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ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ БОЙЫНША 
ЖАСАЛҒАН АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ
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Нұра ТЫНЫСҚЫЗЫ, заңгер:
– Расында да, соңғы кездері әлеуметтік желі кей-

біреулердің ашуланғанда аузына келгенін жазатын, кез 
келген адамды қалағанынша қарғап, тілдеп алатын 
жеріне айналды. Өз еркімен блогерлер ұйымдас тырған 
түрлі байқауларға қатысады да, ештеңе ұта алмаса 
«жаптым жала, жақтым күйе» әдісіне көшеді. Оны 
ешкім байқауға қатысуға мәжбүрлеген жоқ қой. Өз 
еркімен қатысты. Сенбесе мүлдем қатыспасын, сон-
да олар да халықты алдап арбап, осындай байқаулар 
ұйымдастыруын қояды. Фейсбукте де біреудің сүрініп 
қалып, мүлт кеткен жерін аңдып отыратындар көп. 
Кеше әр күні жарысқа шыққан спортшыларымыз ту-

Гүлжан РАХМАН, журналист:
– Әлеуметтік желіні түрлі мақсатта қолданатын 

тәртіпсіздерге тыйым салатын заң керек. Бірақ заңмен 
қорқытып, айыппұл салғанша адамдардың әлеуметтік 
желідегі сауаты мен мәдениетін көтеру жолдарын 
қарас тырған жөн. Қолданыстағы заң бойынша сізге әлеу
меттік желіде өзге азамат жала жауып немесе арна-
мысыңызға тиіссе сол жазбаны нотариус арқылы тіркеп, 
сотқа жүгінуге болады. Бірақ көп адамдар әлеуметтік 
желідегі тәртіпсіздігі үшін жаза бар екенін де білмейді. 
Яғни, құқықтық сауатының төмендігінен ойланбай біреу-
ге пікір жазады да, сосын опық жейді.  
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ «ШАБУЫЛДАН» ҚАЛАЙ САҚТАНАМЫЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

МІНБЕРОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ 

КИБЕРБУЛЛИНГТІ 
АР ЕМЕС, ЗАҢ ТОҚТАТАДЫ

Шыны керек, күнделікті ішіпжемін табу қиынға айналып отырған отба-
сылар бар. Ал әншілер немесе басқа да танымал тұлғалар мол дастарқанын 
немесе шетелде демалып жатқанын желіге салып, халықтың ашуызасын 
тудырады.

ралы түрлі пікірлер жазылды. Қалай дегенмен бір мемлекеттің атынан шыққан-
нан кейін спортшылардың белгілі бір дәрежеде басқалардан бәсі жоғары. Ендеше 
жеке басқа өтіп сонша сөз жазып, онсыз да олимпиада ойындарынан жүлде ала 
алмай қалған спортшыларымызды одан әрі тұқыртудың қажеті қанша?! 

ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ  ӘР  ЖОЛДАУЫНАН СОТ ТӨРЕЛІГІ ТЫС 
ҚАЛҒАН ЕМЕС. ЖОЛДАУЛАРДА СОТ САЛАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ДАМЫТУҒА БАҒЫТ-
ТАЛҒАН НАҚТЫ МІНДЕТТЕР АЙҚЫНДАЛҒАН. ОЛ МІНДЕТТЕР ЕЛЕУСІЗ ҚАЛҒАН ЕМЕС. АТАП 
АЙТАР БОЛСАҚ, АЗАМАТТАР ҚҰҚЫҒЫН НЕҒҰРЛЫМ ТИІМДІ ҚОРҒАУ МАҚСАТЫНДА 2021 
ЖЫЛДЫҢ 1 ШІЛДЕСІНЕН БАСТАП ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІ ҚОЛДА-
НЫСҚА ЕНГІЗІЛІП, РЕСПУБЛИКАМЫЗДА 21 ЖАҢА МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН АУДАНАРА-
ЛЫҚ ӘКІМШІЛІК СОТТАР, СОНДАЙ-АҚ, ОБЛЫСТЫҚ СОТТАРДА ЖӘНЕ ОҒАН ТЕҢЕСТІРІЛ-
ГЕН ҚАЛАЛЫҚ СОТТАРДА ӘКІМШІЛІК ІСТЕР ЖӨНІНДЕГІ АЛҚАЛАР ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

Соңғы кездері «әлеуметтік желі-
дегі жауаптылық туралы заң 
қабылдау керек» деген ұсыныс 

көп айтылуда.  Желіде  жеке адамның 
арына тиіп, балағат сөз айтатындардан 
бастап, түрлі жолдармен психологиялық 
қысым көрсететіндерге заңмен тыйым 
салуға бола ма? Цифрлы жүйе жетістігін 
теріс мақсатта қолданатындарды қалай 
тәртіпке шақырамыз?

ХАЛЫҚ СҰРАНЫСЫ –
ӘКІМДІК НАЗАРЫНДА

8-бет

БІЗДІҢ КАФЕДРА

4-бет

Қазақстанда бұған дейін қылмыстық, азаматтық, 
әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша сот ісін жүр-
гізудің 3 түрі қарастырылған болса, енді төртінші түрі 
– билік органдарымен дауда ең әлсіз тарапты қорғауға 
бағытталған әкімшілік әділет құрылымы іске қосылды.  
Әкімшілік соттардың құрылуына республикалық бюд-

Адамға жасалатын 
қысым әртүрлі 
болады. Оның 
ішінде физикалық 
дене жарақатынан 
да ауыры бар. Ол 
– психологиялық 
қысым. Бүгінгі 
таңда ақпараттық 
технологияның 
дамуымен қатар, 
адамдардың бір- 
біріне виртуалды 
қысымы да артты.  
Замана көшінен 
қалмай цифрлы 
технологияның 
жедел дамуы 
олардың уақытты 
үнемдеуіне, тез 
ақпарат алмасуы-
на өзіндік оң ықпа-
лын тигізгені рас. 
Бұл игілік сонымен 
қатар адамдардың 
рухани әлемін 
де талқандауға 
белсене кірісті.
Мәселен, әлеумет-
тік желі арқылы 
діни арбауға түсіп, 
Сирия асып кеткен 
мыңдаған отанда-
сымыздың әрекеті 
де осы «жасырын» 
әлем жұмысының 
жемісі. 

жеттен қосымша қаржы бөлінген жоқ және соттардың 
жалпы штаттық саны өзгермеді. Әкімшілік сот құрамы 
басқа сот судьяларының штаттық құрамын азайту, сол 
сияқты жаңа соттардың ғимараты, жабдықталуы, түрлі 
шығынның барлығы бюджетті оңтайландыру арқылы 
жүргізілді.

Міндетті шарттар
Жаңа ашылған әкімшілік соттарды республикамыз

да бұрыннан жұмыс жасап жатқан әкімшілік соттармен 
шатастырмаған жөн. Себебі,  бұрынғы әкімшілік соттар 
– әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайтын. 
Бүгінгі күні бұл соттардың атауы тиісінше өзгертілді. 
Ал жаңадан ашылған әкімшілік соттар жарияқұқықтық 
қатынастан туындайтын дауды қарайды. 

Жарияқұқықтық қатынастардан туындайтын 
даулар дегеніміз – азаматтар мен кәсіпкерлердің 
әкімшілік органдардың шешімдеріне, әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) байланысты туындаған даулар. Жаңа 
кодекс аясында мемлекеттік орган жеке және заңды 
тұлғаларға қарсы талап арыз бере алмайды. 

Нұрлыбек СЕЙІТҚҰЛОВ, 
Шымкент университетінің 
ректоры, педагогика ғылымда-
рының докторы, профессор:

«БАСТЫ МАҚСАТ – 
САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУ 

АРҚЫЛЫ САНАЛЫ 
ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУ»
– Нұрлыбек Ақынұлы, 

жаңа оқу жылының жос
парларымен бөліссеңіз. 
Шымкент университетінің 
даму бағыты қандай?

– Ең алдымен, 2021 жыл 
Шымкент университетінің 
құрылғанына 20 жыл то-
луымен ерекшеленетінін 
айта кеткім келеді. Шымкент 
университеті 2001 жылы 
құрылып, екі дең гейлі яғни 
бакалавр және магистра тура 
бағыттары бойынша білім 
береді. 
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ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ БОЙЫНША 
ЖАСАЛҒАН АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ

Биыл еліміз дарабоз заңгер, академик 
Салық Зиманұлының 100 жылдық мерей-
тойын атап өтті. 

Бүкіл Алаш жұрты армандаған егемен-
дігіміздің тұғырлы болуына, тәуелсіз қазақ 
елінің тұғыш Ата Заңының қабылдануына өл-
шеусіз үлес қосқан заңгер-ғалым С.Зиманов ты 
біздер сот саласының судьялары мен қыз-
меткерлері ерекше құрметтейміз. Өзімнің су-
дьялық қызметімді ардақты ағамыздың туған 
жері – қасиетті Қызылқоға өңірінің аудандық 
сотында бастауым мен үшін үлкен сәттілік, 
тағдырдың ерекше сыйы деп қабылдаймын.  

ҚР Ұлттық ғылым академиясының акаде-
мигі, заң ғылымының докторы, Қазақстанға 
еңбегі сіңген ғылым қайраткері, ҚР Тұңғыш 

Президентінің мемлекеттік бейбітшілік және 
рухани келісім сыйлығының иегері Салық 
ағамыз туралы Қызылқоға өңірінің еңкейген 
кәрісінен бастап, еңбектеген баласына дейін 
үлкен сүйіспеншілікпен айтады. С.Зиманов 
1944–1945 жылдары Отан соғысына қатысып, 
дивизион командирі, миномет полкі және 
артиллериялық полк командирі, полковник 
шеніне дейін көтерілді. Майданнан елге 
оралған ағамыз прокуратурада тергеуші, аға 
тергеуші, 1947–1948-жылдары Қазақ КСР-і 
Прокуратурасы жанындағы ерекше маңызды 
істер жөніндегі тергеуші қызметін абыроймен 
атқарды. 1948 жылы Бүкілодақтық заң инсти-
тутын бітіріп, 1952 жылға дейін Қазақстан ҒА 
құқық секторының аспиранты, аға ғылыми 
қызметкері, сектор меңгерушісі болып жұ-
мыс жасады.1952–1958 жылдары Алматы заң 
институтының директоры, ҚазМУ-да декан, 
1958–1976 жылдары Қазақстан ҒА Филосо-
фия және құқық институтының директоры, 
осы институттың бөлім меңгерушісі, құрметті 
директоры, 1976–1977 жылдары Қазақстан ҒА 
төралқасының бас ғалым-хатшысы ретінде 
ұлан-ғайыр жұмыстардың басы-қасында бол-
ды. Ағамыз 1990 жылы Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесіне депутат болып сайланып, комитет 
төрағасы, осы жылы 25 қазанда қабылданған 
Қазақ КСР-інің «Мемлекеттің егемендігі тура-
лы» декларациясының жобасын дайындаған 
депутаттық комиссияның басшысы болды. 
1991 жылы желтоқсанда «Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 
Конституциялық заңын қабылдау барысында 
өзін білікті заңгер ғана емес, елін-жерін жан-
тәнімен сүйетін ұлтжанды азамат екендігін 
тағы да дәлелдеді. Елімізді әлемге танытып, 

мойындатқан  тарихи құжаттың қабылдануы-
на білікті заңгер, жүрегі ұлтым деп соғатын 
депутат ретінде зор үлес қосты. 1994 жылы 
Жоғарғы Кеңеске екінші мәрте депутат болып 
сайланып, өмірінің соңғы сәтіне дейін халқы-
ның аманатына адал депутат ретінде респуб-
ликамыздың қоғамдық-саяси өміріне шын 
мәніндегі халық қалаулысы ретінде белсене  
араласты. 

Қазақстан Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты. «Парасат» ордені, екі мәрте Отан 
соғысы, Қызыл Жұлдыз ордендерімен және 
көптеген медальдармен марапатталған. 
Қазіргі кезде республикамыздың кез келген 
өңірінен Салық ағамыздың шәкірттерін 
көптеп  кездестіруге болады. Олардың ара-
сында аудандық, облыстық, республикалық 
деңгейдегі сот, прокуратура, құқық қорғау 
органдары басшылары, мемлекет қайраткер-
лері өздерін Салық Зимановтың шәкіртіміз 
деп орынды мақтан тұтады. Қазақстан ғылы-
мының тарихында үш академиктер отбасы 
болса, соның бірі Салық Зиманов ағамыз бен 
оның жұбайы Шәрбан Батталқызы екендігі де 
біз үшін үлкен абырой.

Салық ағамыздың мерейтойы қарсаңын-
да  бабамыздың есімін ұлықтау мақсатында 
Қызылқоға ауданында біршама жұмыс қолға 
алынды. Аудандық мұражайда арнайы бөлім 
ашылып, ағамыздың өмірі, қызметі туралы 
көпшілікке беймәлім жәдігерлермен толықты-
рылды. Мұның барлығы қызылқоғалықтар зор 
мақтанышпен еске алатын даңқты жерлесіміз 
академик С.Зимановты ұлықтау бағытында ал-
дағы уақытта атқарылар істің бастамасы ғана. 

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ.

Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
декс азаматтар мен заңды тұлғалардың 
өзіне қатысты әкімшілік құзыретке ие 
органдарға, билікке қарсы талаптарын 
қарауды реттейді. Бұл жерде әкімшілік 
органдар дегеніміз тек мемлекеттік 
органдар емес, оның ішінде жергілікті 
өзін-өзі басқару органдары, мемлекет-
тік заңды тұлғалар, адвокаттар алқасы, 
нотариустар мен сот орындаушылар да 
бар. Себебі, олардың шығарған актілері 
де мемлекеттік заң күші бар құжат бо-
лып табылады.

Әкімшілік сот ісін жүргізуді маман-
дандырылған ауданаралық әкімшілік 
соттар жүзеге асырады. Сонымен қатар, 
талап қоюшының таңдауы бойынша 
келесі шарттар сақталған жағдайда 
жалпы юрисдикциядағы соттармен 
қаралуы мүмкін. Сақталуға жататын 
міндетті шарттар бұл: талап қоюшы-
ның соттылық туралы арызы; талап 
қоюшы жеке тұлға және оның арызы 
кәсіпкерлік қызметімен байланысты 
емес болуы; талап қоюшы маманданды-
рылған әкімшілік соттар құрылған қала, 
облыс орталығында тұрмауы болып 
табылады. Сонымен қатар, әкімшілік 
органдардың шешімдерімен, әрекеттері 
немесе әрекетсіздігімен келтірілген зи-
янды өндіріп алу туралы талаптарды да 
әкімшілік соттар қарайды.  

 
Статистика сөйлейді

Сот саласындағы статистикаға назар 
аударсақ, елімізде жария-құқықтық дау-
лардың жыл сайын артып келе жатқа-
нын байқаймыз. Бірақ ол даулардың 
80 пайызынан аса бөлігінде әкімшілік 
органдар басым түсіп жатады. Бұлай 
болуы заңды құбылыс. Өйткені, бұған 
дейін осы дауларды реттейтін Аза-
маттық процестік кодексте сот екі 
тарапқа тең қарайды. Кімнің дәлелі 
анық әрі көп болса, сот соның пайда-
сына шешім шығарады. Ал өз заңгері 
бар, кеңесшілері бар, сот практикасын 
көрген әкімшілік органдар қарапайым 
азаматтарға қарағанда барлық жағынан 
басымдықтарға ие болатыны түсінікті. 
Өйткені, бұл жеке және заңды тұлға-
лар осы қарсылықта әлсіз тарап болып 
отыр. О баста кодексті қабылдаудағы 
негізгі мақсат аталған тараптардың 
теңсіздігін жою болатын.

Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
декс – мемлекеттік органдардың ішкі 
әкімшілік рәсімдері, әкімшілік рәсім-
дер, әкімшілік сот ісін жүргізу секілді 
төрт бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім 
– заңнаманың мақсатын, онда көрініс 
тапқан ұғымдарды қамтыса, екінші 
бөлім – мемлекеттік органдар ішін-
дегі әкімшілік іс жүргізуге, үшінші 
бөлім – сотқа дейін уәкілетті әкімшілік 
органдармен әкімшілік іс жүргізуге 
арналған. Ал төртінші бөлім – сот 
ісін жүргізуге бағытталған. Айта кету 

(Соңы. Басы 1-бетте)

ЗИМАНОВПЕН МАҚТАНАМЫЗ!

керек, кодекс күшіне енгеннен кейін, 
Қазақстан Респуб ликасының 27 қараша 
2000 жылғы «Әкімшілік рәсімдер ту-
ралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 
жылғы 12 қаңтардағы заңы, Азаматтық 
іс жүргізу кодексінің 27, 28, 29-бөлім-
дері де жаңа кодекске өтіп, 1 шілдеден 
бастап күшін жойды.

Кодекс тараптардың қоғамдық- 
құқықтық даулар бойынша қаты нас-
тарын және әкімшілік процедураның 
өзін реттейді, сәйкесінше соттар ғана 
емес, сонымен бірге мемлекеттік ор-
гандар да әкімшілік кодекске бағы-
нады. Жеке және заңды тұлғалардың 
жария құқықтарын, бостандықтары 
мен мүдделерін толық іске асыру, жа-
рия-құқықтық қатынастарда жеке және 
қоғамдық мүдделердің теңгеріміне қол 
жеткізу, тиімді және бүкпесіз мемлекет-
тік басқаруды, оның ішінде адамдар-
дың басқару шешімдерін қабылдауға 
қатысуы арқылы қамтамасыз ету, жа-
рия-құқықтық саладағы заңдылықты 
нығайту – әкімшілік рәсімдердің мін-
деттері болып табылады. Өз кезегінде, 
әкімшілік сот ісін жүргізудің міндеті 
жария-құқықтық қатынастарда жеке 
тұлғалардың бұзылған немесе дау ай-
тылатын құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін, заңды тұлғалар-
дың құқықтары мен заңды мүдделерін 
тиімді түрде қорғау және қалпына кел-
тіру мақсатында әкімшілік істерді әділ, 

бейтарап және уақытылы шешу болып 
табылады.

Ақшалай өндіріп 
алу шарасы 

қалай қолданылады?
Сот шешімінің орындалуын бақылау 

сотпен жүзеге асырылады. Жауапкер 
әкімшілік іс бойынша соттың шешімін 
заңды күшіне енген күнінен бастап бір ай 
мерзімде орындауға міндетті, ол туралы 
сотқа хабарлауға тиіс. Егер сот шешімі 
белгіленген мерзімде ерікті түрде орын-
далмаса, бірінші сатыдағы сот заңда 
белгіленген мөлшерде ақшалай өндіріп 
алуды қолданады. Ескерту, сот отырысы 
залынан шығарып жіберу процестік 
мәжбүрлеу шарасымен қатар, ақшалай 
өндіріп алу мәжбүрлеу шарасы көзделген.

