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(Соңы 3-бетте)

Еліміздің екінші президентін сайлау 9-маусымға белгіленгелі бері көпшіліктің көңілін күпті еткен мәселелер 
көп еді. «Президенттікке үміткер болып кімдер түседі, NurOtan кімді кандидат етіп ұсынады?» деген сауалдар 
талқыланып, әртүрлі болжамдар айтылып жүрген. Осы аптада бірнеше үміткердің есімі белгілі болды. 

Алдымен 22-сәуір күні Орталық сайлау комиссиясы (ОСК) президенттікке үміткер болып «Ұлы дала қыран-
дары» РҚБ-нің ұсынуымен Сәдібек Түгел тіркелгенін мәлімдеді.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Райхан МАМЫРОВА, Зертханалық медицина және сараптау 
қауымдастығының президенті:
– Жұртшылық арасында медициналық қызмет көрсету мекеме-

лерінің жұмысына қатысты әрдайым түрлі сын-пікірлер айтылып 
жатады. Оның кейбірі негізсіз де емес. Дегенмен, бұл мәселеге бір-
жақты ғана қарауға болмайды. Бұл саладағы түйткілді жағдайдың 
бәрі негізінен сұраныс пен ұсыныстың алшақтығынан туындайды. 
Оған кеңестік дәуірдегі тегін медициналық қызмет көрсету жүйесінің 
теріс ықпалы бар.

 Халық көп жағдайда өз денсаулығына ең алдымен өзі жауапты 
екенін әлі толық түсініп, сезініп жатқан жоқ. Аурудың алдын алу үшін 
дер кезінде тексеріліп, кемінде жылына 1 рет диагностикадан өтіп 
тұру керек екенін білсе де, оған арнайы уақыт бөлмейді. Жасырып 
қайтеміз, әсіресе біздің өз қандастарымыздың арасында әлі күнге 
дейін ауруы әбден асқынған кезде ғана дәрігерге келетіндер өте көп.  

Ойталқы
Динара ДОСАЛЫҚЫЗЫ, Акушерлік, гинекология және перинатология 

ғылыми орталығының Басқарма төрайымы:
– Ана денсаулығын сақтау – еліміздің келешектегі демография-

лық, экономикалық, еңбек, әлеуметтік, мәдени және қорғаныс 
әлеуетінің негізін қалыптастыратын, денсаулық сақтау жүйесінің 
басты бағытының бірі. Бүгінде елімізде бала туу көрсеткіші өсуде, 
ең жоғарғы репродуктивтік белсенділік 24-29 жас аралығында бай-
қалады. Қазақстанда 2016–2019 жылдарға арналған жүктілік және 
босандыру қызметінің біріктірілген моделін енгізу бойынша «Жол 
картасы» әзірленді, соған сәйкес, 2019 жылы халықтың өмір сүру 
ұзақтығы 72,7 жасқа дейін ұлғайып, ана мен бала өлім-жітімі азаяды 
деп күтілуде. Тұңғыш Президент Жолдауындағы тапсырма аясында 
денсаулық сақтаудағы медициналық қызметтің сапасын арттыру 
үшін кадр тапшылығы мәселесі де кезең-кезеңімен шешіліп келеді. 

Ғылым мен технология қарыштап 
дамып жатқанымен, жыл сайын 
елімізде жүздеген мың адам аурудан 
көз жұмуда. Олардың арасында ең-
бектеген сәби де, енді ғана оң-солын 
тани бастаған жасөспірім де, үлкен 
өмірге жаңа басқан жастар мен ең-
бек жасындағы ересек адамдар да, 
сонымен қатар бейнетінің зейнетін 
толық көріп үлгермеген зейнеткер де 
бар. Халық денсаулығына қатысты 
бұл мәселеге мамандардың пікірі 

қандай?

 (Соңы 3-бетте)

СҰХБАТ МӘСЕЛЕ

(Соңы 5-бетте) (Соңы 3-бетте)

ДҰРЫС ҚОЙЫЛҒАН ДИАГНОЗ – 
ЖАРТЫЛАЙ ЕМ

Бұл шарада қауымдастық президенті, 
медицина ғылымдарының докторы 
Мұстафа Рысұлы еліміздегі зертханалық 
медицинаның жай-күйін таныстырған 
соң, кәсіби мамандар үшін аса көкейтес-
ті мәселенің бірін қозғады. Ғалымнан 
оның жай-жапсарын қарапайым оқыр-
манға түсініктірек етіп айтып беруін 
өтінген едік.

– Науқастарға қойылатын диагноз-
дың 70 пайызы диагностикалық зерт-
теулер нәтижесі бойынша қойылады. 
Әсіресе, бас, жүрек, бауыр, бүйрек 
сияқты ішкі ағзалардағы ауруларды 
зертханалық зерттеусіз анықтау мүмкін 
емес. Қазір елімізде Денсаулық сақтау 
министрлігінің «Даму» электронды 
жүйесі бар. Олар дәрігерлер көру үшін 

АЛМАТЫДА ЗЕРТХАНАЛЫҚ МЕДИЦИНА БО ЙЫНША VII ХА-
ЛЫҚАРАЛЫҚ КОНГРЕСС ӨТТІ. ОНЫ ХАЛЫҚ АРАЛЫҚ КЛИНИ-
КАЛЫҚ ХИМИЯ МЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ МЕДИЦИНА ФЕДЕРА-
ЦИЯСЫНЫҢ (IFCC) ҚОЛДАУЫМЕН ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
МИНИСТРЛІГІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ЗЕРТХАНА ДИАГНОСТИКАСЫ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ БІРЛЕСІП 
ҰЙЫМДАС ТЫРДЫ.

есептеліп жасалған. Мысалы, адам 
ағзасындағы ақуыз көрсеткіші жапонда 
25-45, немісте 30-50 болуы мүмкін. Ал, 
біздің дәрігер алдына келген қазақтың 
көрсеткішін олармен салыстырып, сол 
бойынша диагноз қоя ды. Бұл, меніңше 
дұрыс емес, – дейді Мұстафа Рысұлы.

ауруханалардағы компьютерлерге рефе-
рентті интервалдарды енгізіп қоюымыз 
керек деп отыр. Ондағы зертханалық 
құрал-жабдықтар әрқилы. Біреуі Қы-
тайда, екіншісі Жапонияда, үшіншісі 
Германияда, төртіншісі АҚШ-та жа-
салған дегендей. Яғни олардың ре-
ферентті интервалдары өз халқына 

2-бет

ОН СЕГІЗ ЖЫЛДА ОН ТӨРТ 
РЕТ ӨЗГЕРГЕН ЗАҢ

3-бет

8-бет

«АЗАМАТТАРДЫҢ АЛҒЫСЫ – 
СУДЬЯЛАР ҮШІН 

ЕҢ ҮЛКЕН МАРАПАТ»

САЙЛАУ БӘЙГЕСІ 
БАСТАЛДЫ 

ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚАЛАЙ ЖАҚСАРТАМЫЗ?

Азат РАИСОВ, Қызылорда облысы бойынша 
ҚАЖ департаментіне қарасты ЗК-169/4 мекемесінің 
бастығы, әділет подполковнигі: 

ОТАНДЫҚ ТУРИЗМ: 
БАҒА ҚЫЗМЕТКЕ САЙ ЕМЕС

«ТҮЗЕЛГІСІ 
КЕЛМЕЙТІН 
АДАМ 
БОЛМАЙДЫ»

– Айдос Қартаңбайұлы, Жоғарғы Сот қоғаммен 
байланысқа, ашықтыққа зор мән беріп келеді. Көп-
теген мемлекеттік органдар мұндай үрдіске енді 
ғана көшуде. Тым ашықтық жұмыстарыңызға ке-
дергі келтірмей ме?

– Ежелгі Рим ойшылы Цицерон айтқандай, әділдіктің 
екі алғышарты бар: ешкімге зияныңды тигізбеу және 
қоғамға пайда әкелу. Өкінішке орай, біздің қоғамда 
біреу ге зиянын тигізетіндердің қатары азаймай отыр. 
Бұған соттарда қаралып жатқан миллиондаған істер 
дәлел. Олардың басым бөлігі – азаматтық даулар. Бірі 
– мүлігінен, ақшасынан, баспанасынан, енді бірі – жұ-
мысынан, бизнесінен, отбасынан айырылғандар. 

АЙДОС САДУАҚАСОВ, Жоғарғы Соттың 
баспасөз хатшысы:
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САЙЛАУ КҮНДЕЛІГІ

Құқығыңа құлақ сал!

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
тіркеу қызметін бұрын әділет органдары 
атқаратын. Былтырғы жылдан бері осы 
күрделі іс «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының құзырына 
өтті. Соған орай, түсіндіру жұмыстары 
тұрақты жүргізіліп, корпорация арқылы 
көрсетілетін қызметтер реті таныстырылу-
да.

Мәселен, енді жылжымайтын мүлiкке 
құқықтарды (ауыртпалықтарды) мем-
лекеттiк тiркегенде бұрынғыдай әділет 

органдарын жағаламай, тікелей мем-
лекеттік корпорацияға жүгіну керек. 
Сонымен қатар, құжаттың телнұсқасын 
және тiркеу iсi құжаттарының көшiр-
мелерiн беру бойынша сұрауға да осы 
орталық арқылы жауап алуға болады. 
Бұдан бөлек, жылжымайтын мүлiктiң 
болмауы (болуы), жылжымайтын мүлікке 
тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және 
оның техникалық сипаттамалары туралы 
анықтаманы да корпорация қызметкер-
лері жедел әрі қиындықсыз қолыңызға 

АНЫҚТАМА АЛУДА ҚИЫНДЫҚ ЖОҚ ұстатады. Жылжымайтын мүлiкке тiркелген 
құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы 
анықтамалар беру, сондай-ақ, мемлекеттік және 
уәкілетті органдарға құқықтық кадастрдан ақпа-
раттар ұсынуды да бұдан былай Мемлекеттік 
корпорация жүзеге асыратынын қаперде ұстаға-
нымыз жөн.

Қазақстан Республикасының «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем-
дер туралы» кодексінің 553-бабымен қарас-
тырылған тіркеу алымдары 2018 жылдың 1 
шілдесінен бастап алынып тасталып, жылжы-
майтын мүлікке құқықтарды тіркеу үшін бюд-
жетке төленетін тіркеу алымдары тікелей 

мемлекеттік корпорацияға төленетін болды.
Осындай жаңалықтың барлығы бүгінгі күн-

ге дейін арнайы жиындарда жан-жақты сөз 
болып, бұқаралық ақпарат құралдарында кең 
көлемде насихатталып келеді. Бір орталықтан 
барлық қыз метті алуға болатынына көз жеткізген 
тұрғындар жаңа бастамаға оң бағасын беруде.

А.АБЛАКИМОВА,
«Азаматтарға арналған үкімет» 

МК Алматы қаласы бойынша 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

тіркеу басқармасының 
аға сарапшысы

2004 жыл: Бұл жылы баламасыз сай-
лау, алдын ала дауыс беру алынып тас
талып, сайлау комиссияларын жасақтау
дың жаңа тәртібі енгізілді. Сондайақ, 
сайлаушылардың тізімін құру қағида-
ты өзгеріп, сайлаушыларды тізімдеу 
тұрғылықты жері бойынша жүзеге асатын 
болды. Яғни, сайлаушылар өзінің сайлау 
құқығын тұрақты тіркеудегі мекенжайына 
бармайақ жүзеге асыра алатын болды. 
Ал, кандидаттардың барлығына тең дәре-
жеде БАҚ арқылы үгітнасихат жүргізуге 
заңмен кепілдіктер берілді. Отандық және 
халықаралық байқаушылардың құқықта-
ры едәуір кеңейді.

2007 жыл: Дәлірек айтқанда, осы 
жылдың мамырында Ата Заңға енгізілген 
толықтыруларға байланысты ҚР «Сайлау 
туралы» заңы тағы жаңарып, Парламент 
Мәжілісін қалыптастырудың жаңа тәртібі 
белгіленді. Сондайақ, саяси партиялар-
дың сайлау комиссияларының жұмысына 
қатысу мүмкіндігі артты. 

2009 жыл:  Бұл жылы енгізілген 
маңызды өзгерістердің бірі – Парла-
мент Мәжілісін, екінші партия заңда 
белгіленген 7 пайыздық кедергіні еңсер-
меген жағдайда да, кемінде екі саяси 
партияның қатысуымен құруға мүмкіндік 
беретін құқықтық тетіктің енгізілуімен 
байланысты болды. Аталған тетіктің ен-
гізілуіне 2007 жылы өткізілген Парламент 
Мәжілісінің депутаттарын сайлауда дауыс 
беру нәтижелері бойынша қалған барлық 
партиялар заңда белгіленген 7 пайыздық 
кедергіні еңсермегендіктен, барлық ман-
даттар бір партияға тиесілі болғандығы 
септігін тигізген еді. Бұдан басқа сайлау 
алдындағы үгітті жүргізу тәртібін регла-
менттейтін және кандидаттар мен саяси 
партияларға бұқаралық ақпарат құрал-
дарына қолжетімділіктің тең шарттарын 
қамтамасыз ететін баптарға өзгерістер 
енгізілді. Жергілікті өкілді органдардың 
(мәслихаттардың) шығып қалған депу-
таттарының орнына қайта сайлаудың 
бірыңғай күні белгіленді.

2011 жыл: Яғни, осыдан сегіз жыл 
бұрын енгізілген толықтыруларға сай,  
елімізде кезектен тыс Президент сайла-
уын тағайындау мен өткізу тәртіптері қа-
лыптасты. Соның ішінде, толықтырулар 
кезектен тыс президент сайлауын Прези-
дент тағайындайтынын бекітті. Әрі сол 
бекітілген күннен бастап екі ай мерзімде 
кезектен тыс Президент сайлауы бел-
гіленген ережелерге сәйкес өткізілетіні, 
ал кезектен тыс Президент сайлауынан 
кейінгі Президенттің кезекті сайлауы бес 
жылдан кейін жарияланатыны анықтал-

ды. Осы ретте сайлау ісшараларын өткізу 
мерзімін Орталық сайлау комиссиясы 
анықтайтын болды.

2013 жыл: Бұл жолы толықтырулар 
Парламент Сенаты мен Мәжілісінің 
кезектен тыс сайланған депутаттары-
ның өкілеттіктерінің конституциялық 
мерзімін есептеуге қатысты енгізілді. 
Еске түсірсек, еліміз егемендік алған 
жылдан бері Қазақстанда ел азаматтары 
екі мәрте референдумдық науқанға, алты 
мәрте президентті сайлау науқанына, бес 
рет Парламент Мәжілісі депутаттарын 
сайлау науқанына қатысыпты. Сонымен 
қатар, 2009 жылдан бастап сайлаушы-
лар жылына екі рет мәслихаттан шығып 
қалған депутаттар орнына жаңасын сай-
лауға қатысады.

Қазақстан азаматтарының сайлау 
және сайлану құқығы: Бұл ҚР Консти-
туциясының 33-бабында қарастырылған.  
Яғни, аталған бапта: «он сегiз жасқа 
жеткен азаматтардың тегiне, әлеуметтiк, 
лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, 
жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге 
көзқарасына, нанымына, тұрғылықты 
жерiне немесе кез келген өзге жағдаят-
тарға қарамастан, мемлекеттік органдар 
мен жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дарын сайлауға және оларға сайлануға, 
сондай-ақ, республикалық референдумға 
қатысу құқығына кепілдік береді» деп 
көрсетілген. 

Алайда, сот iсәрекетке қабілетсiз 
деп таныған, сондайақ, сот үкiмiмен 
бас бостандығынан айыру орындарында 
отырған азаматтардың сайлауға және 
сайлануға, республикалық референдумға 
қатысуға құқы жоқ.

Әлбетте, Ата Заңымыздың және ҚР 
«Сайлау туралы» заңының ережелеріне 
сәйкес, Президентті, Парламент Мәжілісі 
мен жергілікті өкілетті органдар депутат-
тарын, сондайақ, Қазақстан Республика-
сы жергілікті органдарының мүшелерін 
сайлау жалпыға бiрдей, тең және төте 
сайлау құқығы негiзiнде жасырын дауыс 
беру жағдайында өткiзiледi.

Қазақстан Республикасының Прези-
денті бес жыл мерзімге сайланады. Рес
публика Президенті болып тумысынан 
Республика азаматы болып табылатын 
қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді 
еркін меңгерген әрі Қазақстанда соңғы 
он бес жыл тұратын республика азаматы 
сайлануға құқылы.

К.ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

«Макроэкономикалық пікірталас. 
Қазақстан: жоғары тұрақтылық және 
жаңа тәуекелдер» деп аталатын дөңге-
лек үстел жиында Азия даму банкінің 
Қазақстандағы өкілдігінің директоры 
Джованни Капаннели халықаралық 
қаржы институттарының ел экономика-
сына қатысты болжамдарының нақты 
жағдаймен сәйкес келе бермейтінін сөз 
етті. Оның айтуынша, республикада 
мұнай өндіру әлі де маңызды рөл атқа-
рады. Бұл алдағы бірнеше жылда да 
жалғасатын болады. Себебі статистика-
лық көрсетуде өндіру өнеркәсібінің үлесі 
үлкен. Қазақстан минералдық шикізат 
өндіруге әлі тәуелді. Өндіріс пен ауыл 
шаруашылығының үлесі өзгерген жоқ. 

«Жиынтық ішкі өнімдегі (ЖІӨ)  ауыл 
шаруашылығының үлесі 5 пайызға да 

жетпейді. Экономиканың мұнайгаз 
секторына қатты тәуелді болуы оны әр-
тараптандыруға кедергі жасауда. Өндіріс 
пен ауыл шаруашылығы әлі жеткілікті 
дамымаған. Құрылымдау мен транс-
формациялау дұрыс жолмен жүрмеді. 
Экономикалық тиімділіктің төмендігі 
өзгерген жоқ. ЖІӨ құрылымына қарасақ 
Үкімет бағдарламаларының тиімділігі 
жоғары болмай тұр. «100 нақты қадам – 
ұлт жоспарының» жүзеге асуына уақыт 
керек. Енді жаңа өнеркәсіп бағдарлама-
сы экономиканы әртараптандыруға мүм-
кіндік береді деп үміттенеміз», – дейді 
Д.Капаннели.

