан. Алматы қ., Алатау ауданы, Немировича-

Данченко к., 18В үй, Ғимарат алаңы 846.5 ш.м., алаңы 0,1007 га (үлес) жер 
телімі учаскесі. Бастапқы бағасы 72 805 220 теңге. 

Нұр-Сұлтан қаласы  (Астана)
1-ЛОТ Бес бөлмелі пәтер, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Азербайжан 

Мамбетов к., 16-үй, 126-пәтер. Пәтердің жалпы алаңы 332.38 ш.м. Бастапқы 
бағасы 113 815 408 теңге.    

Қостанай қаласы
1-ЛОТ Жапсарлас құрылыстарымен бірге тұрғын емес үй-жай, мына 

мекенжай бойынша жер телімі учаскесінде орналасқан: Қостанай облысы, 
Қарабалық ауданы,  «Қайрақ» кеден бекеті, Алматы-Екатеринбург тасжолы. 
Ғимарат алаңы 49.0 ш.м. Жер телімі учаскесі алаңы 0,0948 га. Бастапқы 
бағасы 4 229 468 теңге.  

Ақтау қаласы
1-ЛОТ Тұрғын емес үй-жай, 0 998 га (үлес) жер учаскесінде орналасқан. 

Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 11 ы.а., 58-үй, н.п. 8.  Жалпы алаңы 248,5 ш.м. 
Бастапқы бағасы 35 727 342 теңге.  

Өскемен қаласы
1-ЛОТ        

Тұрғын емес үй-жай (кеңсе), жер телімі учаскесінде орналасқан: Өскемен 
қ., Новаторов к., 3/1 үй, н.п. 16. Ғимарат алаңы 65.4 ш.м. Жер учаскесі алаңы 
0.0042 га. Лоттың бастапқы бағасы 14 076 500 теңге. 

Жоғарыда аталған мүлікті сатып алғысы келетін тұлғалар аукционның 
басталуына бір сағаттан кешіктірмей, Банктің деректемелеріне қолма-қолсыз 
ақша аудару арқылы бастапқы бағаның 5% кепілдік жарнасын төлейді: БСН 
940540000429, ЖСК: KZ20125KZTJ002300333, БСК: NBRKKZKX Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің кассалық операциялар және құндылықтарды 
сақтау орталығында.

Өтінімдерді қабылдау және аукционға қатысушыларды тіркеу аукцион 
туралы ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және 
жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша сауда-саттық басталғанға дейін 
бір сағат бұрын аяқталады.

Сатушы мен сатып алушы арасындағы сатып алу-сату шартын жасағаннан 
кейін, сатып алушы келісімшартта көрсетілген соманы сатушының ағымдағы 
шотына, бес банктық жұмыс күнінен кешіктірмей аударады және оны растау 
кезінде тиісті төлем құжатының көшірмесін ұсынады. Нысандармен танысу 
үшін, тендер өткізу ережелері және басқа да ақпараттарды алуға мына 
мекенжай бойынша хаб+арласуға болады: Алматы қ., А.Төлебаев к., 38/61, 
«Жетысу» БО, 5-қабат. Байланыс телефоны: 321-09-92; 

Біздің деректемелеріміз:
«Казинвестбанк» АҚ
БСН 940540000429
ЖСК: KZ20125KZTJ002300333 
БСК: NBRKKZKX, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кассалық 
операциялар және құндылықтарды сақтау орталығында.
              
«Казинвестбанк»  АҚ 
Тарату комиссиясы төрағасы  Д.С.Идрисова

Атқарушы. Ф.Ф.Абдуллина 
Тел.: 321-09-92 (ішкі нөмірі 6160)

7 .  Мамандандырылған 
аудан аралық экономикалық 
сотының (МАЭС) ұйға ры-
мымен,  мекенжайы:  ҚР, 
Алматы қ., Байзақов к., 273 
Б,  2019 жыл «30» шілде 
«Alatau Service Technologies» 
Ж Ш С  ұ й ы  м ы  н ы ң  Б С Н 
071040022471, бан кроттығы 
туралы іс қозғалды.

Біз «Мәңгілік ел» боламыз деп, кемел келешегі бар 
мемлекет құруды көздеген халықпыз. Сот төрелігінің 
әділдігі мен жедел әрі толық орындалуы – кез келген 
елдің кемел болмысының көрінісі.