Ақшалай өндіріп алу шарасын қол-
дану бұрын-соңды заңмен көзделме-
ген болатын. Бұл мәжбүрлеу шара-
сы әкімшілік іс жүргізу барысында 
әкімшілік органдардың орындаушылық 
және жауапкершілік тәртібін ұлғай-
татын болады. Ақшалай өндіріп алу 
жеке тұлғаға, лауазымды адамға, заңды 
тұлғаға не оның өкіліне 10 АЕК-тен 
бастап 100 АЕК-ке дейінгі мөлшерде 
қолданылады. Осы орайда, тәжірибеге 
сүйенсек, Маңғыстауда бұл бағытта 
да алғашқы істер бойынша мәжбүр-
леу шарасы қолданылған. Мәселен, 
өңірде департамент басшысы міндетін 

жүргізіледі, ақшалай өндіріп алуды 
қолдану туралы ұйғарым шығарады.

Ақшалай өндіріп алу:
сот процестік құқықтарды теріс 

пайдаланатын немесе процестік мін-
деттерді орындамайтын тұлғаға 10 АЕК 
мөлшерінде;

соттың талабын, сұрау салуын 
орындамағаны, әкімшілік іске қаты-
сушы адамның сотқа келмегені, сотқа 
уақытылы хабарламағаны, кері қайта-
рып алуды уақытылы бермегені, сот 
отырысында төрағалық етушінің өкім-
деріне бағынбағаны, сотта белгіленген 
қағидаларды бұзғаны үшін 20 АЕК  
мөлшерінде;

соттың шешімін, соттың тараптар-
дың татуласу, медиация немесе дауды 
партисипативтік рәсім тәртібімен рет-
теу туралы келісімін бекіту туралы ұй-
ғарымын орындамағаны үшін 50 АЕК 
мөлшерінде қолданады.

Ақшалай өндіріп алуды төлеу ұйға-
рым табыс етілген күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады 
және ол республикалық бюджеттің 
кірісіне өндіріп алынады. Ақшалай өн-
діріп алу қолданылған тұлға оны төлеу-
ден босату немесе ақшалай өндіріп алу 
мөлшерін азайту туралы өтінішхатпен 
сотқа жүгінуге құқылы. Арыз арыз 
иесін шақырта отырып сот отыры-
сында қаралады. Ақшалай өндіріп алу 
қолданылған кезде сот ұйғарымының 
орындалуын кейінге қалдыруға не-

процесс барысында реттеуге көмек-
теседі. Татуласу, медиация немесе 
дауды партисипативтік рәсім бойынша 
келісім не оның шарттары заңға қайшы 
келген жағдайда, сот оны бекітуден 
бас тартады. Сондай-ақ, адамдардың 
құқықтарын, бостандықтары мен заң-
ды мүдделерін бұзатын келісімдерге де 
жол берілмейді. Дауласушы тараптар 
өзара татуласу, медиация немесе дауды 
партисипативтік рәсімдеуге келісім 
бермесе немесе сот келісімнің шартта-
рын бекітпесе, әкімшілік істі талқылау 
жалпы тәртіппен жүргізіледі.

Маңғыстау облысының маман-
дандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотының бірінші қадамы, алғашқы 
ісі тараптардың арасында медиация 
келісімін бекіту арқылы аяқталды. 
Судьяның әкімшілік іс  бойынша 
құқықтық пікірін білдіруі, тараптарды 
алдын ала тыңдау барысында бітімге 
алып келді. Дегенмен, салық және ке-
ден саласындағы даулар бойынша, олар 
императивті сипатта болғандықтан, 
әкімшілік органдар мен лауазымды 
тұлғаларға  әкімшілік қалауы бойынша 
татуластыру рәсімдерін қолдануға жол 
берілмейтінін ескерген жөн. Мысалы, 
салықтың төленбеген сомасы үшін 
алынатын салықтар сомасы және сый-
ақы мөлшеріндегі бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді азайтуға, 
сонымен қатар сыйақы төлеуден боса-
туға болмайды. 

атқарушыға қатысты сот өндірісін-
дегі екі істің әрқайсысы бойынша 
10 АЕК, яғни 29 170 теңгеден ақша-
лай өндіріп алу қолданылды. Атап 
айтсақ, екі серіктестік Маңғыстау 
облысының мамандандырылған ау-
данаралық әкімшілік сотына жүгініп, 
«Маңғыстау облысы мемлекеттік ішкі 
аудит департаменті» мемлекеттік ме-
кемесінің шешімдерін заңсыз деп 
тануды сұраған. Сот әкімшілік істерді 
уақытылы және сапалы қарау мақса-
тында серіктестіктер мен мемлекет 
арасында туындаған дауларға қатысты 
барлық құжаттар мен жазбаша пікірді 
сұратқан. Алайда, белгіленген мерзім 
ішінде жауапкер мекеме сот сұратқан 
құжаттар мен жазбаша пікірді сотқа 
тапсырмай, талапты орындаудан не-
гізсіз жалтарған, яғни, істің қаралуын 
созбалаңға салған. Сот ақшалай өн-
діріп алуды қолдану туралы мәселені 
қарау кезінде өзіне қатысты мәжбүрлеу 
шарасы қолданылатын адамды алдын 
ала хабарлай отырып, сот отырысында 

месе екі айға дейінгі мерзімге бөліп 
төлеуге құқылы. Сот актісін немесе 
соттың талаптарын орындамаған кезде 
сот тұлғаға 10 АЕК-ке ұлғайтылған 
мөлшерде қайтадан ақшалай өндіріп 
алуды қолдануға құқылы. Мысалы, сот 
шешімін орындамағаны үшін 50 АЕК  
мөлшерінде ақшалай өндіріп алу қолда-
нылған тұлға сот талабын орындамаса, 
сот оған 10 АЕК-ке ұлғайтылған мөл-
шерде қайтадан ақшалай өндіріп алуды 
қолдануға құқылы. 

Тараптарды 
татуластыру тиімді

Сондай-ақ, заңда «Татуластыру 
рәсімдері» кеңінен қолданылады. Егер 
тараптар дауды татуласу, медиация 
не партисипативтік жолмен шешуге 
тоқтаса, онда келісім жазбаша түр-
де жасалады. Оған екі жақ немесе 
олардың өкілдері қол қояды. Судья 
тараптардың татуласуы үшін қажет-
ті шаралар қабылдай алады, дауды 

Исатай СМАТОВ, 
Маңғыстау облыстық сотының әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының 
төрағасы

ТАҒЗЫМ

Айдын БАЙНАЗАРОВ,
Қызылқоға аудандық соты 
төрағасының міндетін атқарушы

АДВОКАТТАРҒА 
белсенділік жетіспейді

Медиация – азаматтық, еңбек, отбасылық қатынастардан 
туындайтын істерге ғана емес, сондай-ақ, онша ауыр емес, 
ауырлығы орташа қылмыстар мен қылмыстық теріс қылықтар 
бойынша сот ісін жүргізу барысында туындайтын қатынастарда 
қолданылады. Бүгінде азаматтық істерде медиацияны қолдану 
ешкімге таңсық емес. Отбасылық, еңбек даулары мен қаржылық 
келіспеу шіліктердің көбі осы медиация арқылы тиімді де тез 
шешіліп жатқанынан жұртшылық хабардар. Алайда, қылмыстық 
істерде медиацияның қолданылуы өте сирек. Мұның бірнеше 
себебі бар.

Ең алдымен тараптар азаматтық дауларда өзара бітімге 
келгенімен, қылмыстық істерде кешірім жасауға, татуласуға 
ниет таныта қоймайды. Жұртшылық санасында «Қылмыскер 
жазасын алуы керек» деген ұстаным берік орныққан. Міне 
сондықтан да, бұл бағытта кең көлемді түсіндіру жұмыстарын 
жүргізген орынды. Заңсыздыққа алғаш барғандарды, қылмысы 
үшін шын өкінетіндерді, залалдың орнын толтырғандарды, абай-
сызда шалыс басқандарды, сауатсыздық салдарынан қателікке 
ұрынғандарды түрме арқылы түзегеннен гөрі, тәрбие арқылы, 
қоғамның қолдауын сезіндіру жолымен дұрыс жолға салу әл-
деқайда пайдалы. 

Қылмыстық медиацияны жүргізуге медиаторлардың білік-
тілігі мен білімі жете бермейтін кездер көп. Соған орай, меди-
аторлар дайындау жұмысына, қылмыстық медиацияға батыл 
араласатын бітімгерлер шоғырын қалыптастыруға көңіл бөлетін 
уақыт келді.

Медиациялық келісімдерді көбейту адвокаттарға да бай-
ланысты. Адвокаттар өзі қатысатын істі бүге-шігесіне дейін 
білетіндіктен, қандай жағдайда қарсы тараппен келісімге 
келуге болатынын нақты біледі. Тек көпшілігі медиациялық 
келісім жүргізуде белсенділік танытпайды. Алдағы уақытта осы 
олқылықтың орны толса дейміз.

Теміржан ҚҰДАБАЕВ,
Алматы қаласы Бостандық аудандық №2 сотының 

судьясы

КӨЗҚАРАС
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– Азаматтық пікір қалыптастыруда фейсбук желісі жақсы алаң де-
генімізбен, біреудің байқамай айтып қалған пікірі үшін де ізіне шам алып 
түсу дұрыс емес. Мұндай көптің қысымы адамды тығырыққа тіреп, тіпті 
өзіне қол жұмсауға дейін жеткізуі мүмкін. Әсіресе, танымал адамдарға 
қиын. Олар қанша жерден танымал болғанымен, қарапайым адамдар 
ғой. Олардың да қателесуге, мүлт кетуге құқығы бар. Дұрыс орыс тілінде 
сөйлей алмаса да, ойын толық жеткізе алмай қалса да ай-шайға қарамай 
жүндей түту дұрыс емес. Сондықтан әлеуметтік желі туралы заң керек. 

– Өзінің ішіп-жемге жарымай отырғанын, пәтерден пәтерге көшіп 
жүрген қиын өмірін салыстырып еріксіз өз өмірінен түңіліп, тілінің 
жеткен жеріне дейін тілдеп пікір жазады. Сондықтан жаман пікір жа-
зылмасын десе, желі қолданушы танымал адамдар да ойлануы керек. 
Мәселен, осы жағдайда барымен мақтанатын танымал жандар да 
белгілі бір дәрежеде кінәлі деуге болады. Қазіргі кезде ар-намысты, қа-
дыр-қасиетті және іскерлік абыройды қорғау бойынша сот процестері 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Нұра ТЫНЫСҚЫЗЫ, заңгер: Гүлжан РАХМАН, журналист:

Қанша айтқанмен, заңдық құжат болған соң құқық қорғау орындарына мәселемен айналысу да  
оңайырақ болады.

Айта кетер жайт, қазір заң қажет емес, елімізде осыған дейін де ҚК-те 130-бап бар. Қылмыс-
тық кодекс бойынша, жала жабу, яғни басқа адамның ар-намысы мен қадiр-қасиетiне нұқсан 
келтiретiн немесе оның беделiн түсiретiн жалған мәлiметтер тарату бабы бар деп жатыр. 
Бірақ бұл жерде тек жеке басқа тиісіп, балағаттаудан бөлек, жалпы әлеуметтік желіден түрлі 
жолдармен зардап шегушілердің құқығы қорғалатын заң керек. Қазір әлеуметтік желіде лотерея 
ойнататындар да, түрлі жолдармен ақшасын алдап алып қоятындар да, сеніміне кіріп сырын біліп 
алған соң қоқан-лоққы жасайтындар да жетерлік. Осы заңсыздықтардың барлығын тыятын 
заңнамалық құжат қажет деп есептеймін.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ «ШАБУЫЛДАН» ҚАЛАЙ САҚТАНАМЫЗ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

көбейді. Жұрттың бәрін сотқа сүйрей беруден гөрі, халық арасында түсіндіру жұмыстарын 
көбейтіп, ойланбай жасаған әрекеті үшін жаза барын түсіндіру керек деп ойлаймын. 

Жалпы, әлеуметтік желіні халқымыз қолдана білмейді. Барымен мақтанамын деп 
ұрыларға барлық ақпаратты өздері беріп жататын да кездер болады. Немесе бар суретін 
әлеуметтік желіге салып, сол суреттері басқа мақсатта қолданылса тағы опық жеп қа-
лады. Әлеуметтік желіде алаяқтар да өте көп. Сондықтан желіні қолдана білмеуіміздің 
салдарынан да опық жеп жатырмыз. Әсіресе, балаларды әлеуметтік желідегі теріс ақпа-
раттан, біреулердің ықпалында кетуден сақтауымыз керек.

КИБЕРБУЛЛИНГТІ 
АР ЕМЕС, ЗАҢ ТОҚТАТАДЫ

ШЕКТЕУ

ШАРУАЛАР 
ШАЛҒЫН КӨБЕЛЕГІНЕН 

ШЫҒЫНҒА БАТТЫ
Ақтөбе облысында ауа райының қолайсыздығынан шалғын 

көбелектері көбейген. Бүгінгі күні 8 мың гектар аумақты құрт жай-
лаған. Алайда оларды улауға мемлекеттен қаржы бөлінбейтін болып 
шықты. 

Ақтөбе облысын шалғын көбелегі жайлады. Шаруалардың айтуынша, 
алғашында шабындық жерде ақ көбелек пайда болып, кейіннен құртқа 
айналған. Шөп талғамай кеміретін зиянкес жолындағының бәрін жай-
пап, жасыл желекті отай бастаған. Әсіресе, Қарғалы, Мәртөк, Хромтау, 
Алға, Мұғалжар аудандары мен Ақтөбе қаласының маңында құрттар 
шабындықтар мен бақша өсімдіктерінің түгін қалдырмай жеп тастаған.
Тіпті тұрғын үйлердің қабырғасына өрмелеп, қаптап кеткен. Онсыз да  
құрғақшылықтан зардап шегіп отырған  тұрғындар билік көмектеспе-
се, мал азығынсыз қаламыз деп қапаланды. Ал Ақтөбе облысы ауыл 
шаруашылығы басқармасының басшысы Исатай Еспағанбетов мұндай 
жағдайдың 8-10 жылда бір байқалатынын айтады. Шалғынды көбелектер 
нөсер жауыннан кейінгі аптап ыстықтан пайда болатын көрінеді. 

– Өңірде жауын-шашынның көбейіп, кейін күннің ыстықтауына  
байланысты шалғынды көбелек, жұлдыз құрттардың жаппай таралуы 
байқалып отыр. Құзырлы органдардың зерттеуі бойынша, зиянкестер 
Қарғалы, Мәртөк, Хромтау, Алға, Мұғалжар және Ақтөбе қаласының 
аумағында анықталып отыр. Қазіргі уақытта елді мекендерге қарасты 
шаруа қожалықтарында шалғынды көбелекке қарсы химиялық өңдеу жұ-
мыстары жүргізілуде. Бүгінде анықталған зиянкестердің таралу аумағы 
8000га шамасында. Оның ішінде елді мекендерде 2600 га шамасында, 
шаруа қожалықтарына тиесілі шабындық жерде 5400 га шамасында 
анықталып отыр, – деді ол. 

Алайда оларды улауға мемлекеттен қаржы бөлінбейді. Заңға сәйкес, 
шалғын көбелегі құрты улауға міндетті зиянкестер қатарына кірмейді. 
Сол себепті ауыл шаруашылығы құрылымдары өз есебінен химиялық 
өңдеу жұмыстарын жүргізуі тиіс. Бұл ретте зиянкестерге қарсы инсек-
тицидті пайдаланған шаруашылықтарға препараттардың құнын 50% 
арзандату түрінде субсидиялау көзделген.

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ 

Жер шарының бір бұрышында оты-
рып алып, үйдегі балаларымызды қо-
лындағы ұялы телефонымен басқарып, 
суицидтік жағдайға жеткізу оқиғалары 
да тіркеліп жатыр. 

Әлеуметтік желіге жақсы ниетте са-
лынған фотосуреттерін біреулер өзінің 
қара ниеті үшін пайдаланып, әлде бір 
жезөкшелік сайттардан бір-ақ шығуы, 
тіпті әлеуметтік желі арқылы таралған 
жалған айыптаулар мен көптің алдында 
кек қайтарғысы келіп оның  ар намысы-
на тиетін сөз айтуы да киббербуллинг 
ұғымына саяды. 

Виртуалды психологиялық қысым 
көрсету әлеуметтік желі арқылы да, 
хат алмасу қосымшалары мен ойын ой-
найтын желілер арқылы да орын алуы 
мүмкін. Өкінішке қарай заманауи ақпа-
раттық технологияны өзінің арам ниеті 
үшін пайдаланғысы келетін алаяқтар 
көбейді. Олар нысанаға алған адамын 
әдейілеп көптің алдында мазақ ету, 
қорқыту, өз-өзіне қол жұмсауға дейін 
жеткізу, өз мүддесі үшін пайдаланудың 
сан түрлі әдісін ойлап тауып жүр. Сон-
дықтан халықты әлеуметтік желінің 
құрбандығынан сақтау үшін әлеуметтік 
желі туралы заңның қажеттілігі күн өт-
кен сайын сезілуде. Елімізде әлеуметтік 
желілерді реттеуге арналған арнайы 
заң шығару қажеттілігі туралы алғаш 
Сенат депутаты Бақытжан Жұмағұлов 
айтқан болатын.«Жусан» операция-
сының нәтижесімен таныссыздар. 590 
азаматымыз Сириядан оралды, оның 
406-сы бала. Шетелдік саясаткерлердің 
ішінде жалған ақпарат тарататындары 
да бар. Қазақстан сондай жағдайларға 
дайын болып, ұлттық құндылықты 
сақтай білуі керек.Пандемия кезінде 
дүниежүзінде идеология лық вирустар 
да тарап жатыр. Жалған ақпарат сол 
вирусты әлеуметтік желі арқылы тара-

Ағымдағы жылдың 2 тамызынан 
бастап Қазақстанның бес қаласы – 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Аты-
рау және Қарағандыда Ashyq жобасына 
қатыспайтын барлық кәсіпорындар мен 
ұйымдардың қызметі тоқтатылады. 

Сонымен қатар, аталған қалаларда 
ойын- сауық, спорттық және басқа да 
бұқаралық іс-шараларды, сондай-ақ от-
басылық, еске алу іс-шараларын өткізуге 
тыйым салынады. Бұл – еліміздегі эпи-
демиологиялық ахуалдың тым нашарлап 
кеткендігіне байланысты Бас санитар дәрі-
гер Е.Қиясовтың қабылдаған қаулысының 
нәтижесінде енгізілген шектеу. 

Елімізде коронавирус ауруын жұқтыр-
ғандар саны күн санап артып келеді. 