Азия даму банкі өкілдігі басшысы-
ның  пайымдауынша, кеңестік дәуірде 
бүкіл одақтың нан қоржыны болған Қа-
зақстан мұнай өндірісі дамығалы ауыл 

ҚАРЖЫ

ЭКОНОМИКАНЫ 
ДАМЫТУ РЕЙТИНГІ 

ӘЛІ ТӨМЕН
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАНЫ ӘРТАРАПТАНДЫРУДА ӘЛІ 

ДЕ ШИКІЗАТ ӨНДІРІСІНЕ ТӘУЕЛДІЛІКТЕН АРЫЛА АЛМАЙ 
КЕЛЕ ЖАТЫР. БҰЛ АЛМАТЫДА ЖЫЛ САЙЫНҒЫ FITCH 
RATINGS АГЕНТТІГІНІҢ ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША КОНФЕРЕН-
ЦИЯСЫНДА ТАЛҚЫЛАНДЫ.

Парламент Сенатының жалпы отырысында ҚР Жоғарғы 
Сотының судьялары лауазымдарынан босатылды. Атап 
айтқанда, Ғалия Бақытжанқызы Аққуова, Әділ Жамбасбайұлы 
Құрықбаев, Амангелді Өмірбайұлы Сәрсенбаев, Моряк 
Смағұлұлы Шегенов орнынан түсуіне байланысты, ал Еліс 
Нұрқасымұлы Әбдіқадыров басқа лауазымға тағайындалуына 
орай ҚР Жоғарғы Сотының судьясы қызметінен босатылды. 

«ҚР Президентінің Жарлығымен Е.Әбдіқадыров Алматы 

облыстық сотының төрағасы қызметіне тағайындалды. Зей
неткерлік жасқа толуына байланысты Ғ.Аққуова, Ә.Құрықбаев, 
А.Сәрсенбаев және М.Шегенов отставкаға кетті», – деді 
Жоғары сот кеңесінің төрағасы Талғат Донақов. Талқылаудан 
кейін Сенат депутаттары аталған судьяларды қызметтен босату 
туралы шешімді қабылдады.

Қазақпарат

ОТЫРЫС

қаулысына өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізіліп, ол қолданысқа енді. Жаңа 
талап бойынша, сот шешімінде беріл-
ген талап арыздың жауабымен бірге, 
оған қойылатын талаптарды сақтаудың 
маңыздылығы, қабылданған шешімнің 
уәждерін дұрыс көрсету, сот актісінің 
құрылымына қойылатын талаптардың 
сақталуы назарға алынды. Нормативтік 
қаулыда сот актісін компьютерде да
йындау кезінде бірыңғай қаріппен жүр-
гізу, оның көлемі, баяндаудың өзге де 
сипаттамалары туралы талаптарды 
қам тиды. Бұдан былай судьялардың 
қабыл данған шешімінің мәнін, уәждерін 
және құқықтық салдарын түсіндіруі 
қарастырылған. Көрсетілген әрекеттер 
сот актісінің мазмұнын дұрыс түсінуге 
мүмкіндік береді.

Бүгінгідей жаһандану дәуірі адамдар-
дың бәсекеге қабілетін арттырып, заман 
ағымына сай өзін күнделікті жетіл-
діріп отыруды талап етеді. Республика 
судьялары да «Сапалы нәтиже» жо-
басының аясында қайта оқыту семи-
нартренингтерінде өз білімдері мен 

тәжірибелерін нығайта түсуде. Күні 
кеше Маңғыстауда өткен осындай се-
минарда судьялар сот актісін жасау-
дың негізгі талаптарын, тараптардың 
уәждеріне нақты жауаптарды көрсете 
отырып қабылданған шешімнің мәнін 
ұғынықты баяндау қажеттігін, сот ак-
тісін ол жарияланғаннан кейін түсіндіру 
әдістемесін пайдалануды меңгерді. 
Мұндай семинартренинг өткен жылы да 
ұйымдастырылып, судьялар сот актілері 
сапасының критерийлері мен олардың 
жаңа нысанына қатысты туындайтын 
өзекті мәселелерді талқылап, көпшілік 
алдында сөйлеу тәсілдері бойынша, 
қабылданған сот шешімінің мазмұнын 
дәйекті түрде жеткізу және сот процесі-
не қатысушылардың сұрақтарына ден 
қою стратегиясын үйренді. Осылайша 
судьялар жаңа жобалар негізінде өздерін 
шыңдай түсуде. 

Өмірзақ САДЫҚОВ, 
Маңғыстау облысы 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі алғашқы бес жылдықта қа-
былданған конституциялық заңдардың бірі «Қазақстан Республи-
касындағы сайлау туралы» заң. 1995 жылдың қыркүйек айында 
күшіне енген бұл заңға соңғы 18 жылда 14 рет өзгертулер мен 
толықтырулар енгізіліп, 800-ге жуық түрлі түзетулер жасалыпты. 
Осы орайда, жылдар бойы сан мәрте сүзгіден өткен сайлау туралы 
заңымызға қашан және қандай өзгерістер мен толықтырулар енгізіл-
генін еске түсірейік. Жалпы аталған заңнамадағы басты өзгерістер 
2004, 2007, 2009 жылдарды қамтиды. 

ОН СЕГІЗ ЖЫЛДА 
ОН ТӨРТ РЕТ 

ӨЗГЕРГЕН ЗАҢ

ЖОҒАРҒЫ СОТТЫҢ ТӨРТ СУДЬЯСЫ 
ОТСТАВКІГЕ КЕТТІ

шаруашылығын ұмытқан. Өз әлеуетін 
білгенмен оған назар аудармайтын бол-
ды. Сондықтан, азықтүлік тауарларын 
экспорттаудың орнына неттоотимпортер 
боп отыр. Жайылымдық жері де, суар-
малы егістік жері де жеткілікті және жа-
нында Қытай сияқты үлкен нарығы бар 
елде ауылшаруашылық бағдарламасын 
ары қарай дамыту керек. Ол экономи-
каның қозғаушы секторы болуы тиіс. 
Маркетингтік инфрақұрылымды дамыту 
қажет. Мұның барлығы Қазақстанның 
әлеуетін көтереді. Және елге көмек бе
руге ынталылар да аз емес. Мәселен, 
олардың атсалысуымен республикаға 
келген 3 американдық компания да ауыл 
шаурашылығын инвестициялауға дайын.

«Қазақстан алдымен өз әлеуетін әр-
тараптандыруы қажет. Акценттің бұған 
дейін мұнайгаз саласына аударылуы 
ондағы жоғарғы кіріске байланысты 
болып отыр. Әртараптандыру мұнайгаз 
секторымен бірге экономиканы да тиімді 
етеді. Ол халықтың табысын ұлғайтып, 
экономиканың даму қарқынын артты-
рады. Жалпы үкіметтің адам капиталын 
арттыру, басқару тиімділігін көтеру мен 
тікелей шетелдік инвестиция тартуға мән 
беруі  дұрыс бағыттар», – дейді  Еуропа 
қайта құру және даму банкінің жетекші 
аймақтық экономисі Ханс Хольцхакер. 

Оның пайымдауынша, экономиканы 
әртараптандыруда реалист болу керек. 
Негізгі капиталдағы шетелдік тікелей 
инвес тиция негізгі секторда. Әртарап-
тандыру мұнайдан кету деген сөз емес. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті» 

МЕЖЕ

«САПАЛЫ НӘТИЖЕ»
СУДЬЯЛАРДЫ 
ШЫҢДАЙ ТҮСТІ

Тәуелсіздіктің тұғырын тіктегелі 
сот жүйесінде тың реформалар жүр-
гізіліп, адамдардың құқықтары мен 
бостандықтарын қам тамасыз ететін 
заңнамаларды жетілдіру ойдағыдай іске 
асырылуда. Былтырдан бері Жоғарғы 
Сот төрағасы Жақып Асановтың баста-
масымен сот жүйесін дамытудың жеті 
түйіні бойынша соттар іргелі жұмыстар 
іске асырған болатын. Соның ішінде 
«Үлгілі сот», «Мінсіз судья», «Сапалы 
нәтиже» жобалары негізінде соттар мен 
судьяларға қойылатын талаптар қатаңда-
тылып, бірқатар өзгерістер де енгізілді. 

Сонымен бірге, 7 түйіннің негізінде 
бітімгершілік, медиация рәсімдерінің 
арнасы кеңейіп, ауылаудандарда Билер 
кеңесі жұмыс жасай бастады. Сот саласы 
цифрландыруда, бірқатар материалдар-
ды нотариустар мен прокурорлардың 
қарауына беруде үлкен мән бар. Бұл 
жаңашылдықтың артында азаматтардың 
мәселелерін жылдам шешуге деген ынта 
жатыр. Соттардағы барлық игі шаралар 
адам құқықтары мен бостандықтарының 
жоғары дәрежеде қорғалуын қамтамасыз 
етеді.

«Сапалы нәтиже» бағдарламасы-
ның негізінде былтыр 1 қыркүйек-

тен бастап Жоғарғы 
Соттың «Сот шешімі 
туралы» нормативтік 
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Райхан МАМЫРОВА, Зертханалық медицина және сараптау 
қауымдастығының президенті:

Динара ДОСАЛЫҚЫЗЫ, Акушерлік, гинекология және 
перинатология ғылыми орталығының Басқарма төрайымы:

Сауалнаманы әзірлеген Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, «Заң газеті»
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Сондықтан олар кейде «жақынымыз ауруханаға өз аяғымен барып, 
жүре алмайтын жағдайға түсіп қалды. Дұрыс ем жасамай өлтіріп тынды. 
Қазіргі дәрігерлер білімсіз және біліктілігі төмен, адамға емес қағазға 
ғана қарайды», деген сияқты түрлі әңгімелер айтып жатады. Егер 
халық өз құқығын дұрыс пайдаланып, уақытылы диагностикалық тексе-
рулерден өтіп тұрса бұл саладағы қордаланған мәселенің түйіні біршама 
тарқатылар еді. Өйткені зертханалық тексеру ғана емес, науқастың 
диагнозын қою мен оны емдеу деңгейі жағынан да Қазақстанның меди-
циналық ғылымының әлемде өз орны бар. Алыс-жақын елде мойындалған 
ғалымдарымыз да жеткілікті. Енді тек халықтың құқықтық сауатын 
көтеріп, олардың да бұл саланың дамуына қосар үлесі қомақты екенін 
ұғындыру қажет. Бұл үшін әрбір адам өз табысының белгілі бір бөлігін 
тұрақты түрде денсаулыққа бөлу керек екенін жұртшылыққа түсіндіріп, 

Ойталқы

(Соңы. Басы 1-бетте)

ҚОҒАМ

ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚАЛАЙ ЖАҚСАРТАМЫЗ?

жан-жақты үгіт-насихат жұмысын жүргізу қажет. Тойға баруға уақытын да, ақшасын да аямайтын 
ағайын медициналық тексеруден өтіп, алдын ала емделуге дер кезінде көңіл бөлмесе оған ешкім 
көмектесе алмайды.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ МӘСЕЛЕ

Мысалы, республика бойынша 2018 жылы 245 акушер-гинеколог, 52 анесте-
зиолог-реаниматолог жұмысқа қабылданып, бала босандыру ұйымдары 77-ден  
81%-ға дейін  жабдықталды. Қазіргі таңда республика бойынша шамамен 4 мыңдай 
акушер-гинеколог көмек көрсетеді. Егер жүкті әйел уақытылы тексеріліп, барлық 
қауіп-қатер туралы мағлұмат алса, аурудың асқынуына жол берілмейді. Бұл дәрігер-
лерге де дер кезінде тиісті шара қабылдауға мүмкіндік туғызады. Әйел жүктілікке 
дейін акушер-гинекологтың және терапевтің қабылдауына барып, медициналық 
тексеруден өтуі тиіс. Қажет жағдайда, кардиолог, эндокринолог, генетик, гемато-
лог және тағы басқа дәрігерден қосымша кеңес алғаны дұрыс екенін айтамыз. Олар 
жүктіліктің 12 аптасына дейін міндетті түрде тұрғылықты жері немесе тіркелген 
мекенжайы бойынша емхананың әйелдер консультациясына есепке тұруы керек. Сондай-ақ, қауіп тудыра-
тын белгілер байқала қалса, бірден дәрігерге жүгінгені абзал. Босануға дейінгі даярлықты арттыру, туа 
біткен және тұқым қуалайтын аурулардың алдын алу үшін босану алдындағы скринингке қоса, хромосомды 
патологияның пайда болуына жол бермес үшін биохимиялық скринингтен өтуі тиіс. «Сақтансаң сақтаймын» 
деген халық даналығы тегін айтылмаған.

Бұған дейін «Табиғат» экологиялық 
одағының төрағасы Мэлс Елеусізов пен 
«Қазақстандағы орыс қауымдастығы» 
атынан Жақсыбай Бәзілбаев додаға түс
пек болғанды. Алайда ОСК олардың 
құжаттары тіркелген не тіркелмегенін әлі 
жария еткен жоқ. Солармен салыстыр ғанда 
Сәдібек Түгелдің бір күнде тиісті дауысты 
да, қаржыны да дабырасыз жинап, тіркеле 
қалғаны жұмбақтау болып қалды... 

Бастысы ол да емес,  көпшілікті 
NurOtan кімді ұсынатыны қызықтырған 
болатын. 23сәуірде партияның кезектен 
тыс ХІХ съезінде негізгі үміткер де жария 
етілді. Аймақтардан 623 делегат қатысқан 
жиынды ашқан партия төрағасының орын
басары Мәулен Әшімбаев сөз кезегін пар
тия төрағасы Н.Назарбаевқа берді. Тұңғыш 
Президент өз сөзінде өкілеттігін тоқтатуға 
3 жыл дайындалғанына, елімізді бұдан ары 
басқаратын адам туралы ұзақ ойланғанына 
тоқталды. Және, лайықты тұлғаны тағай
ындағанына сенімді екенін айтты.

– Құрметті отандастар, екі апта бұрын 
Тоқаев кезектен тыс сайлау өткізуге қол 
қойды. ҚасымЖомарт Тоқаев айқын сая
сат жүргізуді жақсы біледі. Бұл арқылы 
біз бүкіл әлемге демократиялық жолды 
таңдағанымызды тағы дәлелдедік. Қа
зақстандықтар бүгінгідей тарихи кезеңде 
бірлік танытады деп сенемін. Партия 
атынан ҚасымЖомарт Тоқаевты Прези
дент сайлауына кандидаттыққа ұсынамыз. 
ҚасымЖомарт Тоқаевты мемлекетті бас
қаруға әбден лайық деп есептеймін, мен 
оған сенемін, – деді Н.Назарбаев.

Тұңғыш Президенттен кейін сөз алған 
қоғам қайраткерлері мен депутаттар, 
облыс әкімдері, қоғамдық ұйым өкілдері 
және саясаттанушылар Н.Назарбаевтың 
ұсынысын бірауыздан қолдады. Өз ке
зегінде сөз алған ҚР Президенті және 
NurOtan партиясының бірауыздан ұсынған 
кандидаты ҚасымЖомарт Тоқаев сай
лауда жеңіске жеткен жағдайда Тұң ғыш 
Президенттің стратегиялық жолын, атап 
айтқанда, әлеуметтік саясатын, Бес инсти
туттық реформасын, «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарын және өзге де ауқымды 
бастамаларын жалғастыруды өзіне парыз 
санайтынын айтты. Сөз соңында Қ.Тоқаев 
тарихтың жаңа тарауын бастаған Қазақстан 
тағы бір маңызды кезеңнің алдында тұрға
нын тілге тиек ете келіп, «Осындай аса жа
уапты сәтте Елбасының сенімі, партияның 
қолдауы маған ерекше күшқуат береді! 
Мен дәстүр сабақтастығын сақтай отырып, 
игілік және әділет жолын ту етіп, қарқынды 
дамуды жалғастыруға бар күшімді сала
мын!» – деді.

Осылайша съездегі партияластары
ның қолдауынан кейін ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Орталық сайлау комиссиясына 

ДҰРЫС ҚОЙЫЛҒАН 
ДИАГНОЗ – 

ЖАРТЫЛАЙ ЕМ
 

Атабабасы өмір бойы ет жеп өскен қазақтың ағзасын етсіз тағамдарға дағ
дыланған басқа халықтардың ағзасымен салыстыруға болмайды. Соған сәйкес, 
ағзаларындағы биологиялық маңызды элементтерінің мөлшері әрқилы болады. 
Мәселен, ас мәзірінен ет тағамдарының көлемін айтарлықтай азайту қазақтың 
ағзасына пайдасынан гөрі зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан, Қазақстан өз халқы
ның референтті интервалдарын өзі белгілеуі тиіс екенін ғалымдар жақсы түсінеді.

– Диагностика жағынан қазір дамыған мемлекеттердің артында келе жатырмыз. 
Біздің жабдықтар, пайдаланатын әдістеріміз бен дәрігерлердің деңгейі де орташа. 
Яғни асып та кеткен жоқпыз, қатты артта да қалып қойған жоқпыз. Мәселен, зерт
хана жағынан Халықаралық клиникалық химия мен зертханалық медицина феде
рациясындағы 98 елдің арасында шамамен 40орындамыз деуге болады. Демек, 
Еуропалық мемлекеттермен қатарлас келе жатырмыз. Ал, АҚШ пен Ұлыбритания 
сияқты елдер бізден айтарлықтай алға кетіп қалған. Оларда цифрлық технология 
дамыған. Мысалы, АҚШта анализ алу үшін ауруханаға арнайы барудың қажеті 
жоқ. Түкірік, зәр сияқты заттарды поштамен жібересіз, олар оның қорытындысын 
дәрігерге және сіздің жеке электрондық поштаңызға жібереді. Сосын дәрігер сізге 
телефон шалып, қолданатын емдомды айтады немесе маған келіңіз дейді. Онда ке
зек күту, есік қағу, адам іздеу деген жоқ. Сізді дәрігердің өздері іздейді. Бізде ондай 
сервис жоқ әзірге, – деген профессор Мұстафа Рысұлы бұл саладағы атқарылатын 
жұмыс әлі көп екенін айтып отыр.

Зертханалық медицина саласындағы сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда  
зертханалық қызметтің ұлттық үлгісінің, зертханалық қызметті реформалаудың стра
тегиялық жоспарының, медициналық көмек көрсету кезеңдерін есепке ала отырып 
зертхананы модернизациялау бойынша жоспардың, зертханалық қызметті стандарт
тау бағдарламасы мен сапаны басқару жүйесінің болмауы тәрізді мәселелер бар.