Әділ қазылық ету – әр судьяның қасиетті пары-
зы. Ол үшін заңды бес саусақтай біліп, жатқа айта 
алу жеткіліксіз. Ең бастысы, би адал, әділ болып, іс 
бойынша шешім қабылдағанда жігерлілік, батылдық, 
табандылық көрсете білуі заман талабы екенін ұмыт-
пауы қажет. Қазы – халықтың ожданы. Ол қара қылды 
қақ жарған әділ болса, дауласушы тараптар төреліктің 
дұрыстығына күмән келтірмейді. Сол сәтте айыпкер, 
бұзақы, жауапкер заң бұзғанға зауал бар екенін түсі-
неді.

Сот жүйесінің дамуы тоқтап қалатын құбылыс 
немесе құрылыс емес, оны үздіксіз жетілдіріп отыру 
керек. Сот төрелігі алдында тұрған жоғары әрі жауап-
ты міндеттер судьялардың өзінің кәсіби қызметін 
халыққа ерен еңбегімен жеткізе отырып, Конституция 
мен заңдарды мүлтіксіз орындау арқылы адалдықты, 
әділдікті, халық арасындағы шүбәсіз беделді көрсете 
келе қызметте де, тұрмыста да адамгершілік пен мо-
раль нормаларын, мінез-құлықтың әдеп қағидаларын 
сақтау негізінде атқаруын көздейді.

Судьялардың жаңа Әдеп кодексінің жан-жақты 
талқыланып, беделді халықаралық Комиссия сарап-
тамасынан өтіп барып қабылдануы сот билігінің да-
муы мен нығаюының, сот төрелігін жүзеге асырудың 
тиімділігі мен сапасының, елімізде тәуелсіз және 
адамгершілік жағынан мінсіз сот корпусы қалыптас-
қандығының айқын көрінісі болатындығының кепілі.

Судьяның қызметі үнемі халықтың назарында 
болғандықтан, судьялардың жүріп-тұруы, жоғары мо-
ральдық әдеп талаптарына сай іс-әрекеттері олардың 
ел және қоғам алдындағы ерекше жауапкершілікті 
толық түрде түсінетіндігін, сот саласының халық 
алдында беделі жоғары екенін дәлелдейді. Еліміз 
тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы күннен бастап 
құқықтық жүйенің кәсіби әрі адал қызметін жолға қою 
мақсатында аз жұмыс істелген жоқ. 

Ең бастысы, соттар мен судьялар қағаз жүзіндегі 
емес, іс жүзіндегі тәуелсіздікке қол жеткізді. Соттар-
дың тәуелсіздігіне біздің Конституциямыз да кепіл. Ол 
судьяларды жауапқа тартудың күрделі де жан-жақты 
мүмкіндіктерін қарастырады. Судьяның заң алдында 
да, заңға сүйене отырып шешім қабылдаған уақытта 
да қатаң бақылауда болатынын, кешірімсіз ерекше 

жауапқа тартылатынын ескере келе, Әдеп кодексі мен 
Судьялардың әдебі жөніндегі комиссия тек қана судья-
ның міндеттерін және тәртіптік жауапкершілігін ай-
қындап, жауапқа тартумен шектелмей, оның бұзылған 
құқықтарын қорғау және қалпына келтіру мәселелерін 
де ойдағыдай реттейтін сала болып есептелуі де қажет. 

Осы орайда, сот беделі бүкіл биліктің абыройы 
екенін ескере келе, ол адамдар әділдік іздеп баратын 
ең соңғы саты екеніне дұрыс баға бергеніміз абзал 
деп ойлаймын. Сот билігінің беделі мен күш-қуаты да 
осында жатқандығы айқын.

Бұл ретте айта кететін жайт, Қазақстанда судьялар 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
тағайындалатын және қызметінен босатылатын, жоға-
ры жалақы төленетін және тиісті әлеуметтік кепіл-
діктермен қамтамасыз етілген мәртебелі мемлекеттік 
лауазым иелері. Сондықтан, олардан сұраныс пен 
талап та жоғары болатыны Әдеп кодексінде айқын 
айтылған. Осы себептен судьялардың мінез-құлық, 
ар-ождан келбеттерінің үлгілі қоғамдық нормаларын 
қалыптастырудың маңызына баса мән беріліп отыр.

Сот беделі – сот шешімдерінің әділдігіне, судьялар-
дың кәсіби біліктілігіне, олардың ұстанымы мен жеке 
басының адамгершілік қасиеттеріне тікелей байланыс-
ты. Соған орай, сот әдебі сот әділдігімен тамыр тартып 
жатқан, соттың шынайылығына тәуелді, онымен біте 
қайнасудан туындаған айқын да жарқын құбылыс. 
Ел судьяларының жаңа редакциядағы Әдеп кодексі 
– бұқара тарапынан сот жүйесіне сенімді нығайтуға, 
судьяның халық алдында жауапкершілігін күшейтуге 
бағытталған, заман талабына сай дайындалған құнды 
тарихи құжат деп тануға болады.