Сoronavirus2020.kz сайтында көр-
сетілген мәліметке сәйкес, 2021 жылдың 
2 тамы зында Қазақстанда індетті жұқтыр-
ған 7 573 жағдай тіркелген. Жалпы, ел бо-
йынша ауырғандар саны 587 952 адамды 
құрайды. 541 науқас инфекциядан қайтыс 
болды. Осы уақытқа дейін COVID-19 эпи-
демиясы 424 351 адамның өмірін қиды. Ал 
бір тәулікте 4 681 адам дертіне дауа тауып, 
емделіп шыққан. 

COVID-19 таралуына жол бермеу 
жөніндегі ВАК-тың 2021 жылғы 2 тамыз-
дағы мәліметі бойынша, еліміздің өңірлері 
түгелімен «қызыл» аймаққа енді. Бұл 
еліміздегі эпидахуалдың одан әрі нашар-
лай түскенін көрсетеді.

Осы орайда құзырлы мамандар қалып-
ты өмір салтына оралудың ең тиімді жолы 
– екпе алу екенін айтудан жалыққан емес. 
Денсаулық сақтау министрлігінің ресми 
мәліметі бойынша, Қазақстанда коронави-
русқа қарсы вакцинаның 1-ші компонентін 

тып отырады. Сондықтан әлеуметтік 
желі туралы заң қабылдауымыз керек», 
– деген болатын сенатор.

Осы орайда айта кетер жайт, Ре-
сейде биылғы жылдың 1 ақпанынан 
бастап әлеуметтік желілерде была-
пыт сөз жазуға болмайды. Әйтпесе, 
пікір жазған адам емес, әлеуметтік 
желінің өзіне айыппұл салынады. 500 
мыңнан аса аудиториясы бар әлеу-
меттік желілерде, сайттар мен видео-
хостингтерде былапыт сөз қолдануға 
болмайтын заңды қабылдады. Жаңа 
заң бойынша, әлеуметтік желілер 
былапыт сөз жазылған жазбаларды та-
уып, оны өшіріп отыруға тиіс. Оған бір 
тәулік уақыт беріледі. Егер бір тәулікте 
жазба өшірілмесе, жазба авторына 
емес, әлеу меттік желінің өзіне айып-
пұл салынады. Заң талаптарына бағын-
бағандар 800 мыңнан 4 миллион рубль-
ге дейін айыппұл арқалауы мүмкін. 
Былапыт сөзден бөлек, заңда бірқатар 
тыйым бар. Мысалы, экстремизмге, су-
ицидке, жаппай тәртіпсіздікке шақыру, 
есірткі, алкоголь сату, онлайн-казино 
жарнамалау көзделген жазбалар да бір 
тәулікте өшірілуі қажет. Ресей әлеу-
меттік желідегі тәртіпсіздікпен күре-
судің осындай жолын таңдапты. Ал 
біз әлі бір шешімге келе алар емеспіз. 
Өйткені, сенатордан соң Мәжіліс депу-
таты Берік Дүйсенбинов те әлеуметтік 
желілерде отырып азаматтардың на-
мысына тигендер қылмыстық жазаға 
тартылуы керектігі туралы ұсыныс кө-
терді. «Егер ол мысалы, саясаткерлер-

ге, қала басшыларына, әкімдерге, жұ-
мысына байланысты кәсіби сын болса, 
жеке әңгіме. Ал әлдебіреу ді жеке пікірі 
үшін қоғамның талауына беру дұрыс 
емес. Жауапкершілікті міндетті түрде 
күшейту керек. Айыппұлдан бастап 
қылмыстық жазаға дейін қолдану 
керек» дейді Мәжіліс депутаты Берік 
Дүйсенбинов.

Расында да, әлеуметтік желіде 
аңдамай сөйлеп, өзгенің жеке басына 
тіл тигізіп, жала жабатын, басқалар-
дың пікірі мен ұстанымымен санас-
пайтын, біреудің сүрініп кеткенін та-
балап, әлеу меттік желінің талқысына 
салып отыратындардың әрекеті де 
арнайы заңның қажеттілігін сездіреді. 
Мәжілісменнің ұсынысынан соң әлеу-
меттік желіде аталмыш заңның қажет-
тілігін айтып,  қолдағандар көбеюде. 
Солардың бірі саясаттанушы Ерлан 
Саиров: «Менің ойымша, әлеуметтік 
желіде өзін-өзі ұстаудың этикасы бо-
луы керек. Желінің жоғары деңгейдегі 
мәдениетін қалыптастыру өте маңыз-
ды. Оның басты аспектісі адамның 
жеке басына қол сұқпау, адамның 
ар-ожданын ардақтау. Сын жеке басқа 
мінсіз болуы керек. Сынның жебесі 
қоғамдық маңызы зор, халқымыздың 
рухани әлеміне қатысты терең пробле-
маларға арналған болуы тиіс. Үкімет-
тің іс-әрекеттерін, мемлекеттің мәсе-
лелерін талқылаған кезде жеке басқа 
тиіспеу аксиома болуы керек.Әлеу-
меттік желі мен адамның жеке өмірі 
бір-біріне қатысы жоқ, араласпайтын 

екі әлем. Әр адамда жеке өзінің руха-
ни, мәдени, адами цензурасы болуы 
тиіс.Әлеуметтік желі рухани әлемі те-
рең, мәдениеті жоғары, адамгершілік 
қасиеті мол адамдардың ортасы болуы 
абзал.Әлеуметтік желі кодексі өмір 
қажеттілігі!» дейді. 

Жалпы біз ғана емес, өзге елдер де 
әлеуметтік желіде ойына келгенді істей-
тіндерді тәртіпке шақыруда. Мәселен, 
кеше ғана Өзбекстан тик-ток түсіріп 
ұлт мақтаныштарын мазақ қылған 
блогерді он бес тәулікке қамауға алды. 
«Бұлар бетімен кетіп барады! Хайп 
қуған қауымға «әй, дер әже, қой, дер 
қожа» табылмай тұр. Алдымен Әмір 
Темірдің ескерткішін қорлаған еді. 
Кейін Екінші дүниежүзілік соғыста 
қаза тапқан 400 мыңға жуық өзбек 
жауынгеріне құрмет етіп қойылған 
«Азалы ана» ескерткішінің төбесіне 
шығып кетті» деп өзбек Президенті 
тиктокерлерді тәртіпке шақыруға 
тапсырма берді. Айтпақшы, біздің 
елімізде де Абай атамыз бен Ыбырай 
Алтынсарин секілді ұлт ұстаздарын 
тик-ток түсіріп, мазақ етіп селкілдетіп 
билетіп қойған жағдайлар тіркелген 
болатын. Алайда заңның жоқтығы 
ма, қоғамның самарқаулығы ма ерік-
кендердің ермегіне құқықтық баға 
берілмеді. Сондықтан әлеуметтік 
желі туралы заң қабылдамай түйіткіл 
шешілмейтін секілді.

Мәселеге орай, әлеуметтік желі-
де белсенді блогерлердің бірін сөзге 
тартқан едік.

Мөлдір НӘЛІБАЕВА, журналист, 
блогер: 

– Журналист болған соң күнде 
түрлі жерлерге, мекемелерге бара-
сың. Оқырмандарым қызығушылық 
танытқан соң блог жүргізе бастаған 
болатынмын. Бұрын тек өз достарым 
ғана жазылғандықтан артық пікір 
жазылмайтын. Кейін блогты қарқын-
ды түрде жүргізе бастаған соң, 
сырттан танымайтын адамдар да 
жазыла бастады. Парақшама басқа-
лардың жазылуы алғашында қуаныш 
сыйлаған болатын. Кейін қарасам 
сені жақын танымай жатып, аузына 
келгенін айтып, іштарлығын пікірімен 
білдіріп, аяусыз сөздерімен жаның-
ды жаралағысы келіп тұратындар 
көбейіп барады. Рас, кейде танымай-
тын біреу дің негізсіз, айыптап кет-
кеніне жылап қаламын. Бір-екі рет 
сондай жандарды жазалағым кел-
генімен, нәтижесіз аяқталды. Құқық 
қорғау орындарының өзі арнайы заң 
болмаған соң мәселеге самарқау қа-
райды екен. Еріксіз жағымсыз пікір 
жазатындарды өшіріп, парақшама 
кіре алмайтындай қылып отырудан 
басқа жолын таппадым. Бірақ жа-
засыздығына сенген соң әлеуметтік 
желі сондайлардың қоқыс алаңына 
айналып барады. Сондықтан оларды 
тәртіпке шақырудың қандай да бір 
заңды жолы болуы керек.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

БЕС ҚАЛАДА КАРАНТИН КҮШЕЙДІ
ТҮЙТКІЛ

5 429 636 адам салдырса,толық екі компо-
нентін 3 837 063 адам алған.

Қарапайым сақтық шараларын сақтау 
туралы қанша рет айтылса да, оны ха-
лықтың барлығы бірдей сақтап жатқан 
жоқ. Көшелерде бетперде таққан адамдар 
некен-саяқ, көпшілігі иегіне тағып жүреді. 
Ал салынған тыйымға қарамастан той-ду-
ман, басқа да адамдар көп жиналатын 
отбасылық шаралар әлі де өткізілуде. 
Осыған орай Алматыдағы ойын-сауық 
мекемелері мен қоғамдық көліктерде ка-
рантиндік режимнің сақталуын жиі-жиі 
тексеріп тұратын мониторинг топтары 
күшейтілген режимде жұмыс істеуде. 

Өткен демалыс күндері инспекторлар 
150 және 50 адам шақырылған «Игілік 
сарайы» мейрамханасындағы, «Золотая 
овечка» кафесіндегі үйлену тойларын 
тоқтатып, қонақтарын үйге қайтарды. Со-
нымен қатар карантин талабын бұзушы-
лар тізімін Мақатаев көшесіндегі Kalyan 
steak house, мекеме қызметкерлері маска 
режимін сақтамаған Бөгенбай батыр кө-
шесіндегі «La bouchon» мейрамханасы, 
жұмыс режимін бұзған Гоголь көшесіндегі 

Loto club, Сәтбаев көшесіндегі Social кофе 
және Саяхат ауданындағы «Шафран» ка-
фесі толықтырды. Нысандардың иелеріне 
қатысты әкімшілік шара қолданылды.  

Қоғамдық көліктерде де індетті жұқты-
ру қаупі жоғары. Алматы қаласының мо-
ниторинг топтарының өкілдері аялдама-
ларға барып, барлық қоғамдық көліктерді 
біртіндеп тексерді. Тексерушілер автобус-
тар мен троллейбустардың жолаушылары 
мен жүргізушілерінің маска режимін 
сақтауын бақылады. Автобус жолаушыла-
ры арасында барлығы 23 заң бұзушылық 
анықталды.Маска режимін сақтамаған 
жолаушылар ҚР ӘҚБтК 1-бөлігінің 425-
бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке 
тартылды.

Эпидемиологтар егер қоғамдық көлік-
те қауіпсіз қашықтықты сақтау мүмкін 
болмаса да, инфекцияны жұқтыру қаупін 
азайтатын және аурудың тасымалдаушы-
сы мен басқалар арасында өзіндік кедергі 
болатын масканы кию қажет екенін еске 
салады.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»
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Мирасқоры «Қайнар» академиясы 
болып табылатын «Қайнар» универси-
тетінің құрылымдық бөлімшелерінің 
бірі «Халықаралық құқық» факуль-
теті 1992 жылдан бері жұмыс істеп 
келеді. Осының негізінде 2012 жылы 
Құқықтық пәндер кафедрасы құрылды. 
«Қайнар» университеті 1991 жылы 
құрылды. Білім ордасы тәуелсіз Қа-
зақстанда коммерциялық негізде жұмыс 
істейтін, жаңа формациядағы, әлеу-
меттік-гуманитарлық бағыттағы көп 
профильді жоғары оқу орындарының 
алғашқы қарлығаштарының бірі болды.  

Факультеттің бастауында «Қайнар» 
университетінің ректоры, КазНАЕН 
академигі, ф.ғ.кандидаты, профессор 
Е.Омаровпен бірге ҚР ҰҒА академигі, 
з.ғ. докторлары, профессорлар С.Саби-
кенов, М.Баймаханов, Г.Сапарғалиев, 
КазНАЕН академигі, з.ғ. докторы, про-
фессор Е.Қайыржанов, з.ғ. кандидаты, 
профессор М.Шилов, з.ғ. докторы, 
профессор А.Жүсіпов, з.ғ. кандидаты, 
профессор У.Нұрмашев, т.б белгілі ға-
лым, танымал заңгерлер тұрды. 

1996 жылдың ақпаны мен 1998 жыл-
дың ақпаны аралығында факультеттің 
алғашқы деканы болып ҚР Конституци-
ялық Кеңесінің мүшесі болған, мемле-
кет және құқық саласының маманы, ҚР 
ҰҒА академигі, профессор С.Сабике-
нов қызмет етті. Одан кейін 1992 – 1995 
жылдары ҚР Конституциялық сотының 
төрағасы қызметін атқарған, ҚР ҰҒА 
академигі профессор М.Т. Баймаханов 
факультетке бес жыл басшылық етті.

Факультет тарихында профессор 
Е.Қайыржановтың алатын орны ерек-
ше. 2011 жылы өмірден озған Е.Қайыр-
жанов мемлекет және құқық теориясы 
мен тарихы, конституциялық құқық 
саласындағы мықты маманы, әл-Фара-
би сыйлығының иегері, ҚР Президенті 
жанындағы Құқықтық саясат жөніндегі 
кеңестің мүшесі, ҚР Конституциялық 
Кеңесінің және Ұлттық ғылыми акаде-
мияның қоғамдық ғылымдар бөлімше-
сінің сарапшысы болған. Ол сондай-ақ 
ҚР ІІМ Академиясы және Б.Н. Ельцин 
атындағы Қырғыз-Ресей (Славяндық) 
университеті жанындағы докторлық 
диссертациялар кеңесінің, ҚР Эконо-
микалық және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жөніндегі академияның 
(қаржы полициясы) мүшесі, 1995 жылы 
шыққан алғашқы криминология оқу-
лығының (жалпы бөлімі), 2000 жылы 
қайта басылып шыққан «Қазақстан 
Республикасының қылмыстық құқығы. 
Жалпы бөлім» (1997) оқулығының 
авторы. 

2011 жылдан бастап қазіргі таңға 
дейін кафедраны з.ғ. кандидаты, қа-
уымдастырылған профессор (доцент), 
лицензиясы бар адвокат, оқытушылық 
қызметін құқық қорғау қызметімен ше-
бер ұштастырып жүрген аккредиттел-
ген ғалым Н.Апахаев басқарып келеді. 

1997 жылы заң факультетінің 
алғашқы 46 түлегі «Шет тілін білетін 
халықаралық заңгер» мамандығын 

БІЛІМ

БІЗДІҢ КАФЕДРА
алып шықты. Қызмет еткен жылдар-
дың ішінде кафедра қабырғасынан 
12000 құқық, халықаралық құқық және 
құқықтану мамандары түлеп ұшты. 
Бүгінгі таңда кафедра жоғары, жоға-
рыдан кейінгі білім беруді жүзеге асы-
ратын оқу-ғылыми бөлімше болып 
табылады. Оның қызметі құқық, соның 
ішінде «ОП-Құқықтану: құқық қорғау 
қызметі», «ОП-Құқықтану: кәсіпкер 
құқығы» (бакалаврлар үшін) және 
«ОП-Құқықтану: ғылыми-педагоги-
калық бағыт» және «ОП-Құқықтану: 
салалық бағыт» (магистрлер үшін) 
бағыттары бойынша кадрлар дайындау-
ға бағдар алған.

Кафедра «Құқықтану» негізгі білім 
бағдарламасы бойынша мамандар да-
ярлап шығаратын болғандықтан, оқу 
жоспары бойынша пәндерді оқытып 
қана қоймай, түрлі практикаларды 
ұйымдастыру, бакалавр түлектерінің 
біліктілігін арттыру жұмыстары мен ма-
гистрлік диссертацияларға басшылық 
ету, сондай-ақ аттестациялау комиссия-
сының қызметін ұйымдастыру сияқты 
жұмыстармен айналысады.

Құқықтық пәндер кафедрасы – 
«Қайнар» академиясының құқықтану 
саласындағы жоғары білікті мамандар 
дайындау бойынша рейтингтің ал-
дыңғы қатарынан табылатын жетекші 
құрылымдық бөлімшенің бірі. Еңбек 
нарығының ағымдағы жағдайын, сон-
дай-ақ, мемлекеттік және жергілікті 
атқару мекемелерінің, құқық қорғау 
органдарының, бизнес-қоғамдастықта-
рының қажеттілігін ескере отырып, 
инновациялық білім беру технология-
сы мен ғылыми ізденістің заманауи 
әдістері арқылы, жеке тұлғаның зи-
яткерлік дамуындағы қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға ықпал ететін оқу, 
ғылыми-зерттеу, тәрбиелеу қызметтерін 
жүзеге асырады.

Білім бағдарламасының мақсаты: са-
палы құқықтық білімнің қолжетімділі-
гін қамтамасыз ету; жоғары білікті 
және бәсекеге қабілетті заң мамандарын 
дайындау сапасын арттыру; әлемдік 
білім кеңістігімен интеграция жасау, 
бірегей білім беру ақпараттық ортаны 
қалыптас тыру; білім беру процесін 
оқу-әдістемелік және ғылыми тұрғыда 
жетілдіру; құқықтық білім беру жүйе-
сінің материалды-техникалық базасын 
нығайту; білім мен ғылымның интегра-
циясы, көп деңгейлі үздіксіз білім беру 
жүйесінде мемлекеттік, қоғамдық және 
тұлғалық мүдделерді қамтамасыз ету.

Миссиясы – «Қайнар» академиясы-
ның құрылымында отандық және ха-
лықаралық стандарттарға сәйкес сапа-
лы заманауи білім мен кәсіби дайындық 
алуды, құқықтық білімнің қазақстандық 
және еуропалық білім қоғамдастығы 
көлемінде қажеттілігін арттыруды 
ықпал етуге кепілдік беретін алдыңғы 
қатарлы кафедра болу. Құқық сала-
сындағы инновациялық технологиялар 
мен ғылыми жаңалықтарды тиімді іске 
асыратын инновациялық кафедра болу.

Кафедраның міндеттері: бакалаври-
ат пен магистратураның білім бағдарла-
маларын жоғары және жоғарыдан кейін 
білім берудің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандарттарына сай келетін 
тиісті оқу-әдістемелік тұрғыда жетіл-
діру; ғылыми және ғылыми-педагоги-
калық инновациялық бағдарламаларды 
дамыту және қолдау; оқу процесін ұй-
ымдастырудың сапасын жетілдіру, жаңа 
білім беру технологияларын енгізу; оқу 
процесін заманауи әдебиетпен және 
техникалық құрал-жабдықпен қамта-
масыз ету; кафедраның ғылыми-зерттеу 
қызметіне білім алушыларды белсенді 
түрде тарту; оқу процесіне біліктілігі 
жоғары оқытушылар мен практикалық 
қызметкерлерді тарту; тәрбие жұмысы-
ның заманауи жүйесін қалыптастыру;  
басқа жоғары оқу орындарымен, мемле-
кеттік билік органдарымен, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарымен, құқық 
қорғау органдарымен, коммерциялық 
және коммерциялық емес ұйымдармен 
өзара әріптестік қарым-қатынасты  да-
мыту және білім және ғылыми жобалар-
ды бірлесе жүзеге асыру. 