Бактериологиялық қызметте жұқпалы аурулардың таралуы, антибиотиктер мен 
антисептиктерді қолданудағы бақылаудың болмауы, микробиологиялық зертха
налардың баяу дамуы, көптеген зертханалық медициналық ұйымдарда патогенді 
микрофлораның дәрілік заттарға сезімталдығын микробиологиялық бақылаудың 
жүргізілмеуі, экспрессдиагностикалау жүйесімен жабдықталмау, стандартталған 
тәсілдердің, сыртқы сапа бақылауының болмауы тәрізді жағдайлар да кездеседі. 
Дамыған елдерде микробиологиялық зерттеулердің үлесі өзге зертханалық қызмет 
көрсетулердің жартысын құраса, бізде ол өзге зертханалық зерттеулер арасында 
мардымсыз үлеске ие. Қазақстанды сапалы зертханалық диагностикамен қамтама
сыз етуге қатысты мәселелердің басты себептері – жоғары және орта медициналық 
білімі бар мамандардың жетіспеуі, зертханалық процестердің ақпараттандыру 
деңгейінің және денсаулық сақтаудың ақпараттандыру жүйесімен ықпалдасу дең
гейінің төмендігі, қолжетімді, білікті қызмет көрсетудің жетіспеуінен болып отыр. 
Ал, зертханалық диагностика жоғары сапалы медициналық қызметтің ең маңызды 
факторларының бірі екені бүгінде ешкімге жасырын емес. Өйткені дәрігерге келген 
әрбір пациент жағдайының 90 пайызы және соған қатысты қабылданатын клиника
лық шешімдердің 6070 пайызы соған байланысты анықталады. 

     
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

«Заң газеті»

Таяуда Алатау баурайындағы 
шаһардың «Атакент» орталығында 
дәстүрлі «Туризм және саяхат» KITF 
2019 халықаралық көрмесі өтті. Биыл 
19-шы рет ұйымдастырылған бұл ша-
раға әлемнің 27 елінен 350-ге жуық 
компания қатысты. 

Олардың арасында еліміздің түрлі 
аймақтарының әкімшілік органдарындағы 
туризмге жауапты басқармаларының, 
ұлттық парктер мен бірқатар туристік 
нысандардың өкілдері де болды. Сонда 
бір байқағаным, қала әкімдігі, UWNTO, 
«Атамекен» ҰКП мен Қазақстан туристік 
қауымдастығының ресми қолдауымен 
өтетін бұл шараның мүмкіндігін біз әлі то
лық пайдалана алмай жүргендейміз. Онда 
ішкі туризмнен гөрі шетелге саяхаттың 
үгітнасихаты басым. Саланың қырсырын 
әбден меңгерген шетелдік компаниялар 
қазақстандық тұтынушының сұранысына 
сай барлық қызмет түрін ұсынып отыр. 

Бұл үшін олар өзге әріптестерімен өзара 
серіктестік орнатып, саяхатшының са
парын барынша қызықты етіп ұйымда
стыруға күш салуда. Сондықтан, көрмеге 
келген жұртшылық қазақстандық секторға 
қарағанда шетелдік туроператорлардың са
уда орындары алдында жиі бөгеліп жатты.

Оның себебін сұраған кезде «Тұ
марТранс» компаниясының директоры 
Раушан Ибрагимова «Бұл көрмеге мем
лекеттік ұлттық табиғи парктер қатысып 
жатыр. Олардың кімді, қалай апаратынын 
мен білмеймін. Біздің қазіргі тірлігіміз 
И. Крыловтың әйгілі «Аққу, шортан һәм 
шаян» мысалындағыдай боп бұр. Егер 
жекежеке бөлінбей, бәріміз бірлесіп тірлік 

жасағанымызда шетелдік компаниялар
дың назарын белгілі бір деңгейде өзімізге 
аудара алар едік. Мәселен, осы үш күннің 
ішінде мен шетелдік қаншама адаммен 
жолықтым. Бәрі «Ұлттық кәдесыйларды 
қайдан сатып алуға болады? Таксистерден 
сұрасақ, олар да білмейді. Сіздерде неге 
бұл үшін арнайы орын қарастырылмаған?» 
дегенді айтты. Шынында да Алматы, Аста
нада бұл жағдай бар. Басқасын айтпағанда, 
көршілес Өзбекстанның «Туризм және 
саяхат» көрмесі өтетін орын біздегі орта
лықтан кіші болмаса, үлкен емес. Алайда 
онда ұлттық кәдесыйлар сататын орындар 
міндетті түрде қарастырылады. Ал, бізде 
бәрін ақшаға тіреп қояды. Алдағы уақытта 

енді бұл жағдайды осы көрмені ұйымда
стырушыларға арнайы ескертіп, қолөнер
шілер үшін жалға алу бағасын біршама 
жеңілдетуін сұрамақпын. Өйткені мұнда 
қазір кішкентай ғана бір орынды жалға 
алудың өзі миллион теңге тұрады. Ұлттық 
бұйымдарды жасайтын адамдар мұндай 
үлкен көлемде кәдесыйлар  сата алмайды», 
– дегенді айтты.

Туризм саласында әрбір саяхатшыға 
қызмет көрсету кезінде бір емес бірнеше 
адамға қосымша жұмыс орнын ашуға 
мүмкіндік туатынын ескерсек, оның ел 
экономикасын дамытуға қосар үлесі қо
мақты. Қазір әлемнің барлық елі оған 
айрықша көңіл аударып, саяхатшыларға 

қажетті барлық инфрақұрылымды тиісті 
деңгейде қайта құруға күш салуда. Тіпті 
оған қатысы бар бизнес құрылымдарына 
жеңілдіктер жасап, түрлі бағдарламалар 
арқылы арзан несиеге қолжеткізуін қамта
масыз етіп жатыр. Бізде туризм десе елдің 
бәрі сапаны емес, бағаны көтеруге құмар. 
Сол себепті отандастарымыз сәл мүмкін
дік туып жатса көбіне Қазақстанның өз 
ішіне емес, шетелге саяхаттағанды жөн 
көреді. Бұл үшін оларды айыптаудың да 
қажеті жоқ. Өйткені туризм саласында 
ұсынылып отырған баға мен қызмет көр
сету сапасы арасындағы сәйкессіздікті 
жою үшін бәсекелестік мықты болу керек. 
Бұл үшін нарықтағы туроператорлардың 
кәсіби қызметін тиісті деңгейде жүзеге 
асыруына бақылау жасап қоймай, олардың 
ары қарай дамуын тұрақты қолдау қажет. 

Ерлік КЕБЕКБАЙ,
«Заң газеті» 

ОТАНДЫҚ ТУРИЗМ: 
КӨРМЕ

барып, Қазақстан Республикасының Пре
зиденттігіне кандидаттың мемлекеттік 
тілді еркін меңгергенін анықтайтын линг
вистикалық комиссияның алдында сынақ 
тапсырды. Бұл жөнінде лингвистикалық 
комиссия төрағасы Мырзатай Жолдасбеков 
мәлім етті. «Бірінші жазба жұмысының 
тақырыбы – «Абай Құнанбайұлының по
эзиясы мен қара сөздері». Екінші мәтін 
оқуға Шерхан Мұртазаның «Мың бұлақ» 
әңгімелер мен хикаяттар жинағын таңдап 
алды. Үшіншісі, ол кісінің жанына жақын 
тақырып – «Қазіргі Қазақстанның геоса
ясаты» болды. Комиссия мүшелері толық 
құрамда қатысып, өздерінің пікірлерін 
ашық білдіріп отырды. Қазақстан Респу
бликасының Президенттігіне кандидат 
бірінші жазба жұмысын жазғанда Абайдың 
поэзиясы туралы, Абайдың қара сөздері, 

Ауыл шаруашылығы вицеминистрі Төлеу
тай Сатайұлы Рахымбеков. Соңғы үш 
үміткер енді тиісті дауыс жинап, ОСКға 
қажетті қаржыны құйып, мемлекеттік тілді 
еркін меңгергендерін дәлелдейтін сынақтан 
өтулері тиіс.

Бұл аралықта елдің бәрінен бұрын 
құжат тапсырған Сәдібек Түгел де мемле
кеттік тілді меңгергенін дәлелдеп, сынақ 
тапсырып шықты. Ең қызығы дипломат 
һәм Президент Қ.Тоқаев қатесіз шығарма 
жазды деген лингвистикалық комиссия 
төрағасы М.Жолдасбеков журналист 
С.Түгел шығарма жазуда аздап грамма
тикалық қате жібергенін қаперге салды.

Сонымен Президенттікке үміткер
лерді тіркеу 28сәуірде аяқталатынын 
ескерсек, әзірге белгілісі 5 үміткер. Екі 
аптадан астам уақытта осынша кандидат 

САЙЛАУ БӘЙГЕСІ 
БАСТАЛДЫ 

оның халыққа беретін маңызы туралы өте 
терең жазды. Біз ол жұмыстан бірдебір 
қате көргеніміз жоқ. Ал, Шерхан Мұрта
заның «Мыңбұлақ» атты әңгімелер мен 
хикаяттар кітабын өзі таңдап алып, соның 
үш бетін оқыды. Оқығанда да өте мәнер
леп, өз ырғағына сай келістіріп оқыды. 
Қазіргі Қазақстан геосаясаты туралы ол 
кісі терең сөйледі. Осылардың бәрін тал
дай келгенде лингвистикалық комиссия 
ҚасымЖомарт Тоқаев мемлекеттік тілді 
толық, жанжақты меңгерген деген қоры
тынды шығарды», – деді М.Жолдасбеков.

Әрине, ана тілінен бөлек төрт тілді 
меңгерген Қ.Кемелұлы мұндай сынақтан 
сүрінбейтіні белгілі. Ал, сынақтың басты
сы алда, 9маусымда болмақ. Бұл додаға 
«Ақ жол» партиясы да өз кандидаты ретін
де Мәжіліс депутаты Дәния Еспаеваны 
ұсынды. Депутат ретінде де аса белсенді 
емес Дәния Мәдиқызын ақжолдықтар не 
үшін ұсынғанын өздері біледі. Мүмкін, ол 
еліміздегі президенттікке алғашқы әйел 
үміткер болып есте қалар...

Ал, ҚР Кәсіподақтар федерациясы 
атынан Батыс Қазақстан аумақтық кәсіп
одақтар одағының төрағасы Амангелді 
Сатыбалдыұлы Таспиховтың кандидату
расы бекітілді. Сондайақ, күні кеше ғана 
«Ауыл» халықтықдемократиялық патри
оттық партиясы кезектен тыс XV съезін өт
кізіп, президент сайлауына партия атынан 
қатысатын үміткерді атады. Ол – бұрынғы 

анықталғанда, енді 23 күнде көп үміткер 
шыға қоймасы анық. Президенттік сайлау 
дүбірі әлі басылмаған Украинада 44 канди
дат тіркеліп, сайлау науқаны екі кезеңнен 
тұрса, біздегі бәйге көбіне бірінші турдаақ 
мәресіне жетіп жатады. Себебі басты 
үміткер жалпы қазақ қоғамының көңілінен 
шығып тұрғаны жасырын емес. Десек те, 
сарапшылардың сөзінше билік өзге үміт
керлерге де мүмкіндік беріп, ашық сайлау 
үлгісін көрсетсе дұрысақ. «Президенттің 
өзі өткенде сайлауды ашық әрі әділ өткізу 
керек деп айтты. Меніңше, бұл ісшараны 
сол айтылғандай өткізуге болады. Өйткені, 
қазіргі жағдайда бұрынғыдай үлкен пайы
здар ықпал етпейді, яғни 99 пайыз алудың 
немесе халықты бір бағытқа үгіттеудің 
ешқандай қажеті жоқ. Бұл шын мәнінде 
үміткерлердің бәрін қатыстырып, болашақ 
парламенттік немесе басқа саяси науқан
дардың басы болатын, солардың мазмұнын 
ашатын бәсекелі, тартысты, жақсы сайлау 
өткізуге мүмкіндік береді деп ойлаймын», 
– дейді саясаттанушы Айдос Сарым.

Шындығында сайлауда бұрмалап, 
елдің ашуызасын тудырмай, әлемдік қа
уымдастыққа күлкі болмай, әділ де ашық 
сайлау өткізсек, жалпы еліміз үшін абырой 
болмақ. Мұны енді нән көкелер де түсі
нетін шығар...

Нұрболат АБАЙҰЛЫ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА БҰРЫНҒЫДАЙ ҮЛКЕН ПАЙЫЗДАР ЫҚПАЛ 
ЕТПЕЙДІ, ЯҒНИ 99 ПАЙЫЗ АЛУДЫҢ НЕМЕСЕ ХАЛЫҚТЫ БІР 
БАҒЫТҚА ҮГІТТЕУДІҢ ЕШҚАНДАЙ ҚАЖЕТІ ЖОҚ. БҰЛ ШЫН 
МӘНІНДЕ ҮМІТКЕРЛЕРДІҢ БӘРІН ҚАТЫСТЫРЫП, БОЛАШАҚ 
ПАРЛАМЕНТТІК НЕМЕСЕ БАСҚА САЯСИ НАУҚАНДАРДЫҢ БАСЫ 
БОЛАТЫН, СОЛАРДЫҢ МАЗМҰНЫН АШАТЫН БӘСЕКЕЛІ, ТАР-
ТЫСТЫ, ЖАҚСЫ САЙЛАУ ӨТКІЗУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ ДЕП 
ОЙЛАЙМЫН.

баға қызметке сай емес



4 №31 (3156) 26 сәуір 2019
zangazet@mail.ruТАРАЗЫ

САРАП

ТЕРГЕУ СУДЬЯСЫНЫҢ ОРТАҚ 
ТӘЖІРИБЕСІ ҚАЛЫПТАСЫП КЕЛЕДІ

Прокуратура жауабына 
шағым көп

2018 жылдың бес айында Нұр-Сұлтан 
қаласының мамандандырылған аудана-
ралық тергеу сотына ҚПК-нің 106-бабы 
тәртібінде 520 шағым келіп түсті, оның 
115-і қанағаттандырылды, 213-і қанағат-
тандырылусыз қалдырылды, қалғандары 
қараусыз қайтарылды. (Салыстырмалы 
түрде: 2016 жылы 168 шағым, 2017 жылы 
354 шағым түсті, көрсетілген жылдары 
шағымдардың 82% қанағаттандырусыз 
қалдырылған). 

Қылмыстық процеске қатысушылар-
дың шағымдарын қарау тергеу соты қыз-
метінің басты бағыттарының бірі болып 
табылады. Тергеу сотының 5 айдағы 
жұмысы қылмыстық процестің қорғау-
шылары мен басқа да қатысушылары 
өздерінің сот арқылы қорғалу құқығын 
белсенді пайдаланатынын және ҚПК-нің 
106-бабының тәртібінде қылмыстық қу-
далау және прокуратура органдарының 
іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешім-
деріне шағымдар жазатынын көрсетті. 
Тиісінше, мұндай шағым дарды қараудың 
өзіндік сот тәжірибесін қалыптастырады. 
Бүгінгі динамика шағымдар санының 
өскенін көрсетеді. Соның ішінде Бас 
прокуратураның жазбаша жауаптарына 
қорғау тарапынан берілген шағымдарға 
ерекше назар аудару қажет. Бас прокура-
тураның жауабымен келіспеген жағдайда 
ҚПК-нің 106-бабын қолдана отырып 
сотқа шағымдануға болады. Прокурордың 

Отбасының беріктігі алған тәлім-тәр-
биеге байланысты. Еліміздегі әрбір жанұя 
– жеке дара бір мемлекет. Солар дың 
жиын тығы біздің алып мемлеке тімізді, 
отаны мыз Қазақстанды құрайды. Әрбір 
жан ұяның тұғыры биік, керегесі мықты 
болса, өз міндет, жауапкершілігін жете 
түсініп, атқарса, мемлекетіміз де, ұлтымыз 
да өркендеп тамыр жаяры хақ. 

Дана халқымыз ұрпағының салауатты, 
тәрбиелі, өнегелі болғанын қалап, олар-
ды дұрыс жолға салып, ақылын айтып 
отырған. Қазіргі қоғамымызда керісінше 
ата-бабамыздың байырғы ұлттық салтын 
ұстамай, ата-анасының айтқан тілін ал-
май, оларға қарсы келіп, тіпті қол көтеріп, 
сотқа неше түрлі дау-дамаймен жүгінетін-
дер бар шылық. Туыстардың арасындағы 
дау- дамайларға төрелік айта отырып, кей 
аза мат тардың тәрбиеден жұрдай екен-
дігін көр ген кезде қатты налисың. Жас 
ұрпақты тәр биелеу отбасындағы ең басты 
жауапты мәселе. Тәрбиенің аздығынан 
жастар кәмелет тік жасқа толар-толмастан 
бірін-бірі оқуда, көшеде немесе әлеумет-
тік желіде кездейсоқ кездестіріп, ерте 
үйленеді де, отбасылық өмірдің жауап-

кершілігін сезінбеудің салдарынан екіге 
ажырап жатады. Ол көбінесе жас отбасы-
ның әлеуметтік жағдайларымен, бір-біріне 
деген сезімінің әлсіздігінен болып жатады. 
Жеңіл ойлайтын жастар үйленіп шаңырақ 
құруды белгілі-бір ойын көретін секілді. 
Соған орай, бабаларымыздың салт-сана-
сын, әдет-ғұрпын жастарға жеткізу барша-
мыздың мін  детіміз. Себебі бәріміз де ең 
алдымен ата-анамыз. Ал, отбасындағы бала 
әрине, ата-анаға қарап өседі, үлгі алады, 
көргенін істейді. Халқымыздың «Ұяда не 
көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген дана 
сөзінің астары осында.

Қазіргі кезде неке бұзуға қатысты істер 
көп. Бұл ненің белгісі? Болашағын бірге 
өткізуге бел буған жастар «үйлену оңай, үй 
болу қиын» екенін түсінбейтін болып тұр 
ғой. Ата-анасы жұрттан қалмайын деп қа-
рызданып, несие алып, соңғы қаражатымен 
у  лап-шулап той өткізгеннен кейінгі жастар-
дың тұрмысына көбінесе ешкім араласа 
қоймайды. Үлкендер жас жұбайларға жол 
сілтеп, баға беріп отырмайды, тек алыс тан 
бақылап балаларының бақыты үшін олар-
дың қарым-қатынасына араласпауға ты-
рысады. Ата-аналардың мұндай әрекетінің 

пилоттық жобасы іске асырылып, әрбір 
сотта «Отбасы орталықтары» ашылуда. 
Онда неке бұзуға келген екі тараппен пси-
холог мамандар, татуластырушы судья, 
медиаторлар сөйлесіп ақыл-кеңестерін 
береді. Олардың отбасылық мәселелерін 
анықтап, некені бұзбай-ақ шешуге бо-
латын оңтайлы жолды ұсынып, бағыт-
бағдар көрсетеді. Қолдарынан келген ше 
отбасын сақтап қалуға әрекет етеді. 
Осын дай орталықтардың көмегімен сақ-
талып қалған некелер саны күн санап 
артып жатқаны қуантарлық жағдай. Со-
нымен қатар, медиация тәртібімен және 
де Жоғарғы Соттың бастамасымен қолға 
алынып қайтадан қолданысқа енгізіліп 
жатқан «Билер кеңесінің» көмегімен де 
елімізде некенің бұзылмауына барынша 
ықпал ету шаралары жүзеге асырылып 
жатыр. Қорыта келгенде айтарым алдың-
ғы қатарлы озық 30 мемлекеттің қата-
рында болуды көздесек, отбасын сақтауға 
баршамыз атсалысайық.