Себебі, судья алдына әркім әділдік іздеп келеді 
және азаматтар билік төрінен адамның жанайқайын 
түсініп, тыңдай, тіл табыса білетін парасатты, білімді 
де білікті, мейірбан жанды көргісі келеді. Азаматтар-
дың сотқа, судьяның шығарған шешіміне деген сенімі 
мен үміті нақ осы бастапқы әсерден қалыптасады. 
Сондықтан, судья сыпайылық пен ұстамдылықтың 
өзегі болып, заң талабын қолдануда ерекше даналық 
көрсетуі заман талабы екенін түсінуі қажет. Яғни, су-
дья – сот жүйесінің айнасы бола білуі тиіс.

Г.САУТОВА,
Жамбыл облысы бойынша 

мамандандырылған ауданаралық қылмыстық 
істер жөніндегі сотының бас маманы

Елбасы Н.Назарбаев «Қазақ-
стандықтардың әл-ауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты Жолдауында «Сот жүйесін 
одан әрі жаңғырту» қажеттігін баса 
айтқаны белгілі. Осы мақсатта ре-
спублика, оның ішінде Қызылорда 
облысы көлемінде де сот жүйесінде 
ауқымды жұмыстар қолға алынуда. 
Мәселен, биыл Жалағаш аудандық 
сотында сол талап шеңберінде жү-
зеге асырылған дүниелердің бірі – 
Отбасылық сот жобасын жетілдіру 
мен Билер кеңесін құру болды.

Отбасылық сот жобасының 
мақсаты – түрлі отбасылық даулар-
ды оңтайлы жолмен шешу және 
отбасы құқығын сақтау. Кәмелеттік 
жасқа толмаған балалар пікірін 
ескерусіз қалдырмау. Сонымен 
қатар, кәмелетке толмағандар-
ды міндетті тәрбиелеу бойынша 
бірлескен бағдар ламалар енгізіп, 
отбасын сақтап қалу мақсатында 
бастапқы психологиялық көмек 
көрсетіп, отбасылық құндылықтар-
ды насихаттап, қажетті іс-шаралар 
өткізіп, кәмелетке толмағандардың 
мінез-құлқын түзеу мәселелері 
бойынша бірлескен әлеу меттік 
бағдарламалар әзірлеу.

Қазақстанда «Отбасылық сот» 
пилоттық жобасының жұмыс істеуі-
не Жоғарғы Сот бастамашы болды. 
Отбасылық соттың аясында қара-
лып жатқан істердің сапасы жоғары-
лап, саны азаятыны анық. 

Бұрын араздасқан ағайындар 
арасындағы жанжалға ауылдың 
үлкен дері араласып, туындаған 
дау ды шешіп отырған. Қазіргі кез-
де дау да, кикілжің де жиілегенін 
аудандық сот деректері аңғартады. 
Ресми дерек бойынша, өршіп тұрған 
даулардың көпшілігі неке бұзу, али-
мент өндіру, сондай-ақ, тұрғын үй, 
жер, мүлік даулары. Қазіргі кезде 
сотқа түскен арыздардың басым 

ЖОБА

ДАУКЕСТІКТІ АЗАЙТУ 
ҚОЛЫМЫЗДА

Жеңісбек ҚОҢЫРБАЕВ, 
Жалағаш аудандық сотының 
бас маманы, аға сот приставы,
Қазақстан Заңгерлер одағының 
мүшесі

көпшілігі аталған дау лар төңірегінде 
болып отыр. 

Осыған орай, аудан әкімдігінде 
аудандық сот төрағасы Асылхан Ми-
занбаев Билер кеңесін құру жөнінде 
бастама көтерген болатын. Қазір 
ауданда аузы дуалы ақсақалдар-
дан құралған Билер кеңесі жұмыс 
жасайды. Өңірде беделі салмақты, 
аузы дуалы қариялар бар. Осындай 
ел ағалары, ауыл ақсақалдарынан 
Билер кеңесін құрып, халық ара-
сында орын алатын дау-дамайларды 
реттеп, бітімгершілікке шақырып 
отырса, сотқа арызданушылар да 
азаяды деп сенеміз. Біздің халық 
дау, сот деген дүниелерден алшақ 
жүруге тырысқан. 