Бүгінгі таңда құқықтық пәндер 
кафедрасының оқу және ғылыми әле-
уеті зор. Оқытушылар құрамында заң 
ғылымдарының докторлары, кандидат-
тары мен магистрлары сияқты біліктілі-
гі жоғары мамандар жеткілікті. Кейінгі 
жылдары кафедрамыз заң ғылымдары-
ның магистрі деген академиялық дәре-
жесі бар талантты жас оқытушылармен 
толығуда. Ал аға буын өкілдері олардан 
ақыл-кеңесін аямай, өмірлік тәжіри-
бесімен, білген-түйгенімен бөлісуде.

Профессорлық-оқытушылық құрам 
оқу жоспарлары мен бағдарламасы бо-
йынша студенттерге терең білім беріп, 

дайындау жолында аянбай еңбек етуде. 
Өйткені, осындай күш-жігердің арқа-
сында ғана еңбек нарығында сұранысқа 
ие, өз орнын таба алатын заңгерлерді 
сапалы түрде дайындап шығаруға бо-
лады. Сондай-ақ, оқу процесіне Алматы 
қаласы мен Алматы облысының құқық 
қорғау органдарында, соттарда, әділет 
басқармаларында, сондай-ақ басқа да 
мемлекеттік билік пен басқару орган-
дарында еңбек етіп жүрген тәжірибелі 
мамандар да тартылады. 

Кафедра мүшелері ғылыми-зерттеу, 
сараптама және қоғамдық жұмыстарға 
белсене қатысады. Айталық, Т.Тілеуов – 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет 
агенттігі ұйымдастырған нормативтік 
құқықтық актілерге ғылыми сарапшы 
болып табылады, Н.Аскаров – Алматы 
қалалық адвокаттар алқасының мүшесі, 
Н.Апахаев, Д.Көпбаев, Д.Әшімбаевтар 
– теле-радиобағдарламаларға заңгер-са-
рапшы ретінде қатысады.

Кафедра соңғы жылдары  «Құқықтық 
ғылым мен білімнің рухани жаңғыру 
тұрғысындағы қазіргі заманның өзек-
ті мәселелері» тақырыбындағы жас 
зерттеушілерге арналған халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияның 
тұрақты ұйымдастырушысы. Кафедра-
да арнайы зертханалар мен орталықтар 
жұмыс істейтінін айта кеткен абзал. 
Мәселен, «Қайнар» академиясының 
құқықтық пәндер кафедрасы жанынан 
құрылған құқықтық клиника профес-
сорлық-оқытушылық құрам мен сту-
денттердің белсенді қатысуымен әлеу-
меттік қолдауға мұқтаж аз қамтылған 
азаматтарға тегін құқықтық көмек көр-
сетеді. 2013 жылы з.ғ. кандидаты П.Ал-
мағанбетовтің бастамасымен құқықтық 
пәндер кафедрасы жанынан құрылған 

криминалистика және сот сараптамасы 
зертханасы кафедраның әдістемелік 
және оқу-қосымша бөлімшесі болып та-
былады. Криминалистика зертханасын 
дамытудағы негізгі мақсат – заманауи 
деңгейдегі мамандарды дайындау, қыл-
мысты ашу және қылмыстық іс-әрекет-
тердің ізіне түсу бойынша студенттерге 
тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру 
және ғылыми-зерттеу қызметін дамыту 
жолында оқыту процесіне тәжірибелік 
әдістерді енгізу және оқу процесін әрі 
қарай жетілдіре түсу.

Кафедра Алматы қаласының поли-
ция департаментімен, Алматы қала-
сының Соттар әкімшілігімен, әділет 
департаментімен, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекет агенттігімен, басқа да мем-
лекеттік билік, басқару және құқық 
қолдану органдарымен өзара әріптестік 
қарым-қатынас орнатқан. Кафедраның 
сыртқы мүдделі тұлғалармен әріп-
тестік қарым-қатынасының бір түрі 
– білім бағдарламаларына сыртынан 
сараптама жасап, рецензия беру. Жұ-
мыс берушілердің, тәжірибеден өткізу 
базалары басшыларының және басқа 
да стейкхолдерлердің білім бағдарлама-
ларының сапасы мен мазмұны, соның 
ішінде тәжірибе және құқық қолдану 
дағдылары мен шеберліктері жөніндегі 
берген сыртқы рецензиялары мен біл-
дірген ой-пікірлері оқыту және дәріс бе-
рудің сапасына айтарлықтай әсер етеді.

«Халықаралық құқық қорғау орта-
лығы» қоғамдық бірлестігімен арадағы 
тығыз қарым-қатынастың нәтижесінде 
студенттерге арналған «Медиатор» 
үйірмесі ашылды. Мұнда студенттер 
медиация негіздерін үйрететін курстан 
өтеді. Студенттер, сондай-ақ, Алматы 
қаласының сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-әрекет агенттігі ұйымдастырған 
«Мемлекеттік қызметтің жастарға ар-
налған мектебінде» де дәріс алады. Жұ-
мыс берушілермен өзара іс-әрекеттің 
тағы бір нәтижесі студенттерді Бостан-
дық АІІБ жанынан құрылған инспектор 
көмекшілерінің студенттік отрядының 
қатарына тарту болып табылады.

2021 жылдың сәуір айында кафедра 
академияның құрамында Білім және 
ғылым министрлігі өткізген білім беру 
қызметіне қойылатын кәсіби біліктілік 
талаптарына сәйкестігінің және сәй-
кестікті дәлелдейтін құжаттар тізімінің 
профилактикалық бақылау рәсімінен 
ойдағыдай өтті. 2021 жылдың мамыр 
айында «Құқықтану» білім бағдарлама-
лары халықаралық тәуелсіз аккредита-
циялау және рейтинг агенттігінің Сырт-
қы сарапшылар комиссиясы арнайы 
аккредитациялау шеңберінде жүргізген 
5 жыл мерзімге дейінгі сыртқы аудиттен 
де табысты өтті. 

Нұрлан АПАХАЕВ,
заң ғылымдарының кандидаты, 

адвокат, білім беру және әкімшілік 
құқық бұзушылық 

саласындағы заңгер

Биыл ел Тәуелсіздігіне – 30 жыл. Осы жылдар ішінде сот жүйесінде реформа 
қарқынды жүргізілді. Салада түбегейлі өзгерістер орын алып, мемлекеттік биліктің 
дербес тармағы – сот құрылымының іргетасы қаланды. 

 «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» құру ұстанымы нағыз «Әділетті мемле-
кет» қалыптастыру тұжырымдамасына сай. Шындығында азаматтардың мәселе-
лерін тыңдап, көріп қою жеткіліксіз. Ең бастысы – дұрыс және әділ шешім шығару 
қажет. Бұл міндет дұрыс жолға қойылмай, әлеуметтік-экономикалық дамудың 
бірде-бір міндеті табысты жүзеге асырылмайды. Осы мәселені бағдар еткен Пре-
зидент жолдауында құқық қорғаудың үш буынды моделін құру міндеті қойылған 
болатын. Модельге сай полиция қылмысты ашады, оған қатысты тұлғаларды 
анықтайды, айғақтарды тауып, оны тиянақтап беруі тиіс; Прокурор жиналған 
айғақтарға тәуелсіз баға беруге, азаматтар құқығын бұзудың жолын кесуге, кінәлі 
емес азаматтардың қылмыстық процеске тартылуына жол бермеуге, сотта айыптау 
жағын қолдауға міндетті; Ал, сот – органдардың әрекеттеріне қатысты шағымдарды 
қарайды және іс бойынша ақтық үкім шығарады. 

Жолдауда сот жүйесіне көбірек тоқталған Президент осыдан оншақты жыл 
бұрын қабылданған «Медиация туралы» заңнаманың дамуына ешқандай мемле-
кеттік органның атсалысып отырмағанын сынға алып, осы жөнсіздікті дұрыстауды 
тапсырды. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс жасағандарға шартты түрде 
мерзімінен бұрын босату шарасы енді қолданылмайтын, жемқорлықпен ұсталған-
дардың мемлекеттік қызметте және квазимемлекеттік секторда жұмыс істеуіне өмір 
бойы тыйым салатын қағида қатаң сақталынатынын айтқан Қ.Тоқаев Қоғамдық 
кеңестердің рөлін арттыруды, оларды сатып алуды ұйымдастыратын комиссиялар-
дың жұмысына тартуды ұсынды. Соған орай саладағы реформалар әлі де жалғаса 
бермек.

Д. ҚАРЫМБАЕВ, 
Алматы қалалық әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы

КЕСЕЛ

ЖЕМҚОРЛЫҚ – 
ҚОҒАМ ДЕРТІ

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ – 30 ЖЫЛ

РЕФОРМАЛАР 
ЖАЛҒАСАДЫ

Сыбайлас жемқорлықтың зия-
ны туралы аз айтылып, аз жазылып 
жүрген жоқ. Барлық қадамын заңмен 
шегелеген өркениетті елдердің өзінде 
сыбайластық толық жойылып кеткен 
жоқ. Бұл ашықтық, жариялық салта-
нат құрған елдерде де кеселмен күрес-
тің өзекті екенін көрсетеді.

Жемқорларды қатаң жазамен 
қорқыту да мүмкін емес. Көршілес 
елде  сыбайластығы дәлелденген, 

мемлекеттік қызметті өз мүддесіне 
пайдаланған, қазына қаржысын ұр-
лаған шенеуніктерге бұл елде өлім 
жазасы қолданылып келеді. Дамыған 
мемлекеттердің көпшілігі өлім жаза-
сынан бас тартқанда Қытайдың қатаң 
жазалауды жалғастыруының сыры 
белгілі. Миллиардтаған халқы бар 
алып елді қатал тәртіпке бағындыр-
май, қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, 
заңдылықты сақтау қиын. Алайда 

жемқорлықпен ұсталған бірнеше ше-
неунікті жыл сайын ел алдында жаза-
лаған аспан асты елінде парақор қоғам 
қалыптасты дей алмаймыз. Сонысына 
қарағанда «алтын көрсе жолдан тая-
тын періштелерді» өлім жазасы да 
ойландырмайтын болса керек.

Мемлекеттік қызметтің беделін 
көтеру, мемлекеттік қызметкерлердің 
әлеуметтік статусын қалыптастырып, 
еңбекақысын жоғарылату арқылы 
сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл 
қоюды мақсат етіп отырған елдер де 
баршылық. Тәжірибе көрсетіп отыр-
ғандай, жемқорлыққа қарсы тұратын 
бірден бір тетік – тәрбие, отбасындағы 
тәлім. Ата-анасы ізгілікке үндеген, 
«Ала жіпті аттамау керегін» құлағы-
на құйып өскен ұрпақ жең ұшынан 
жалғасуға жол бермейді. Адалдық, 
тазалықты бала күнінен санасына 
тоқып өскен баланың әділетсіздікке, 
жемқорлыққа қарсы тұрары талассыз.

Біздің елімізде де  сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес күшейтіл-
ген. Қазақстандық сот құрылымында 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 
бағытталған шаралар тұрақты өтеді. 
Мұндай шаралардың оң нәтиже берері 
анық.

Қуаныш ӘРІПОВ,
Алматы қаласы 

Алмалы аудандық сотының 
судьясы 
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«БАСТЫ МАҚСАТ – САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУ 
АРҚЫЛЫ САНАЛЫ ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУ»

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Шымкент университетінің білім 
беру қызметіндегі негізгі мақсаты – са-
палы білімге қол жеткізуді қамтамасыз 
ету арқылы адами капиталды дамыту, 
жоғары білікті, креативті ойлайтын, 
озық білімді жинақтай алатын кадр-
ларды даярлауға арналған бірыңғай 
ғылыми-білім беру кешені ретінде, ел 
экономикасының тұрақты өсуі үшін 
зияткерлік капиталды үнемі жетілдіру 
және көбейту. Жаңа оқу жылында, са-
палы білімге қол жеткізуді арттыруға 
бағытталған білім беруді қаржылан-
дырудың жаңа тетіктерін әзірлеу; білім 
беру жүйесін жоғары білікті кадрлармен 
қамтамасыз ету; профессорлық-оқы-
тушылық құрамның еңбегін қолдауды 
күшейту яғни жалақы көлемін арттыру;  
білім берудегі менеджментті жетілдіру, 
еңбек нарығы мен білім беру процесінің 
мониторинг жүйесін жетілдіру, жоғары 
білімнің еуропалық аймағына кірігуді 
қамтамасыз ету; білім, ғылым мен өн-
дірістің интеграциясын қамтамасыз ету, 
зияткерлік меншік өнімдері мен техно-
логияларды коммерцияландыру үшін 
жағдай жасау; жоғары білікті ғылыми 
және ғылыми-педагогикалық кадрлар-
ды даярлау; патриоттық тәрбие беру 
және азаматтық белсенділікті, әлеу-
меттік жауапкершілікті және жастар-
дың әлеуетін ашу тетігін қалыптастыру 
жөніндегі шаралар кешенін іске асыру; 
оқытудың жаңа әдістері мен техноло-
гияларын енгізу есебінен тәрбие мен 
оқытудың мазмұнын жаңарту сияқты 
ауқымды жоспарларымыз бар. Сөзімнің 
басында университетімізге осы жылы 
20 жыл толды деп айтып өттім. Сон-
дықтан, жоғарыда келтірілген ауқымды 
жоспарларды жүзеге асыруға басымдық 
беріледі. Кез келген жоғары оқу орны 
бір-бірімен тәжірибе алмасу арқылы 
ғана білім беру жүйесін қалыптасты-
рады және дамыта түседі. Шымкент 
университеті алыс-жақын шетелдік 
ЖОО-мен ғылыми-зерттеу және «Ака-
демиялық ұтқырлық» бағыттары бой-
ынша тығыз байланыста.

– Әлемді жайлаған індеттің сал-
дарынан оқу орындары қашықтан 
білім беру жүйесіне көшті. Бұл отан-
дық білім беру жүйесі үшін де үлкен 
сынақ болды. Оқытушылар мен сту-
денттер өзгеріске бейімделді ме?

– Әрине, әлемді әбігерге түсірген 
пандемия жағдайы білім беру жүйесіне 
айтарлықтай өзгерістер алып келгені 
белгілі. Мемлекет басшысы Қасым- 
Жомарт Тоқаев 2020 жылдың 11 ма-
мырында Төтенше жағдай режимін 
қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік 
комиссияның қорытынды отырысында 
қашықтан оқыту жүйесіне толықтай 
көшу туралы өз ойын ортаға салған 
болатын. Отырыста Президент: «... 
Білімді барынша икемді жасап, бала-

лар мен студенттерді қашықтан оқыту 
режимінің хаттамалары мен әдісте-
мелерін әзірлеу, еліміздің барлық оқу 
орындарын шынайы цифрландыруды 
аяқтау қажет. Заманауи қашықтан оқы-
ту технологияларын қарқынды енгізу 
қажет. Білім беру бағдарламаларының 
мазмұнын қайта қарап шығып, оларды 
қолжетімді және интерактивті жасау 
керек. Педагогтардың өзін дайындау 
жаңа талаптар ескеріле отырып жүзеге 
асырылуы тиіс», – деп, қашықтан білім 
беру жүйесін қалыпты жағдайға жет-
кізуді,сондай-ақ алдағы уақытта оны 
жетілдіре түсуді тапсырған болатын.
Бүгінгі таңда сала министрлігі орта, 
арнайы, жоғары, жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім саласының барлығында 
енгізілген қашықтан оқытуды, оның жү-
зеге асу жолдарын қадағалап, монито-
ринг жасап отыр. Пандемия жағда йына 
дейін де университетіміз қашықтан 
білім беру жүйесіне көшуге дайындық 
жұмыстарын қолға алған болатын. 
2020 жылғы наурыз айында елімізде 
төтенше жағдайдың жариялануы – 
университетіміздегі білім алушыларға 
көрсетілетін қызмет түрінің толықтай 
қашықтан білім беру жүйесіне көшуіне 
септігі тиді. Қазіргі таңда білім алушы-
лардың (студенттер мен магистранттар) 
сабақтары мен емтихандық сессиялары 
сондай-ақ бітірушілердің мемлекеттік 
аттестаттау қорытындылары онлайн 
тәртібімен жүзеге асырылуда. Оқы-

тушылар мен білім алушылар өзгеріске 
толығымен бейімделді.

– Әрбір оқу жылының ауқымды 
міндеттері болатыны белгілі.  Өткен 
жылы көздеген межеге қол жеткізе 
алдыңыздар ма?

– Шын мәнінде, өткен оқу жылы 
университет тарихындағы ең күрделі 

нады және жол шығыны шықпайды.
Сондай-ақ, өткен оқу жылында Шым-
кент университеті мамандандырылған 
аккредитациядан өту үшін дайындық 
жұмыстарын жүргізді. Жоғары оқу 
орындарына қойылатын халықаралық 
стандарт талаптарына сай оқу ғима-
раттарына күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізілді. Сонымен қатар оқу ордасы 
заманауи электронды құрал-жабдықтар-
мен жабдықталды. 

– Еңбек нарығында білікті ма-
манға сұраныс жоғары. Студент-
тердің өз мамандығы бойынша жұ-
мысқа орналасуы, жақсы маман 
екенін дәлелдей алуы – оқу орнына 
үлкен сын. Ал Шымкент универси-
тетінің түлектеріне сұраныс қандай? 
Түлектерді жұмыспен қамтуда қан-
дай шаралар атқарып жатырсыздар?

– Түлектердің жұмыспен қамтылуы  
Мемлекет басшысының және сала 
министрінің назарында тұрған аса 
маңызды мәселе. Университетте дай-
ындалатын білім беру бағдарламалары 
бойынша қала, облыс, республика ау-
мағындағы жұмыс беруші мекемелер-
мен келісімшарттар түзіліп, «Бос орын» 
жәрмеңкелерін ұйымдас тырамыз. 
Бітіруші түлектеріміздің үш тілдегі 
(қазақ, орыс, ағылшын) түйіндемелері 
университет сайтына орналас тырылады 
және жұмыс берушілерге жолданады. 
Өткен 2020 жылдан бастап елімізде 
карантиндік талаптардың күшейтілуі-
не байланысты жұмысқа орналасудың 
жаңа жүйесіне, яғни жұмысқа өтінішті 
онлайн негізде беру, электронды құжат 
алмасу жүйесіне көшудеміз. 2020 жыл-
дың 20 тамызында Шымкент қаласында 
қолданысқа енгізілген «HR-Process» 
білім саласының кадрларын іріктеудің 

үлкен талаптар қойылып отыр. Мәсе-
лен, осы 2021 жылы бітірген түлектер 
үшін «Ұлттық біліктілік тест» тапсы-
ру талабы қойылды. – Педагогика 
ғылымдарының докторысыз. Ғалым 
ретінде бүгінгі отандық ғылымның 
дамуына қандай баға бересіз? Ғылым 
мемлекет дамуында қандай рөл атқа-
рып жатыр ?