М.КУСАЙНОВ,
Батыс Қазақстан облысының

Теректі аудандық сотының 
судьясы

іс-әрекеттері мен шешімдеріне жазылған 
шағымдардың жоғары тұрған прокурорға 
берілгенін бекітетін норманы прокурор 
істі тексеруді өзі жүзеге асырған жағдайда 
қолдану қажет деп санаймыз. Мысалы, 
нақты қылмыстық істі тергеуге жоғары 
тұрған прокурордың келісімін алған 
арнайы прокурор немесе аудан прокуро-
ры жүзеге асырады. Мұндай жағдайда 
прокурор сотқа дейінгі тергеуді жүзеге 
асыратын өкіл ретінде болады. Ал оның 
шешімдері мен әрекеттеріне шағым жоға-
ры тұрған прокурорға берілуі мүмкін. 

Яғни, Бас прокуратураның, құқық қор-
ғау органдарының орталық және облыстық 
аппараттарының заң бойынша азаматтар-
дың өтініштерін қарау тәртібімен қаралған 
жауаптары тергеу сотына шағымдануға 
жатпайды. Осыған орай, ҚПК-нің 105 және 
106-баптарының қолданылу аясын ажыра-
ту өте маңызды. 

 
ҚПК аясында қайда шағым 

жасаған дұрыс?

Тергеушінің әрекеттері мен шешім-
деріне қадағалаушы прокурорға немесе 
қылмыстық істі тергеу орны бойынша 
тікелей сотқа шағым беру қажет. Қадаға-
лаушы прокурордың қаулысына шағым 
тек сотқа ҚПК-нің 106-бабы бойынша 
беріледі. Сот актісімен келіспеген жағдайда, 
жоғары тұрған сатыға шағымдануға бола-
ды. Қылмыстық процеске қатысушылар-
дың әрекеті мен шешіміне шағымданудың 
одан әрі тәртібі ҚПК-де көзделмеген. Осы 

тәжірибені әзірлеу елеулі түзетулер енгізеді.
Өйткені тергеу соты құқық қорғау органдары 
орталық аппараттарының жазбаша жауапта-
рына шағымдарды мәні бойынша қарауды 
тоқтатады. Бұл ереже орталық және облыс-
тық аппараттар қылмыстық істерді дербес 
тексеретін жағдайларға қатысты емес.

Дұрыс сот тәжірибесін қалыптас тыру 
шағымдарды қарау кезінде сөзбұй даға 
салуды қысқарту түрінде оң қорытын ды 
алуға мүмкіндік береді. Ал, азамат тар 
тергеу сотында шағымдануға жата тын 
нақты түсінікке ие болады және бұзылған 
құқықтарды тез арада қалпына кел-
тіру үшін дұрыс шаралар қолданылады. 
Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асанов сот 
жүйесінің жеті түйіні туралы айтқан 
сөзінде тергеу судьяларының жұмысына 
жеке тоқталып өтті. Атап айтқанда, тергеу 
соттары сотқа дейінгі сатыда тиісті сот 
бақылауын қамтамасыз етуге міндетті 
екендігі көрсетілді. Осыған байланысты, 
сот жүйесінің имиджін жақсарту және 
тиісті сот бақылауын қамтамасыз ету мақ-
сатында тергеу судьяларының жұмысын-
дағы мынадай сәттерге назар аударғым 
келеді. 

Қатысушы іс жүргізу 
мәртебесін алуы қажет

Жоғары тұрған инстанцияларға кей-
іннен шағымдану ҚПК шеңберінде емес, 
жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
реттейтін заңнама тәртібінде болады.
Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы про-

про курор атынан әрекет ететін жағдай-
ларды қоспағанда, қылмыстық процеске 
қатысушылар болып табылмайды. Осыған 
байланысты, аталған ведомстволардың бұл 
нақты істер бойынша жазбаша жауаптары 
ҚПК-нің нормалары бойынша шағымда-
нуға жатпайды деп санаймыз. Мұндай 
жағдайда олардың жауаптары процеске 
қатысушылардың мүдделерін қозғамайды, 
олардың құқықтарын шектемейді, сон-
дай-ақ, құқықбұзушылықтар болған кезде 
олар тиісті қаулылар немесе нұсқаулар 
шығару арқылы азаматтардың құқықта-
рын дербес қалпына келтіре алмайды. 
Қыл мыстық процеске кіру үшін олар қа-
тысушының іс жүргізу мәртебесін алуы қа-
жет. Мысалы, өз іс жүргізуіне қабылдау не 
қадағаланушы лықты өзгерту. Онсыз, олар-
дың іс-әрекеттері заңсыз болады. Процеске 
қатысушылардың шағымдарын облыстық 
және оларға теңестірілген прокуратуралар, 
сон дай-ақ, Бас прокуратура төмен тұрған 
прокурорлардың жоғары тұрған прокурор-
ларға бағыныстылығын белгілейтін «Про-
куратура туралы», сондай-ақ, мемлекеттік 
органдар мен мекемелерде азаматтардың 
өтініштерін қарау тәртібін реттейтін «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы» заңдар тәртібімен 
қарайды. Әрі өтініштер қылмыcтық іс 
жүргізу заңнамасында белгіленген тәртіп-
ке сай болмағандықтан, жауап та ҚПК-нің 
106-бабының тәртібімен қаралмайды. 
Тергеу сотының сот отырыстарына Бас 
прокуратураның қызметкерлері қатыса 
алады, олардың өкілеттігі тиісті құжаттар-
мен расталуы тиіс. 

 

Сонымен қатар, шағымды 10 тәулік 
ішінде қараудың қысқа мерзімін ескере 
отырып, қарсылық білдіру өтініші жеке 
шағымды қарауды  сөзбұйдаға салудың 
құралы болуы мүмкін. Мысалы, сот оты-
рысы барысында азаматтар құқығының 
бұзылуы анықталған жағдайда тергеуші 
немесе прокурор жеке қаулы шығаруды 
алдын ала болжай отырып, процесті созу 
мақсатында судьяға қарсылық білдіруді 
мәлімдей алады. Осылайша, шағымды 
қараудың іс жүргізу мерзімін бұзуға қол 
жеткізеді. Судья қарсылық білдіруге қа-
тысты өтінішхатты қанағаттандырудан 
бас тартқан жағдайда, мұндай шешіммен 
келіспеу жеке шағымда дәлелдердің бірі 
ретінде көрсетілуі мүмкін. Қылмыстық 
процеске қатысушылардың шағымдары 
бойынша процеске прокурордың қатысуы-
ның нысаны мен мақсаты неғұрлым ег-
жей-тегжейлі регламенттеуді талап етеді. 
Егер іс бойынша қадағалауды жүзеге асы-
ратын прокурор тергеушінің іс-әрекетіне 
жасалған шағымды алдын ала қарап, оны 
қанағаттандырудан бас тартса, бұл шағым-
ды тергеу судьясы қарайды, онда прокурор 
міндетті түрде тергеу позициясын алады. 
Мұндай жағдайларда сот отырысында тең 
құқылық және тиісті жарыспалылық жоқ, 
өйткені прокурор тергеушімен бірге өтініш 
берушіге қарсы тұра бастайды.  

Т.СЫРЛЫБАЕВ,
Нұр-Сұлтан қаласының 

мамандандырылған ауданаралық 
тергеу сотының судьясы

Судьяға да сенімсіздік 
білдіруге құқылы

Тергеу судьясына қарсылық білдіру 
туралы арыздарды қарау тәртібін де түсін-
діру қажет. ҚПК-де санкциялық матери-
алдарды қарау кезінде тергеу судьясының 
қарсылық білдіруін қарау тәртібі ғана 
регламенттелген. ҚПК-нің 87-бабының 
11-бөлігіне сәйкес бұлтартпау шарасын 
қолдану немесе тергеу әрекеттерін жүргізу 
туралы өтінішті шешетін тергеу судья-
сына мәлімдеген қарсылық білдіруді осы 
тергеу судьясы қаулы шығара отырып, 
жеке-дара шешеді. Бұл тәртіпті шағымды 
ҚПК-нің 106-тәртібінде қарау кезінде де 
қолдануға болады деп есептейміз. Судьяға 
сенімсіздік білдіру құқығы процестің әрбір 
қатысушысында болуы тиіс.

С от тергеуді бақылау 
институты 2015 жыл

дың 1 қаңтарынан бастап  
жаңа Қылмыстық процестік 
кодекстің қолданысқа енуіне 
байланысты құрылды. Жаңа 
құқық жүйесі қылмыс тық 
қудалау органдарының іс 
жүргізу қызметінде адам
ның және азаматтың конс
титуциялық құқықтары мен 
бостандықтарын сақтаудың 
жаңа процессуалдық ке
пілдігін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік берді. Мұндай 
кепілдіктердің қатарына 
жаңадан құрылған тергеу 
судьясы институты еніп отыр. 
НұрСұлтан қаласының ма
мандандырылған ауданара
лық тергеу соты өз жұмысын 
2018 жылдың 31 шілдесінен 
бастаған болатын.

КӨЗҚАРАС

цестің нақты қатысушыларын анықтайды. 
Оларға: сотқа дейінгі тергеуді жүзеге 
асыратын адам, ведомстволық бақылауды 
жүзеге асыратын анықтау органының не-
месе тергеу бөлімінің бастығы, іс бойынша 
қадағалауды жүзеге асыратын прокурор 
жатады. Осы тұлғалардың іс-әрекеттері 
процеске қатысушылардың құқықтарын 
қозғауы мүмкін, тиісінше олардың іс-әре-
кеттері ҚПК-нің 106-бабының тәртібімен 
шағымдануға жатады. Прокурордың 
іс-әрекеттері мен шешімдеріне шағымдар-
дың жоғары тұрған прокурорға берілгенін 
бекітетін норманы прокурор істі тексеруді 
өзі жүзеге асырған жағдайда қолдану қа-
жет деп санаймыз.

Нақты қылмыстық іс бойынша облыс-
тық және оларға теңестірілген прокурату-
ралар, сондай-ақ, Бас прокуратура сотқа 
дейінгі тергеу органы не қадағалаушы 

ОТБАСЫНЫҢ  БЕРІКТІГІ ТӘРБИЕДЕН

Пікір

МАМАН ДАЙЫНДАУДА 
СҰРАНЫСТЫ ЕСКЕРГЕН АБЗАЛ

Биылғы жыл жастарға арналды. Жастардың мәселесін шешу-
ге, жастарды ынталандыруға, әлеуметтік түйткілдерді тарқатуға 
басымдық берілді. Сонымен қатар, жастардың терең білім алып, 
белгілі бір мамандықты иеленуіне де мүмкіндік жасалған.

Бұрын баласының болашақта кім болғысы келетінін, қандай 
мамандыққа бейім екенін біліп, қолдау көрсетуге тырысатын 
ата-ана сирек еді. Көпшілігі баласының тек жоғары білім алғанын 
құп көретін. Соның кесірінен заңгер, қаржыгер, бағдарлама жа-
саушы мамандығын меңгерген түлектер қоғамнан өз орнын таба 
алмай, жұмыссыздар сапын толтыратын еді. Дегенмен, нарықтың 
қатал заңы қалыптасқан осы кемшіліктің көбесін бұзғандай. Соңғы 
жылдары арнаулы білім алу үшін колледжде оқуға қызығатындар 

нен гөрі темір жонушының, сантехника маманының көмегі аса 
қажет. Соған сәйкес оларға төленетін ақшада да айырмашылық 
бар. Ендеше, «жоғары білім» деген аты үшін ғана мамандық 
таңдаудың қандай қажеттілігі бар? Әсіресе, қазақ жастарының 
күзетші болып жүргенін, сауда жасап табыс табатынын көргенде 
жаның ауырады. Солардың біразының «заңгер» деген дипломы 
да болуы мүмкін. Ал, егер жастар өзінің қабілетіне қарап маман-
дық меңгерсе жұмыссыз қалмас еді. Соның ішінде шаштараз, ас-
паз, дәнекерлеуші, көлік жөндеуші сияқты мамандықтардың қазір 
жоғары сұранысқа ие екенін өмірдің өзі көрсетіп отыр. Осыған 
орай, балаларымызды «бастық бол» деп емес, халықтың қажетіне 
жарайтын азамат бол деп тәрбиелегеніміз дұрыс.

Салтанат ЖИНГИЛБЕКОВА,
Алмата облысы Талғар агробизнес және менеджмент 

колледжінің оқытушысы 
қатары өсті. Өйткені, қазір жоғары білімді заңгерден гөрі қарапай-
ым дәнекерлеушіні халық көбірек іздейді. Қаржыгердің қызметі-

дұрыстығы да, бұрыстығы да бар. 
Жаңа ғана отбасын құрған жастардың 

барлық қимыл-әрекеттерін, сөздерін, 
қылықтарын үнемі бақылап, қадағалап, 
араласып отырмаса, әрине, жастардың 
төзімі ерте таусылатыны жасырын емес. 
Қызының сөзін сөйлеп, күйеу баласын 
жамандап отырған ене немесе көзінің 
қарашығындай жалғыз ұлын келінінен қы-
зғанып отырған ана жаңа отбасының шы-
рқын бұзатындығы белгілі. Әр жанұяның 
ел алдында, заң алдында өз тәуелсіздігі, 
өз құқығы бар және оған ешкімнің қол 
сұғуына қақысы жоқ. Тіпті сот алдында 
да, некені бұзу туралы болып жатқан сот 
мәжілісінде ерлі-зайыптының қарым-қа-
тынасын толықтай анықтауға тыйым 
салына ды. Көбінесе, жұбайлардың өздері 
айтқан жәйттермен сот қанағаттанады. 

Сотта неке бұзу жөніндегі азаматтық 
істер күнделікті қаралады. Неке бұзу ту-
ралы шешім шығару ешқандай қиындық 
туғызбайды, керісінше бірнеше аймен отыз 
жыл аралығында бірге тұрған жұбайлар 
бір шешімге келген соң оларды айырмауға 
соттың амалы жоқ. Батыс елдерінде неке 
бұзу процедураларына өте күрделі заңдар 

арқылы тосқауыл қойылған. Себебі, мықты 
жанұя – мемлекет тірегі саналады. Неғұр-
лым отбасы мықты болса, соғұрлым еліміз 
нығаяды, сабырлы, саналы отбасының 
қамын ойлаған азаматтар көбейеді, демо-
графиялық үдерісте бетбұрыс болады. Неке 
бұзу туралы азаматтық істерді қарағанда 
соттың бар мүмкіншілігі сот мәжілісінде 
екі жақты татуластыру үшін әрекет жасауға 
мүдделі, екі жұбайдың талап-тілектерін 
егжей-тегжейлі зерттеп, не олардың некесін 
айыру қажет, не үш айға дейін екеуін тату-
ластыру үшін мерзім береді. Жұбайлардың 
жанұясын сақтап қалу үшін, олардың кәме-
летке толмаған балаларын тірі жетім етпес 
үшін, заң жүзінде соттың құзырындағы 
мүмкіншілік осы ғана. 

Шындығына келгенде, алдына айы-
рылысуға келген жастардың шын сезімін 
түсіну, оларға дәл осы уақытта керек 
сөз дерді, ақылды тауып айту үшін әрбір 
судья психологиялық дағдыны толық 
меңгеруі қажет. Сот тәжірибесінде соттың 
көмегімен некесі бұзылмай, жарасып кет-
кен талай жас отбасылар бар. Қазақстан 
Рес публикасы Жоғарғы Сотының бас-
тамасымен елімізде «Отбасылық сот» 
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ТҰҒЫР

Айдос САДУАҚАСОВ, Жоғарғы Соттың баспасөз хатшысы: 

 «АЗАМАТТАРДЫҢ АЛҒЫСЫ – 
СУДЬЯЛАР ҮШІН 

ЕҢ ҮЛКЕН МАРАПАТ»

СҰХБАТ

Білген жөн!

МҮЛІКТІ ТІРКЕУ ЖЕҢІЛДЕДІ

Жылжымайтын мүлікке қатысты туындайтын мәселе жеткілікті. 
Заңды білмегендіктен, үй-жайларын тіркеу тәртібін зерделемеген-
діктен қарапайым азаматтар түрлі қиыншылықтарға тап келіп жа-
тады. Уақытты өткізіп алып әуреге түсетіндер де аз емес. Осындай 
қателіктерге жол бермес үшін жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
тіркеу қызметі әділет органдарынан «Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясына берілген болатын. 

Мұндай өзгерістің енгізілуіне негізгі себеп біреу. Ол – халыққа 
жедел, қолжетімді қызмет көрсету. Бұлай дейтініміз, азаматар 
қазір өздеріне қажетті анықтамаларды, мемлекеттік қызметтен 
сұралатын құжаттарды бір орталықтан алуға дағдыланып қалды. 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 600-ге 
жуық мемлекеттік қызметке жауапты. Және олардың көпшілігі элек-
тронды форматқа көшірілген. Бір орталықтан барлық шаруасын 

бір мезгілде бітіру азаматтардың уақытын тиімді пайдалануына, 
әуре-сарсаңға түспеуіне жол ашқан. Енді міне осы тиімді санаттар 
қатарына жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу қызметі де 
қосылып отыр. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бо-
йынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңға сәйкес 
қолға алынған бұл шара 2018 жылдың 30 шілдесінен бастап тиімді 
жүзеге асырылып келеді. 

Осы аралықта мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарын 
жылдам рәсімдеп, анықтамаларды дер кезінде алған халықтың 
жаңа бастамаға ризашылығы шексіз.

Таңат ДӘУРЕМБЕКОВ,
«Азаматтарға арналған үкімет» МК Алматы қаласы 

бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу 
басқармасының сарапшысы

делген мақсаттарға жету үшін біршама уақыт 
қажет екенін жақсы біледі. Ал тағдыры қыл 
үстіндегі адамдарға реформаның нәтижесі дәл 
қазір керек. Оларды да түсінуге болады. Сон-
дықтан, осы жағдайды ескере келе, Жоғарғы 
Сот жұмысты екі бағытта жүргізуде. Бірі – 
шұғыл жеңістер, екіншісі – жүйелі жұмыстар. 
Мәселен, сот процесіне гаджетпен кіру, сот 
шешімін түсіндіру, фронт-офистер, татуласу 
орталықтарын, отбасылық, виртуалдық және 
түнгі соттарды құру –  шұғыл жеңістер. Ал 
заңдарды әзірлеу, судьялар корпусын жаңарту, 
бірыңғай сот тәжірибесін қалыптастыру – жүй-
елі шаралар. 

