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БІТІМГЕРШІЛІК 
ҚАНЫМЫЗДА БАР

РЕЙТИНГ

Қазақтың қанында бар бітімгершілікті да-
мыту бағытында қазір кешенді шаралар қолға 
алынып жатыр. Қазақстандық соттардың осы 
сауапты істерге ұйытқы болып отырғанын біреу 
білсе, біреу біле қоймас. Өйткені, медиацияның 
не екенін, оның мақсат-міндетін азаматтар тек 
сотқа келгенде біліп, танысуда. 

Дегенмен, өз тарихын білетін жандарға 
бітімгершілік, билер шешімі деген сөздер жат 
емес. Бір рулы елді дүрліктірген дауға бір ауыз 
сөзімен нүкте қойған билердің беделі, білгірлігі, 
пәрменділігі бүгінде бізге аңыз секілді. Алайда, 
сөздің қадірін білген, құдыретін мойындаған 

ОҢ ҚАДАМ

ПАЙЫМ

қазақтың бәтуалы сөзге тоқтағанына тарихта 
мысалдар көп. Егер осы дала заңының жағымды 
тұстарын үзіп алмай, заманауи жетістіктермен 
толықтырып отырған болсақ біздің елімізде 
бүгінгідей даулар, сот жүктемесі көп болмас еді. 
Көнеден келе жатқан құқықтық дәстүрімізден біз 
бас тартқанымызбен, бітімгершіліктің ізгі амал, 
татулықты, сыйластықты сақтаудың кепілі екенін 
дамыған елдердің бәрі әлдеқашан мойындап 
қойған. Мойындады дегеніміз бергі жағы, өр-
кениетті елдер бітімгершілікті бүкіл даулардың 
басым бөлігін тиімді шешудің құралына айнал-
дырған. Медиация деп атау таққан бітімгершілік 
үрдісі Америка Құрама Штаттарындағы даулар-
дың 80 пайызында қолданылады. Оларда ме-
диаторға мәселесін айтып, бітімге келтірушіден 
көмек сұрау қалыпты жағдайға айналған. Біздің 

елімізде де «Медиация туралы» заңның қабыл-
дануына шетелдік соттардағы оң нәтижелер 
түрткі болған еді.

Елімізде соңғы жылдары сот жүктемесінің 
өскені, азаматтардың арыз-шағымдарының кө-
бейгені ешкімге құпия емес. Олардың бәрін сот 
арқылы сапалы қарау да қиындық туғызады. Ал, 
медиация осы түйткілдерді тиімді шешудің құра-
лы. Бүгінде кәсіби медиаторлар санының көбеюі, 
медиация кабинеттерінің ашылып, судья-ме-
диаторлардың жұмысқа кірісуі бітімгершілікке 
қатысты азаматтардың көзқарасын өзгертіп, 
татуласушылар қатарын өсіргені анық. 

Аида ХАНЗАЛИЕВА,
Орал қалалық №2 сотының бас маманы
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨРМЕ

ӨЗГЕРІСТІҢ БӘРІ ҚЫЗМЕТ САПАСЫН 
КӨТЕРУДІ КӨЗДЕЙДІ

Мемлекеттік қызметтегі өзгерістердің барлығы халыққа қо-
лайлы жағдай жасап, қажетті қызметтерді оңтайлы, жеңіл алуына 
мүмкіндік беру үшін жасалады. Мақсатты жүзеге асырылып жатқан 
іс-шаралардың нәтижесі де жаман емес. Мәселен, былтырғы 
жылға дейін жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу 
қызметін Әділет министрлігі атқарып келгені белгілі. Алайда, 
мүлікті тіркеу басқа құжаттарға қарағанда өте жауапты, күрделі 
іс. Сондықтан, бұл шаруаны бір мекемеде, азаматтарды әрі-бері 
жүгіртпей шешу мәселесі біраздан бері сөз болып келе жатқан еді. 
Ақыры, көпшіліктің ұсыныс-пікірі електен өткізіліп, бұл қызметті 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының құ-
зырына беру жөн деген тұжырым жасалды. Соған орай мемлекет-
тік корпорацияда мамандар арнайы оқу курстарынан өтіп, қызметті 

кешенді түрде алуға жол ашты. Мұның барлығы түптеп келгенде 
қызмет барысындағы әкімшілік кедергілерді жойып, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алуға септігін тигізгені даусыз.