– Ғылымсыз қоғам еш уақытта алға 
қарай дами алмайтыны белгілі. Әлем 
жұртшылығы әбігерге түсіп жатқан 
қазіргідей пандемия кезінде де білім 
беру жүйесі мен ғылыми-зерттеулер 
өз ырғағымен жүріп келеді. Қазір де  
ЖОО-ның ғалымдары арасында бел-
сенді түрде ғылыми негізде тәжірибе 
алмасу жүріп жатыр. Вебинарлар, 
онлайн семинарлар өз елімізде ғана 
емес, сонымен қатар алыс-жақын ше-
телдік жоғары оқу орындарындағы 
ғалым-әріптестермен де өткізілуде. 
Қазіргі кезде жолға қойылған қашықтан 
оқытуды басқарудың негізгі жүйесі 
«ZOOM»,  «WEBEX»,  «GOOGLE 
MEET» платформалары болып отыр. 
Бұдан басқа электрондық пошта жүй-
елері де қолданылуда – mail.ru, gmail.
com, құжаттардың бұлтты қоймалары, 
Google бұлтты кеңселік сервистері. 
Zoom мен WEBEX – байланыстың 
барлық түрлерін тікелей трансляциялау 
және тақырып бойынша өзекті мәселе-
лерді талқылау мүмкіндігін береді. Сон-
дықтан, университет ғалымдары, жас 
ғалымдар жүйелі түрде республикалық, 
халықаралық деңгейдегі ғылыми-зерт-
теулерге қатысып, өздерінің құнды 
пікірлерін жариялауда. 

– Осы қызметіңізде орындасам 
деген ең басты үш мақсатыңызды 
атасаңыз?

– Жоғары оқу орнының басты мақ-
саты – сапалы білім беру арқылы 
саналы ұрпақты тәрбиелеп шығару. 
Озық ойлай алатын, елімізге аянбай 
қызмет ететін жас ұрпақты тәрбиелеу 
арқылы адами капиталды қалыптас-
тыру болғандықтан сол мақсатыммен 
бөлісе кетейін. Ең бірінші мақсат – 
20 жылдық тарихы бар жоғары оқу 
орнындағы білім алушыларға көр-
сетілетін қызмет түрін кезең-кезеңімен 
халықаралық стандартқа негізделген 
«Назарбаев» университетінің методи-
калық әдіс-тәсілдері мен тәжірибесіне 
көшу. Екінші мақсат – университет 
ғалымдарына қолайлы жағдай туғы-
зу арқылы халықаралық деңгейдегі 
ғылыми гранттар мен зерттеулер жүр-
гізілетін ғылыми-зерттеу институт-
тарын ашу. Үшінші мақсат – білім 
алушыларды толықтай заманауи жа-
тақханалармен қамтамасыз ету және 
оларға мол мүмкіндіктер жасау.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

Нұрлыбек СЕЙІТҚҰЛОВ, Шымкент университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор:

Бүгінгі таңда көптеген халықаралық 
ұйымдарға мүше болып үлгерген Қа-
зақстан секілді жас мемлекетіміз үшін 
үлкен саяси аренада өзінің көшбас-
шылығын дәлелдейтін сынақты мерзім 
де шегіне жетіп келе жатыр. Ел үшін 
аянбай бар жігерін салған осындай 
тұста Елбасымыздың екі иығына бірдей 
мемлекеттің сыртқы саясатымен қатар 
ішкі мәселелері де жүк болып артылға-
ны рас. Президент жанынан құрылған 
Ұлттық сенім кеңесі де демократиялық 
бастамамыздың бірегей көрінісі. Ел 
ішіндегі саяси топтар мен таптар ара-
сындағы, азаматтық қоғам өкілдерінің 
түрліше мәселелерін талқылап қана 
қоймай оларды бір ауыздан жаңа ба-
стамаға әкеліп жатыр. Еліміздегі көп 
партиялы жүйенің кеңестік мектеп-
тен бастау алып, батыстық модельге 
бейімделуі де уақыт талабының бізге 
қойып отырған жаңа мақсаттарымен 
байланыс ты. Әсіресе, жастар арасын-
дағы саяси белсенділікті арттыруда 
көптеген саяси мектептер жұмыс істей-
ді. Солардың ең үлкені «Нұр Отан» ха-

лықтық-демократиялық партиясының 
жанынан құрылған «Жас Отан» жастар 
қанатын айтсақ болады.

Азаматтық қоғамымызда түрлі 
этнос тардың күрделі сұрақтары да 
Елбасы көңілінен тысқары қалған 
емес. Сол орайда құрылған Қазақстан 
халықтар ассамблеясы 130-дан аса ұлт 
пен ұлыс өкілдерінің мәдени ошақта-
рын қалыптастыруда жанашырлық та-
нытып, өздерінің тарихи отандарымен 
үнемі байланыс орнатып отырады. 
Саяси үкіметке тәуелсіз жұмыс істей-
тін институттар жиынтығы санының 
артуында да біздің демократиялық игі 
таңдауымыз жатыр. Азаматтық қоғамда 
тәрбиеленіп жатқан өскелең жас ұрпақ 
үшін барлық жағдайлар жасалынып 
та үлгерді. Қай салада білім алуы, қай 
дінді ұстануы, қай мамандық бойынша 
жұмыс жасауы мен қай елде тұруы да 
ҚР азаматтары мен азаматшалырының 
өз еркіндіктерінде екендігі мәлім. Ерте 
жасынан саяси белсенділікті артты-
ру мақсатында тәлім беруші универ-
ситеттерде жастарға арналған саяси 

ұйымдар қызмет атқарады. Бұл сөзсіз 
Елбасымыз дың көреген саясаты.

Елбасымыз өзінің бір жолдауында 
азаматтық қоғам мықты болса ғана, 
мемлекетіміздің келешегінің мықты 
болатындығын ескерткен. Бұл сөз-

дердің астарына үңілсек терең мағына 
жатқандығын көре аламыз. Азаматтық 
қоғамды қалыптастыруда өзі ұйтқы 
болып, оған жаңа үйлесімділік мәдени-
етінің ұстанымдарын жалғастырушы 
барлық мемлекет өкілдерін тартуы да 

келешекке деген үлкен дайындық көрі-
неді. Мемлекет саясаты мен мемлекет 
арасындағы қарым-қатынас жыл өтен 
сайын бір-бірімен етене тығыз болу 
үстінде. Азаматтық қоғамды өмірге 
келтіруге ең алдымен саяси факторлар 
әсер етсе, сол саяси факторлардың 
өміршеңдігін реттеуде Елбасының рөлі 
үстем.

Елбасының алға қойған сара жолын 
президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев 
жалғап қана қоймай, оған жаңа рең 
кіргізді. Азаматтық қоғамды террорсыз 
және ядролық қарусыз ел етіп қалып-
тастыруды тәмамдап, жаңа бағдар-
ламаларды іске қосты. Орта Азияда 
көшбасшы мемлекет ретінде өзімізді 
танытып үлгердік. Түрік әлемі қауымда-
стығының алтын бесігі ретінде Стамбұл 
мойындап, өзіміздің жаңа саяси кел-
бетімізді таптық. Осы жолдан таймасақ, 
Қазақстанның Орта Азия барысы ретін-
де үстемдігінің өсе түсуіне еш күмәннің 
болмайтыны сөзсіз.

Ысқақ ЕРЕВАНҰЛЫ,
 саясаттану ғылымының магистрі

ЕЛБАСЫНЫҢ САРА ЖОЛЫ
БІРЕГЕЙ

жылдарды құрады. Айталық, 2020 
жыл білім беру жүйесінің толықтай 
қашықтан білім беру жүйесіне кө-
шуімен заманауи жаңа сатыға көтерілді. 
Бұл жүйенің артықшылығы – оқытушы 
да білім алушы да оқу орнына бармаған-
дықтан өз уақыттарын  тиімді пайдала-

автоматтандырылған ақпараттық-тал-
дау жүйесіне бітіруші түлектерді тір-
кеу арқылы да түлектердің жұмыспен 
қамтылуына жол ашылуда. 2019 жылы 
«Педагог мәртебесін көтеру туралы»  
ҚР заңының қабылданғанын білесіздер. 
Соған сәйкес  болашақ педагогтарға өте 

– Түлектердің жұмыспен қамтылуы  Мемле-
кет басшысының және сала министрінің назарында 
тұрған аса маңызды мәселе. Университетте дай-
ындалатын білім беру бағдарламалары бойынша қала, 
облыс, республика аумағындағы жұмыс беруші мекемелер-
мен келісімшарттар түзіліп, «Бос орын» жәрмеңкелерін 
ұйымдас тырамыз. Бітіруші түлектеріміздің үш тілдегі 
(қазақ, орыс, ағылшын) түйіндемелері университет сайты-
на орналас тырылады және жұмыс берушілерге жолданады. 
Өткен 2020 жылдан бастап елімізде карантиндік талап-
тардың күшейтілуіне байланысты жұмысқа орналасудың 

жаңа жүйесіне, яғни жұмысқа өтінішті онлайн негізде 
беру, электронды құжат алмасу жүйесіне көшудеміз.
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ТАЛАП ПЕН ҚОЛДАУ ТЕҢ БОЛСА
КӨКЕЙКЕСТІ

Өйткені, судья ақ пен қараны ажы-
ратушы, адам тағдырына төрелік етуші. 
Әлемде дәрігер мен қазының қателесуге 
қақысы жоқ. Екеуі де адам өміріне жау-
апты болғандықтан әр жолы «Жеті рет 
өлшеп, бір рет кесуі» шарт. 

Талап тек судьяның кәсіби білікті-
гін ғана қамтымайды. Егер біліммен 
шектелер болса, судьяға заңгерлік 
мамандықты меңгеру жеткілікті еді. 
Ал соттың беделі – жалпы мемлекет-
тің беделі болғандықтан, судьяның 
білім-білігінен бөлек, кісілік келбеті-
не, парасат-пайымына, шешен сөй-
леп, өз уәжіне шебер ұйыта білуіне, 
көңіл-күйдің ырғағымен кетпейтін 
табандылығына, азаматтығына мән 
беріледі. Мұның барлығы респуб лика 
судьяларының Әдеп кодексінде жан-
жақты көрсетілген. 

Әрбір судья бойтұмарындай қадір-
лейтін Әдеп кодексі соттардың күн-
делікті жұмыс үстелінде тұратын 
бірегей құжат. Біз бағдар ететін бұл 
кодекстің негізі 2016 жылы 21 қарашада 
өткен Қазақстан судьяларының съезінде 
қаланғаны есімізде. Елбасы қатысқан 
осы алқалы басқосуда судья қоғамның 
айнасы екені, сондықтан сот беделін 
нығайту үшін судьялардың қызметтегі 
ғана емес, қызметтен тыс уақыттағы 
әдеп стандарттарын белгілейтін құжат 
қабылдау өзекті екені назарға алынған 
болатын. Осы жиында айтылған ұсы-
ныс-тілектерді ескере отырып судья-
лардың Әдеп кодексі дайындалғаны 
мәлім.  

Кодекс қазыларға үлкен жауаптылық 
жүктеді. Соған сай судья:

төрелік алаңынан тыс жерде де өзін 

жаман  әдеттерден  биік  ұстауы  керек;
процеске қатысушылармен тікелей 

қарым-қатынас жасаудан бас тартуы 
тиіс; 

қойылатын шектеулерді, тыйымдар-
ды ескергені дұрыс; 

кез келген сырттан ықпал етуге жол 
бермеуге тиіс;

судья беделіне нұқсан келтіретін 
қоғамдық іс-шаралар мен өзге де 
көпшілік орындардан аулақ болу да 
маңызды. 

Әрбір судья қызмет барысында 
Әдеп кодексінің талап, міндетін то-
лық ескереде. Қазылар жағымсыз бір 
әрекеттің жалпы, сот құрылымының 
беделіне көлеңке түсіретінін жақсы 
біледі. Алайда қазіргідей ақпараттық 
заманда судьялардың да сын садағына 
жиі ілініп, қорғауға, қолдауға зәру бо-
латын кезі аз емес. Себебі, ақпараттық 
заманда ненің шын, ненің өтірік екенін 
ажырататын сүзгі жоқ.  Бүгінде әлеу-
меттік желілерді, бұқаралық ақпарат 
құралдарын пайдаланып судьяға ықпал 
ету шаралары көбейгені рас. 

Оларды: судьяны сынау арқылы 
өз ісінің оң шешілуін көздейтін-
дер; жалған деректер негізінде сотты 
сынап өзіне ұпай жинауды мақсат 
ететіндер; өзі білмейтін салаға дүр-
мекке еріп сын айтатындар деп топта-
стыруға болады. 

Бұлардың қай-қайсысының бол-
сын сот беделіне әсері аз болмайды. 
Ал «Айтылған сөз,  атылған оқ». 
Қарапайым азаматтар ақпараттың 
дұрыс-бұрыс тығын тексеріп жат-
пайды. Олар БАҚ нені жазса, әлеу-
меттік желі нені сөз етсе, сол дұрыс, 
қатесіз нұсқа деп қабылдайды. Осы 
жағдайды ескере отырып сот беделі-
не нұқсан келмес үшін, судьяларды 
орынсыз сыннан қорғау мақсатында 
Әдеп кодексін әлі де жетілдіре түскен 
орынды. Сонымен бірге, азаматтар-
дың құқықтық сауатын арттырып, сөз 
жауаптылығын көтерген абзал. Бұл 
шараны жеделдетпесек, жалған ақпа-
рат тарату, судьяның адал жұмысын 
жоққа шығару әрекеттері жалғаса 
береді.

Мұхтар Әуезов кезінде «Ит қапты 
деп мен де қапсам, иттен не айыр-
машылығым бар?» деген екен. Сол айт-
пақшы, негізсіз сын айтып, халықтың 
теріс реакциясы арқылы сотқа ықпал 
етуді көздейтіндермен айтысу, сөз та-
ластыру судьяға да, сотқа да абырой 
әпермейді. Әрі әрбір азаматтың пікірі-
не өз көзқарасын білдіруге судьяның 
уақыты мен мүмкіндігі бола бермейді. 
Ал жауапсыздықты сезінген жандар 
мұны қате түсініп, орынсыз сын айтуды 
жалғастыра беруі мүмкін. Сондықтан, 
судьяға қойылатын талапты көтеріп, 
шектеу шеңберін кеңейтіп қоймай, 
судьяларды жаладан, орынсыз сыннан 
қорғаудың тетігін қалыптастырып, тек-
серілмеген ақпараттарды жариялап, сот 
әлі нүктесін қоймаған істерге қатысты 
болжам, асығыс пікір айтушылардың 
жауаптылығын көтеру кезек күттір-
мейді.

Э.АҚБАЕВ,
Алматы қаласы Медеу аудандық 

сотының судьясы

СОТ ОРЫНДАУШЫЛАР 
ЖҰМЫСЫ  БАҚЫЛАУДА

ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕҢЕС

Жеке сот орындаушы қыз-
метінің мемлекеттік сот орында-
ушы қызметінен айырмашылығы 
қандай?
«Атқарушылық іс жүргізу және сот 

орындаушылардың мәртебесі туралы» 
заңның 138-бабына сәйкес, жеке сот 
орындаушы мемлекеттен өндіріп алу; 
табиғи монополиялар субъектілерінен 
өндіріп алу; мүлікті тәркілеу не мүлікті 
мемлекетке беру туралы; өндіріп алу 
мөлшері мың айлық есептік көрсет-
кіштен асатын соманы мемлекет пайда-
сына өндіріп алу; мемлекет мүддесіне 
жүргізілетін үйден шығару, үйге қо-
ныстандыру, үйлерді бұзу, жер учаске-
лерін алып қою және басқа да істердің 
санаттары туралы атқарушылық құжат-
тарды қоспағанда, осы заңда көзделген 
барлық атқарушылық құжаттарды қа-
былдайды. Және жеке сот орындаушы-
лардың ерекше құзыретіне, осы баптың 
1-тармағында көзделген атқарушылық 
құжаттарды қоспағанда, жеке және 
заңды тұлғалардың пайдасына өндіріп 
алу туралы атқарушылық құжаттарды 
орындау жатады.

Түркістан облысы аумағында 
борышкерлер айыппұлын өндіру-
мен айналысатын мемлекеттік 
және жеке сот орындаушылардың 
саны қанша? Биыл олардың арала-
суымен қанша айыппұл өндірілді?

2021 жылдың 6 айында мемлекет 
пайдасына жалпы 144 571 000 теңге, 
оның ішінде жеке сот орындаушылар-
мен 34 571 000 және мемлекеттік сот 
орындаушылармен 110 000 000 теңге 
өндірілген.

Сот орындаушы тарапынан 
айыппұл өндіру мақсатында аза-
маттың банктік есеп шотына 
тыйым салынған. Алайда аза-
мат айыппұлды төлегенімен, сот 
орындаушысы тыйымнан босат-
паған. Бұл жағдайда азамат не 
істеуі керек?
Көптеген азаматтар өзіне салынған 

айыппұлды уақытылы төлемейді. Осы-
ның салдарынан уәкілетті орган айып-
пұлды өндіру мақсатында атқару құ-
жатын орындауға сот орындаушысына 
жолдайды. «Атқарушылық іс жүргізу 
және сот орындаушылардың мәртебесі 
туралы» (заңның 1-бабының 6) тар-
мақшасына сәйкес сот орындаушысы 
атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп 
орындатуға бағытталған шаралар-
ды қабылдайды. Заңның 27-бабының 
1-тармағына сай, атқарушылық іс жүр-
гізуге қатысушылар атқарушылық 
әрекеттер және мәжбүрлеп орындату 
шаралары туралы сот орындаушысы 
тарапынан хабархатпен хабарландыры-
лады. Сондай-ақ, заңның 31-бабында 
сот орындаушысы өзінің іс жүргізуіне 
қабылдаған атқарушылық құжатты 
мәжбүрлеп орындату шараларын қол-
дану үшін негіз болып табылады. Яғни, 
сот орындаушысы мәжбүрлеп орындату 
шарасы ретінде борышкердің банктер-
дегі есеп шоттарына тыйым салу ша-
расын қолданды. Егер, азамат өзіне 

салынған айыппұлды төлеген жағдай-
да, бұл жөнінде дәлелді құжаттарды 
(төлем түбіртегін) сот орындаушысына 
ұсынуға тиіс. Сот орындаушысы заң-
ның 47-бабының 2-тармағына сәйкес, 
атқарушылық іс жүргізуді тоқтатып, 
бір тәуліктің ішінде бұл туралы қаулы 
шығарады және атқарушылық іс жүр-
гізудің тоқтатылуымен бір мезгілде 
мәжбүрлеп орындату шараларының 
күші жойылуға жатады. 

