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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

2013 жылы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Жарлығымен қыркүйек айының екінші жек-
сенбісі «Отбасы күні» деп белгіленгені бел-
гілі. Осыған орай Қызылорда облысының 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық сотында 
орналасқан «Отбасы орталығында» медиа-
тордың, Қызылорда қалалық білім бөлімінің 
қамқорлық және қорғаншылық органының 
өкілі, соттың кеңсе меңгерушісінің қаты-
суымен ата-аналармен және оқушылармен 
«Отан – отбасынан басталады» тақырыбын-
да кездесу өткізілді.

Кездесу барысында кеңсе меңгерушісі 
А.Қайбалдиева шараға қатысушыларды 
«Отбасылық сот» пилоттық жобасы аясында 
ашылған «Отбасы орталығымен» таныс-

тырып шықты. Орталық отбасын сақтау, 
қоғамдағы дауласу деңгейін төмендету 
мақсатында тараптарға отбасылық даулар-
ды татуласу рәсімдерін қолдану арқылы 
реттеуге көмек көрсетуге арналған. Орта-
лықтың алдында дауларды сотқа дейін және 
соттан тыс реттеу институттарын таныстыру, 
неке-отбасы қатынастарынан туындайтын 
даулардың санын азайту мақсаттары қой-
ылған.

Кәсіпқой медиатор Г.Қайнарованың 
айтуынша, орталықта медиаторлар мен 
психологтардың ата-аналар арасындағы 
дауды кедергісіз шешуіне мүмкіншілік кең.

Білім бөлімінің қамқорлық және қор-
ғаншылық органының маманы Д.Аханова 
балаға дер кезінде көмек беріп, ынтамен 

тыңдау болашақта түрлі қиындықтардың 
туындамауына септігін тигізетінін атап 
өтті.

Отбасы – мемлекеттің іргетасы. Ал қо-
ғамдағы әр отбасының босағасы берік, 
мерейі үстем болмай мемлекеттің мықты 
болуы мүмкін емес. Отбасы – адам бала-
сының өсіп-өнер, қаз тұрар, қанат жаяр 
алтын бесігі. Сондықтан, өз жанұямызды 
құрметтеуді, сыйлауды, мақтан тұтуды естен 
шығармайық деген іргелі сөзбен аяқталған 
шара көптің есінде әлі біраз жүрері анық.

Қызылорда облысының кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық 
сотының баспасөз қызметі

МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ – МЫҚТЫ 
МЕМЛЕКЕТ КЕПІЛІ

КӨЗҚАРАС
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Қазіргі таңда электронды үкімет құру 
мемлекеттің аса маңызды тапсырмаларының 
бірі болып отыр. Осыған орай, сот жүйесі 
де биліктің бір тармағы ретінде электронды 
құжат айналымын енгізу арқылы электрон-
ды сот ісін жүргізуге бет бұрып келеді. Сот 
жүйесіндегі ақпараттық технологиялар сот 
төрелігінің тиімділігін арттырып, іс жүргізудің 
ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз 
етіп, азаматтардың сотқа сенімін нығайтаты-
ны анық. Мысалы, қазірдің өзінде ақпарат-
тық технологияны қолдана отырып, арызды 
беру және тіркеу сатысынан бастап заңды 

күшіне енген сот бұйрығын орындауға дей-
інгі азаматтық істердің жаңа тәртіпте қаралуы 
қағазбастылықты қысқартуға, сот жүйесінде-
гі жүктемені азайтуға мүмкіндік береді.

Электронды сот өндірісін іске қосудың 
негізгі мақсаты тұрғындардың сотпен байла-
нысын жеңілдету, олардың өздеріне қолайлы 
кез келген уақытта сотқа жүгінуіне жағдай 
жасау, сот үрдісінің ашық, айқындығын жү-
зеге асырып, заң үстемдігін орнату болып 
табылады. Еліміздің сот жүйесі ақпараттық 
технологияны 2006 жылдан бері қолданып 
келеді.

Мәселен, Хромтау аудандық сотымен ҚР 
Жоғарғы Сотының «Түнгі сот», «Smart Сoт» 
пилоттық жобалары тиімді жүзеге асырылып 
отыр. Атап айтсақ, «Түнгі сот» пилоттық жоба-
сы шеңберінде 62 әкімшілік іс қаралды. Жоба 
шеңберінде жол-көлік оқиғалары бойынша, 
отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласына 
қатысты, ұсақ бұзақылықтар туралы әкімшілік 
істер қаралады.

Аталған жобаның ең басты мақсаты сот-
та дауларды жедел шешу, судьялардың 
жүктемесін азайту, істерді жылдам қарауды 
және мүдделі тараптардың қаралған істердің 

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЖЕМІССІЗ ЕМЕС нәтижелерін алуына мүмкіндік бере отырып, 
полиция қызметкерлерімен үздіксіз қызмет 
атқаруды қамтамасыз ету. Сонымен қатар, 
әкімшілік істер азаматтарға жұмыс уақытынан 
кейін қолайлы уақытта қарауға тағайында-
лады. Бүгінгі таңда отандық сот жүйесі заң 
үстемдігін қамтамасыз етуге қатысты тапсыр-
маларды орындап қана қоймай, қоғам мүд-
десін де ойдағыдай шешіп келеді. 