Мысалы, бұрын азамат жеке баспана салатын кезде мемлекет-
тік корпорация арқылы пайдалануға қабылдау актісінің негізінде 
құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне сәйкестендіру мәлімет-
терін енгізетін. Мәліметтерді жүйеге енгізген соң бір жұмыс күнінен 
кейін меншік құқығын тіркеу үшін осы құжаттарды қайта тапсыра-
тын. Ал функциялар корпорацияға берілген кезден бері осы екі 
қызметті ХҚО арқылы бір өтінішпен ұсынуға мүмкіндік туып отыр. 
Азаматтардың жұмысын жеңілдететін мұндай өзгерістер аз емес. 

Тимур ӘУЕЛБЕКОВ,
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясының Алматы қаласы бойынша филиалына 
қарасты жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу 

басқармасының сарапшысы

ұсыну бойынша дайындық жұмыстары жүргізілді.
Нәтижесінде корпорация осы функцияны өз міндетіне ала оты-

рып, мүлікті тіркеу қызметін көрсетудегі мерзім мен тіркеу бары-
сындағы шығынды азайтуға қол жеткізді. Сондай-ақ қызметтерді 
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«Nur Otan» партиясы Түркістан облыстық 
филиалының «Open Space» форматындағы 
қоғамдық қабылдау бөлмесінде Түркістан 
облысы әкімінің бірінші орынбасары Қосман 
Айтмұхаметов бір топ азаматты қабылда-
ды. Партия ұсынған мүмкіндікті пайдала-
нып, облыстың түкпір-түкпірінен келген 
жиырмаға жуық тұрғын өздерін мазалаған 
мәселелер бойынша талап-тілектері мен 
арыз-шағымдарын айтты. Бірқатар өтініштер 
сол сәтте шешімін тапты.

Мысалы, бірнеше жылдан бері үй кезегін-
де тұрған Түркістан қаласының тұрғындары 

А.Атекеева мен А.Нысамбаева баспана про-
блемасымен келген екен. Бұл тұрғындарға 
осы жылдың аяғында кезекке сай үй берілетіні 
хабарланды. Ал, Түркістан қаласының тұрғы-
ны Г. Жадилованың отбасына 2017 жылы үй 
берілген. Бірақ, үй иелері мұны 2019 жылы 
білген. Өздеріне тиесілі үйге барса, басқа 
адамдар тұрып жатқанын көреді. Заңды 
баспанасына кіре алмай жүрген тұрғынның 
жанайқайын тыңдаған Қосман Қайыр тайұлы 
бұл мәселені назарда ұстайтынын жеткізді. Бү-
гінде аталған үйге байланысты жалған құжат 
жасау бойынша қылмыстық іс қозғалған. 

БИЛІК ПЕН БҰҚАРАНЫ ТОҒЫСТЫРАТЫН АЛАҢ Арыс қаласынан келген С. Мусаева жа-
рылыстан зардап шеккен үйін жөндеу мәсе-
лесін қозғаса,  Қ. Бегалиева кәсіпкерлік 
ғимаратын жөндеуге көмек сұрай келіпті. 
Облыс әкімінің бірінші орынбасары Арысқа 
арнайы барып, үйді тексеруге тапсырма бе-
ретінін, ал кәсіпкерлік нысан бойынша кәсіп-
керлер палатасына хабарланатынын айтты.

Бұдан бөлек бірнеше тұрғынға тиісті кеңес 
беріліп, аудан, қала әкімдері мен басқар-
ма басшыларына тапсырмалар жүктелді. 
«Nur Otan» партиясы Түркістан облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Бейсенбай Тәжібаев қоғамдық қабылдауға 
келген тұрғындардың талап-тілектерінің 

орындалу барысы партия бақылауында бо-
латынын жеткізді.

Бүгінде «Nur Otan» партиясы Түркістан об-
лыстық филиалының «Open Space» форма-
тындағы қоғамдық қабылдау бөлмесі билік 
пен бұқараны тоғыстыратын алаңға айна-
лып үлгерді. Алдағы уақытта да қабылдау 
бөлмесіне түрлі саладағы басшылар келіп, 
тұрғындардың сұрақтарына жауап береді.