Сондай-ақ, осы баптың 1-тармағы-
ның 1), 2), 2-1) және 7) тармақшала-
рының негізінде тоқтатылған, орын-
далғаннан кейін атқарушылық санкция, 
орындау бойынша шығыстар, өсімпұл 
және жеке сот орындаушысының қыз-
метіне ақы төлеу сомасын өндіріп алы-
нуға жататын атқарушылық құжаттар 
орындалуы тиіс.

Қандай жағдайда жеке сот 
орындаушының жұмысына төлем 
жүргізіледі немесе жүргізілмейді? 
Төлем қарызды толық өтеген 

жағдайда алынады. Заңның 118-ба-
бының талабына сай жүргізіледі. Ал 
борышкер атқару құжатын жеке сот 
орындаушысы қозғаған сәтке дейін 
төлем жүргізген жағдайда ақы төлеуден 
босатылады.

Жеке сот орындаушысы банк 
шоттарын бұғаттай ала ма?
Иә, бұғаттай алады. «Атқарушылық 

іс жүргізу және сот орындаушылары-
ның мәртебесі туралы» заңның 31-ба-
бына сәйкес, іс жүргізуге қабылдаған 
атқарушылық құжат сот орындаушы-
ның мәжбүрлеп орындату шараларын 
қолдануына негіз болып табылады. 

Жеке сот орындаушысы өз 
өкілеттігін асыра пайдаланса не 
істеу керек және қайда шағымда-
нуға болады?
Жеке сот орындаушыларының мін-

деті «Атқарушылық іс жүргізу және 

сот орындаушыларының мәртебесі ту-
ралы» заңында нақты көрсетілген және 
ол өз өкілеттігін асыра пайдаланғанда 
жауапкершілікке тартылады. Жеке сот 
орындаушысының өзіне жүктелген мін-
деттер мен лауазымдық өкілеттіктерді 
орындауы не тиісінше орындамауы Қа-
зақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады. 
Яғни, жеке сот орындаушысы атқа-
рушылық іс жүргізуге қатысушыларға 
және басқа да адамдарға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы 
келетін атқарушылық әрекеттерді жасау 
салдарынан келтірілген залалды өтеуге 
міндетті. Заңның 127-бабына сәйкес, 
өндiрiп алушы немесе борышкер сот 
орындаушысының атқарушылық құ-
жатты орындау жөнiндегi шешiмiне 
және әрекетiне (әрекетсiздiгiне) немесе 
осындай әрекеттер жасаудан бас тар-
туына сотқа шағым жасауы мүмкiн. 
Шағым сотқа Қазақстан Республикасы-
ның әкімшілік сот ісін жүргізу туралы 
заңнамасында белгіленген тәртіппен 
берiледi.

Жеке сот орындаушысын жоспарлы 
бақылауды аумақтық әділет органының 
лауазымды тұлғасы (-лары) жеке сот 
орындаушылардың өңірлік палатасы-
ның өкілімен бірлесіп жүргізеді. Әр 
азамат сот орындаушысының заңға 
қайшы әрекетіне қарсы жергілікті Жеке 
сот орындаушылар палатасына немесе 
аумақтық әділет органдарына өтініш 
жазу арқылы шағым түсіре алады. 
Сондай-ақ, жеке сот орындаушысының 
атқарып жатқан әрекетінің заңға сәй-
кес келуін және іс қағаздарын жүргізу 
ережесін сақтауын өкілетті орган, оның 
аумақтық органдары, жеке сот орында-
ушылардың республикалық және өңір-
лік палатасы бақылайды.

Сот орындаушыларға қатыс ты 
түскен шағым қарастырыла ма?
Міндетті түрде қарастырылады. 

2021 жылдың бірінші жартыжылдығы 
бойынша Түркістан облысының Әділет 
департаменті Жеке сот орындаушылар 
өңірлік палатасына негізгі өтініштер 
бойынша 44 ұсыныс енгізіп, Түркістан 
облысының Жеке сот орындаушылар 
өңірлік палатасының тәртіптік комис-
сиясымен 20 жеке сот орындаушыға 
«ескерту» түріндегі тәртіптік жауап-
кершілік шарасы көрілген, ал қалған 
24-і қаралуда. Нәтижесінде Әділет 
министрінің бұйрығымен 4 жеке сот 
орындаушының лицензиясы уақытша 6 
айға тоқтатылды.

Түркістан облысының Әділет де-
партаменті қазіргі таңда алименттерді 
өндіріп алуға ерекше көңіл бөлуде. 
Келіп түскен өтініштер мен шағымдар-
дың көпшілігі осы санаттағы істерді 
құрайды. Аталған бағытта мини-
стрлікпен арнайы жұмыс жоспары 
бекітіліп, әкімдік және құқық қорғау 
органдарымен алиментті өндіріп алу 
мәселелері жөніндегі өзара ынты-
мақтастық туралы жеке сот орында-
ушыларының өңірлік палатасы ара-
сындағы меморандум аясында өзара 
іс-қимыл атқарылуда. 

Судья – елдегі тура төреліктің кепілі. Мемлекет атынан шешім 
шығарып, үкім ету құзыреті берілген судья мамандығының 

мәртебесі қашан да биік. Сәйкесінше судьяға артылатын жауап-
тылық жүгі де, талап деңгейі де жоғары болары түсінікті

Қазіргі уақытта ажырасу көбейді. Мұндайда балаларға қамқорлық жасау 
аналардың үлесіне тиіп отыр. Өйткені, әкелер өзіне жауаптылық алудан қаша-
ды. Бүгінде баланы қамқорлығына алмақ түгілі, тиесілі алиментті төлей алмай 
қашып жүрген әкелер аз емес.

Қазақстанда алимент төлеудің белгілі бір тәсілдері мен тәртібі бар. 
Қолданыс тағы заңнама ерікті және мәжбүрлі тәртіпті көздейді. Соңғысы сот 
немесе сот бұйрығы арқылы, ал ерікті түрі тараптар жасасқан келісім арқылы 
анықталады. Алимент төлеу туралы жасалған ерікті келісімді мәжбүрлі түрде 
орындауға жол берілмейді. 

Кодекстің 157-бабында алимент төлеуге міндетті адам мен оны алушы 
арасында, ал алимент төлеуге міндетті адам немесе алимент алушы әрекетке 
қабілетсіз болған жағдайда осы адамдардың заңды өкілдері арасында алимент 
төлеу туралы келісім жасасу көзделген. Келісім жазбаша нысанда жасалады 
және нотариаттық куәландырылуға жатады. Заңда белгіленген алимент төлеу 
туралы келісім нысанын сақтамау Азаматтық кодекс нормаларында көзделген 
салдарға әкеп соғады. Алимент туралы келісімде алимент мөлшері, әдісі және 
төлеу тәртібі болуы керек. 

• Алимент мынадай тәсілдермен:
• борышкер жалақысынан және өзге де кірісінен үлеспен ұстап қалу;
• біржолғы төленетін тұрақты ақша сомасымен;
• мүлік беру жолымен;
• келісімге қол жеткізілген өзге тәсілдермен төленуі мүмкін.
Кодекстің 159-бабының 1-тармағына сәйкес, алимент төлеу туралы келісімді 

жасасуда, орындауда, бұзуда және жарамсыз деп тануда АК-нің нормалары қол-
данылады. Азаматтық кодекстің 401-бабында көрсетілгендерден басқа, алимент 
төлеу туралы келісімді өзгерту және бұзу үшін тараптың материалдық немесе 
отбасылық жағдайының елеулі өзгеруі де негіз болып табылады. Алимент төлеу 
туралы келісімді өзгерту немесе бұзу туралы мәселені шешкен кезде сот тарап-
тар мүддесін ескеруге құқылы. 

Тараптардың материалдық немесе отбасылық жағдайының өзгеруін сот 
елеулі деп тануы мүмкін және ол алимент туралы келісімді өзгерту немесе бұзу 
туралы талапты қанағаттандыру үшін негіз болуы мүмкін. Алимент төлеу ту-
ралы келісім жасасу арқылы алиментті ерікті түрде төлеу баланы ажырасумен 
және алимент төлеу туралы сот ісін жүргізумен жарақаттамауға, сондай-ақ 
отбасылық қатынастарын жарнамалағысы келмейтін ата-аналардың жеке өмірі 
туралы құпия ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді. 

Асқар БИСЕНҒАЛИ, 
Ақтөбе облысы Хромтау аудандық сотының судьясы 

БІЛГЕН ЖӨН

АЛИМЕНТТЕН ЖАЛТАРУ - 
БАЛАҢНАН БАС ТАРТУ

Алимент өндіру – өткір мәселенің бірі. «Неке (ерлі-за-
йыптылық) және отбасы туралы» кодекстің 138-бабына 

сәйкес, ата-ана өзінің кәмелетке толмаған балаларын асы-
рап-бағуға міндетті. 

Балжан АЛИПБЕК,
Түркістан облыстық 
Әділет департаменті

басшысының орынбасары, 
Әдеп жөніндегі уәкіл
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пайыздар кіреді және пайда мен шығын туралы және басқа жиынтық кіріс туралы бөлек 
есепте көрсетіледі.

- 2019 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша өзге активтер – пайдалану құқығы ныса-
нындағы активтер түрінде 5 070 мың теңге. ҚЕХС (IFRS) 16 қабылданғаннан кейін Компания 
жалға алушы болып табылатын барлық жалдау шарттары үшін есепке алу мен бағалауға 
бірыңғай тәсілді қолданды, басталу күніне жалдау мерзімі 12 ай немесе одан аз және сатып 
алу опционы (қысқа мерзімді жалдау) және базалық активтің құны төмен (құны төмен актив-
тер) жалдау шарттары жоқ жалдау шарттары үшін тану бойынша ерекшеліктер.

2020 жылғы 31 желтоқсанға өзге де активтердің сомасы 138 815 мың теңгені құрады, 
оның ішінде кейінге қалдырылған аквизациялық шығыстар – 83 773 мың теңге, матери-
алдық емес активтер - 32 575 мың теңге, негізгі құралдар – 7 328 мың теңге, пайдалану 
құқығы нысанындағы активтер 3 958 мың теңге, жоғарыда аталған баптардың ешқайсы-
сына кірмейтін өзге де активтер 11 181 мың теңге.

МІНДЕТТЕМЕЛЕР 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелер 
сомасы 252 092 мың теңгені құрады. Жекелеген баптар бөлінісінде кезеңдегі өзгеріс 
жиынтық шамаларды көрсете отырып, былайша сипатталады:

- 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша алынбаған сақтандыру сый-
лықақыларының резерві жоқ.

Есепті кезеңдегі алынбаған сыйлықақылар резервінің өзгерісі 150 438 мың теңгені құрады, 
қайта сақтандырушылардың үлесі бойынша алынбаған сыйлықақылар резервінің өзгерісі жоқ.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша алынбаған сыйлықақылық резерв 150 
438 мың теңгені құрады.

- Сақтандыру төлемдерін өтеу бойынша шығындар мен шығыстар бойынша 
резерв 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша резерв жоқ.

Есепті кезеңдегі сақтандыру төлемдерін өтеу бойынша шығыстар мен шығыстар ре-
зервінің өзгерісі 18 723 мың теңгені құрады, оның ішінде келтірілген шығындар 24 872 
мың теңгені, төленген шығындар 6 149 мың теңгені, шығындар резервінің өзгерістері 
сақтандыру талаптарының қайта сақтандырушылардың үлесі – қол жетімді емес.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сақтандыру төлемдерін өтеу бойын-
ша шығыстар мен шығындар бойынша резервтер аннуитеттік келісімшарттар бойынша 
есепке алынбаған шығындар үшін резервтен тұрады (бұдан әрі – RUR) 8 394 мың теңге 
сомасында және туындаған үшін резервте бірақ 10 329 мың теңге сомасында жария етіл-
меген шығындар (бұдан әрі – ХБР).

Шығындар резервтерінде қайта сақтандырушының үлесі жоқ.
- Басқа міндеттемелер 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша келесідей 

ұсынылған: баланстық құны 20 044 болатын сатып алу келісімдері мың теңге, лизингтік 
міндеттемелер 4 330 мың теңге, қызметкерлерге кредиторлық берешектер 3 672 мың тең-
ге, пайдаланылмаған демалыстарға есептелген шығыстар 2 668 мың теңге, жылдық сый-
лықақылар бойынша есептелген шығыстар 1 110 мың теңге, АҚ «Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қоры» АҚ-на 64 мың теңге, төленуге жататын салықтар корпорациялық 
табыс салығы 9 206 мың теңге, төленуге жататын әлеуметтік салық 254 мың теңге, басқа 
міндеттемелер – 13 949 мың теңге.

2019 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша басқа міндеттемелер 5 210 мың 
теңгені құрады, оның ішінде 5 104 мың теңгені жалдау бойынша міндеттемелер, 106 000 
теңгені құрайтын басқа міндеттемелер.

КАПИТАЛ 2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша капитал мөлшері 4 
245 871 мың теңгені құрады, 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы мәліметтермен салысты-
рғанда 446 011 мың теңгеге артты. Жеке баптар тұрғысынан кезең ішіндегі капиталдың 
өзгеруі жиынтық мәндерді көрсете отырып келесідей сипатталады:

- Жарғылық капитал 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, жарияланған 
жай акциялардың саны 500 000 болды. Ұсынылған бағалы қағаздар саны 380 000 жай 
акция, бір акцияға номиналды құны 10 мың теңге. Әр қарапайым акция бір дауысқа ие, 
ал акциялар дивидендтерді бөлуде тең. 2020 және 2019 жылдар аралығында дивидендтер 
жарияланған немесе төленген жоқ.

- Басқа резервтер 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 5 684 мың теңгені 
құрады, оған сақтандыру сыйлықақысының мөлшері негізінде түзету коэффициентін қолдана 
отырып, қызметкерді қызметтік міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті 
сақтандыру бойынша алынбаған сыйлықақылар үшін қосымша есептелген резерв кіреді.

- Бөлінбеген кіріс 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 440 187 мың тең-
гені құрады, бөлінбеген шығын 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 140 мың 
теңгені құрады, есепті кезеңдегі өсім 440 327 мың теңге болды.

Қаржылық есептеме есептеу әдісі негізінде жасалған. Есептеу принципі төлем уақы-
тынан тәуелсіз шаруашылық операцияларының нәтижелерін, сондай-ақ оларды аяқтағаннан 
кейінгі оқиғаларды тануды болжайды. Операциялар мен оқиғалар бухгалтерлік есепте 
жазылады және олар қатысты кезеңдердің жеке қаржылық есептілігіне енгізіледі.

Сақтандыру кірісіне таза сақтандыру сыйлықақылары мен қайта сақтандырушыларға 
берілген сыйақылардан ұсталмаған комиссиялар кірістелген сыйақылар резерві, төлемдер 
мен резервтер бойынша резервтің таза өзгерісін шегеріп тастағанда комиссиядан тұрады.

Таза сыйлықақылар қайта сақтандырушыларға аударылған сыйлықақыларды алып 
тастағандағы жалпы сыйақыларды білдіреді. Сыйақы келісімшарт басталғаннан кейін 
сақтандыру сыйлықақысы ретінде танылады және сақтандыру келісімшарты қолданылған 
уақыт ішінде пропорционалды негізде табыс ретінде танылады.

Алынбаған сыйлықақы резерві сақтандыру сыйлықақыларының сақтандыру шарты-
ның аяқталмаған шарттарына жатқызылған бөлігін білдіреді және міндеттемелерге жеке 
қаржылық жағдай туралы есепте енгізіледі.

Төленген шығындар мен шығындар бойынша резервтердің өзгеруі шығындар бойынша 
резервтер мен талаптарды өтеу бойынша шығындарды қайта бағалау нәтижесінде пайда 
болған кезде жеке кіріс туралы есепте танылады.

Сатып алу бойынша шығындар сақтандыру агенттері мен сақтандыру брокерлеріне 
төленетін комиссиялардан тұрады және қаржылық жағдай туралы ілеспе жеке есеп 
беруде алынбаған сыйлықақылар резервінің азаюы ретінде есепке алынады және тиісті 
сыйлықақылар алынған кезең ішінде амортизацияланады.

Компания сақтандыру міндеттемелерінің болашақ ақша ағындарына сәйкес келуін қамтамасыз 
ету үшін әр есеп беру күнінде міндеттемелердің жеткіліктілігін тексереді. Бұл талдау міндетте-
менің баланстық құнын және болжамды дисконтталған болашақ ақша ағындарын (сыйлықақы-
ларды, талаптарды, шығыстарды, инвестициялардың кірісін және басқа баптарды қоса алғанда) 
ең жақсы болжамдар мен сметаларды қолдану арқылы, салыстыру арқылы жүзеге асырылады.

Егер міндеттеме жеткіліксіз деп танылса (яғни, сақтандыру міндеттемесінің баланстық 
құны болашақтағы ақша ағындарынан аспаса), кемшіліктер пайда немесе шығын туралы 
бөлек есепте және басқа жиынтық кіріс кезінде толықтай танылады.

Шығындар мен талаптарды өтеу бойынша резерв болжамды шығынның соңғы бағасын 
білдіреді және аннуитет келісімдері бойынша (бұдан әрі – «RUR») есепке алынбаған 
шығындар бойынша резервті қамтиды және туындаған, бірақ есеп берілмеген шығын-
дар резерві (бұдан әрі – «ХБЖ»). RNU есепті күнге дейін шешілмеген бар мәлімделген 
шағымдарға қатысты құрылады. Бағалау Компанияға сақтандыру жағдайын тергеу кезін-
де алған ақпарат негізінде жүзеге асырылады. IBNR Компания талаптардың алдыңғы 
тарихына негізделген / сақтандыру талаптарын реттеудің актуарлық есептеу әдістерін 
қолдана отырып, сақтандыру үшбұрыштарын қамтитын, сақтандыру статистикасы бар 
сақтандыру сыныптары бойынша есептеледі. Статистика жоқ сақтандыру сыныптары 
үшін IBNR Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес құрылады.

Өткен 2020 жылы жиналған жалпы сақтандыру сыйлықақыларының мөлшері 215 
175 мың теңгені құрады, оның ішінде аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде аннуитеттік 
келісімшарттар 8 596 мың теңге; қызметкерді қызметтік міндеттерін орындау кезіндегі 
жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру 206 579 мың теңге. 2020 жылға арналған 
таза сақтандыру сыйлықақылары 215 175 мың теңгені құрады.