Мәселен, соттың міндеті қара 
қылды қақ жара отырып,  заң 
жүзінде кінәліні жазалау болса, 
Билер кеңесінің мақсаты екі жақты 
татулас тырып, азаматтардың мүдде-
лерін аяққа таптамай, керісінше қос 
тараптың да ризашылығын алатын-
дай дәрежеде жұмыс жасау.

Нақтырақ айтсақ, бұл Билер 

кеңесі дауды шешуде екі тарап-
ты да қанағаттандыратын жағдай 
туғыз са, екіншіден, арызданушылар 
арасындағы белгілі бір даулы мәсе-
лені сотқа дейін шешеді. Осы мақ-
сат-міндеттерді қолдана алсақ, біраз 
азаматтан түскен арыз-шағымдарды 
сотқа жеткізбей-ақ шешуге мүмкін-
дік тумақ.

Біздің сот мамандары көбіне 
сотқа ажырасу туралы арызын арқа-
лап келген жас жұбайларды рай-
ынан қайтаруға тырысады. Мақсат 
– отбасын сақтап қалу. 

Адам басына шаққанда әрбір 
бесінші азаматтың дауға тартылып, 
соттасып жүруі неліктен? Қазақ 
халқы ежелден сөзге тоқтап, сөз 
қадірін білген халық емес пе? «Ба-
лалығың он бестегі шешеңнен, 
даналығың алпыстағы әкеңнен» 
деп Қадыр ақын айтқандай, аңғал-
дығы мен адалдығын жоғалтпаған, 
дана халықпыз. Осындай сақталған 
қасиеттеріміз бола тұра ұлттық 
санамыздың улануы ма, әлде жаһан-
дану толқынының әсері ме, жыл-
дан жылға даукес болып барамыз. 
Мұны тоқтату, болмаса қалыптасқан 
ахуал ды мұнан жақсарта түсу өз 
қолымызда. Демек, Билер кеңесі де 
өз нәтижесін берері сөзсіз.

Жасыратыны жоқ, ел ішінен 
«сотқа беремін», «соттасып жүрмін» 
деген сөзді жиі естиміз. Бұрын «бас 
жарылса бөрік ішінде, қол сынса 
жең ішінде» дейтін халқымыз өз 
арасындағы дауын басқаға естірткісі 
келмеген. 

Өйткені, ондай дау-дамайды 
бірауыз сөзімен жөнге салып отыр-
ған ақсақалдарымыз әр үй сай-
ын болған деседі. Міне, бабалар 
ізімен құрылған осы Билер кеңесі 
жанжалдасып қалған адамдардың 
арасындағы дауды сотқа жеткізбей, 
у шықтырмай бітіммен, ымырамен 
шешу жолдарын қарастырады.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, 
судьялары және аппараты Жоғарғы Соттың отставкадағы 
судьясы 

Зейнолла Мұхамединұлы МАҚАШЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен жақын-
дарына қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

8. «Paolo Rossini» (Паоло Россини) ЖШС, БСН 
050940012768, (060000, ҚР, Атырау қ., Исатай даңғ., 
1ж), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Атырау қ., Бейбарыс даңғ., 237, «Еламан» БО, 3-қабат. 
Тел.: 8 775 814 53 14 Алтынай. 

10. «Ақ-ару» несиелік серіктестігі жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, БСН 151040026530, өзінің тара -
тылғандығын хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Қызылорда облысы, 
Шиелі кенті, Панфилов көшесі, №10 үй.

Батыс Қазақстан облысының судьялар қауымдастығы 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының ардагер судьясы 

Зейнолла Мұхамединұлы МАҚАШЕВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты туған-туыстарының қайғысына 
ортақтасып, қайғыра көңіл айтады.
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Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.
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«СҰЛУЛЫҚ ТА, МӘДЕНИЕТ ТЕ – 
МУЗЕЙДЕ»

АЛТЫН КӨПІР

Ұстаздық қашанда ұлы 
іске жол бастайды. Он жыл 
өмірін мектепте тарих пәнінің 
мұғалімдігіне арнаған ол өз ер-
кімен музейде қызметкер болу-
ды құп көреді. Алматыдағы бір-
неше музейде маман, сондай-ақ 
жетекші қызметтерде болып, 
халықты музейге тарту мақса-
тында түрлі бастамаларымен 
көзге түскен Роза Қаженовамен 
мәдени орта, музейлердің жай-
күйі төңірегінде әңгімелескен 
едік. 