Гүлдана БЕКБАЕВА,
«Nur Otan» партиясы 

Түркістан облыстық филиалы
 баспасөз хатшысының міндетін 

атқарушы
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АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 
НӘТИЖЕ БЕРЕРІ АНЫҚ

Қазақстан Республикасында барлық тілдер 
мен мәдениеттердің дамуына қолайлы орта 
мен жағдай жасалып, жақсы жолға қойылған. 
Ал, мемлекеттік тілді дамыту – осы мемлекетте 
тұрып жатқан әрбір азаматтың қасиетті борышы 
және негізгі міндеттерінің бірі екені белгілі. 
Егемендік алған уақыттан бастап қазақ тілін 
дамытуға мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп 
келеді.  

Мемлекеттік тіл, сонымен қатар, тәуелсіз ел-
дің негізгі рәміздерінің бірі. Кез келген өркениет-
ті елдің өз Туы, Елтаңбасы, Әнұраны, шекарасы 
болатыны секілді, мемлекеттік тілі де болады. 

Демек, осынау басты құндылығымыз – мемле-
кеттің негізгі атрибуттарының бірі.

Тіл мәселесі, әрі-беріден соң, ұлттың мәселе-
сі. Басты мақсат – тілдік мұраны сақтап, қоғам-
дық өмірдің барлық саласында қазақ тілінің 
қолданылуын қамтамасыз етіп, оның барынша 
дамуына қол жеткізу.

 Мемлекеттік тілдің мерейін асыру мақса-
тында Ақтау гарнизонының әскери сотында да 
қарқынды жұмыстар атқарылуда, яғни, тоқсан 
сайын әскери құқық қорғау органы басшыла-
рымен дөңгелек үстелдер мен дәріс сабақтар 
ұйым дастырылады. Барлық шығыс, ішкі құжат-
тары мен мемлекеттік мекемелермен хат алма-
су мемлекеттік тілде жүзеге асырылады. Кіріс 
құжаттар мемлекеттік және ресми тілде келіп 
түседі. 

Ағымдағы жылдың 3-тоқсанында, Ақтау 
гарнизоны әскери сотының статистикалық 

мәліметіне сәйкес, шығыс, кіріс құжатайналы-
мы 100 пайызды құраса, кіріс құжат 88 пайыз-
ды құрады. 

Мемлекет басшысының тіл саясатында оң 
бағыт ұстанып, қолдау көрсетуінің арқасында 
соңғы кезде сот жүйесінде мемлекеттік тілдің 
өрісін кеңейтуге бағытталған бірқатар іс-ша-
ралар жүзеге асырылды. Және ол нәтижесіз де 
емес. Демек, алдағы уақытта да бұл жұмыстар 
жақсы нәтиже берері анық.

Сондықтан, мемлекеттік тілді ұлттық идея 
етіп, сол тілді қолданып, сол тілде сөйлеп, 
елімізге адал қызмет ету біздің азаматтық бо-
рышымыз.

Қ.ЕЛДАШБАЕВА,
Ақтау гарнизоны әскери сотының 

бас маманы  

КӨКЕЙТЕСТІ
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19 ҚАЗАН – ҚҰТҚАРУШЫЛАР КҮНІ!

ҚР «Мерекелер ту-
ралы» заңындағы кәсі-
би мерекелер қатарына 
2008 жылы «Құтқарушы-
лар күні» қосылды. Міне, 
содан бері бұл айтулы 
датаны азаматтық қорға-
ныс пен өртке қарсы 
күрес мамандары, жал-
пы еліміздің төтенше 
жағдайлар саласында 
күн-түн демей еңбек етіп 
жүрген қызметкерлер 
атап өтеді. Жасыратыны 
жоқ, бейбіт күнде бірде 
табиғаттың тосын соққы-
сына тойтарыс беріп, 
енді бірде тілсіз жаумен 
арпалыста өз өмірлерін 
қау іп-қатерге  т і гет ін 
құтқарушылардың еңбегі 
кейде қалтарыста қалып 
жатады. 
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