2020 жылы сақтандыру қызметінен түскен табыс 64 737 мың теңгені құрады.
2020 жылы Компания инвестициялық қызметтен 410 180 мың теңге көлемінде кіріс 

алды, оның ішінде пайыздық кірістер 310 083 мың теңге, қаржылық активтерді пайда не-
месе шығын арқылы әділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен пайда 64 772 мың теңге, 
дивидендтік кіріс 52 778 мың теңге, пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша 
қаржылық активтерді сатудан түскен таза шығын (17 453) мың теңге.

Өткен 2020 жыл ішінде Компания 6 170 мың теңге көлемінде сақтандыру төлемдерін 
жүзеге асырды, оның ішінде аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде 296 мың теңге анну-
итет келісімдері, Қызметкер өзінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде жазатайым 
оқиғалардан міндетті сақтандыру.

Шартты міндеттемелер жеке қаржылық жағдай туралы есепте танылмайды, бірақ эко-
номикалық пайда әкелетін ресурстардың шығуы екіталай болған кезде бөлек қаржылық 
есептілікте көрсетіледі. Шартты активтер жеке қаржылық жағдай туралы есепте таныл-
майды, бірақ экономикалық пайда түсу ықтималдығы болған кезде ашылады.

Кәдімгі жұмыс барысында Компанияға әртүрлі сот процестері мен талаптары қойылуы 
мүмкін. Компания нақты жағдайларды ескере отырып, маңызды міндеттеменің туындау 
ықтималдығын бағалайды және міндеттеме мен міндеттеме сомасын өтеу үшін ресурстар-
дың кетуі қажет болған жағдайда ғана қаржылық есептілікте резерв туралы есеп береді. 
сенімді түрде өлшеуге болады.

Компания басшылығы аталған жағдайларда Компанияның экономикалық тұрақтылығын сақтау 
үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды деп санайды. Алайда, жоғарыда сипатталған сала-
лардағы жағдайдың одан әрі нашарлауы Компанияның нәтижелері мен қаржылық жағдайына кері 
әсер етуі мүмкін. Қазіргі уақытта бұл ықпалдың нақты не екенін анықтау мүмкін емес.

2020 жылы COVID-19 пандемиясының тез таралуына байланысты көптеген елдердің 
үкіметтері, оның ішінде Қазақстан Республикасының үкіметі, індетпен күресу үшін түрлі 
шараларды, соның ішінде саяхаттарды шектеу, карантиндер, кәсіпкерліктің жабылуы және 
басқа жерлер және белгілі бір аумақтарды бұғаттау. Бұл шаралар дүниежүзілік жабдықтау 
тізбегіне, тауарлар мен қызметтерге сұранысқа және іскерлік белсенділіктің ауқымына әсер 
етті. Пандемияның өзі, сондай-ақ байланысты денсаулық сақтау және әлеуметтік шаралар, 
салалардың кең ауқымындағы кәсіпкерлік ұйымдарға әсер етеді деп күтілуде.

Компания COVID-19 пандемиясын басқаруды және оған қарсы әрекет етуді жалғасты-
руда және өз қызметкерлерінің, жергілікті қоғамдастықтардың және басқа да мүдделі 
тараптардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын жүзеге асырды. 
Компания шұғыл емес шығындардың үлесін азайту және оқшаулануды күшейту, адамдар-
дың өндірістік процестерге қатысуын шектеу бойынша шаралар қабылдауда.

Жаһандық COVID-19 пандемиясы құбылмалылықтың жоғарылауы, мұнай бағасының 
өзгеруі, жеткізілім тізбегіндегі үзілістер және сұраныстың төмендеуі түрінде белгісіз, 
бірақ ықтимал елеулі әсер етеді. Компания қызметінің әлемдік сипатын ескере отырып, 
Компания қандай операцияларға әсер ететінін нақты болжай алмауы мүмкін. Компания 
басшылығы COVID-19-дың Компанияның қызметіне әсерін бағалады және Компания 
осы қаржылық есептілікке қолданылатын барлық шешімдер мен бағалауларда COVID-19 
пандемиясының дамып келе жатқан сипатын ескерді.

Қаржылық есептілікті шығару күніне есепті күннен кейін ашып көрсетуді талап ететін 
маңызды оқиғалар болған жоқ. 

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың қаржылық есебін Компания бас-
шылығы 2021 жылдың 26   сәуірінде шығаруға рұқсат берді.

Басқарма төрайымы                      Джаксымбетова Г.К.
Бас бухгалтер                                  Дюсекенова С.К.

«Сентрас Коммеск LIFE» өмірді сақтандыру компаниясы АҚ
2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есеп

Мың теңгемен
Ша-
ма-
мен.

2020 жыл

27 желтоқсаннан 
(құрылған күні) 
бастап 2019 
жылғы 31 жел-
тоқсанға дейін

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН НАҚТЫ 
АҒЫМ:
Корпоративтік табыс салығына дейінгі 
пайда / (шығын) 468 648 (140) 

Түзетулер:
Қайта сақтандырушылар үлесін шегеріп 
тастағанда, алынбаған сыйлықақы резервінің 
өзгеруі

8 150 438 

Қайта сақтандырушылар үлесін шегергендегі 
шығындар резервінің өзгеруі 9 18 723 

Есептелген сыйақының өзгеруі (310 083) 70 
Амортизация және тозу 6 121 70 
Қаржы активтерін пайда немесе шығын 
арқылы әділ құны бойынша қайта бағалау 
бойынша іске асырылмаған пайда 

10 (64 772) 

Шетел валюталарын қайта бағалаудан іске 
асырылмаған пайда 16 (199 230) 

Күмәнді қарыздар бойынша резервті есептеу 645 
Пайдаланылмаған демалыстар үшін есептелген 
шығыстардың өзгеруі, жылдық сыйлықақы 
және басқалары

10 3 778 

Басқа түзетулер 52 778 
Операциялық қызметтен операциялық 
активтер мен міндеттемелердің өзгеруіне 
дейінгі ақша қаражаттары

127 046 0 

Операциялық активтер мен 
міндеттемелердің өзгеруі
Операциялық активтердің (ұлғаюы):
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша 
дебиторлық берешек (3 372) 

Кейінге қалдырылған сатып алу шығындары (83 773) 
Басқа активтер (11 365) 
Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы:
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша 
кредиторлық берешек 9 460 

Тікелей РЕПО келісімдері 20 044 
Басқа міндеттемелер 26 787 
Корпоративтік табыс салығын төлегенге 
дейін операциялық қызметтен алынған 
ақша қаражаттары

84827 0 

Алынған пайыздық кіріс 278,731 
Төленген корпоративті табыс салығы 18 (4 463) 
Операциялық қызметтен түскен таза ақша 
қаражаттары 359 095 0 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН АҚША 
АҒЫНДАРЫ:
Негізгі құралдарды сатып алу (8 775) 
Материалдық емес активтерді сатып алу (36 462) 
Қаржы активтерін пайда немесе шығын 
арқылы әділ құны бойынша сатып алу (6 513 143) 

Қаржы активтерін пайда немесе шығын 
арқылы әділ құны бойынша сатудан түсетін 
түсімдер

3 087 755 

Инвестициялық қызметке пайдаланылатын 
таза ақша қаражаттары (3 470 625) 0 

ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН НАҚТЫ АҒЫМ:
Акционерлік капиталға жарналар 3 800 000 
Қаржылық қызметтен алынған таза ақша 
қаражаттары 0 3 800 000 

Ақшалай қаражаттың таза (азаюы) / өсуі (3 111 530) 3 800 000 
Шетел валютасы бағамының өзгеруінің 
шетел валютасындағы ақша қаражатының 
қалдықтарына әсері

(10 954) 

Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары, жыл басында 5 3 800 000 

Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары, жыл соңында 5 677 516 3 800 000 

Басқарма төрайымы                      Джаксымбетова Г.К.
Бас бухгалтер                                  Дюсекенова С.К.

«Сентрас Коммеск LiFE» өмірді сақтандыру компаниясы АҚ
түсіндірме жазба 

2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың қаржылық есебіне
«Сентрас Коммеск Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан 

әрі – «Компания») Қазақстан Республикасында 2019 жылдың 27 желтоқсанында Қа-
зақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды. 

Компанияның келесі салаларда қызметті жүзеге асыруға құқықты білдіретін 2020 
жылғы 7 сәуірдегі № 2.2.55 лицензиясы бар:

• өз еркімен: өмірді сақтандыру; аннуитетті сақтандыру; жазатайым оқиғалардан 
сақтандыру; медициналық сақтандыру;

• міндетті нысанда: қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі 
жазатайым оқиғалардан сақтандыру.

Бұл лицензияны Компанияға Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) берді.

Компанияның тіркелген кеңсесі мына мекенжайда орналасқан: Қазақстан, Алматы 
қаласы, Алмалы ауданы, Наурызбай батыр көшесі, 19, пошталық индекс 050000.

2020 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Компанияның Қазақстан Респуб-
ликасында орналасқан 18 филиалы болды (2019 ж.: Филиалдары болған жоқ).

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компания қызметкерлерінің саны 71 
адамды құрады (31 желтоқсан 2019 ж.: 2 адам, Басқарма төрайымы мен бас бухгалтер 
атынан ұсынылған).

2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Коммеск – Өмір» сақтан-
дыру компаниясы АҚ жалғыз акционері болып табылады.

АКТИВТЕР 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша активтер сомасы 4 497 
963 мың теңгені құрады.

Жеке баптар тұрғысынан кезеңдегі активтердің өзгеруі (резервтерді (провизияларды), 
теріс түзету шоттарын және есептелген амортизацияны ескере отырып) жиынтық мән-
дерді көрсете отырып, келесідей сипатталады:

- Ақша қаражаттары және олардың баламалары 2020 және 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша тиісінше 677 516 мың теңге және 3 800 000 мың теңгені құрайды және олар 
келесідей ұсынылған: 

- 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша: «кері сатып алу келісімдері» –  
609 399 мың теңге; брокерлік шоттардағы қолма-қол ақша – 49 530 мың теңге; ағымдағы 
банктік шоттардағы теңге – 18 587 мың теңге;

- 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша: банктерден түсетін қаражат –  
3 800 000 мың теңге. 

2020 жылдың желтоқсанында Компания «Қазақстандық қор биржасы» АҚ арқылы 607 
993 мың теңге (2019: нөл теңге) сомасында «сатып алуды сатып алу-сату келісімдерін» 
жасады. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша есептелген сыйақы 1 406 мың 
теңгені құрады (2019: нөл теңге).

2020 және 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша қаражаттары және 
олардың баламалары кепіл ретінде берілмеген.

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша брокерлік шоттардағы ақша қаражат-
тары – 49 530 мың теңге; ағымдағы банктік шоттардағы теңге – 18 587 мың теңге. 2019 
жылғы 31 желтоқсанда теңгерім жоқ.

Банктерден алынатын қарыздар қысқа мерзімді депозиттермен ұсынылған, өйткені 
2020 жылғы 31 желтоқсанда қалдық жоқ. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойын-
ша сома 3 800 000 мың теңгені құрады. Депозиттер тиімді пайыздық мөлшерлеме әдісін 
қолдана отырып амортизациялық құны бойынша есепке алынады. 2019 жылғы 31 жел-
тоқсандағы жағдай бойынша уақытша жинақ шотының сыйақы ставкасы 2020 жылдың 
қаңтарында өтеу мерзімімен 1,00% құрады.

- Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қаржылық ак-
тивтер 2019 жылдың 31 қаңтарында болған жоқ. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша сома 3 678 905 мың теңгені құрады, оның ішінде борыштық бағалы қағаздар 3 
095 274 мың теңге, эмиссиялық бағалы қағаздар 583 631 мың теңге. Қаржылық активтер 
әділ құны бойынша пайда немесе шығын құрамында қайта бағалау арқылы есепке алы-
нады. Таза пайда немесе шығынға қаржылық актив бойынша алынған дивидендтер мен 

«Сентрас Коммеск LIFE» өмірді сақтандыру компаниясы АҚ
2020 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдай туралы есеп

Мың теңгемен
Ша
ма-
мен.

31 жел-
тоқсан, 
2020

31 жел-
тоқсан, 
2019

АКТИВТЕР
Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары 5 677 516 3 800 000 

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны 
бойынша бағаланатын қаржылық 
активтер

6 3 678 905 

Сақтандыру және қайта сақтандыру 
бойынша дебиторлық берешек 2 727 

Басқа активтер 7 138 815 5 070 
БАРЛЫҚ АКТИВТЕР 4 497 963 3 805 070 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
Сақтандыру және қайта сақтандыру 
бойынша кредиторлық берешек 9 460 

Сақтандыру сыйлықақысының алынбаған 
резерві 8 150 438 

Сақтандыру талаптарын реттеуге 
арналған шығындар мен шығыстар 
бойынша резервтер

9 18 723 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 10 18 174 
Басқа міндеттемелер 10 55 297 5 210 
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕР 252 092 5 210 
КАПИТАЛ
Жарғылық капитал 10 3 800 000 3 800 000 
Басқа резервтер 5 684 
Бөлінбеген пайда / (жинақталған шығын) 440 187 (140) 
БАРЛЫҚ КАПИТАЛ 4 245 871 3 799 860 
БАРЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ 
КАПИТАЛ 4 497 963 3 805 070 

Басқарма төрайымы                      Джаксымбетова Г.К.
Бас бухгалтер                                  Дюсекенова С.К.

«Сентрас Коммеск LIFE» өмірді сақтандыру компаниясы АҚ
Жылдағы пайда мен шығын туралы есеп және басқа да жиынтық 

кірістер, 2020 жылы 31 желтоқсанда аяқталды

Мың теңгемен
Ес-
кер-
ту

2020 
жыл

27 желтоқсаннан 
(құрылған күні) 
бастап 2019 
жылғы 31 жел-
тоқсанға дейін

Сақтандыру сыйлықақылары, 
барлығы 12 215 175 

Қайта сақтандыру сыйлықақылары 12
Қайта сақтандыруға берілгендерді 
қоспағанда, сақтандыру 
сыйлықақылары

215 175 0 

Алынбаған сақтандыру 
сыйлықақыларының резервіндегі 
өзгеріс, нетто

12 (150 438) 

Қайта сақтандыруға 
аударылғандарды есептемегенде, 
жиналған сыйлықақылар 

64 737 0 

Төленген шығын, жалпы сома 13 (9 170) 
Төленген шығындар, қайта 
сақтандырушының үлесі 13

Шығындар мен талаптарды өтеу 
бойынша резервтердің өзгеруі, 
барлығы

13 (18 723) 

Шығындар мен талаптарды өтеу 
бойынша резервтердің өзгеруі, қайта 
сақтандырушының үлесі

13

Қайта сақтандыруға берілгендерді 
шегергендегі шығындар (27 893) 0 

Комиссиялық кірістер 14
Комиссия шығындары 14 (31 935) 
Комиссия шығындары, таза  (31 935) 0 
Сақтандыру қызметінің нәтижесі 4 909 0 
Инвестициялық кіріс 15 410 180 
Валюталық операциялардан алынған 
таза табыс 16 197 781 

Басқа шығындар, NETTO (7 288) 
Басқа кірістер 600 673 0 
Жалақы және басқа төлемдер 17 (69 541) 
Әкімшілік және операциялық 
шығындар 17 (52 871) 

Корпоративтік табыс салығынан 
басқа салықтар (7 653) 

Амортизация және тозу (6 121) (70) 
Қаржылық міндеттемелер бойынша 
пайыздық шығыстар (748) (70) 

Операциялық шығындар (136 934) (140) 
Корпоративтік табыс салығына 
дейінгі пайда / (шығын) 468 648 (140) 

Корпоративтік табыс салығы 
бойынша шығыстар 18 (22 637) 

Жыл ішіндегі таза пайда / жыл 
ішіндегі (шығын) 446 011 (140) 

Өзге жиынтық пайдасы
Басқа резервтер (5 684) 
Жыл ішіндегі жиынтық пайда / 
(шығын) жиыны 440 327 (140) 

Басқарма төрайымы                      Джаксымбетова Г.К.
Бас бухгалтер                                  Дюсекенова С.К.

«Сентрас Коммеск Life» өмірді сақтандыру компаниясы АҚ
2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін капиталдағы 

өзгерістер туралы есеп

Мың теңгемен Жарғылық 
капитал

Басқа ре-
зервтер

Бөлінбе-
ген пайда

Бар-
лығы

2019 жылғы 27 
желтоқсандағы жағдай 
бойынша (құрылған 
күні)

0 

Кезеңдегі таза шығын (140) (140) 
Өзге жиынтық пайдасы 0 
Кезеңдегі жиынтық 
шығын 0 0 (140) (140) 

Жарғылық капиталға 
салым 3 800 000 3 800 000 

31 желтоқсанда 2019 3 800 000 0 (140) 3 799 860 
Бір жылдағы таза пайда 446 011 446 011 
Өзге жиынтық пайдасы 5 684 (5 684) 0 
Бір жыл ішіндегі 
жиынтық кіріс 0 5 684 440 327 446 011 

31 желтоқсан, 2020 3 800 000 5 684 440 187 4 245 871 

Басқарма төрайымы                      Джаксымбетова Г.К.
Бас бухгалтер                                  Дюсекенова С.К.

ӘРТҮРЛІ
2. «Спорттық-мәдени кешен» жауапкершілігі шектеулі серік-

тестігі, БСН 041040002898, жарғылық капиталын азайту туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап  1 (бір) айдың ішінде мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: ҚР, Алматы қ., Абай даңғ., 44, 3-қабат, қабылдау бөлмесі. 

ЖОҒАЛТУ
5. «Алматы облысының ветеринария басқармасы» мем-

лекеттік мекемесінің «Ветеринариялық пункттері бар Кеген 
ауданының ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны» ұйымының, 
БСН 180840029656, Жарғысының түпнұсқасы жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын (29.07.2021 жыл).

ТАРАТУ
4. «ImportFruct» ЖШС, БСН 190340005943, өзінің таратылаты-

ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, 
Көкшетау қаласы, «Сұңқар» ықшамауданы, 5 үй, 19-пәтер. 

3. Қостанай облысы әкімдігінің  білім басқармасының 
«Жітіқара ауданы білім бөлімінің Аққарға бастауыш мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі, БСН 970240000176 
(ҚР, Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Аққарға ауылы, 
Комсомольска көшесі, құрылыс 1, пошта индексі 110702) 
Қостанай облысы әкімдігінің   2021 жылғы 29 шілдедегі  
№ 351 қаулысымен  өзінің таратылғаны  туралы  хабарлай-
ды. Шағымдар Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, 
Жітіқара ауданы, Жітіқара қаласы, 4 шағын ауданы, 27 
құрылыс мекенжайы бойынша хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде қабылданады,   телефон  
8-714-35-2-30-37; 8-747-961-31-96.