– Роза Жүнісқызы, ұлтқа деген сүйіс
пеншілігіңіз бен қоғамдық істердегі бел
сенділігіңіз өскен ұяңызда көрген өнеге
ден деп білеміз. Бала кездегі арманыңыз 
бен бүгінгі өміріңіз үйлесім тапты ма?! 

– Бала кезімдегі арманым заңгер болу 
еді. Ата-анамыз «бақыттың кілті – білім-
де» деген отбасылық ұстаныммен өсірді. 
Мен өскен өлкеде адамдардың мейірімі, 
жанашырлығы, сыйластығы, қарапайым-
дығы өте жоғары еді. Күн сайын анам кеш-
кі астан кейін үй тапсырмасын тексеруді 
әдетке айналдырса, әкем кешкі радиодан 
Нүкетай Мышпаеваның «Ерте, ерте, ерте-
де...» деп басталатын балаларға арналған 
хабарын тыңдататын. Сонан соң сол ерте-
гінің мағынасын сұраушы еді. 

Мектепте жақсы оқыдым, ол уақыт-
тарда оқуға түсу өте қиын еді. Ата-анам-
ның қалауымен 8-сыныптан соң Өскемен 
қаласындағы Педагогикалық училищеге 
(колледж) оқуға тапсырдым. Қолөнер және 
сызу мамандығы бойынша оқу бітірдім. 
Арманым заңгер болу болғандықтан, заң 
факультетіне тапсыруға бел будым. Алай-
да, оқуға түсе алмадым.  

Содан кейін, Абай атындағы ҚазПИ-
дің тарих және қоғамдық пәндерді оқыту 
мамандығын тәмамдадым. Ширек ғасыр 
бойы білім, мәдениет саласында жұмыс 
істеп келемін. Алғыс хаттар, марапаттар, 
төс белгімен марапатталып, еңбегім еленді.

Қазір қызым заң саласында қызмет 
етіп жүр. Менің бала кезімдегі арманымды 
орындады десем де болады. Бала арман 
мен бүгінгі жұмысымда үндестік бар. Еке-
уі де халыққа қызмет ететін сала болған-
дықтан, аз болса да ұлтымның мәдение-
тіне, болашағына үн қосып жатқанымды 
мақтан тұтамын. 

– Сізді музейге жан бітіруші және 
оған елді тартушы ретінде жақсы 
білеміз. Жасы кішісі бар, үлкені бар, 
Алматы қаласының тұрғындары мен 
қонақтарын халықтың тарихы мен та
нымы жатқан мекенге бас сұғып, барын 
түгендеуге шақырасыз. Сіз үшін бұл 
мұра, қазына несімен құнды?

Мемлекеттік «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы мен Елбасы Н. Назарбаев-
тың «Ұлы даланың жеті қыры» мақа-
ласындағы негізгі мақсат-міндеттерді 
жүзеге асыру мақсатында әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Түркияда әл-Фараби музей-үйін ашты. 
Жобаны ҚазҰУ Ыстамбұл қалалық 
әкімдігімен бірлесе отырып, Түркі Кеңесі, 
ТҮРІКСОЙ және Түркиядағы ҚР Елшілі-
гінің қолдауымен жүзеге асырды.

Іс-шараның салтанатты ашылуына 
Ыстамбұл қаласы әкімінің орынбасары 
Шенгүл Арслан, ТҮРІКСОЙ Бас хатшысы 
Дүйсен Қасейінов, ҚазҰУ ректоры Ғалым 
Мұтанов, Ыстамбұл университетінің 
ректоры Махмұд Ак, Түркиядағы ҚР Ел-
шілігінің және Ыстамбұл қаласындағы 
ҚР Бас Консулдығының өкілдері, Еуропа-
дағы қазақ диаспорасы, БАҚ және қоғам 
өкілдері қатысты.

Әл-Фарабидің этнографиялық мұра-
жай-үйінің ашылуы 2020 жылы ЮНЕСКО 
қолдауымен кең көлемде халықаралық дең-
гейде аталып өтілетін әл-Фарабидің 1150 
жылдығына арналып отыр. Әл-Фараби му-
зей-үйі әлемнің туристік орталықтарының 
бірі саналатын Ыстамбұл шаһарының дәл 
ортасындағы Түркі Әлемі этнографиялық 
мұражай-кешенінде орналасқан.