– Дегенмен, байқауымызша, ашықтық 
принципі сіздерге оңай тиіп отырған жоқ.  
Күн сайын интернет пен әлеуметтік желі-
де судьяларға алғыс айтатындардан гөрі, 
өкпе-ренішін жеткізетіндер қатары азаймай 
отыр. Бұған не себеп?

– Америкалық танымал бизнес-кеңесші 
Стивен Кови «Жасампаз жандардың 7 дағ-
дысы» атты кітабында: «Алдыңызға мақсат 
қойыңыз және оларды орындаңыз. Басқаларға 
төреші емес, үлгі болыңыз. Біреуді сынап-мі-
немеңіз, жақсы жағын көрсетіңіз. Мәселені 
айтып қана қоймай, оның шешу жолын ұсы-
ныңыз» деген тамаша ой айтады. 

Бір істе екі тарап болатындықтан, судьяның 
шешімі біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. 
Бұлай болуы да – заңдылық. Көбінесе сотта 
«жеңілгендер» дау шығарады. Әлеуметтік 
желіде отырғандардың барлығы бірдей сотты 
қаралайды деуден аулақпын. «Сын түзелмей, 
мін түзелмейді» демекші, сот жүйесіне қатыс-
ты салиқалы пікір, келелі ұсыныс айтатындар 
бар. Әдебиеттанушы Серік Қирабаев ағамыз: 
«Сын дәрі сияқты, ішкенде ащы, бірақ пайдасы 
бар», – деген екен.  Әрине, егер айтылған сын 
дәйекті болса, ол жүйенің дамуына өз пайда-
сын тигізеді. Сайып келгенде, сын шын болса, 
жұмысымыз да тың болады!

Негізінен, сотты сынаушыларды шартты 
түрде 3 топқа бөлер едім: біріншісі – сотты 
дәйекті, дәлелді түрде сынайтындар, екіншісі 
– негізсіз, дәйексіз, жалпылама қаралайтындар, 
үшіншісі – өзінің, туысының, не қорғауын-
дағы адамның кінәлі екендігін іштей білсе де, 
жағдайға көндіге алмайтындар. 

Сот жүйесін дамыту бойынша конструк-
тивті ой айтатын заңгерлер мен басқа да сала 
мамандарының пікірі біз үшін өте маңызды. 
Жоғарыда айтып өткенімдей, олардың тұжы-
рымды ойларының негізінде сот жүйесінің 
алдағы даму стратегиясы айқындалды. Сон-
дықтан, біз сот жүйесіндегі кемшіліктерді 

ОРТАҚ 
ТӘРТІПКЕ 

БАҒЫНҒАН ЖӨН
Сот қызметі халықтың көз алдында. Ондағы жылт еткен жаңа-

лық та, өзгеріс те, жетістік пен кемшілік те назардан тыс қалмайды. 
Сондықтан да, үшінші биліктің жұмысы үнемі талқы тақырыбынан 
түспей келеді. Әлеуметтік желілердің күшеюімен бұл үрдіс тіпті 
жалпылама сипат ала бастады. Әрине, сот жұмысына қатысты пікір-
лердің айтылғанында, судьяның шығарған үкімінің сарапқа салынға-
нында тұрған еш әбестік жоқ. Қайта арнайы насихат шараларына 
күш жұмсамай-ақ құрылымдағы іс-шаралар көпшілікке жетіп жатса 
пайдалы емес пе? Оның үстіне, қызметін ашық жүргізіп, жиындарды 
көпшіліктің онлайн көруіне жағдай жасаған Жоғарғы Сотта резо-
нанс тудыратын істерге де кедергісіз қатысуға мүмкіндік бар. Және 
ол мүмкіндікті еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері 
тиімді пайдалануда.

Мұндай істер қаралғанда процесті смартфон арқылы тікелей 
көрсету таңсық болмай қалды. Тіпті, осы еркіндікті пайдаланған 
журналист, блогерлердің камера, телефондарын көтеріп, сот мәжіліс 
залында ыңғайлы орын іздеп әрі-бері теңселіп жүретінін де жиі 
байқаймыз. Егер олардың қозғалысын шектесең, сөз бостандығын 
шектеу деп бағалайтындар да табылады. Ал шындап келгенде, сот 
залы іс сарапқа салынатын, үкім шығарылатын мәртебелі орын емес 
пе? Ондағы тәртіп те баршаға ортақ болуы тиіс. Сонымен бірге, қыл-
мыстық іс қаралып жатқан ортадағы қауіпсіздікті де ақпарат өкілдері 
назарында ұстауы міндет. Қазақстан соттарының тарихында бол-
мағанымен, өзге елдерде сотқа қатысушыларға күдіктілердің қауіп 
төндірген, кепілдікке алған оқиғалары талай кездескен. Дәл осындай 
төтенше жағдай орын алмас үшін сот қызметкерлеріне кейде қаты-
сушылар мен журналистердің әрекетіне тыйым салып, түсіндіруіне 
тура келеді. Оны қаншалықты дұрыс қабылдау сын естіген адамның 
өресіне байланысты.

Бұдан бөлек, сот жұмысына, судья қызметіне қатысты айтылған 
пікірлердің бәрін сауатты десек қателесеміз. «Бес саусақтың бірдей 
болмайтыны» сияқты, пікірлердің арасында орынсыз сын да аз 
кездеспейді. Нақты бір іске қатысты кемшіліктер көрсетілсе, оны 
қабылдау да, қателік бойынша жұмыс жүргізу де оңай. Өкініштісі 
сол, әлеуметтік желідегі сынның басым бөлігін «соқыр», сыңаржақ 
пікірлер құрайды. 

«Аңқау елге – арамза молда» демекші, 
соңғы жылдары алаяқтық, жемқорлық, ұй-
ымдасқан қылмыс қақпанына түскен адамдар 
қатары артуда. Мұндай жағымсыз оқиғалардың 
көбеюіне азаматтардың заңды білмеуі түрткі 
болуда.

Кей адамдар жұмысқа тұрарда еңбек шар-
тын сұрамайды. Несие алғанда банк талапта-
рымен егжей-тегжейлі таныспайды. Қарыз бе-
рерде – қолхат, сауда жасағанда түбіртек талап 
етпейді. Мұның соңы көп жағдайда сот дауына 
алып келеді. Бұл жағдайдан шығу үшін не істеу 
керек? Әрине, халықтың құқықтық сауатын 
арттыру керек. Себебі, құқықтық мәдениет қа-
лыптаспайынша, қоғамның заң мен сотқа деген 
құрметі артпайды. Ал бұл үшін қабылданған 
заңдар мен сот шешімдерін қоғамға кеңінен 
түсіндіру маңызды. 

Сот ашықтығы – қоғам сенімін арттырудың 
төте жолы. Сол себепті де, біз ауқымды мәсе-
лелерді талқылағанда тікелей эфирді, интернет 
пен әлеуметтік желілерді пайдаланамыз.  

Заңды құрметтейтін азаматтар сот жүйесін-
дегі іргелі бастамаларды құптайды. Олар «Сот 
төрелігінің жеті түйіні» бағдарламасында көз-

СЫНИ ДЕРЕК РАСТАЛСА, СОТ ЖЮРИІ СУДЬЯҒА ҚАТЫСТЫ 
ТӘРТІПТІК ШАРА ҚОЛДАНАДЫ. МҰНДАЙ МӘСЕЛЕ ЖОҒАРҒЫ 
СОТТАН ТӘУЕЛСІЗ АЛҚАЛЫ ОРГАН – ЖОҒАРЫ СОТ КЕҢЕСІНДЕ 
ҚАРАЛАДЫ. ЭТИКАҒА ҚАТЫСТЫ СҰРАҚТАРДЫ СУДЬЯЛЫҚ ӘДЕП 
ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯ ҚАРАЙДЫ. ЕСКЕРТЕ КЕТЕЙІН, ЗАҢҒА СӘЙ-
КЕС, ЖОҒАРҒЫ СОТ ТӨРАҒАСЫ ӨЗ ҚАЛАУЫ БОЙЫНША СУДЬЯНЫ 
ЖАЗАЛАЙ ДА, ЖҰМЫСТАН БОСАТА ДА АЛМАЙДЫ. БАРЛЫҚ ДА-
МЫҒАН ЕЛДЕРДЕ ОСЫЛАЙ. БҰЛ ҒАСЫРЛАР БОЙЫ ҚАЛЫПТАСҚАН 
ТӘРТІП. ЕЛІМІЗДІҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ МЕН ЗАҢДАРЫНДА ДА СО-
ЛАЙ БЕКІТІЛГЕН. 

ПАЙЫМ

Сынайтындардың келесі бір тобы – сот 
актісімен келіспейтіндер. Бұлардың өзін екі 
топқа бөлуге болады. Бірі – жазаны қатаң, енді 
бірі – жұмсақ дейді. Сот залындағы әңгімені, 
қарсыласының жеке өмірін әлеуметтік желіге 
шығаратындар бар. Олар өздерін сот жүйесінің 
құрбаны етіп көрсетеді. Бірақ, жазғанын оқы-
саңыз, нақты дәлелден гөрі, эмоция басым. 
Әрине, мұндай жазбаларға заңнан хабары жоқ 
адамдар сенгіш келеді. 

Ал жазықсыз жапа шеккендердің жөні 
бөлек. Кейбірі баспанасынан, жұмысынан айы-
рылса, ал енді бірі жазықсыз жазаланып, темір 
торға тоғытылғандар. Әрине, ондай адамдар-
дың жанайқайын түсінуге болады. Алаяқтар 
қармағына түсіп, баспанасынан айырылған 
не жалған айғақ бойынша том-том іс тігіліп, 
түрмеге түскен адамды ақтап алу оңай шаруа 
емес. Дегенмен, Жоғарғы Сот осы бағытта 
жүйелі жұмыс жүргізуде. Нәтижесінде, заңсыз 
сотталған азаматтар әділдікке қол жеткізуде. 

– Жоғарғы Сот нақты судьяға қатысты 
сыни пікірлер бойынша қандай шара қа-
былдайды?   

– Біз күн сайын ақпараттық кеңістікке мо-
ниторинг жүргіземіз. Мұндағы мақсат – қоғам-
ның соттарға қатысты ой-пікірін, талап-тілегін 
уақытылы біліп, тиісті шаралар қабылдау. Су-
дьялардың заңсыз әрекеттеріне қатысты ма-
териалдар жарияланса, онда мұндай мәлімет-
терді тиісті бөлім мамандары тексереді. 
Сыни дерек расталса, Сот алқасы судьяға 
қатысты тәртіптік шара қолданады. Мұндай 
мәселе Жоғарғы Соттан тәуелсіз алқалы ор-

дәйекті түрде айтып, мәселені шешудің жолын 
ұсынатын сарапшыларға алғыстан басқа айта-
рымыз жоқ. 

Ал жалпылама сынайтындардың көбісі 
бұрын-соңды сот процесіне қатыспағандар. 
Ондай адамдар сотты ғана емес, қоғамдағы кез 
келген жағдайды сынға алады.  

ган – Жоғары сот кеңесінде қаралады.
Этикаға қатысты сұрақтарды Судьялық 

әдеп жөніндегі комиссия қарайды. Ескерте 
кетейін, заңға сәйкес, Жоғарғы Сот төрағасы 
өз қалауы бойынша судьяны жазалай да, жұ-
мыстан босата да алмайды. Барлық дамыған 
елдерде осылай. Бұл ғасырлар бойы қалып-

тасқан тәртіп. Еліміздің Конституциясы мен 
заңдарында да солай бекітілген. 

– Судьяларға алғыс білдірген хаттар қан-
шалықты жиі түседі? Олар бойынша қандай 
шаралар қабылданады?

– Күн сайын Жоғарғы Сотқа еліміздің әр 
түкпірінен ондаған, айына жүздеген алғыс 
хаттар келіп түседі. Олардың қатарында 
қарапайым адамдармен қатар, кәсіпкерлер, 
инвесторлар, тіпті шетел азаматтары да бар. 
Олар судьяларға әділ шешім шығарғаны үшін 
ризашылығын білдіріп жатады.  

Әрине, біз келіп түскен алғыс хаттарды 
зерттеп, зерделейміз. Хатта айтылған іске нүк-
те қойылған ба, әлде басқа тарап оны жоғары 
сатыда даулап жатыр ма? Егер іс шын мәнінде 
аяқталған болса, онда алғыс білдірген судьяны 
насихаттаймыз. Алғыс хат судьяның жеке ка-
дрлық ісіне тіркеледі. Марапаттау, мансаптық 
ілгерілету кезінде де ескеріледі. 

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасы-
сын» демекші, қоғамның алғысына ие болған 
судьялар туралы жазу біздер үшін де үлкен 
мәртебе. Себебі, азаматтардың алғысы – су-
дьялар үшін ең үлкен марапат. Бұдан шығатын 
қорытынды біреу. Елімізде білікті, адал, әділ 
судьялар аз емес. Тек олардың жұмысын көріп, 
лайықты бағалай білуіміз қажет!  

– Әңгімеңізге рақмет. Сот пен бұқара 
арасындағы байланысқа негізделген қыз-
метіңізге сәттілік тілеймін! 

Әңгімелескен 
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті»

Біз құқықтық, демократиялық мемлекетпіз. Елдегі барлық 
түйткіл заң арқылы шешіледі. Азаматтардың әрбір қадамы заңмен 
реттелген. Соған сәйкес, біреуге жала жап қан, ар-намысына тиген 
азаматтарға арнайы жауапкершілік көзделген. Осындай зайырлы 
елде тұрғанымызға қарамастан «барлық судья әділетсіз» деп пікір 
жазатындар әлі де бар. Шорт кесіп, шолақ ойын жеткізгендердің 
көпшілігі сот табалдырығын өмірінде бір рет те аттап көрмеуі мүм-
кін. Егер бірнеше процеске қатысып, бірнеше судьяның қателігіне 
көзі жетсе әңгіме басқа. Істерді талдап, ел алдында кемшілікті көр-
сетсін. Ал сот жұмысынан мүлде хабарсыз жандардың біреулердің 
пікірін жалау етіп, барлық қазыны сауатсыз, білімсіз етіп көрсетуі 
қаншалықты заңды? Мұндай сөздерді жазарда азаматтар «Мына 
судьяның да туыстары, жақындары бар. Әлеуметтік желіні оның ұлы 
мен қызы қарап, оқуы мүмкін. Әулеті үлгі тұтып, өнеге етіп жүрген 
адамды еш дәлелсіз, нақақтан қаралағаным дұрыс емес-ау» деп бір 
сәт те болса ойланғаны жөн ғой. Адамның ішкі мені, жауаптылығы 
жоғары болса, қанеки!

Міне, осындай «Жаптым жала, жақтым күйе» көбеймес үшін, 
біз азаматтардың жауаптылығын арттырып, сын айту мәдениетіне 
үйретуіміз керек. Сынның шын болуы керектігін ұғындырғанымыз 
маңызды. Негізсіз сын судьяны жасытатынын, жүйкесіне салмақ 
түсіретінін түсіндірген абзал. Сонда ғана монитордың ар жағындағы 
«бақылаушылар» өз сөзіне есеп беруге дағдыланады. 

Саят ӘБДІҒАЛЫМОВ,
Алматы қаласы Наурызбай аудандық 

сотының судьясы
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Жаңа технология

Еліміздің сот жүйесін жетілдіру ұдайы назар-
дағы мәселелердің бірі. Елбасы айқындап бер-
ген міндеттер шегінде сот-құқықтық реформасы 
толығымен іске асырылды. Бұл, әлбетте, жоғары 
деңгейде дамыған құқықтық жүйесі бар, нағыз 
конституционалды мемлекет құруға септігін 
тигізеді. 

Сот төрелігін іске асыру, сот ісін жүргізудің 
барынша ашықтығына қол жеткізу бойынша 
жұмыстарды оңтайландырудың бір жолы 
заманауи технологияларды қолдану болып 
табылады. Бүгінде соттармен арадағы құжат 
айналымы мәселесі бірте-бірте қағаздан 
электрондық пішімге ауыстырылып, судьялар 

мен сот қыз меткерлері заман талабына икем-
делді.

Соттарда іске қатысушы, жүгінуші тұлғаларға 
құжаттарды жедел беру, оның сот сатылары бо-
йынша қозғалысын қашықтықтан бақылау, про-
цестік шешімдермен танысу мәселелері шешімін 
тапты. 2014 жылдан бастап «Сот кабинеті» элек-
трондық іс жүргізу сервисі қолданысқа енгізіліп, 
сотқа жүгінушілермен өзара іс-қимыл негізінде 
сот ісін жүргізу жеңілдетіліп, жедел жұмыс істеуі-
не жол ашылды. Сервис арқылы азаматтар және 
заңды тұлғалар талап арыздардың электрондық 
құжат нұсқасын беруге, мемлекеттік бажды ин-
тернет немесе пайдаланушы үшін қолайлы басқа 

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮДЫҢ БАСТЫ ЖОЛЫ орындар арқылы онлайн режимінде төлеуге, 
«Хаттама көшірмесін беруге арыз», «Сот оты-
рысының хаттамасына арыз - ескертпе», «Сот 
істерін іздестіру», «Хабарламаларды, хабарлама 
қағаздарын, сотқа шақыру қағазын алуға» мүм-
кіндік алды.

Сонымен қатар, соттардың күнделікті іс жүр-
гізу жұмыстары «Төрелік» ақпараттық жүйесі 
арқылы іске асырылуда. Бұл жүйе соттардағы 
құжаттар мен істердің тіркеу, қарау, орындау 
және басқа да процессуалдық, құжаттамалық іс 
жүргізу мерзімдерінің сақталуын бақылауға және 
есебін жүргізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 
«Төрелік» ақпараттық жүйесі мен атқарушылық 
іс жүргізу органдарының автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесі арқылы электрондық құжат-

тар нұсқасында атқару парақтарын орындауға 
жолдау және сот орындаушыларының қаулыла-
рын соттардың электронды түрде санкциялауы 
жолға қойылған.