6. «Каратал АгроТех» ЖШС, БСН 081140012271 (Қа-
зақстан Республикасы, 041011, Алматы облысы, Қаратал 
ауданы, Бастөбе селолық округі, Бастөбе ауылы, Комаров 
көшесі, 1 құрылыс) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
ҚР, А15Е2М2, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 13, «Нұр-
лы Тау» БО, 2В блок, 202 кеңсе, тел.: 87017750584. 

7. «Достық кедені республикалық мемлекеттік меке-
ме» ұйымы, БСН  940940000621, өзінің жойылғандығы 
туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жария-
ланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бой-
ынша  қабылданады:  Алматы облысы, Алакөл ауданы,  
Дос тық ауылдық  округі, Достық ауылы , Теміржолшы-
лар көшесі, 45.

8. ЖШС «ЭНУШ», ЖСН 180240017998, Нұр-Сұлтан 
қаласы, Бейсекбаев көшесі, 24/1 үй мекенжайында ор-
наласқан. Өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. 
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Нұр-Сұлтан 
каласы, Е30 қ., 7 үй, 118 пәтер. Тел: 87022082121

9. «Қамқор Жандар» Мүгедектер қоғамдық бірлестігі 
ұйымы, БСН 161140008012, өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылдана-
ды: Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы, 
Ақбөбек 2 - 60А. Тел.87785101663

Алматы облыстық соты, Алматы облысы бойынша Судьялар 
одағының филиалы, Алматы облысы бойынша Соттар әкімшісінің  
ұжымы Алматы облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы 

ТӘҢІРБЕРГЕНОВ Мұрат Ембергенұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған-туысқандарына қай-
ғысына ортақтасып, көңіл айтады

10. ЖШС «ЖАС ОТАУ» LTD» ұйымы, БСН 140740010882 (Қызылор-
да қаласы, Қармақшы районы, Жосалы кенті, Қорқыт Ата көшесі, 35 үй) 
өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде: Қызылорда қаласы, мкр. 
Мерей, 10/36 мекенжайы бойынша қабылданады. Тел. 87021001040 

11. ЖШС «Пром Строй-Вент»  ұйымы, БСН 120740016898 (Қа-
зақстан, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Гагарин көшесі, 1/3  
үй, пәтер 20, индексі 090000) өзінің жойылғандығы туралы хабарлай-
ды.Шағымдар хабарландыру жарияланған  күннен бастап екі ай ішін-
де мына мекенжай бойынша (Орал қаласы, Гринько, 57) қабылданады.  
Тел.87773148446,87769017979.
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Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

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

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

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

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

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

АЙНА

ЖАҢАӨЗЕНДЕ БҮГІНГІ ТАҢДА 
БІРНЕШЕ ӘЛЕУМЕТТІК НЫСАН 
БОЙ КӨТЕРІП, ХАЛЫҚ ИГІЛІГІНЕ 
ЖҰМЫС ЖАСАП ЖАТЫР. ЖУЫР
ДА РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 
ЖЕРГІЛІКТІ БАҚ ӨКІЛДЕРІНЕ 
АРНАЙЫ ҰЙЫМДАС ТЫРЫЛҒАН 
ПРЕССТУРДА АТАЛҒАН ИГІ 
ІСТЕРДІҢ КУӘСІ БОЛДЫҚ. 

Жаңа амбулаторлық 
нысан

Жаңаөзенге қарасты Қызылсай 
ауылында бұрынғы шағын дәрігерлік ем-
хана тозығы жетіп, ескірген болатын. 
Жақында тұрғындардың көптен бергі 
тілегі орындалып, амбулаторлық жаңа 
ғимарат қолданысқа берілмек.  

– Қызылсай ауылына бір уақытта 15 
келушіге арналған дәрігерлік амбулатория 
қажет болды. Алайда ауылымыздың эко-
номикалық өсімін, бала санының туылу 
көрсеткішін ескере отырып 50 келуші-
ге арналған емхана салып жатырмыз. 
Жақында облыс әкімі арнайы келіп, жаңа 
нысанның құрылысымен танысып кетті. 
Халықтың сұранысына сай УЗИ және 
рентген аппаратына қажеттілік бар екенін 
айттық. Аймақ басшысының шешімімен 
аталған аппараттар беріледі. Енді ауыл 
тұрғындары сол үшін қалаға қатынамай, 
керекті дәрігерлік көмектерін ауылдан 
алуға мүмкіндік туып отыр. Тамыз айында 
аталған нысан пайдалануға беріледі, – деді 
ауыл әкімі Бахтияр Төлебай. 

7500 тұрғыны бар Қызылсай ауылын-
да алдағы жылы өрт сөндіру депосы да 
салынады. Бүгінде жобалық-сметалық 
құжаттары дайындалып жатыр. 

Экопункт
Жаңаөзен халқы қаланы таза 

ұстау ға атсалысуда. Жақында ашыл
ған эко пункттің арқасында мектеп 
жасын дағы балалар далада шашылып 
жат қан қалдықтарды жинап, таза
лық қа үлес қосуда. Экопункттің 
мақсаты – экологиялық мәселелердің 
шеші луіне ықпал ету. 

– Осы жобаның идеясы 2019 жылы 
қағазға түсті. Міне, биыл жүзеге асып 
жатыр. Ашылғанымызға енді бір ай бо-
лады. Осы бір айдың ішінде тұрғындар 
тарапынан бізге 15 тонна қалдық тапсы-
рылды. Оның 50%-ы қағаз, қораптар, 
37%-ы пластик, 13%-ы аллюминийден 
жасалған банкалар. Осы қалдықтар-
ды жинап, еліміздің өзге өңірлерінде 
орналасқан қайта өңдеу зауыттарына 
жібереміз. Қазақстанда қағаз, пластика 
өңдейтін зауыттар ашылып жатыр. Бұл 
– еліміз үшін де, тұрып жатқан қаламыз 
үшін де тазалыққа, экологияға пайдасын 
тигізетін жақсы жоба, – деді эко-пункт-
тің басшысы Бекжан Жәдігерұлы. 

Басшыдан сұхбат алып бола бер-

генімізде дорбаларға сусындардан 
босаған түрлі банкаларды жинап, 
эко- пункт ке әкеле жатқан 6-8 жас ара-
лығын дағы балаларға көзіміз түсті. Қал-
дықтарды еңбектеніп жинап, қаланың 
тазалығына үлес қосып жүрген бүлдір-
шіндердің бұл әрекеттері құптарлық. 
Олар осылай еңбек етіп, күніне 600 теңге 
көлемінде табыс табады екен. Қоқысты 
қабылдаушы апай да «Балалардың бола-
шақ кәсіпкер болатыны қазірден байқа-
лып тұр» дейді.

Эко-пункт – картон, қағаз, кітаптарға 
келісіне 20 теңге, алюминий банкаларға 
келісіне 80 теңге, жоғарғы қысымды 
полиэтилен пленка, әртүрлі тауарды орай-
тын созылмалы пленка, жуғыш құралдың 
сырттарына 30 теңге, ал бөтелке, шыны 
банка, ұн, секер қаптардың келісіне 5 
теңгеден береді. Қала халқы күніне 200 кг 
мен 1 тонна арасында қалдықтар тапсы-
рып отыр.  

Тегін оқыту, тұрақты 
жұмыс

Жаңаөзендік  жұмыссыз қыз 
келіншектер жаңа кәсіп үйренуде. 
Бұрынсоңды ине ұстап көрмеген 
арулар тегін оқудың арқасында 
құрақ құрап, тігін тігіп үйреніп жа-
тыр. Онымен қоймай, олар оқуларын 
сәтті аяқтап, алғырлықтарын көр-

сетсе, тұрақты жұмыс дайын тұр.  
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2018 жылғы 13 қарашадағы №764 қау-
лысына сәйкес, нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті да-
мытудың 2017–2021 жылдарға арналған 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
жасақталып, Жаңаөзен қаласында да 
тұрғындардың әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетін арттыру, шағын және орта кәсіп-
керлік нысандарының дамуына қолдау 
жасау, жұмыссыздықты еңсеру бағыт-
тарындағы жұмыстар қолға алынғаны 
белгілі. Аталған бағдарламаның І бағы-
ты – Қысқа мерзімді кәсіптік оқыту. Ол 
бойынша Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 
халықты жұмыспен қамту орталығында 
тіркеуде тұрғандарға «тігінші» маман-
дығын екі ай ішінде оқытып, әрі қарай 
жұмыспен қамту мәселесін шешуді мақ-
сат еткен «Айша» оқыту орталығы өз 
жұмысын бастады. 

– Өзіміздің тігін шеберханамыз бар. 
Сол шеберханамызға «Нұр Капитал» 
бағдарламасы бойынша 6 миллион теңге 
көлемінде 1%-бен несие алып, өзімізге 
керекті стоноктар алдырған болатынбыз. 
Соған сай жұмыс көлемі де ұлғайып, 
жұмысшылар санын да көбейттік. Қазір-
гі таңда 30 адамды жұмыспен қамтып 
отырмыз. Әлі де 30 тігінші қажет. Сон-
дықтан осы оқу орталығын ашып, үйде 
отырған 30 қыз-келіншекті тігіншілік-

Тәуелсіз елімізде ешкімді соттың шешімінсіз 
жазалауға болмайды. Конституцияға сай, ел азамат-
тары жеке бостандығына, ар-намысы мен қадір-қа-
сиетінің қорғалуына, еңбек етуге, демалуға, білім 
алуға, т.б. құқықтарға теңдей ие. Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Бас ассамблеясы  бекіткен ұйымға мүше 
мемлекеттердің 17 орнықты даму мақсатының бірі 
гендерлік саясат болды. Бұл әйелдер қауымының 
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, тепе-теңдік 
сақтау мақсатын көздеді. Осы тұрғыдан келген-
де Қазақстан гендерлік теңдікке баса мән беріп, 
БҰҰ конвенциясына қосылды. Себебі, кез келген 
мемлекет үшін әйелдер құқығының қорғалуы мен 
мүдделерінің сақталуы қашанда маңызды. Тәуел-
сіз елімізде 2030 жылға дейінгі отбасылық және 
гендерлік саясат тұжырымдамасы бекітіліп, ҚР 
Ерлер мен әйелдердің тең құқықтарының және тең 
мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері туралы, 
ҚР Тұрмыстық сипаттағы зорлық-зомбылық про-
филактикасы туралы  заңдары қабылданды.  Бұл 
шаралардың барлығы әйелдер мен ерлердің билік 
құрылымдарына тең дәрежеде  қатысуын, сондай-ақ,  
кәсібін  дамыту отбасында  құқықтар мен міндеттерді 

ке оқытып жатырмыз. Оқу аяқталған 
соң өзімізге жұмысқа аламыз. Себебі, 
тапсырыс көп, қазіргі таңда үлгермей 
жатырмыз. Бұл әдіс біз үшін де, кәсіп 
үйренушілер үшін де үлкен мүмкіндік 
болып отыр, – деді «Айша» оқыту орта-
лығының иесі Эльмира Құдайбергенова.

Сұранысқа ие кәсіпті меңгеріп жат-
қан келіншектер дән риза.

– Осы күнге дейін жұмыс жасап 
көрген жоқпын. Үйде отырған ана-
мын. Жұмыссыз болып тіркеліп, осы 
орталыққа келдім. Құрақ көрпелерді 
құрап, үйреніп жатырмыз. Болашақта 
осы салада жұмыс жасауға мүмкіндік 
бергеніне қуаныштымын, – дейді қала 
тұрғыны.

Тігіншілікті үйренуші студенттер 
оқуларын аяқтап болғанша 21 787 теңге 
көлемінде шәкіртақы алып отырады. 

Арматура кәсібі 
Жаңаөзенде

Құрылысқа ең қажетті өнімнің 
бірі – арматура. Бұған дейін Ресей, 
Әзірбайжан, Өзбекстаннан тасымал-
данып келген өнім енді өз облысымызда 
өндіріле бастады. 

Осы арқылы құрылыс компанияла-
ры жергілікті өнімді бірнеше есе арзан 
бағаға алуға мүмкіндік алып отыр. 
«ӨзенҚойма» ЖШС «Өзенмұнайгаз» 

АҚ-ның ескі сорғы штангаларын қайта 
өңдеп, құрылысқа арналған арматура өн-
діріп жатыр. Аталған мекеме осы жыл-
дың наурыз айынан бастап іске қосылды. 

– Құрылыс арматурасын өндіреміз. 
Өнімдерімізді Ақтау, Жаңаөзен қаласын-
да салынып жатқан құрылыстарға пайда-
ланып жатыр. Сұраныс өте жоғары. Бір 
мәселе – облыста металлург мамандары 
жоқтың қасы. Мамандығы кәсіпорын 
жұмысына сәйкес келмесе де, Жаңаөзен 
қаласында жұмыссыздықты жою мақса-
тында бүгінгі таңда жергілікті жұмыссыз 
жүрген жігіттерді жұмыспен қамтып, 
өзіміз оқытып, үйретіп алып жатырмыз. 
Қазіргі таңда кәсіпорында 52 жұмысшы 
бар. Табысы 150-170 мың теңгенің арасы. 
Жұмыс 5 күндік. Осы күнге дейін 2 ауы-
сымда жұмыс жасап келдік. Сұранысқа 
сай жақында 3 ауысымға көштік. Күніне 
9-10 тонна арматура өндіреміз. Алдағы 
жоспар – жұмыс көлемін ұлғайту,– деді 
кәсіпорын директоры  Нұрберген Сиихов. 

Жаңаөзенде арматура шығара-
тын тағы бір кәсіпорын бар. «Silkway 
Trading» ЖШС жергілікті 74 адамды 
жұмыспен қамтып отыр. Олар арматура-
ны қара және түсті металл сынықтарын 
қайта өңдеу арқылы жасайды. 

«Silkway Trading» ЖШС директоры 
Марат Қалиев: «Осы жылдың сәуір ай-
ында кәсіпорынды іске қостық. Қазіргі 
таңда жұмысшыларым сұранысқа сай 
4 ауысымда жұмыс жасап жатыр. Осы 
күнге дейін 300 тонна арматура өндірдік. 
Жылына 3500 тонна өндіруге мүмкінді-
гіміз бар. Өнімдерімізді жергілікті кәсіп-
керлер құрылысқа пайдалануға алады. 
Жол шығыны болмағандықтан, әсіресе, 
жергілікті өнім болғандықтан төменгі 
бағамен сатып жатырмыз», – деді.

Кәсіпорын арматурадан бөлек темір-
бетон конструкцияларына арналған дай-
ын металл бұйымдарын, ыстықтай болат 
арматура және болттар мен гайкалар 
дайындайды. 

ОСЫЛАЙША ПРЕССТУР 
БАРЫСЫНДА ЖАҢАДАН 
АШЫЛҒАН НЫСАНДАРДЫ 
АРАЛАП, ХАЛЫҚҚА ПАЙДАЛЫ 
ЖАҒЫН ПАЙЫМДАП, ҚОРЖЫ
НЫМЫЗДЫ АҚПАРАТҚА ТОЛТЫ
РЫП ҚАЙТТЫҚ. 

Жазира ӘБІЛ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

АЙМАҚ

ГЕНДЕР

ХАЛЫҚ СҰРАНЫСЫ — 
ӘКІМДІК НАЗАРЫНДА 

ӘЙЕЛДЕР БИЗНЕСТЕ ДЕ БЕЛСЕНДІ
тең жүзеге асыруына жағдай жасауды қамтиды.  

Ата Заңмен кепілдендірілген әйелдер мен ер-
лердің тең құқығы мен бостандығы гендерлік сая-
саттың негізгі принциптерін айқындайды. Қазақстан 
Республикасының гендерлік саясат концепциясында 
елдегі гендерлік саясаттың негізгі міндеттері бел-
гіленген. Өткен жылы Үкімет қаулысымен жоғары-
да аталған тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 
іс-шаралар жоспарының 2020–2022 жылдарға ар-
налған екінші кезеңі бекітілді. Бұл жоспарда отбасы 
институтын нығайту, репродуктивті денсаулықты 
сақтауға жағдай жасау, балалар мен әйелдерге 
қатысты зорлық-зомбылықты болдырмау, гендер-
лік сауаттандыруды көтеру сынды т.б. ауқымды 
мәселелер қарастырылды. Сонымен қатар, тұжы-
рымдамада 2030 жылға дейін басшылық қызмет 
атқаратын әйелдердің ара салмағын 30 пайызға кө-
бейту жоспарланған. Бүгінде мемлекеттік қызмет-
те, кәсіпте, сот, құқық қорғау органдары, қай салада 
болсын қыз-келіншектер ерлермен тең еңбек етуде. 

Дүниежүзілік банктің мәліметіне сай Қазақстанда 
шағын және орта бизнестің 45 пайызға жуығын 
әйелдер басқарады.

Гендерлік стратегияны жүзеге асыру барысында 
заңнамаларға оң өзгерістер енді. Мысалы, Еңбек ту-
ралы заңмен әйелдердің еңбегін – ауыр, сондай-ақ, 
зиянды және қауіпті жұмыстарда пайдалануға және 
олардың өздері үшін белгіленген шекті нормалардан 
асатын жүкті қолмен көтеруіне және жылжытуы-
на тыйым салынған. Сонымен қатар, әйелдердің, 
жүкті және баласы бар әйелдердің еңбегін реттеу 
ерекшеліктерін бекітетін нормалар бар. Әлеуметтік 
төлемдер ұсыну жүйесінде бала тууына және бір 
жасқа толғанға дейін бала күтіміне, мүгедек бала-
ны тәрбиелеушілерге, 18 жасқа дейінгі балаларға, 
көпбалалы аналар мен отбасылар үшін арнаулы 
мемлекеттік жәрдемақылар қамтылған.

Қазақстанның гендерлік саясатының ерекшелігі 
гендерлік жобалардың инициаторлары Президент 
пен мемлекеттің болуында. Еліміздің  Қылмыстық 

және Қылмыстық процестік  кодекстері жаңартыл-
ды. Мысалы, зорлау, яғни, жәбірленушіге немесе 
басқа адамдарға күш қолдану, жәбірленушінің дәр-
менсіз күйін пайдаланып жыныстық қатынас жасау 
ауыр санаттағы қылмысқа ауыстырылды, әрі бұл 
мәселеде  тараптардың татуласу мүмкіндігі алынып 
тасталды. Осының өзі-ақ біздің мемлекет үшін 
әйелдер құқығының қорғалуы мен олардың мүдде-
лерінің сақталуы қашан да маңызды екенін көрсе-
теді. Гендерлік саясатты жүзеге асырудың табысты 
болуы қоғамның бұл мәселені қалай түсінетіндігіне 
байланысты. Мемлекеттік деңгейде межеленген 
мақсаттардың бірі – әйелдердің тең құқылығы 
көрсеткіші бойынша ең дамыған 30 елдің қатарына 
ену. Сондықтан, гендерлік теңдікті құқықтық бекіту 
үздіксіз жетілдіруді талап етеді.

Динара ДЖУЗБАЕВА,
Әуезов аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 