Музей-үй бірнеше бөлімнен тұрады. 
Мұнда Аристотельден кейін адамзаттың 
«Екінші ұстазы» атанған ұлы түркі ойшылы 

Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірінен алынған 
деректер мен құнды тарихи мәліметтер 
берілген. Сонымен қатар, мүсіндік компо-
зициялар, тарихи жәдігерлер, ғалымның 
еңбектері және адамзат ілімінің бірнеше 
саласына орасан зор үлес қосқан ойшыл 
туралы материалдар көрініс тапқан. 

Әл-Фарабидің мұрасы математика, 
фило логия, химия, биология, астрономия, 
философия, медицина, логика, әлеумет-
тану, саясаттану, құқықтану, әдеп сынды 
ғылымның барлық саласын қамтиды. Оның 
ғылымды жүйелеп жіктеуі әлемдік ғылыми 
ойдың одан ары дамуына өз әсерін тигізді. 
Әл-Фарабидің шығармашылық қызметі 
ортағасырлық араб-мұсылман мәдениетінің 
ренессансына сәйкес келіп, оның еңбектері 
Батыс пен Шығысты байланыстыратын ру-
хани көпірге айналды.

Қазіргі уақытта өркениеттер қақтығысы 
шиеленісіп, әлемде деструктивті бағыттағы 
ұйымдар әрекеттері адамзат өркениетінің 
дамуына кері әсерін тигізуде. Технология-
ның қарқындап дамып, мәдени-рухани 
құндылықтардың әлсіреп, жұтаңдану қаупі 
туған жаһандану заманында Ұлы ойшыл-
дың дүниетанымы, оның өркениет жөнін-
дегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық, 
саяси, философиялық көзқарастары қоға-
мымыз үшін өте өзекті болып отыр.

– Түркияда әл-Фараби үйінің ашылуы 
адамзат өркениетінде баға жетпес рөл 
атқарған Ұлы даланың Ұлы тұлғасының 
шығармашылық мұрасы арқылы түркі мен 
қазақ мәдениеті жауһарларын әлемге паш 
етуге арналған ірі тарихи жасампаз жоба 
ретінде болашаққа қызмет атқаратын бола-
ды, – деді салтанатты шарада ҚазҰУ ректо-

ры Ғалым Мұтанов.
Музей-үйімен жақын танысу үшін көрер-

мендерге арнайы қызықты экскурсиялық 
бағдарлама әзірленіп, ал, түрік оқушылары 
үшін мұражай базасында арнайы оқыту-та-
нымдық курсы дайындалған. Әл-Фарабидің 
есімін иеленіп отырған Қазақ ұлттық уни-
верситеті, оның шығармашылық мұрасын 

зерттеп жариялауда, сонымен қатар, әлемдік 
деңгейде Қазақстан мәдениеті мен Ұлы 
даланың жетістіктерін насихаттауда бел-
сенді жұмыс атқарып келеді. Әл-Фарабидің 
ізгілік қоғамы идеясы негізінде ҚазҰУ ин-
новациялық-технологиялық тұғырнамамен 
қатар рухани-адамгершілік құндылықтарға 
негізделген «Университет 4.0» жаңа буын 
университетінің моделін жасады.

Бұл жобаны ҚазҰУ ректоры Ғалым 
Мұтанов БҰҰ-ның Нью-Йорктегі штаб-пә-
терінде таныстырып, осы ұйымның қолда-
уымен оны халықаралық деңгейде жүзеге 
асыру ұсынылды. Қазақ Ұлттық универ-
ситеті «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында БҰҰ Өркениеттер альянсымен 
бірлесіп, «Қайырымды қоғам азаматтарын 
қалыптастыру. Қазіргі заманғы универси-
теттердің миссиясы» атты халықаралық 
жобаны жүзеге асыруда.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситеті Түркия, Иордания, Италия, Қы-
тай, Мысыр, Болгария және басқа елдердің 
жетекші университеттерінде Әл-Фарабидің 
ғылыми-білім беру орталықтарын ашып, 
табысты жұмыс атқаруда. Онда қазақ халқы-
ның мәдениеті мен дәстүрі насихатталып, 
қазақ тілі оқытылады.