Айта кетерлігі, істердің Сырдария аудан-
дық сотының сот залдары дыбыс-бейнежазба 
құрылғысымен 100 пайыз қамтылған. Бұл өз ке-
зегінде сот саласындағы сыбайлас жемқорлықты 
болдырмаудың басты жолы және сот проце-
стерінің ашықтығы мен жариялылығын міндетті 
түрде қамтамасыз ететіні даусыз. 

Роза СҮЛЕЙМЕНОВА,
Сырдария аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі 
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Бақытжан ӨМІРЗАҚОВ, Ақмола облысы бойынша Әділет департаменті басшысының орынбасары:

«ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫ 
ЖҰМЫСТЫ ЖЕҢІЛДЕТТІ»

ТАЛАП

«АҚЫРЫН ЖҮРІП, 
АНЫҚ БАС!»

– Бақытжан Арапұлы, 
өткен жылы Тұңғыш Пре-
зидент қол қойып, күшіне 
енген «Адвокаттық қызмет 
және заң қызметі туралы» 
ҚР заңының негізгі мақсат-
тары мен бағыттары туралы 
кеңірек айтып кетсеңіз.
– Иә, 2018 жылдың 5 мау-

сымында «Адвокаттық қызмет 
және заң қызметі туралы» заңға 
қол қойылғаны мәлім. Заң кон-
ституциялық құқықты жүзеге 
асыруға және білікті заң құқығын 
алуға, адвокаттық қызмет және 
заң көмегін көрсету жүйесін ке-
шенді жетілдіру және әлеуметтік 

Аталмыш қызметтегілердің жауап-
кершілігін арттыру мемлекеттік маңыз
ға ие құжаттарда үнемі көрініс тауып 
келеді. Мәселен, «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарын жүзеге асыру аясында 
мемлекеттік қызметшілердің жаңа 
Әдеп кодексі қабылданып, онда этика-
лық нормаларды бұзуға әкелетін және 
жемқорлық құбылыстар туындататын 
жағдайлардың алдын алу бойынша ша-
ралар қарастырылды.

Бұл кодекс мемлекеттік қызметші
лердің моральдықәдептілік бейнесі-
не қойылатын жалпы қабылданған 
талаптарды, сондайақ, олардың мі-
незқұлқының негізгі стандарттарын 
белгілейді және халықтың мемлекеттік 
органдарға сенімін нығайтуға, мемле-
кеттік қызметте өзара қарымқатына-
стың жоғары мәдениетін қалыптасты-
руға бағытталған.

Кодексте мемлекеттік қызметшілер 
ұстануы тиіс мінезқұлықтардың жал-
пы стандарттары мен қызметтен тыс 
уақыттағы мінезқұлық стандарттары 
бекітілген. Өйткені, мемлекеттік қы-

зметші жұмысынан сырт уақытта да 
өзгелерге үлгі болуы тиіс.

Айта кетерлігі, мемлекеттік қы-
зметшіге қатысты жалпы стандарт-
тар бекітілген. Оған мемлекеттік қы-
зметшілердің өздері қабылдайтын 
шешімдердің заңдылығы, әділдік пен 
ашықтықты қамтамасыз ету, жеке си-
паттағы мәселелерді шешу кезінде 
өзінің қызметтік жағда йын пайда-
ланбау, іскерлік әдепті және ресми 
мінезқұлық қағидаларын сақтау та-
лаптары жатады. Демек, мемлекеттік 
қызметшілер азаматтармен қарымқа
тынаста, ұжымда сөз сөйлеуде сыпайы
лық пен әдептілікті ұстануы қажет. 
Лауа зымдық артықшылығын жеке 
басының пайдасы үшін  қолданбайтын 
адал, кез келген сәтте сабырлы, ұқыпты 
болғаны жөн.

Стандарттың екінші түрі – арнайы 
стандарттар. Олар өзге жағдайлардағы 
қызметшілердің мінезқұлық ереже-
лерін, яғни, қызметтен тыс уақыттағы, 
әріптестер арасындағы қызметтік қа-
тынастар кезіндегі, көпшілік алдында 

келушілерді тіркеу, олардың дактилоскопи-
ялық, фотоесептерін қалыптастыру және 
жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қа-
зақстан Республикасы ІІМнің 2014 жылғы 
8 ақпандағы №76 бұйрығына еңбекші көшіп 
келуші жеке тұлғалардың еңбек қызметін 
жүзеге асыруына рұқсаттар алуы үшін құ-
жаттардың жаңа тізбесін, сондайақ, 1,2қо-
сымшалардың жаңа нысандарын көздейтін 
өзгерістер енгізілді.

Аталған бұйрық үш айдан аз емес 
мерзімге Қазақстан Республикасымен 
визасыз кіру және болу тәртібі бойынша 
келісімшарттар жасаған ТМД елдерінің 
азаматтарына қатысты екенін еске сала 
кеткен жөн.

Жеңілдетілген тәртіптегі рұқсаттар 
шетелдіктерге тек жеке тұлғаларда жұмыс 
жасауға беріледі. Оның ішінде, үй құрылы-
сы және жөндеу жұмыстарын жүргізу, бала 
бағу, аспаз және басқа да үй шаруашылығы 
қызметін көрсету үшін қарастырылған.

Үй шаруасына пайдалану үшін бір аза-
маттың бес еңбекші мигрантына дейін қа-
былдауға мүмкіндігі бар. Рұқсат берілетін 
және ұзартылатын мерзім шетелдіктің қалауы 
бойынша бір, екі немесе үш айға дейін бел-

гіленеді және әр айға екі айлық есептік көр-
сеткіш мөлшерінде (5050 теңге) жеке салық 
төлемдері алдын ала жасалады.

Рұқсат алу үшін еңбекші мигранты 
Қазақстан Республикасының аумағында 
уақытша тіркелген жері бойынша көшіқон 
қызметі бөлінісіне қажетті құжаттарды 
тапсыруы керек.

Жыл басынан бері көшіқон қызметі 
құрылымдарының қызметкерлерімен қала 
аумағына түрлі мақсаттармен келген 2745 
шетел азаматы тіркеуге алынды. Алай-
да, олардың 569ы Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасын бұзғаны үшін 
әкімшілік жауапкершілікке тартылса, 7 
шетел азаматы сот шешімімен Қазақстан 
Республикасы аумағынан шығарылды. Ал, 
республика аумағында шетелдік жұмыс 
күшін тарту мен пайдалану ережелерін 
бұзғаны үшін, шетелдіктердің көшіқон 
заңнамаларын бұзуына жол бергені үшін 6 
жергілікті тұрғынға тиісті шаралар көріл-
ген. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы 
уақытта да жалғасын таппақ.

Қызылорда қалалық Полиция 
басқармасының баспасөз қызметі

тұрмыс жағдайлары нашар, өмір 
сүру жағдайы қиын тұлғалардың 
заң көмегін тегін алуын қамтама-
сыз етуді көздейді.

Жыл өткен сайын сотқа ша
ғымданушылар қатарының өсіп 
бара жатқанын БАҚ айтып, жа-
зып жатыр. Даулы мәселелердің 
бәрі сотта шешімін табады. Ал, 
сот процесінде негізгі рөл атқа-
ратын адвокаттардың қызметін 
пайдалануға екінің бірі қол жет-
кізе бермейді. Осы орайда, тұр-
мыстары төмен азаматтар мен от-
басылардың адвокаттық қызметті 
тегін пайдалану тетіктері атал-
мыш заңда жанжақты белгіленіп, 

да 94 заң кеңесшісі тіркеліп, қыз-
мет көрсетуде. Сондайақ, палата 
мүшелігіне жеке кәсіпорындар 
мен заң ұйымдарының кеңес-
шілері де тіркелуге құқылы. 

– Облыстық Әділет де-
партаменті өңірде қанша 
мемлекеттік қызмет түрін 
көрсетеді?
– Әділет департаменті өңірде 

мемлекеттік қызметтің 12 түрін 
көрсетеді. Атап айтқанда, заңды 
тұлғаларды тіркеу саласында 6 
мемлекеттік қызмет түрі мен Қа-
зақстан Республикасының әділет 
және өзге де мемлекеттік орган-
дарынан, сондайақ, нотариустар-
дан шығатын ресми құжаттарға 
апостиль қою қызметі, сонымен 
қатар, адвокаттық қызметпен ай-

налысуға үміткер адамдарды ат-
тестаттаудан өткізу, Нотариаттық 
қызметпен айналысу құқығына ат-
тестаттау қызметтерін көрсетеді.

Оған қоса, тағылымдамадан 
өткен және жеке сот орындаушысы 
қызметімен айналысу құқығына 
ие үміткерлерді аттестаттаудан 
өткізу, өндіріп алушының өтініші 
бойынша атқарушылық құжат-
тың негізінде атқарушылық іс 
жүргізуді қозғау, нотариустардың 
өтініштерін қабылдау, мөрлерін 
тіркеу және беру қызметтері де бар. 

– Әділет саласында соң
ғы уақытта енгізілген жа
ңашылдықтар мен функ

циялар туралы айта кет се ңіз. 
Бұл өзгерістердің тиім ді лігі 
қандай?
– Әділет органдары тұрақты 

негізде мемлекеттік қызметтердің 
сапасын жақсарту, мемлекеттік 
қызмет көрсетудің электрон-
ды форматына көшу бағытын-
да жұмыстар жүргізіп келеді. 
2018 жылдан бастап «Адвокаттық 
қызметпен айналысуға үміткер 
адамдарды аттестаттаудан өткі-
зу», «Нотариаттық қызметпен 
айналысу құқығына аттестаттау», 
«Тағылымдамадан өткен және 
жеке сот орындаушысы қыз меті
мен айналысу құқығына үміткер 
адамдарды аттестаттаудан өткізу» 
қызметтері электронды форматқа 
ауыстырылды. Бұның өзі қызмет 

жеделдігін арттырып, оны қол-
жетімді ете түсті.  

2018 жылғы 30 шілдеден 
бастап жылжымайтын мүлік-
ке құқықтарды тіркеу бойынша 
функциялар, барлық ақпараттық 
қызметті ұсыну, тіркеу  құжатта-
рының көшірмесі, тыйым салу, 
алып тастау, ақпараттарды өзек-
тендіру, сонымен қатар, жылжы-
майтын мүлікке байланысты бар-
лық істер «Азаматтарға арналған 
үкімет» коммерциялық емес 
мемлекеттік корпорациясы мен 
оның аумақтық бөлімшелерінің 
құзыретіне тапсырылды. Коммер-
циялық заңды тұлғаларды мемле-

кеттік тіркеу мен олардың филиал
дарын және өкілдіктерін есептік 
тіркеуін оңтайландыру мен жетіл-
діру мақсатында 2018 жылдың 1 
қарашасынан бұл қыз меттерді де 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
коммерциялық емес мемлекеттік 
корпорациясына тапсыру бойын-
ша пилоттық жоба басталды.  

– Электронды құжат алма-
су қалай жүзеге асырылуда?
– Мемлекеттік органдар мен 

мекемелер арасында электрон-
ды құжат айналымы электронды 
құжат айналымының бірыңғай 
жүйесі (ЭҚАБЖ), сонымен қатар, 
мемлекеттік органдардың интер-
нетпорталы (МОИП) арқылы жү-
зеге асырылады. Жеке және заңды 
тұлғалардың электронды құжат-

КӨШІ-ҚОН

Шетелдіктердің ел заңын 
сақтауы қатаң бақылауда

Қызылорда қалалық Полиция басқар-
масының Көшіқон қызметі құрылымда-
рының қызметкерлері шетелдіктердің 
құқықтарын сақтай отырып және олардың 
тарапынан болған заңбұзушылықтарды 
дер кезінде анықтап, тиісті шара қолдану 
мақсатында біршама нәтижелі жұмыстар 
атқарып келеді.

Айта кетерлік жайт, ҚР Ішкі істер 
министрінің 2016 жылғы 3 мамырдағы 
№473 бұйрығымен «Еңбекші көшіп 
келушіге рұқсаттар беру, ұзарту және 
қайтарып алу, сондайақ, еңбекші көшіп 

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ
нақтыланған. Бұның өзі адво-
каттық қызметті азаматтарымы-
зға қолжетімді ете түсері анық. 
Сонымен бірге, заңда адвокат 
қызметінің тиімділігін арттыруға 
қатысты да бірқатар жағымды 
өзгерістер бар. Бір сөзбен айтқан-
да, заң заман талаптарын ескере 
отырып, қайта толықтырылған. 

– Осы заңда көрсетілген 
заң кеңесшілерінің қызметі 
қалай реттеледі?
– Аталмыш заңға сәйкес, Ақ-

мола облысында заң кеңесшілері 
палатасы құрылып, жұмыс істеу
де. Заң кеңесшілері палатасы 
белгіленген қағидалар мен стан-
дарттар, Кәсіптік әдеп кодексінің 
талаптарын сақтау бөлігінде олар-
дың қызметін бақылау мақсатын-

да құрылған. Заң консультанттары 
палаталарының тізіліміне енгізіл-
ген, мүшелік шарттарында кемін-
де елу заң кеңесшісін біріктіретін, 
міндетті мүшелікке негізделген, 
өзінөзі реттейтін ұйым заң кон-
сультанттары палатасы болып 
танылады. 

Ақмола облысы бойынша заң 
кеңесшілері палатасы 2018 жыл-
дың 7 желтоқсанында әділет орга-
нында мемлекеттік тіркеуден өтіп, 
ҚР Әділет министрлігінің өзінөзі 
басқару ұйымдары реестріне ен-
гізілген. Палатаның өз Жарғысы, 
мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі 
бар. Бүгінде палатының құрамын-

тары электронды үкімет порталы 
мен адвокаттық, нотариал дық 
және жеке сот орындаушыла-
рының қызметімен айналысуға 
арналған «Елицензиялау» бағдар-
ламасы арқылы келіп түседі. Жыл 
өткен сайын электронды құжат ал-
масу көлемінің артып отырғанын 
айта кеткен жөн. Бұл жұмысымыз
ды оңтайландырып, құжаттау са-
пасын жақсартуға игі ықпал етеді.

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Қалкөз ЖҮСІП,

«Заң газеті»
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ АТҚАРУ – ҚОҒАМ МЕН МЕМЛЕ-
КЕТ ТАРАПЫНАН БІЛДІРІЛЕТІН ЕРЕК ШЕ СЕНІМ БОЛЫП 
ТАБЫЛАДЫ. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ШІЛЕРДІҢ МОРАЛЬ-
ДЫҚ ӘДЕП ТІЛІК БЕЙНЕСІНЕ ЖОҒАРЫ ТА ЛАПТАР ҚОЙЫ-
ЛАТЫНЫ ДА СОН ДЫҚТАН. ӨЗ КЕЗЕГІНДЕ МЕМ ЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІ БАРЛЫҚ КҮШЖІГЕРІН, БІЛІМІ МЕН ТӘЖІРИ-
БЕСІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНЕ ЖҰМСАП, 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ ЛИКАСЫНА ҚАЛТ ҚЫСЫЗ ӘРІ АДАЛ 
ҚЫЗМЕТ ЕТУІ ТИІС.

сөйлеумен байланысты мінезқұлық 
стандарттарын белгілейді.  Мемлекет-
тік қызметшілер қыз меттен тыс уақытта 
да жалпы қабылданған моральдықә-
дептілік нормаларын ұстануы керек. 
Жеке өмірінде де аңдап басып, өз ісімен 
өзгеге үлгі болуды естен шығармағаны 
абзал. Олардың күнделікті міндеті қа-
рапайым адамдармен қарымқатынас 
жасау арқылы жүзеге асырылатынын 
ескерсек, мемлекеттік қызметшіге кәсі-
би біліктілікпен қатар, адамгершілік 
қасиет тер де ауадай қажет. Қалай десек 
те, мемлекеттік қызметшінің күнделікті 
өмір салты тиісті заң талаптарына то-
лық сай болғаны дұрыс.

Мемлекеттiк қызмет барлық мем-
лекеттiк басқаруды ұйымдастыруда 
жетекшi рөлге ие, ең маңызды тетiк-
тердiң бiрi. Мемлекеттiк қызметшiнiң 
моральдық бетбейнесi мен этика-
сына айрықша көңiл бөлудегі себеп 
– оның iскерлiгiн ғана емес, айнала-
сындағыларға деген құрметi мен iзетiн 
де жетiлдiру. Өйткенi, мемлекеттiк 
қызметшiлердiң бiлiмi мен бiлiктiлiгi-
не және жүрiстұрысына қарай қазiргi 
қоғамда халықтың атқарушы билiк 
жайлы көзқарасы мен оған деген сенiмi 
қалыптасады.

Еліміздің мемлекеттік қызметші
лерінің әдеп стандартын сақтауы 
сенімді түрде өркендеген, мәдениеті 
жоғары мемлекет болуға қол жеткізу-
дің нысаны екенін аңғартады. Сон-
дықтан да, бүгінгі таңда Қазақстанның 
мемлекеттік қызметшісі халықтың 
мемлекеттік органдарға сеніммен қа-
райтын, мемлекеттік қызметте өзара 
қарымқатынастың жоғары мәдениетін 
қалыптастыратын бейне десек, қателе-
спейміз.

Г.ЕСКАРАЕВА,
Жамбыл аудандық сотының  

кеңсе меңгерушісі 
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ



7№31 (3156) 26 сәуір 2019
zangazet@mail.ru

Алматы қаласы 
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘРТҮРЛІ
12. «Шығысэнерго» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Атқарушы орган-

ның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, 
Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 81/2) өз қатысушыларын Серіктестіктің 
Атқарушы органының шешіміне сәйкес 2019 жылдың 28 мамырында сағ. 
11:00-де Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 81/2 
мекенжайы бойынша «Шығысэнерго» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс 
Жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлайды.

Қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 28 мамырында аталған мекенжай 
бойынша 09 сағат 30 минуттан 10 сағат 45 минутқа дейін жүзеге асырылады.

Жиналысқа қатысуға құқықтары бар қатысушылардың тізімі 2019 жылғы 27 
мамырдағы жағдайы бойынша жасалады.

Күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілген:
2018 жылдың қызмет қорытындысы бойынша «Шығысэнерго» ЖШС 

қаржылық есебін бекіту туралы.
 «Шығысэнерго» ЖШС Бас директорының өкілеттігін ұзарту туралы.
Бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда жиналысты қайта өткізу 

күні – 2019 жылғы 10 маусым.
Серіктестік қатысушылары Жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері 

жөніндегі ақпаратпен (материалдармен) «Шығысэнерго» ЖШС Атқарушы 
органының орналасқан жері бойынша танысуға болады.

25. «Азимут Энерджи Сервисез» акционерлік қоғамы (БСН 
960440000548) (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесі 
Қоғам акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі – 
Қоғамның АЖЖЖ) шақыру және өткізу туралы шешім қабылдағаны 
туралы хабарландырады.