А.АХМЕДИЯР,
Хромтау аудандық сотының 

кеңсе бас маманы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
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САРАП

Әйгерім 
ТӘҢІРБЕРГЕНОВА, 
Нұр-Сұлтан қаласы 
Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік қорғау 
басқармасының әкімшілік 
бөлімінің басшысы:

– Атаулы жәрдемақы жан 
басына шаққанда 21500 теңге-
ден кем болса, яғни кедейлік шегіне жеткен кезде әлеуметтік көмек 
тағайындалады. Көп жағдайда адамдар құжаттарды толық жина-
мағанның салдарынан түсінбеушілік туындап отыр. Қала тұрғын-
дары Жұмыспен қамту орталығына келіп тіркелмейді. Біздің ба-
заға тіркелмеген адамның жұмысы бар болып есептеледі. Егер, бір 
отбасын асыраушы адам Жұмыспен қамту орталығына тіркеліп, 
біздің ұсынған жұмысымыздан бас тартқан жағдайда, ол кісіге әле-
уметтік жәрдемақы төленбейді. Ал, отбасының қалған мүшелеріне 
көмек қарастырылады. Сонымен қатар, республикамыздың шалғай 
өңірлерінен көшіп келген қала тұрғындары Елордада тіркеліп тұра-
ды. Бірақ, нақты жұмысы жоқ. Ал, Жұмыспен қамту орталығына 
тіркелмейді. Құжаттарын өткізген кезде «біздің жұмысымыз жоқ, 
неге әлеуметтік көмек көрсетілмейді» деп шағымданады. Жәрде-
мақы тек жұмыссыздарға ғана емес, табысы төмен болғанымен, 
жұмыс жасайтын адамдарға да тағайындалады. Осындай түсін-
беушіліктің салдарынан көптеген отбасы жәрдемақыны ала алмай 
отыр. Орталыққа тапсырылған әрбір құжатты «е-Халық» базасы 
арқылы тексереміз. Егер отбасының жағдайы әлеуметтік көмекке 
мұқтаж болса, онда жәрдемақы тағайындалады. 
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ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

 

СҰХБАТ

ЖЕҢІМПАЗДАР АНЫҚТАЛДЫ

«Азаматтарға арналған үкімет» жас босанған аналар ара-
сында жүргізілген «Анаға цифрлық жәрдем» байқауының 
жеңімпаздарын анықтады.

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

Байқау жеңімпаздары елімізде өткен «Аналар күніне» 
орай анықталды. Кездейсоқ тәсілмен таңдалған 3 жеңімпазға 
bebek.kz интернет-дүкенінен «Sweety» брендінің бір айлық 
қорының жөргектерін алуға мүмкіндік беретін сертификат-
тар табысталды. Жеңімпаздардың ішінде Түркістан облысы 
Жетісай ауданының тұрғыны Жанар Ябаева, қостанайлық 
Гульмира Шошақова, семейлік Зарина Құрманғалиевалар 

бар. Жұбаныш сыйлығы ретінде тағы бес жеңімпаз балалар 
азығы, ыдыс-аяқ, күтім құралдары сияқты тауарлар серти-
фикатына ие болды.

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

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» 

Түркістан облысы филиалының баспасөз қызметі
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БАЛА ҚҰҚЫҒЫ БАСТЫ ОРЫНДА

«Отбасылық сот» жобасы аясында Батыс Қазақстан облысы 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі маманданды-
рылған ауданаралық сотында  «Ана үйі» қоғамдық қоры және 
БҚО татуластыру орталығының  қатысуымен психолог медиа-
торлармен бірлесіп бала тәрбиесіне, бала дауына қатысты  
тараптардың қатысуымен кездесу өткізілді. Аталған шараға 
қорғаншылық қамқоршылық органдарының өкілдері де қа-
тысқанын айта кету керек.

«Ана үйі» қоғамдық қорының психологы Альфия Науанова 
«Балалардың жарақаты, түсіністік және орындау қақтығысы»  
тақырыбында тренинг өткізді. Тренингтің мақсаты ата-аналары 
ажырасқаннан кейін балаларда пайда болатын ішкі жарақат 
салдарын білуге бағытталды. 

Тренинг барысында әртүрлі рөлдік ойындар, жаттығулар 
қолданылды. Баланың тұрғылықты жерін анықтау туралы 

тегиясы егжей-тегжейлі талқыланды. Оқыту барысында прак-
тикалық  қарым-қатынас дағдылары дамып, түрлі презентация 
материалдары қолданылды. Шараға қатысушылар ұсынылған 
ақпаратқа аса жоғары қызығушылықтарын білдірді. Бұл әрекет-
тер ажырасқаннан кейінгі ата-аналардың арасындағы қалыпты 
әрі дұрыс қарым-қатынас  орнатуға аса үлкен көмегін тигізері 
анық.

Семинар соңында қатысушылар психолог пен медиатор-
лардың тегін кеңестерін алды. Бұл іс-шараның басты мақсаты 
– отбасылық даулар кезінде кәмелетке толмаған балалардың 
мүдделері үшін дауды  бейбіт жолмен шешу болып табыла-
ды.

Ж.УТЕГЕНОВА,
Батыс Қазақстан облысы 

кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық  сотының 

 кеңсе меңгерушісі

ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ!

ПАЙЫМ

Ж а қ ы н д а  Қ Р 
Президент і 
Қасым-Жо-

март Тоқаев Қазақстан 
х а л  қ ы н а  « С ы н д а р л ы 
қоғам дық диалог – Қазақ-
станның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» 
атты өзінің Жолдауын 
жария лады. Мемлекет 
басшысының аталған 
Жолдауы еліміздің одан 
әрі даму бағытының не-
гізгі векторларын айқын-
дайтын байланысты стра-
тегиялық маңызды құжат 
болып табылады. Әрине, 
Жолдауда саяси, эконо-
микалық және әлеуметтік 
сұрақтармен бірге аза-
маттардың құқықтары 
мен қауіпсіздігін қамта-
масыз ету мәселесіне 
де ерекше назар ауда-
рылған.
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