М.ОҚАСОВА

ТҮРКІ ӨРКЕНИЕТІН ӘЛЕМГЕ ПАШ ЕТЕТІН ЖОБА

– Музейлер рухани құндылықтарды 
танытатындықтан, тәлім-тәрбие беру 
көзі ретінде айтарлықтай маңызға ие. Ол 
ғылымның, білімнің, мәдениеттің қалып-
тасуына ықпал ететін ғылыми мекеме 
ретінде ұрпағымыздың тәрбиесіне, тари-
хи сананың қалыптасуына ықпал етуші 
орын. Жастар, мектеп оқушылары музейге 
жиі-жиі барып, ой түзегені жақсы. Елінің 
тарихын өз көзімен көргендегі баланың 
сезіміне куә болу маған шабыт сыйлайды. 
Олардың рухани байлығы бойында тасып 
тұрса, өз елінің ертеңгі болашағы өзі 
екенін түсінсе, біз үшін сол үлкен қуаныш. 
Алматы алып шаhар, музейге де кенде 
емес және бұл қалалықтарды қазақылыққа 
тәрбиелеу де таптырмас құрал. Сондықтан, 
барды бағалап, музейге бару керек дегім 
келеді.

– Шет мемлекеттердегідей біздің ел
де жаппай музей, артгалерея, тағы да 
өзге түрлі тарихитанымдық орын дар ға 
адамдар өз еркімен, ерекше қызы ғу
шы лықпен бас сұғады дей ал маймыз. 
Мұның себебін немен байланыстырар 
едіңіз?

– Музейге адамдар шетелдегідей 
ағылып өздері келуі керек. Біздің музейге 
келу белсенділігіміз, ащы да болса шын-
дығын айту керек, төмен. Неге дейсіз бе? 
Бірнеше себептерін келтіргім келіп отыр. 
Айталық, әлеуметтік жағдайы нашар, 

күнкөріс қамымен күн кешкен халықты, 
ұлтымыздың тарихы, қазынасы, жалпы 
бізде не бары қызықтырмайды. Одан да 
ақылға сыйымсыз фантазияға толы ки-
ноға кіріп шыққанды жөн көретіні мені 
қынжылтады. Эстетикалық талғамның 
жоқтығын да қосуға болады. Кішкентай-
ынан бала көрікті жерлерге, картиналарға, 
табиғатпен үндестікке, сурет пен музыкаға 
әуес болса, адамның жаны сұлу, рухы да 
мықты болады емес пе?!. 

– Сіздіңше, мәдениет, мәдениетке 
бетбұрыс дегеніміз не?

– Кез келген қоғамды жасаушы, ол 
– адам. Жұмыр басты жан баласының 
ой-санасы, мәдениеті жоғары болуы тиіс. 
Орта ғасырда батыста «Қайта өрлеу» кезеңі 
болғанда, мәдениетке, білімге революция 
(төңкеріс) жасалды. Заманның ағысына 
қарай адамдардың да көзі ашық, көкірегі 
ояу, білімді әрі мәдениетті болуы тиіс еді. 

Ал, бала тәрбиесіне келетін болсақ, 
эстетикалық тәрбие мектеп жасына де йінгі 
кезеңнен басталады. Ол арқылы бала қор-
шаған ортадағы әсемдікті, үйлесімділікті 
көре білуге, алған әсерін жұмысында көр-
сетуге, бейнелей білуге үйренеді. Баланы 
тәрбиелеуде әдебиет, музыка, бейнелеу 
өнері сабақтарының, сыныптан, мектептен 
тыс жұмыстардың маңызы зор. Эстетика-
лық талғам ақыл-ой, адамгершілік, дене 
тәрбиелерімен тығыз байланысты. Ол 

Музейде ұйымдастырылатын іс-ша-
ралардың барлығы музейді насихаттау, 
дамыту, халықты тарту аясында өткізіледі. 
Айына бір рет «Жүректен жүрекке» атты 
акция ұйымдастырып келеміз. Мақсаты-
мыз – мүмкіндігі шектеулі балалар мен 
адамдарға жылу сыйлау, қоғам мен меце-
наттар назарын аудару. Ашық есік күн-
дерін, ұйымдарға барып концерт, тренинг, 
шеберлік сағаттар өткіземіз. Мәдениетке 
үлес қосып жүрген адамдарды шақыру 
арқылы халықтың музейге келуіне ықпал 
етіп қалу біздің мақсатымыз. Оның бір-
ден бір жолы музейге дәстүрлі әншілер 
мен күйшілерді шақырып, халықпен 
жүздесуге мүмкіншілік жасаудамыз. Атап 
айтсам, қазақтың дүлдүл әншілері Р.Стам-
ғазиев, С.Жанпейісова, А.Исатаева, Ұ.Бай-
босынова, Н.Жанпейісов, «Әлқисса» 
домбыра студия сы, «Хасақ» этнографи-
ялық-фольклорлық ансамблі, «Алатау» 
этнографиялық фольклорлық ансамбль-
дерін, «Тұран» ансамбльдерін шақыртып, 
тегін концерттер, кездесулер, ғылыми 
конференциялар мен дөңгелек үстелдер 
өткізілді. Осының бәрі халық әлеуметтік 
мәселелерді бір уақыт ұмытып, мәдени 
орынға, яғни, музейге келіп, тегін іс-ша-
раларға қатысып, бір мезет ойға, түйсікке 
төңкеріс жасай отырып, өз ұрпақтарының 
болашағы үшін мәдени сананы қалып-
тастыра білсе деген ой. Халқымыздың 