Толық атауы және Қоғамның атқарушы органының орналасқан 
жері – «Азимут Энерджи Сервисез» акционерлік қоғамы, Қазақстан 
Республикасы, 050019, Алматы қаласы, Медеу ауданы, «Атырау» 
шағын ауданы, 3-үй.

АЖЖЖ шақырудың бастамашысы – Қоғамның Директорлар 
кеңесі.

Қоғамның АЖЖЖ-н өткізу күні, уақыты және орны – 2019 жылғы 29 
мамыр, 14 сағат 00 минут, Қазақстан Республикасы, 050019, Алматы 
қаласы, «Атырау» шағын ауданы, 3-үй.

АЖЖЖ қатысушыларын тіркеу басталатын уақыты – 2019 жылғы 
29 мамыр, 13 сағат 00 минут (Алматы уақыты бойынша), тіркеудің 
аяқталу уақыты – 13 сағат 50 минут (Алматы уақыты бойынша).

Егер бастапқы Қоғамның АЖЖЖ өткізілмесе, қайта Қоғамның 
АЖЖЖ-н өткізу күні және уақыты – 2019 жылғы 30 мамыр, 12 сағат 
00 минут.

Қоғамның АЖЖЖ-на қатысуға құқығы бар Қоғамның акционер-
лерінің тізімін жасау күні – 2019 жылғы 15 мамыр.

Қоғамның АЖЖЖ-ның күн тәртібі:
1. Қоғамның АЖЖЖ-ның күн тәртібін бекіту;
2. Қоғамның 2018 жылдағы жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
3. Қоғамның 2018 жылдағы таза табысты үлестіру тәртібін бекіту;
4. 2018 жыл үшін Қоғамның жай акциялар бойынша дивидендтер 

төлемеу туралы шешім қабылдау;
5. 2019 жылдағы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық 

ұйымды анықтау;
6. Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы 

акционерлерді хабарландыру нысанын анықтау;
Қоғамның АЖЖЖ-ның күн тәртібінің мәселелері бойынша матери-

алдармен акционерлер 15 мамыр 2019 жылғы жұмыс күндері 8 сағат 
30 минуттан 17 сағат 30 минутқа дейін келесі мекенжай бойынша 
таныса алады: Қазақстан Республикасы, 050019, Алматы қаласы, 
«Атырау» шағын ауданы, 3-үй. Анықтамаларға арналған телефон: 
+7 (727) 259 66 66 (қосымша 223, 335). «Азимут Энерджи Серви-
сез» АҚ акционері сұрау салған жағдайда, акционерлердің жалпы 
жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар 
оған сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде 
жіберіледі, бұл орайда құжат көшірмелерін дайындау және оларды 
жеткізу үшін шығыстарды акционер көтереді.

Акционерлік қоғамдар туралы ҚР заңының 43-бабының 4-тармағы-
ның 1-тармақшасына бөлігіне сәйкес, Акционерлердің жалпы жина-
лысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы 
жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе 
Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабының 4-тармағының 
2-тармақшасында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, 
қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан астам пайы-
зын дербес немесе басқа акционерлермен бірлестікте иеленетін ак-
ционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

«Азимут Энерджи Сервисез» АҚ акционерлеріне акционерлердің 
жалпы жиналысын өткізудің келесі тәртібімен танысуды ұсынамыз: 

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келіп жеткен 
акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Жанында жеке 
басын куәландыратын құжаты бар болуға тиіс. Акционердің өкілі ак-
ционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге оның 
өкілеттігін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан сенім-
хатсыз іс-әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығын 
растайтын құжатты мәлімдеуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау 
кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқысыз.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда 
жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жина-
лысының төрағасы мен хатшысын сайлауды өткізеді, ашық немесе 
құпия (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 50-бабының 1-тар-
мағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру 
Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік да-
уыс беруді және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру 
құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің 
рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір 
акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады. Қоғам 
Жарғысының 8.11-тармағына сәйкес, жалпы жиналыстың төрағасын 
(төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс 
беру кезінде дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша 
жүзеге асырылады.

Жалпы жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай 
дауыс беру көзделмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің барысында, оның 
төрағасы қарастырылатын мәселелер бойынша пікірталасты доғару 
туралы, сондай-ақ, ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы 
ұсынысты дауыс беруге шығаруға құқылы.

Төраға, ондай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының 
регламентінің бұзылуына әкеліп соғатын немесе аталған мәселе 
бойынша пікірталас доғарылған жағдайларды қоспағанда, күн тәртібі 
мәселесін талқылауға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі 
жасауға құқысыз.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жасау 
туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционер-
лердің жалпы жиналысының күн тәртібінің жекелеген мәселелерін 
қарастыруды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға 
құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы тек күн тәртібінің барлық мәсе-
лелерін қарастырудан және олар бойынша шешімдер қабылдаудан 
кейін жабық деп жариялана алады.

Акционерлік қоғамдар туралы ҚР заңының 52-бабының 1-тар-
мағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы 
акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс 
күнінің ішінде жасалады және қол қойылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы 
ҚР заңының – 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 50, 51 
және 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

«Азимут Энерджи Сервисез» АҚ акционерлерін «Азимут Энерджи 
Сервисез» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қаты-
суға шақырамыз.

«Азимут Энерджи Сервисез» АҚ Директорлар кеңесі.

2019 жылғы үлгідегі дизайны өзгертілген 
айналыстағы монеталарды айналысқа 

шығару туралы
2019 жылғы 26 сәуір                                                       Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2019 жылғы 26 сәуірде 
2019 жылғы үлгідегі дизайны өзгертілген номиналдық құны 1, 2, 5, 
10, 20, 50 және 100 теңгелік айналыстағы монеталарды айналысқа 
шығарады. 

Монеталардың дизайнын Қазақстан Республикасының Президенті  
Қ. Тоқаев 2019 жылғы 20 наурызда мақұлдады.

 

«Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өз-
герістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 29 маусымдағы 
№162-VI ҚРЗ Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына 
сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасына өзгеріс 
енгізілді, оған сәйкес мемлекеттік тілдегі «ҚАЗАҚСТАН» деген сөз латын 
графикасының негізіндегі әліпби пайдаланыла отырып «QAZAQSTAN» 
деп орындалды.  

«QAZAQSTAN» деген жазуы бар Мемлекеттік Елтаңбаны пайдалану 
туралы талап 2018 жылғы 1 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы теңге монета-
лары дизайнының міндетті элементі болып табылатындықтан, Ұлттық 
Банк 2019 жылғы үлгідегі дизайны өзгертілген айналыстағы монеталар-
ды айналысқа шығару туралы шешім қабылдады, олардағы жазулар ла-
тын графикасының негізіндегі әліпби пайдаланыла отырып мемлекеттік 
тілде орындалған. 

Айналыстағы монеталардың сырт жағында (реверсінде) «QA-
ZAQSTAN» деген сөзі бар Қазақстан Республикасының Мемлекет-
тік Елтаңбасы бейнеленген, сондай-ақ, шығарған елді білдіретін 
«QAZAQSTAN RESPYBLIKASY» деген жазу бар. 

Айналыстағы монеталардың бет жағында (аверсінде) монеталар 
номиналының цифрлық бейнеленуі, сондай-ақ, ұлттық валютаның 
«TENGE» деген атауы мен шығарған банк атауының қысқартылған бел-
гісі «QUB» (Qazaqstan Ulttyq Banki) бар мәтіндік жазулар орналасқан. 

2019 жылғы үлгідегі дизайны өзгертілген номиналдық құны 100 тең-
гелік айналыстағы монеталардың қырында (гуртында) «JUZ TENGE» 
деген жазу бар.

Назар аударыңыз!
Айналыстағы монеталардың техникалық және заттай өлшем-

дері: массасы, диаметрі, қалыңдығы, металл құймасы өзгеріссіз 
сақталған. Төлем терминалдарын және басқа да кассаны қосымша 
қайта теңшеу талап етілмейді. 

Ескі және жаңа үлгідегі айналыстағы монеталар заңды төлем 
құралы болып табылады және барлық төлем түрлері бойынша 
қабылдануға міндетті!

Толығырақ ақпаратты мынадай телефондар бойынша алуға болады:
+7 (727) 270 45 85; +7 (727) 3 30 25 58;
E-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

7. Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігі Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің «Қазақ дерматоло-
гия және инфекциялық аурулар 
ғылыми орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорнындағы байқау 
кеңесінің мүшелерін іріктеу жөнінде-
гі  конкурсты ( бұдан әрі – конкурс) 
жариялайды.  

Конкурстың өткізілетін күні мен 
орны: Астана қаласы, Мәңгілік Ел 
даңғылы, 8, Министрліктер үйі, 
5-кіреберіс.

Кәсіпорынның орналасқан жері: 
050002, Қазақстан Республика-
сы, Алматы қаласы, Райымбек 
даңғылы, 60. тел.: 8 (727) 397-42-
11.

Кәсіпорынның негізгі қызме-
тінің қысқаша сипаттамасы: АИТВ 
инфекциясы мен ЖИТС-тың, виру-
стық гепатиттің профилактикасын, 
оларды диагностикалауды және 
емдеуді ұйымдастыру, дермато-
венерологиялық патологиясы бар 
халыққа жоғары мамандандырылған 
және мамандандырылған медицина-
лық көмектің сапасын арттыру мен 
көлемдерін кеңейту, ғылыми-зерттеу, 
ғылыми-практикалық және білім 
беру қызметін жүзеге асыру болып 
табылады.  

Конкурс мүшелеріне қойылатын 
талаптар: жоғары білімі, сондай-ақ 
төмендегі талаптардың біріне сәйкес 
келуі тиіс:

1) денсаулық сақтау немесе ұйым-
ның бейіні бойынша және (немесе) 
экономика/қаржы және (немесе) биз-
нес және (немесе) құқық саласында 
кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі; 

2) денсаулық сақтау немесе ұйым-
ның бейіні бойынша және (немесе) 
экономика/қаржы және (немесе) биз-
нес және (немесе) құқық саласын-
дағы басшылық қызметте кемінде 3 
жыл тәжірибесі;

3) денсаулық сақтау және (неме-
се) экономика және (немесе) бизнес 
және (немесе) құқық саласындағы 
қоғамдық бірлестіктеріндегі мүшелігі;

2. Мынадай:
1) соттылығы өтелмеген немесе 

алынбаған;
2) заңды тұлғаны банкрот деп тану 

туралы шешім қабылданғанға дейін 
бір жылдан астам осы заңды тұлға-
ның басшысы болған;

3) бұрын сыбайлас жемқорлық 
құқықбұзушылық жасаған;

4) байқау кеңесінің басқа мүше-
сімен немесе мемлекеттік кәсіпорын 
басшысымен жақын туыстық және 
туыстық қатынастағы адам байқау 
кеңесінің мүшесі ретінде сайлан-
байды. 

Конкурсқа қатысу үшін мынадай 
құжаттарды ұсыну қажет:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш 
(еркін түрде);

2) мемлекеттік және орыс тіл-
деріндегі түйіндеме;

3) өмірбаян (еркін түрде);
4) үміткердің жеке басын куәлан-

дыратын құжаттың нотариат рас-
таған көшірмесі;

5) жоғары білімі туралы құжаттың 
нотариалдық расталған көшірмесі;

6) еңбек кітапшасының (бар бол-
са) немесе еңбек шартының нота-
риат растаған көшірмесі не соңғы 
жұмыс орнына қабылданғаны және 
еңбек шартының тоқтатылғаны ту-
ралы бұйрықтардың үзінді көшірмесі;

7) Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
комитетінің аумақтық бөлімшелері 
берген соттылығы және сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтары 
жоқ екендігін растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің білімі-
не, жұмыс тәжірибесіне, кәсіптік 
деңгейіне қатысты қосымша ақпа-
ратты (біліктілігін арттыру, ғылыми 
дәрежелер мен атақтар беру, ғылы-
ми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс 
орнының басшылығынан ұсыным) 
беруіне болады.

Қатысушы конкурстық өтінімнің 
түпнұсқасын «Түпнұсқа» деп бел-
гіленген конвертке салып мөрлейді. 
Бұл конвертте қатысушының тегі, 
аты, әкесінің аты (бар болса) және 
мекенжайы көрсетілуі тиіс. Содан 
кейін конверт сыртқы конвертке са-
лынып мөрленеді.

Басталатын күн мерзiмдi баспасөз 
басылымдарына конкурс өткізу ха-
барландыруы орналастырылған 
күннен бастап айқындалады

Құжаттар хабарландыру жария-
ланған күннен бастап күнтізбелік 
отыз күннің ішінде мына мекен-
жайға ұсынылуы тиіс: Астана қ., 
Мәңгілік Ел даңғылы 8, Министрлік-
тер үйі, 5-кіреберіс.

Талаптарға сәйкес келетін үміт-
керлерді Конкурсқа жіберілген 
кандидаттар Қазақстан Республи-
касы Денсаулық сақтау министр-
лігінде әңгімелесуден өтеді.

8. Атауы   Қазақстанның ММА аралас жауынгерлік жекпе-жек 
   федерациясы» республикалық қоғамдық бірлестігінің
Қызметінің түрі  коммерциялық емес
Қызметкерлердің орташа жылдық саны    1 
Заңды мекенжайы,   Қазақстан  Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа 
Бизнес сәйкестендіру нөмірі  ауд., Жеңіс даңғылы, № 5/1 үй, 100840010462 

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП 
                                                       31 желтоқсан 2018 жылғы жағдай бойынша                                мың теңге 
Көрсеткіш Сомма 
Атауы  
Есепті жыл басыңда қалдық қаражаттар  4658
Түскен қаражаттар  
Қайырымдылық көмек 300
Кәсіпкерлік қызметтен түскен кірістер 35020
Барлығы түскен қаражат 35320
Қолданылған қаражаттар  
Нысаналы іс-шараларға арналған шығыстар, оның ішінде 26100
спорттық іс-шараларды ұйымдастыру 26100
Қамту  шығындары 13874
Барлығы қолданылған қаражаттар 39974
Есепті жыл соңына қалдық қаражат 4

10. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық 
денсаулық сақтау комитеті, БСН 170340019669, ЖСК KZ92070101KSN0000000, 
БСК KKMFKZ2A, «ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» РММ, Коды 2260194, КБЕ 
11, «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық 
денсаулық сақтау комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі мен «Қа-
зақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Фармация комитеті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі оларды «Қазақстан Республикасы Ден-
саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесіне 
қосу жолымен қайта ұйымдастырылғандығы туралы хабардар етеді.

Кредиторлардың талаптары Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8, Ми-
нистрліктер үйі, 10-кіреберіс мекенжайы бойынша газетте хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 60 күн ішінде мәлімделуі мүмкін. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, 
судьялары және аппараты Ақтөбе облыстық сотының бұрынғы 
төрағасы Мұхтар Есіркепұлы Есжановқа анасы 

Ұлжалғас ЕГЕМБЕРДІҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақта-
сып, көңіл айтады.

Астана қалалық сотының ұжымы отставкадағы судья 
ӘБДИЕВ Жазбек Ниетұлының

өмірден өтуіне байланысты, туғандарына ауыр қайғысына ор-
тақтасып, көңіл айтады.

Қызылорда облысы соттары мен Соттар әкімшісінің ұжымы, 
ҚР Судьялар Одағының облыстық филиалы ҚР Судьялар 
одағының хатшысы

ӘБДИЕВ Жазбек Ниетұлының
қайтыс болуына байланысты отбасы мен жақындарына қайғы-
сына ортақтасып, көңіл айтады.

2. «Казэнергоцветмет» өндірістік фирмасы» ЖШС 2019 
жылғы 16 сәуір сот ұйғарымына сәйкес, оңалту рәсімі 
басталғандығы туралы хабарлайды. Мекенжайы: ҚР, Алматы 
қаласы, Наурызбай ауданы, Таусамалы ықшам ауданы, Рай-
ымбек батыр көшесі, 41 Б үй.

4. «АРЛАН» төлемге қабілетсіз борышкерлерінің кәсіби 
басқарушылары» қоғамдық бірлестігі (БСН 170640024755), 
өзінің қайта құру жолымен «АРЛАН» оңалту және банкроттық 
саласындағы» заң кеңесшілерінің палатасы болып қайта 
ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Алматы қ., Бос-
тандық ауданы, Қазақфильм ы.а., 44Б үй, 50-пәтер. 

5. Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының «Облыстық қосымша 
білім беру және дене шынықтыру орталығы» коммуналдық мемлекет-
тік қазыналық кәсіпорыны (БСН 040240004363), өзінің бірігу жолымен 
Шығыс-Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы «Дарын» Шығыс 
Қазақстан өңірлік ғылыми-практикалық орталығы» коммуналдық мемле-
кеттік қазыналық кәсіпорынына қосылып қайта құрылатыны туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай 
мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, ШҚО, Өскемен 
қ., Абай даңғылы, 21 ғимарат. 

16. Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық 
сақтау басқармасының «Павлодар облыстық психоневро-
логиялық диспансері» КМҚК, Павлодар облысы әкімдігінің 
19.04.2019ж., №116/2 қаулысы негізінде, Павлодар облысы 
әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының 
«Павлодар облыстық психикалық денсаулық орталығы» 
КМҚК болып атының өзгеретіндігі туралы хабарлайды. 



8 №31 (3156) 26 сәуір 2019
zangazet@mail.ruТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІ

Редакторлар кеңесінің 
төрағасы – президент
Досымбек ӨТЕҒАЛИЕВ

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 
050012, Алматы қаласы, 
Х.Досмұхамедұлы көшесi 
(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.
Қабылдау бөлмесi: 
292-43-43; 292-79-61 (факс); 
Нұр-Сұлтан қаласы, Абай көшесі, 78, 105-кеңсе
факс: 8 (7172) 52-02-11
E-mail: zanreklamaastana@mail.ru
«Заң газеті» аптасына 2 рет –  
сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.

Жеке таралым 5455 дана
Апталық таралым 10910 дана

Тапсырыс №60 Индекс 65921

Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

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

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 Мәде ниет және ақпарат 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

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

Бас редактор
Айнұр СЕМБАЕВА

Бас редактордың 
орынбасары
Сәкен ҚАЛДЫБАЕВ

Нөмiрдiң кезекшi редакторы
Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.

Алматы  Нұрбол Әлдібаев
 8 701 357 66 84.
 Айтақын Бұлғақов
 8 705 111 37 21.

Атырау  Құралай Қуатова
 8 701 678 90 77.

Ақмола  Қалкөз Жүсiп
 8 701 300 14 74.

Түркістан  Шадияр 
облысы  Мекен бай ұлы
 8 775 733 56 65.

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

– Азат Сейтқасымұлы, тү-
зеу мекемелеріндегі басты мәсе-
ле сотталған азаматтарды 
ең бекпен қамту екені белгілі. 
Облыстық түзеу мекемелерінде 
осы тұрғыда қандай мүмкіндік-
тер қарас тырылған?  

– Бүгінде Қызылорда облысы 
бойынша ҚАЖ департа ментіне 
қарасты ЗК-169/4 мекемесінде 
орта есеппен 160 сотталған азамат 
жазасын өтеп жатыр. Олардың 
арасындағы еңбекке жарамды 
саналатын 110 сотталған ақылы 
жұмыспен қамтылған. Оның 22-сі 
«Еңбек-Қызылорда» РМК фи-
лиалының кәсіпорындарында, 
29-ы мекеменің шаруашылық 
қызметінде, 20-сы «Алтын Транс 
Ойл» кәсіпорнында болса, «Поли-
мер Продукт» кәсіпорындарында 
14 сотталған жұмыс істейді. Қазір-
гі нарық заманында  түзеу мекеме-
леріндегі жазасын өтеуші түгілі, 
тұрғындарды жұмыспен қамту 
күн тәртібінен түспейтін мәселеге 
айналғаны жасырын емес.

Сотталғандарды еңбекпен 
қам ту туралы сөз болғанда, «Ең-
бек-Қызылорда» РМК филиалы-
ның атқарып отырған жұмысын 
айтпай кетуге болмайды. Түзеу 
ме кемелерінің өндіріс аумағында 
аталмыш кәсіпорынның құрылыс, 
машина жөндеу жұмыстары іске 
қосылған. 

– «Адамды адам ететін – ең-
бек» десек те, түзеу мекемесінен 
жазасын өтеу мерзімі аяқта-
лып, бостандыққа шыққандар-
дың бәрі түзу жолға түсе берме-
уінің себебі неде деп ойлайсыз?

– Бір анығы, еліміздегі түзеу 
мекемелерінің хал-ахуалы, онда 
жазасын өтеп жатқандарға мемле-
кет тарапынан жасалып отырған 
қамқорлық өте жоғары деңгейде. 

Енді сұрағыңызға тоқталсам, 
жаза өтеу мерзімі аяқталып, тү-
зеу мекемелерінен бостандыққа 
шыққан азаматтардың түзу жолға 
бет бұруы, не бұрмауы түскен ор-
тасына байланысты. Көпшілігін 
өзінің отбасы, ағайын- туыстары 
қабылдай ма, жоқ па, мәселе 
осында. Егер туған-туыс қабыл-
дап, жақсы өмір сүруге жағдай 
жасап, қолдау көрсетіп, жол сілте-
се, онда ол азамат міндетті түрде 
жақсы жолға түсіп, түзеліп кетеді 

Азат РАИСОВ, Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ департаментіне қарасты 
ЗК-169/4 мекемесінің бастығы, әділет подполковнигі:

«ТҮЗЕЛГІСІ КЕЛМЕЙТІН 
АДАМ БОЛМАЙДЫ»
мысқа орналасуы қатаң бақылауда 
тұрады.

ЗК-169/4 мекемесінде тәр-
бие бөлімінің ұйымдастырумен 
«Қақпа алдындағы  кездесу» әлеу-
меттік жобасы өтіп тұрады. Оған 
қалалық, аудандық деңгейдегі жұ-
мыспен қамту, пробация бойынша 
жауапты мекемелердің қызметкер-
лері қатысады. Бұл жоба ҚР Пре-
зидентінің 2016 жылғы 8 желтоқ-
сандағы Жарлығымен бекітілген 
2017-2019 жылдардағы пробация 
қызметінде есепте тұратын және 
жаза өтеу орнынан босатылатын 
азаматтарды әлеуметтік бейімдеу 
Кешенді стратегиясының негізін-
де құрылғанын айта кету керек.

Жобаның негізгі  мақсаты 
абақтыдан босап шыққандарға 
әлеуметтік көмек көрсету, білім 

алуына, жаңа өмір бастағысы кел-
ген азаматтарға моралъдық-пси-
хологиялық көмек көрсету және 
де жеке өміріндегі құқықтарын 
заңды түрде қорғауға жәрдемдесу 
болып табылады. «Қақпа алдын-
дағы кездесу» пилоттық жоба-
сын өткізу барысында мемлекет 
тарапынан берілетін әлеуметтік 
көмектер туралы, «Жұмыспен 
қамту 2020 жол картасы» бағдар-
ламасының жүзеге асырылуы, 
жұмыспен қамту орталықтарының 
міндеттері жөнінде сотталған аза-
маттарға толықтай түсіндіріледі. 
Бас бостандығынан айырылған 
азаматтар мекемеге келген күн-
нен-ақ осы әлеуметтендіру жоба-
сы жүзеге асырыла бастайды. 

– Қазақта «Бірінші байлық 
– денсаулық» деген бар ғой. Осы 

МАМАН МІНБЕРІ

деп нық сеніммен айтуға болады.  
Егер де өзінің отбасы, туыстары 
қабылдамай, теріс айналса, әрине, 
ол дағдарып, ескі сүрлеуге түседі. 
Бұл мәселе темір тордан босап 
шыққан азаматтың әлеуметтік 
жағдайына да тікелей байланы-
сты.

– Түзеу мекемелерінен босап, 
еркіндікке шыққан азаматтарға 
мекеме тарапынан қандай да бір 
көмек көрсетіле ме?

– Сотталғандарды босатуға 
дайындық жұмыстары түзеу меке-
месіне келген күннен бастап жүр-
гізіле бастайды. Жаза мерзімінің 
аяқталуына 6 ай қалғанда әрбір 
босатылатын сотталғаннан арыз 
алынады. Арызында көрсетілген 
мәліметтерге сәйкес, таңдаған 
мекенжайы бойынша жергілікті 
атқару органдары мен әлеуметтік 
қорғау орталықтарында оның 
үй-жайы, еңбекке жарамдылығы 
және мамандығы бойынша жұ-

тұрғыда, мекемеде сотталған 
азаматтарға қандай медици-
налық көмек көрсетіледі? Олар 
денсаулық жағдайына байла-
нысты мемлекет тарапынан 
көрсетілетін көмектерді қан-
шалықты алып жатыр?

– Мекемеге жаңадан келіп 
түскен арнайы контингенттерді 
дәрігерлік денсаулық сақтау бе-
кетінің қызметкерлері АИТВ жұқ-
пасына қан анализдерін тапсырта-
ды. Жазасын өтеу шілер арасында 
АИТВ/ЖИТС індеттерінің алдын 
алу шаралары кесте бойынша әр 
тоқсан сайын Облыстық және ау-
дандық ЖИТС-ке қарсы күрес 
орталықтарының мамандарымен 
бірге өткізу жоспарланған. Меке-
меге келген сотталғандарға дәрі-
герлік денсаулық сақтау бекетінде 

15 тәулік ішінде АИТВ/ЖИТС 
жайлы сабақ оқытылып, түсіндір-
ме жұмыстары жүргізіледі. Нау-
қастанған сотталғандар емдеуге  
және басқа жағдайларға қажетті 
дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. 

– Сотталғандардың туыс
тарымен кездесуі, олардың ар-
тынан келетін сәлемсауқат-
тарды өткізу, жалпы, мекеменің  
режім бөлімінің жұмысы қай 
деңгейде? 

– Мекемеге түскен соттал-
ғандардың туыстарына мекеме 
бас тығының атынан хабарла-
ма жол данады. Ол хабарламада 
сотталушы келіп түскен мекен-
жай, сондай-ақ, туыстары сот-
талушы жақынымен кездесуге 
келгенде хабарламада көрсетілген 
азық-түліктерді ғана алып келуге 
рұқсат етілетіні жазылады. Қа-
зақстан Респуликасы Қылмыстық 
атқару кодексінің 106-бабына сай, 
мекемеге келген сотталғандарға 
туысқандарымен кездесу заң та-
лабына сәйкес беріледі. Тыйым 
салынған заттардың кіру жолын 
кесіп, алдын алу шараларын 

Полиция департаменті кинология 
орталығының арнайы маман қыз-
меткерлері қатыстырыла отырып 
мекеменің тұрғын аймағы мен өн-
діріс аймағында тінту жұмыстары 
ұдайы жүргізіліп тұрады.

– Енді сала қызметкерлері 
жайлы бірер сөз, қылмыс тық
атқару жүйесі қызметкерле
рінің мәртебесін көтеру үшін не 
істеу керек?

– Қылмыстық-атқару жүйесін-
де қызмет ету қиын да ауыр. Түзеу 
мекемесіне қамауға алынған 20 
мен 75 жас аралығындағы азамат-
тарды тәрбиелеу, жаза өтеу мерзімі 
кезінде түзелу жолына бет бұрғы-
зу, тәрбиелік шараларды жүргізу 
оңай шаруа емес. Сондықтан, мен 
қылмыстық-атқару жүйесінде  қы-
змет етіп жатқан  қызметкерлердің 
еңбегі ұшан-теңіз дер едім. Біздің 
сала қызметкерлеріне мемлекет 
тарапынан қажетті қамқорлық 
жасалып келеді. Әскери шендері 
бойынша жалақыларына үстеме-
ақы қосылып та жатыр. Бұл да 
қамқорлықтың бір көрсеткіші.

– Қылмыстықатқару жү
йесі құқық қорғау органдарының 
басқа салаларына қарағанда 
қиындығы мол сала. Жауапкер-
шілігі жоғары. Түзеу мекемесін-
де мың адам отырса, сол мың 
адамның мінезқұлқы да мың 
түрлі. Олармен жұмыс істеу 
өте күрделі. Осындай қиын да 
күрделі саланы таңдауыңызға не 
себеп болды?

– Мен әрбір адамның өзіндік 
өмір жолы бар деп есептеймін. 
Әр адам өз өмірін қандай маман-
дықпен байланыстыру керектігін 
өзі таңдауы тиіс. Қылмыс тық-ат-
қару жүйесінде еңбек етіп келе 
жатқан жылдарымда көзімнің 
жеткені – өмірде аяғын шалыс 
басып, түзеу мекемесіне түскен 
адамды қайта тәрбиелеуге, дұрыс 
жолға түсіруге болады. Яғни, 
түзелуге бет бұрғысы келмейтін 
адам болмайды. Тек оған тиісті 
деңгейде көмектесу керек. Ол 
үшін ең алдымен мекемеде заң-
дылыққа негізделген тәртіп және 
оларды ұстауға қажетті жағдай 
болуы қажет.    

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
И.ЖАҢБЫРШИЕВА,
ЗК-169/4 мекемесінің 

мемлекеттік тілге жауапты 
маманы

ұйым дастыру, мекеме бастығымен 
бекітілген кесте бойынша тінту 
тексеру жұмыстары ҚР ҚАК-нің 
98-бабына сәйкес атқарылады. 
Мекемеде сотталғандардың құқық 
бұзуына жол бермеу және алдын 
алу, сотталғандардың пайдала-
нуына және сақтауына тыйым 
салынған заттарды тәркілеу меке-
менің режім тобы, жедел бөлімше, 
бақылаушылар қызметі бөлімі 
және мекеме бастығының кезекші 
көмекшілерімен бірлесіп, заң та-
лабына сай атқарылады. 

Жалпы, мекеменің режим бө-
лімі қызметкерлері тарапынан 
сот талғандарға тәрбиелік мәні бар 
әң гімелер жүргізу, әртүрлі мәде-
ни, спорттық іс-шаралар ұйым-
дастыру арқылы сотталғандардың 
қоғамға деген көзқарастарын өз-
герту, сондай-ақ, жаңадан келген 
сотталғандарды жұмысқа орнала-
стыра отырып еңбекпен тәрбиелеу 
шараларын қарастыру күнделікті 
қадағаланып отырады. Мекемеде 
Шиелі АІІБ-нің ЖПҚ УПИ-ның, 
ЗК-169/1 мекемесінің «желілік 
емес локатор» құрылғысы пай-
даланып, Қызылорда облыстық 

БАНКРОТТЫҚ
9. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотының (МАЭС), мекенжайы: Байзаков к., Шевченко к., қиылысы, 
273Б, 2019 жыл «18» сәуірдегі ұйғарымымен, «CommerceFactor» ЖШС 
ұйымының БСН 090540001031, банкроттығы туралы іс қозғалды. 

15. Павлодар облысы мамандандырылған ауданаралық экономи-
калық сотымен 2019 жыл 17 сәуір «Экопанель ПКЗ» ЖШС-нің БСН 
150940016454, банкроттық туралы ісі бойынша өндіріс қозғалды. 

ТАРАТУ
3. «Жәнібек аудандық жұмыспен қамту орталығы» мемлекеттік ме-

кемесі (БСН 000340008025) өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Батыс 
Қазақстан обл., Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылдық округі, Жәнібек 
ауылы, Ғ.Қараш көш., ғимарат 63.

6. «АӨК Тур Сат» өндірістік кооперативі (БСН 170340012582) өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 151034, Солтүстік 
Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Обуховка а., Мир к., 33-үй. 

11. «Nanotech  Drymix» ЖШС, БСН 130440019655, (Алматы облысы, 
Іле ауданы, Өтеген батыр а., Сейфуллин к., 1), өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабыл-
данады: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ а.,  Ерлепесов 
к., 3А. Тел. 8 (727) 398 35 15.

13. «Сарқұл ата» қоғамдық қоры өзінің таратылатындығы туралы 
хабарлайды. Несие берушілердің талаптары осы хабарлама жария-
ланған кезден бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 

ӘРТҮРЛІ
17. Ертіс ауданы әкімдігінің 17.04.2019ж., №108/3 қаулысына 

сәйкес, «Амангелді ауылы әкімінің аппараты» ММ,  бірігу жолымен 
өзінің  «Ленин кенті әкімінің аппараты» ММ-не қосылып қайта 
құрылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚР, 140502, Павлодар облысы, Ертіс ау-
даны, Амангелді ауылы. 

18. Ертіс ауданы әкімдігінің 17.04.2019ж., №108/3 қаулысына 
сәйкес, Ертіс ауданы әкімдігінің «Ұзынсу ауылы әкімінің аппараты» 
КММ,  бірігу жолымен өзінің  Ертіс ауданы әкімдігінің «Ағашорын 
аулылы әкімінің аппараты» КММ-не қосылып қайта құрылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жария-
ланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бой-
ынша қабылданады: ҚР, 140517, Павлодар облысы, Ертіс ауданы, 
Ұзынсу а., Ленин к., 60. 

19. Ертіс ауданы әкімдігі, Ертіс ауданы әкімдігінің «Қосағаш 
ауылы әкімінің аппараты» КММ-нің, бірігу жолымен «Панфилов 
ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ-не қосылып қайта құры-
латыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: 140506, Павлодар облысы, Ертіс ауданы, 
Қосағаш а., Абылайхан к., 1, т. 8(71832)21947.

қабылданады: 120400, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Жанқожа 
батыр ауылы, Егізбай көшесі, 20-үй.

20. Несиелік Серіктестік «Ерлан-2012» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Барлық та-
лап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Батыс 
Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Калинин ауылы, С.Қожекенов 
к., 27А. 

21. «Қаржылық өнеркәсіптік компания «Ак Жаик» АҚ директорлар Кеңесі, «Ак Жаик» ИЖҚ, 
(Лицензия № - 138) және «Батыс Бензин Инвест» ИЖҚ-ның (Лицензия № - 155) құқықтық 
мұрагері болып табылатын, 2019 жыл 27 мамыр сағат 12.00-де  ҚР, 090000, Орал қ., Азер-
байджанская к., 48, мекенжайы бойынша «ҚӨК «Ак Жаик» АҚ акционерлерінің жылдық 
жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлайды. 

Акционерлерді тіркеу уақыты 2019 жыл 27 мамыр сағат 9.00-ден 11.30-ға дейін жүргізіледі. 
Күн тәртібіне қатысты сұрақтармен акционерлер 2019 жыл 26 сәуір, Нүрпейсов к., 12 ғи-

маратында, №25 бөлмеде таныса алады, акционерлер тізімі 2019 жыл 25 сәуірде жасалады. 
Кворум болмаған жағдайда акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қайтадан 28.05.2019 

жыл, сағат 12.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша, сол күн тәртібімен өтеді. 
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібі: 
Процедуралық мәселелер: 
Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының төрағасын сайлау. 
Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысын сайлау. 
Есеп комиссиясын сайлау.
Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының  күн тәртібін бекіту.
2018 қаржы жылына арналған Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 
Қоғам акциясы бойынша 2018 қаржы жылына арналған Қоғамның таза пайдасын және 

дивиденд көлемін бөлу тәртібін анықтау. 
Директорлар Кеңесі құрамын сайлау.
Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы акционерлердің ұсы-

ныстарын және оның қорытындысын қарау. 

22. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР 
Заңының 41-бабы талаптарына сәйкес, «Қ-Жол 
құрылысы» АҚ (атқарушы органының орна-
ласқан жері: Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр 
д., 2/2), 2019 жылдың 30 мамырында, сағат 
15:00-де Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр д., 2/2 
мекенжайында директорлар кеңесінің бастама-
сы бойынша қоғам акционерлерінің жалпы жи-
налысының шақырылуы туралы хабарлайды.

Күн тәртібі:
1. Жылдық қаржы есептілігін, 2018 жылдың 

аудиторлық тұжырымын бекіту туралы.
2. Қоғамның 2018 жылдың таза кірісін бөлу 

тәртібі, қоғамның бір жай акциясына есептелген 
дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

3. Акционерлердің қоғамның және оның ла-
уазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері 
және оларды қарау қорытындылары туралы.

4. Директорлар кеңесінің және қоғамның 
атқарушы органының мүшелеріне сыйақы 

беру мөлшері және олардың құрамы туралы 
мәлімет.

5. Қоғамның жарғысының жаңа редакциясын 
бекіту туралы.

Кворум болмаған жағдайда қайталап өт-
кізілетін жалпы жиналыс 2019 жылдың 31 
мамыры сағат 15:00-де аталып өткен күн 
тәртібімен, жоғарыдағы мекенжайда өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына қаты-
суға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау 
күні – 2019 жылдың 29 мамыры болып есеп-
телсін.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу 
тәртібі – Көзбе-көз.

Акционерлер, акционерлердің жалпы жина-
лысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша 
материалдармен Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай 
батыр д., 2/2 мекенжайында, жұмыс уақытында 
– 10 күн бұрын таныса алады.

Директорлар кеңесі.

ЖАРНАМА