– Халықтың тұрмыссалты мен 
мәде ниетінің айнасы осы музейлер. 
Осынау қастерлі орынға көпшілікті 
тарту дың мемлекет экономикасына қо
сар үлесі бар ма?!

– Музей ісінің туризмді дамытуға 
ерекше ықпалы бар. Ол дегеніңіз, мем-
лекет қазынасына қаражат алып келуде 
тиімді тірліктің бірі. Болашақта мемлекет 
тарапынан туризмге бұдан да жоғары 
деңгейде назар аударылады деп білемін. 
Мәселен, дамыған мемлекеттер ел бай-
лығының тең жартысын ұрпақтан-ұр-
паққа қалдыру үшін қазба байлықтарына 
ашкөздікпен қарамайды. Туризмге, оның 
инфрақұрылымына аса мән беріп, соны 
дамытады. 

Біз де мәдениетімізді, туризмді дамы-
туға атсалысуымыз керек. Ұлт болам десек 
ұлттық мәдениет, ұлттық сана, ұлттық 
рух кез келгенінен артық болуы тиіс деп 
ойлаймын. Мәдени сана жоғары, санаға 
төңкеріс болғанда ғана ұлттың болашағы 
жарқын. Ұлт үшін жан алып, жан берісіп 
жатқан кезде әр қазақтың оның бола-
шағына алаңдауы орынды. Ұлт болашағы 
отбасынан, балабалақшадан басталатынын 
ұмытпауымыз керек.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Мөлдір БЕГІМБЕТ.
«Заң газеті»

адамды рухани байытып, көркем шығар-
маны қабылдау қабілетін дамытуға ықпал 
етуге тиіс. Эстетикалық тәрбие берудегі 
негізгі бастау, қайнар көз – дәстүрлі қазақ 
қоғамында ғасырлар бойы қалыптасқан 
құндылықтар, рухани мұралар, халық ауыз 
әдебиеті. 

– Соңғы жылдары, қуанарлық 
уақиғалар бар десек болады. Музейге 
келушілерді тартуға арналған түрлі 
акциялар мен бағдарламалар болып 
жатыр. Сәтті шыққан, оң нәтижесі бар 
шаралар туралы айтсаңыз..

– Менің пікірімше, музейге адамдар-
дың қызығушылығын арттыруды отба-
сынан бастау керек. Кейінгі кезде мен 
музейге балабақшадағы бүлдіршіндерді 
шақыруды қолға алдым. Өйткені, уақыт 
өте келе баланың эстетикалық білімінің 
дамуы мәдени санасының дамуына ықпал 
ете алатынына кәміл сенемін. Осы идеяны 
жүзеге асырудамыз. 

мәдениетін алыс-жақын шетелдерге тарату 
аясында қаншама жұмыстар атқарудамыз. 
Турис тік компаниялармен өзара келісімге 
келіп, туристерді шақырып, оларға шебер-
лік сағаттар, экскурсиялар өткіземіз. 

– Қарамағыңызда бірнеше жас ма
ман жұмыс істейді. Жалпы, бүгінгі 
жастардың жұмысына, олардың методи
касына көңіліңіз тола ма?!

– Қазір жұмыс іздеп, құрдан-құр жүрген 
жастар өте көп. Әрине, іздеп келгендерге 
жұмыс табылады. Ал, музейге келіп, жұ-
мысқа тұратындар саны өте аз. Себебі, жа-
лақысы төмен. Тапқан табысы ас-ауқатынан 
артылмайды. Белсенді, түрлі идея ларды 
ортаға салатын жастар қатары да, күні 
бойы ұялы телефонына алаңдаудан өзге іс 
бітірмейтін жастар да бар. Жанында жүрген 
білімді, жігерлі, жалқаулықпен жаны қас за-
мандастарынан үлгі алып, мезетінде ес жию 
керек деп ойлаймын. Олар іздеген сұлулық 
та, мәдениет те осы музейде бар. 

Роза ҚАЖЕНОВА, Мультимедиалық дәстүрлі музыка орталығының жетекшісі:


