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(Соңы 3-бетте)

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Кәрібай ТАСШАБАЕВ, заңгер: 
– Жыл сайын бюджеттен бөлінген қаражатты игере алмай 

немесе қазына қаржысын мақсатсыз жұмсаған әкім-қаралар жай-
лы жиі естиміз. Бірақ, олардың қаншасы заңмен жауапкершілікке 
тартылып, болмаса игерілмеген қанша қаржы ел қазынасына 
қайтарылғаны туралы ақпарат айтылмайды. Сондықтан, 
мәселені осыдан бастау керек сияқты. 

Жалпы, ҚР «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексі» мен 
«Бюджет туралы» кодексте мемлекет қаржысын мақсатсыз 
жұмсағандарға жауапкершілік қарастырылған. Игерілмеген 
қаржыны қайтарудың да заңдық тетіктері бар. Тек, аталған 
баптар ойдағыдай қолданылып жатыр дей алмаймын. Алайда, 
көп жағдайда бюджеттен бөлінген қаржыға тікелей жауапты 
лауазымды тұлғалардың орнына қатардағы мемлекеттік қыз-
меткерлер жазаланып жататыны рас. 

Ойталқы
Арықбай АҒЫБАЕВ, заң ғылымдарының докторы:
– Бюджет деген халықтың ақшасы. Сондықтан, оған қатысты 

қандай шешім қабылдасақ та, тікелей халықпен ақылдасу қажет. 
Шынын айтсам, қазір бізде заң шығару оп-оңай шаруа болып кетті. 
Заң шығарушы органда отырған бірлі-жарым депутат бас көтереді 
де, қалғандары бастарын шұлғып отыра береді. Нәтижесінде, осын-
дай шала-жансар, шикі заңдарымыз шығып жатыр. Осыдан кейін 
барып, өздері жіберген қателікті түзетеміз, толықтырамыз деп 
заңдарды көк шимай жасайды. 

Мысалы, Әкімшілік кодекстің қабылданғанына көп уақыт өткен 
жоқ. «Мемлекеттік қызмет туралы» кодекс те жаңа. «Бюджет ту-
ралы» заңымыз да ескі емес. Мені таңқалдырғаны, мұның алдында 
депутаттарға бюджетті тиімсіз жоспарлағандарға қандай жаза 
қолдану керек деген ой келмеген бе?! 

(Соңы 3-бетте)

БАЗЫНА ПАРЛАМЕНТ

(Соңы 3-бетте) (Соңы 3-бетте)

ҚАРЖЫҒА ЖАУАПТЫЛАР ЖАЗАДАН 
СЫРТ ҚАЛМАУЫ КЕРЕК

Бұл заңсыздықтар үшін Бюджеттік 
кодекстің 32-бабы бойынша негізінен 
қатардағы мамандар жауапқа тар-
тылады. Олардың дені өз міндетінің 
қыр-сырын меңгеріп үлгермеген, 
тәжірибесі аз жастар. Ал, істің ба-
сы-қасында жүрген лауазымдылар 
көбіне жазадан сырт қалады. Мәсе-
лен, былтыр бар болғаны лауазымды 

тұлғалардың 7 пайызы ғана жауапқа 
тартылған. Басшылар арасында басқа 
қызметке ауысып, жазадан сытылып 
кететіндері де аз емес. Қысқасы, та-
лан-таражға ұшыраған бюджет қаржы-
сы осылайша сұраусыз қалады және 
бұл жағдай жыл сайын қайталанады. 
Осы мәселе Парламент Мәжілісінің 
жалпы отырысында «Қазақстан Ре-

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫН ДҰРЫС ЖОСПАРЛАМАЙ, ТИІМСІЗ ПАЙДАЛАНҒА-
НЫ ҮШІН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ 
ТАРТУДЫ ЗАҢ ЖҮЗІНДЕ ДӘЙЕКТЕУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ КӨТЕРІЛГЕЛІ 
ҚАШАН. ЖЫЛДА ПАРЛАМЕНТ ПАЛАТАЛАРЫНДА БЮДЖЕТТІҢ АТҚА-
РЫЛУЫ ҚАРАЛҒАН САЙЫН ОСЫ ӘҢГІМЕ АЙТЫЛАДЫ. ӨЙТКЕНІ, ЕСЕП 
КОМИТЕТІНІҢ ТЕКСЕРУЛЕРІНДЕ МАҚСАТСЫЗ ЖҰМСАЛҒАН, ОРНЫН 
ТАППАҒАН МИЛЛИАРДТАҒАН ТЕҢГЕ ҚАРЖЫ АНЫҚТАЛЫП ЖАТАДЫ. 

етіп отырғанын, сондықтан аталмыш 
құжатты жұмыс тобында қарау кезінде 
лауазымды тұлға лардың жауапкершілі-
гін белгілеу жайлы депутаттар ұсыныс 
қосқанын айта келіп, бұған құзырлы 
орын өкілдерінің өз ұстанымын біл-
діруін сұраған еді.  

спубликасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР 
заңының жобасын бірінші оқылымда 
талқылау бары сында тағы көтерілді. 
Депутат Мейрам Пішенба ев пәрменді 
шара заңсыздықтың етек алуына ықпал 

Абай АРАП, Алматы облысы Әділет департаментінің бастығы:
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«БОРЫШКЕРЛЕРДІ АЙЫППҰЛМЕН 
АҚЫЛҒА КЕЛТІРЕМІЗ ДЕУ ҚАТЕ»

2-бет

ЕҢБЕК ДАУЫН ҰЖЫМ ІШІНДЕ 
ШЕШКЕН ТИІМДІ

4-бет

8-бет

ПАВЛОДАР КЕРЕКУ 
АТАЛАР КҮН ҚАЙДА?!

ТОҚАЕВ ЖЕТІСУ ЖЕРІНЕ 
ТАБАН ТІРЕДІ 

БЮДЖЕТТІҢ ДҰРЫС ЖОСПАРЛАНБАУЫНА КІМ КІНӘЛІ?

БІТІМ СОТ ҰЙҒАРЫМЫМЕН 
БЕКІТІЛЕДІ

Википедия ақпараттық желісіндегі деректерге көз 
салсақ, Павлодар облысының тарихын 1720 жылы 
орыстардың Коряковский форпостын салуымен бай-
ланыстырған. Ал, Тара қаласынан шыққан көпес Н.Ко-
ряковтің атын алған «Коряковский озера» деген көлдің 
тарихи атауы Құрманкөл, Құрмантұз болғанын ескерсек, 
қаланың тарихы да арғы ғасырларға кетері анық. 1838 
жылы аталмыш форпост Коряковский бекетіне айналып, 
1747 жылдан Сібір үшін тұз өндіргені жазылған. Сол кез-
дегі көпестердің зерттеушілері 200 жылға жететін тұз 
қоры бар деп болжаған екен. Не керек, орыс көпестері 
мұнымен де тоқтамай, 1860 жылы екінші Александр 
патшаның жаңа туылған ұлы Павелдің құрметіне бекет-
тің атауын Павлодар деп өзгертуге ұсыныс жасайды. 
Патшаға пенделерінің ұсынысы ұнаса керек, 1861 жылы 
ұсыныстарын қанағаттандырып, бекет Павлодар атала-
ды. Сөйтіп, IX-X ғасырлардағы Қимақ дәуірінен Ертістің 
Кереку өңірі аталған жер Павлодар болып кете барды.  

Жетісу жеріне ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен келді. Талдықорғандағы 
Салтанат сарайында қоғаммен кездесуді ашқан Мемлекет басшысы «Бүгін еркін әрі елдегі өзекті 
мәселелерді қамтыған салихалы сұхбат жүргізелік» деп, жетісулықтардың көкейіндегі көп мәсе-
ленің тетігін дөп басты. 

Бүгінгі күні халық қалау-
лылары мемлекеттік бюджет 
мәселесін тағы қызу талқы-
лауда. Бұл жолы депутаттар 
игерілмеген қаржы дауын 
емес, бұрыс жоспарланған 
бюджетті қалай дұрыстаймыз 
деп бас қатырып жатыр. Өз 
кезегінде біз бюджетті тиім-
сіз жоспарлағандарға қан-
дай жаза қолдану керек деген 

сауал ға жауап іздеген едік.

«ЖІГІТТІК, 
ЕРЛІКТІ 

АЙТСАҢ, 
БӨГЕНБАЙДЫ 

АЙТ...»
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КЕҢЕС

Семинар

Ақтөбе облысы бойынша Соттар әкім
шісінің басшысы Еркебұлан Сағынғанов 
соттардың қызметін қамтамасыз етуге қа
тысты мәселелерді талқылау мақсатында 
кезекті семинар сабағын өткізді. Ісшараға 
облыстық соттың бөлім басшылары мен 
мамандары, қалалық және маманданды
рылған соттардың кеңсе меңгерушілері мен 
мамандары қатысты.

Күн тәртібінде соттардың жұмысын 
ұйымдастыру, іс жүргізу және жемқорлық 
құқықбұзушылықтарының алдын алу мәсе
лелері қаралды.

Семинар барысында жаңадан жұмысқа 
кіріскен мемлекеттік қызметшілердің сал
танатты ант қабылдауы өтті. Антты об
лыс соттарының қатарына қосылған жас 
мамандар Мәдихан Амангелді, Данияр 
Бекенов, Темірхан Наурыз және Нұржан 
Аманжолов қабылдады. Облыстың Соттар 
әкімшісі басшысы мамандарға ҚР «Мемле
кеттік қызмет туралы» заңында жазылған 
міндеттерді адал атқару керектігін атап өтіп, 
сәттілік тіледі. Жаңа тағайындалған маман
дар Конституция мен ҚР заңнамаларын 
сақтауға ант берді.

ЖАС МАМАНДАР АНТ ҚАБЫЛДАДЫ Сондайақ, қатысушылар облыстық, қалалық 
және мамандандырылған сот мамандарының 5 
баяндамасын тыңдады. Мамандар өз баяндама
ларында сотқа келушілермен сөйлесу мәдениеті, 
судьяға үміткерлерді іріктеудің жаңа тәртібі мен 
оларға қойылатын талаптар секілді маңызды  
сұрақтарға тоқталды.

Семинар қорытындысында Еркебұлан Са
ғынғанов халыққа қызмет көрсетудің сапасын 
арттыру мен мемлекеттік қызметшінің әдеп нор
маларын сақтау бойынша бірқатар тапсырма 
берді.

Ақтөбе облыстық сотының 
баспасөз қызметі 

ЖОҒАРҒЫ СОТТЫҢ МАМАН-
ДАНДЫРЫЛҒАН СОТ АЛҚА -
СЫНЫҢ ТӨРАЙЫМЫ АЙГҮЛ 
ҚЫДЫР БАЕВА ӨТКЕН ТОҚ -
САНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ІСТЕРДІ 
ТАРАЗЫЛАУДА ТУЫНДАҒАН 
МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАУ МАҚ-
САТЫНДА КЕҢЕС ӨТКІЗДІ. ОНЫҢ 
ЖҰМЫСЫНА ЖОҒАРҒЫ СОТ-
ТЫҢ СУДЬЯЛАРЫ, СОНДАЙ-АҚ, 
ӘКІМШІЛІК ІСТЕРДІ ҚАРАЙТЫН 
ЖЕРГІЛІКТІ СОТТАРДЫҢ СУДЬЯ-
ЛАРЫ БЕЙНЕКОНФЕРЕНЦ БАЙ-
ЛАНЫС АРҚЫЛЫ ҚАТЫСТЫ.

САПАҒА ҚЫЗМЕТ ЕТЕТІНІМІЗДІ 
ҰМЫТПАЙЫҚ!

А.Қыдырбаева өз сөзінде ағымдағы 
жылдың 3 айында республика сотта-
рының өндірісінде 90 мыңнан астам 
әкімшілік іс болғанын атап өтті (2018 
жылдың тоқсанына қарағанда 3,9%-ға 
артық). Осы аралықта қаралған істердің 
саны 2,4 пайызға көбейіп, жаза тағайын-
дау бөлігінде әкімшілік-деликтік заңна-
маны ізгілендіру динамикасы өскен. 
Мәселен, қамақты қолдану 9,3 пайыз-
ға қысқарған, ал айыппұл салынған 
адамдардың саны 6,7 пайызға көбейген. 
Аталған кезеңде соттардың әкімшілік 
істер бойынша салған айыппұлдарының 
жалпы сомасы 3 млрд 974 млн теңгені 
құрады, олардың жартысынан астамы 
төленген.

Кассациялық тәртіппен негізінен 
салық салу, кәсіпкерлік қызмет және 
Қазақстан аумағында болу тәртібі ту-
ралы сот актілері қайта қаралды. Көбі-
несе Ақтөбе облысының, Алматы және 
Нұр-Сұлтан қалалары маманданды-
рылған ауданаралық әкімшілік соттары 
қаулыларының күші жойылған.

А.Қыдырбаева жиын барысында 
2019 жыл сот төрелігінің сапасын көте ру 
жылы деп жарияланғанын еске салды. 

Спикер сот актілерінде қабылданған 
шешімнің уәждерін толық жазбауға жол 
бермеу қажеттігіне, апелляция қаулы-
ларында шағымдағы уәждерге жауап-
тардың жоқтығына, бірінші сатыдағы 
сот қаулыларының күшін апелляцияның 
негізсіз жойғанына, ӘҚБтК-нің жалпы 
ережелеріне қайшы істердің қаралаты-
нына және әкімшілік жазалардың қолда-
нылатынына тағы да тоқталып өтті.

Мамандандырылған сот алқасының 
төрайымы сот актілерінің мониторингін 
тілге тиек ете келіп, судьялардың наза-
рын істерді барынша мұқият әрі сапалы 
қарауды қамтамасыз ету, сот актілерін 
жасау сапасын көтеру қажеттігіне аудар-
ды. Біркелкі сот практикасын әзірлеу 
туралы айта келіп, спикер кестелер бо-
йынша материалды қабылдаудан негізсіз 
бас тартуды болдырмау және учаскелік 
инспекторлармен материалдарды ұсыну 
әрі отбасылық-тұрмыстық дауларды қа-
рау практикасы бойынша семинар өткізу 
қажеттігіне тоқталды.

А.Қыдырбаева Мәжілістің бірінші 
оқылымында ӘҚБтК-іге түзетулер жо-
басы қаралып жатқанын хабарлады. Заң 
жобасымен мемлекеттік органдардың 

ведомстволық қарауына 78-ге жуық 
құрам беріледі. Бұл мамандандырылған 
әкімшілік соттардың жүктемесін едәуір 
төмендетеді. Сондай-ақ, алдағы уақытта 
«Түнгі соттардың» қызметін жетілдіру 
және ӘПРК-ні жылжыту бойынша жұ-
мыс жалғасатын болады.

Сөзінің соңында А.Қыдырбаева іс-
тердің уақытында қаралуы мен сапасына, 
құқық үстемдігі қағидатын қамтамасыз 
етуге тағы да тоқталды. «Сот тардың ал-
дына әділ сот процесін қам тамасыз ету, 
сот төрелігінің сапасын үздіксіз жетілді ру 
бойынша нақты міндеттер қойылды», – 
деді Жоғарғы Соттың мамандандырылған 
сот алқасының төрайымы. Спикер облы-
стық соттардың төрағаларына фронт-о-
фистерді енгізуді, соттарда электрондық 
кезектерді құру жұмыстарын жалға-
стыруды, «түнгі соттардың» қызметін 
бақылауды қамтамасыз етуді, артық сот 
рәсімдерін қысқарту және түсінікті әрі 
болжамды сот төрелігін қамтамасыз 
ету мақсатында аумақтық мемлекеттік 
органдармен жұмысты ұйымдастыруды 
тапсырды. 

Жоғарғы Соттың 
баспасөз қызметі

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

Рұқсатсыз шеруге 
шығуға шектеу 

қойылған
1 МАМЫРДА НҰР-СҰЛТАН, АЛМАТЫ, СЕМЕЙ, 

ҚАРАҒАНДЫ ЖӘНЕ АҚТӨБЕ ҚАЛАЛАРЫНДА БАС 
ПРОКУРАТУРАНЫҢ РЕСМИ ХАБАРЛАМАСЫНА 
ҚАРАМАСТАН, САНКЦИЯЛАНБАҒАН МИТИНГІЛЕР 
МЕН АЗАМАТТАРДЫҢ ЖИНАЛУЫ ОРЫН АЛДЫ.

Акцияға қатысушыларға өздерінің ұстанымдары мен әлеуметтік 
және басқа да проблемалық мәселелер бойынша пікірлерін еркін 
және ашық білдіруге мүмкіндік берілді.

Алайда Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында жиналғандардың 
ішінен бірқатар адамдар өздерін агрессиялық түрде ұстап, тыйым са-
лынған «ДВК» экстремистік ұйымының ұрандарын айқайлап айтып, 
қоғамдық тәртіпті бұзды.

Осыған байланысты әкімдіктер мен прокуратура өкілдері бейбіт 
митингілер, жиналыстар мен шерулер өткізу тәртібі туралы заңнаманың 
ережелерін түсіндірді.

Жекелеген азаматтар заңсыз әрекеттерді тоқтату туралы талаптарға 
бағынбады. Содан кейін полиция күшімен қоғамдық тәртіпті қалпы-
на келтіруге және тәртіп бұзушыларды ұстау шаралары қабылданды. 
Нәтижесінде Елордада және Алматыда полиция бөлімдеріне 80 азамат 
жеткізілді. Олардың әрекеттеріне заңда белгіленген тәртіппен құқықтық 
баға берілетін болады.

Ішкі істер министрлігі азаматтарды арандатушылыққа берілмеуге 
және Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақтауға шақы-
рады.

Қазақстан Республикасы
 ІІМ баспасөз қызметі

ЕҢБЕК ДАУЫН ҰЖЫМ 
ІШІНДЕ ШЕШКЕН ТИІМДІ

нің, екінші деңгейлі банктердің өкілдері, 
заңгерлер және кәсіби медиаторлар қа-
тысты.

Б.Қасейінов жыл сайын азаматтық іс-
тердің бірнеше санатында медиация мен 
басқадай бітістіру рәсімдерін қолдану 
са ласы кеңейгенін атап өтті. Дауларды бі-
тімгершілік  арқылы шешумен қарапайым 
азаматтармен қатар, банк және басқа да 
жеке корпоративтік құрылымдар белсенді 
түрде айналысуда. Экономикалық және 
еңбек дауларын шешуде медиацияның 
әлеуеті зор.

Алматы қалалық сотының судьясы 
Эльмира Исаева атап өткендей, қала 
соттары «Татуласу: сотқа дейін, сотта» 
жобасын жүзеге асыруға белсенді қаты-
суда. Оның айтуынша, бүгінде медиация 
тек бірінші сатыдағы соттарда ғана емес, 
сонымен бірге, апелляциялық соттарда 
да жиі қолданылады. Соның арқасын-
да Алматы соттары биылғы жылдың 
алғашқы тоқсанында еңбек және банк 
дауларына қатысты 75 істі медиациямен 
аяқтаған, бұл өткен жылдың сәйкес ке-
зеңімен салыс тырғанда 23 іске көп. Тату-
ласу келісімін бекітумен  13 іс өндіріспен 
аяқталды. Талқылауға қатысушылар 
бітістіру  рәсімдерінің  өзектілігін атап 

өтіп, еңбек дауларын ұжым ішінде шешу 
тиімді деген ортақ пікірге келді.

Алматы қалалық сотының судьясы 
Бибігүл Әбдірахманова сот тәжірибесінен 
нақты мысалдар келтіре отырып, келісім 
комиссиялары рөлдерінің арта түскенін 
тілге тиек етті. «Біздің ешқайсымыз, өкі-
нішке қарай, шиеленістен, оның ішінде, 
жұмыс барысында орын алатын қайшы-
лықтан сақтана алмаймыз. Нарықтық 
экономика және жеке кәсіпкерлік жағдай-
ында  еңбек шиеленістері жиі кездеседі» 
деген судья жұмысшылар мен жұмыс 
беруші арасындағы қақтығыстарды өз 
деңгейінде шешу үшін келісу комиссияла-
рының маңыздылығын атап өтті.

Алматы қалалық сотының судьясы 
Дана Махметова да тақырыпты толықты-
рып: «Еңбек қақтығысына себепші екі 
тарап та келісу комиссиясын айналып 
өтіп, тікелей сотқа жүгінуге болмайды. 
Бұл заңға қайшы», – деп сөзін қорытын-
дылады. Д.Махметованың пікірінше, 
тараптарды керістірмей, келістіру үшін 
кәсіпқой келіссөзшілер, психологтар және 
әлеуметтік қызметкерлер жұмыс істеулері 
қажет.

Алматы қалалық сотының 
баспасөз қызметі

Департамент бастығы ішкі 
істер органдарына деген сенімді 
көтеру мақсатында тұрғындар-

мен кері байланыс орнатуда. 
Мұндай шаралар нәтижесінде 
қызылордалықтар тікелей депар-

Алматы қалалық 
сотының азаматтық 
істер жөніндегі сот 
алқасының төрағасы 
Бақыт Қасейінов дөң-
гелек үстел өткізіп, 
онда бітімгершілік 
рәсімдерінің дамуы 
мен еңбек даулары-
ның алдын алу бо-
йынша туындайтын 
мәселелер талқылан-
ды. Шараға судьялар, 
жергілікті атқарушы 
органдардың, мем-
лекеттік кірістер мен 
әділет департаменті-

ПӘРМЕН ИГІ ІС

АЛҒАШҚЫ ҚАБЫЛДАУ

тамент бастығына өз сауалдарын 
жолдауға мүмкіндік алады.  

Алғашқы қабылдау Құқық 

қорғау қызметтері орталығында 
өткізілді. Тұрғындар тарапынан 
түрлі сұрақтар қойылды. Мәсе-
лен, ұлын ішкі істер органда-
рына қызметке тұрғызу жөнінде 
бірнеше мәрте жүгінген Шиелі 
ауданының тұрғынына ішкі істер 
органдарында штаттық қысқар-
ту жүргізіліп жатқанына қара-
мастан, аймақтардағы бос орын-
дар жө нінде толық мағлұмат 
берілді. Өз кезегінде жеке қа-
былдауға келген жалғызбасты 
ана ұлының жұмысқа орнала-
суына мүмкіндік бар екендігіне 
қуанып, толғандырған мәселесін  
жан-жақты түсіндіріп, кеңес бер-
ген департамент басшылығына 
алғысын білдірді. 

Жалпы, департамент басты-
ғымен өткізілген бұл қабылдауға 
10 адам жазылды. Департамент 
бастығы Арыстанғани Расыл-
ханұлы жеке қабылдауға келген 
азаматтардың барлығының та-
лап-тілектерін мұқият тыңдап, 
заң шеңберінде сапалы кеңестер 
айтты. Әр сауалды назарға алып, 
тиісті жұмыстар жүргізу үшін 
сала басшыларына тапсырмалар 
берді. Сондай-ақ, ел қорғаны – 
тәртіп сақшыларының қызметі 
халықтың сенімі арқылы өлше-
нетінін айтты. 

   
Қызылорда облысы 

Полиция департаментінің
 баспасөз қызметі

ХАЛЫҚПЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖАСАСУДЫ ЖӘНЕ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗ-
МЕТІНДЕ АШЫҚТЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫНДА ҚЫЗЫЛОР-
ДА ОБЛЫСЫ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ БАСТЫҒЫ, ПОЛИЦИЯ ПОЛ-
КОВНИГІ АРЫСТАНҒАНИ ЗАППАРОВ ЖАҢА ҚЫЗМЕТІНДЕ АЛҒАШҚЫ  
ҚАБЫЛДАУ ЖҮРГІЗДІ. 
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Бюджеттің барлық кіріс-шығысына облыс әкімінен бастап барлық әкімдер жауап 
беруі тиіс. Сосын әкімдіктердің барлығында бюджетті жоспарлау бөлімі бар. Осы 
бөлімде бюджетке қатысты сұрақтардың барлығы қаралады. Сондықтан, бюджет-
ке тапсырыс беруде қандай да бір қателік кетсе, бірінші әкімдер жауап беруі керек. 

Әкімдіктер өздеріне керекті қаражатты өздігінен бекітпейді. Мұнда жергілік-
ті мәслихаттардың рөлі зор. Қазынадан алынатын қаржы халықтың ақшасы 
болғандықтан жергілікті билік оны жұмсау үшін халық өкілдерімен келіседі. Яғни, 
мәслихат депутаттары қандай мақсатқа қанша ақша керектігін өздерінің сес-
сиясында қарап, өз шешімдерін әкімдікке жолдайды. Одан кейін ол ұсыныстар 
әкімдіктің бюджетті жоспарлау бөліміне түсіп, бұдан әрі әкімнің мақұлдауымен 
алдағы уақыттың бюджеті жоспарланады. Басқаша айтқанда, мәслихат тапсы-

Ойталқы

(Соңы. Басы 1-бетте)

ҚОҒАМ

БЮДЖЕТТІҢ ДҰРЫС ЖОСПАРЛАНБАУЫНА КІМ КІНӘЛІ?

рушы болса, әкімдік орындаушының рөлін атқарады. Байқасаңыздар, бюджетті жоспарлау жалғыз әкімнің 
қолындағы шаруа емес. Сондықтан, бюджет тиімсіз жоспарланған жағдайда ол үшін мәслихат депутат-
тары да заң алдында жауап беруі тиіс.

БАЗЫНА 

Негізі бұл мемлекеттік бюджет саясатын жүргізудегі ең 
маңызды мәселе. 

Егер әу баста тиісті мемлекеттік органдар бюджетті 
тиімсіз жоспарласа, оның соңы қазына қаражатын мақсат-
сыз жұмсауға алып келері анық. Осындай қарапайым мәселені 
ескермеген депутаттарға халық қалай сенім артады?! 

Ал, қазына қаржысын тиімсіз жоспарлағандарға жаза 
қолдану мәселесіне келсек, әрине мұны заңға кешеуілдет-
пей енгізу керек. Меніңше, мұны тек әкімшілік жазамен шек-
темей, қажет болса қылмыстық жауапкершілікке тарту 
жағын да ескеру қажет сияқты. Өйткені, мұның артында 
қазына қаржысын талан-таражға салу, жымқыру секілді арам пиғылдары болуы 
әбден мүмкін.

ТОҚАЕВ ЖЕТІСУ ЖЕРІНЕ 
ТАБАН ТІРЕДІ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ПАВЛОДАР КЕРЕКУ АТАЛАР 
КҮН ҚАЙДА?!

қабатты тұрғын үйлер бой көтеріп, пайдала-
нуға берілді. Оқушылар  сарайы, көп салалы 
аурухана және Жастар саябағы заманауи 
озық үлгілерді паш етіп тұр. Талдықорған-
ның бұлайша түрленуін Алматы облысы 
әкімі Амандық Баталовпен байланыстырмау 
мүмкін емес.  

Мемлекет басшысы Алматы облысы-
ның қайта жаңғырған Ұлы Жібек жолының 
бойында орналасуы өңірді дамыту үшін 
жаңа мүмкіндіктерге жол ашатынын айтты. 
«Бүгінде Жетісу аймағы қарқынды дамып 
келеді және ауыл шаруашылығы өндірісі 
көлемі жөнінен көш басында. Өңірдегі өңдеу 
өнеркәсібінің үлесі 86 пайызға жетіп отыр. 
Дегенмен, Алматы облысында да бұрынғы-
ша ауыз сумен қамтамасыз ету проблемасы 
бар. Әкімдік елдімекендердің перспективті 
дамуын есепке алып, сумен қамту жүйесінің 
құрылысы мен қайта жөндеу жөнінде кесте 
жасап, жұмыстар жүргізуі қажет», – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сондай-ақ, апатты жағдайдағы және үш 
ауысымда оқытатын мектептердің проблема-
сына тоқталып, Үкіметке және облыс әкімді-
гіне 2021 жылға дейін мектеп құрылысына 
қатысты түйткілді шешуді тапсырды. 14 
мектептің құрылысына 2018–2019 жылдары 

Өкінішке қарай, жиында депутат Гүлжан Қарағұсова айтқандай, бұл 
мәселе жөнінде олардың пікірі ойдан шықпады. Алдымен сауал қойылған 
Қаржы вице-министрі Қанат Баеділовтің айтуынша, лауазымды тұлғалардың 
бюджет қаражатын дұрыс жоспарламауына қатысты әкімшілік жауапкер-
шілік белгілеу мәселесі барлық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен 
бірге мұқият талдап, шетелдік тәжірибені жан-жақты зерделеуді қажет етеді. 
Шын мәнінде, бүгінде «Мемлекеттік қызмет туралы» заңда лауазымды тұлға-
лар жекелеген жағдайда өз міндеттерін дұрыс атқармағаны үшін жұмыстан 
босатуға дейін апаратын жауапкершілік белгіленген. Ал, қаралып отырған 
құжатта әкімшілік жауапкершілікті енгізу үшін осы заңнамада «бюджет қара-
жатын тиімсіз жоспарлау» деген ұғым айқындалуы қажет. Бүгінгі таңда бұл 
жоқ. Сондықтан, алдымен тәртіптік немесе әкімшілік жауапкершілік талап 
етілетін жағдай айқындалу керек. .  

«Мәселе бар болғаны бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау ұғымын 
айқындауға ғана тіреліп тұрса, оны қалыптастырып, қаралып отырған 
заң жобасының екінші оқылымына дейін неге енгізбеске» деген Палата 
спикері Нұрлан Нығматулиннің сұрағына берген жауабында да вице-ми-
нистр өз ұстанымынан танбады. Оның сөзінше, оған үлгеру мүмкін емес. 
Бұл депутаттардың күлкісін тудырды. Алайда, оның Ұлттық экономика 
министрлігіндегі әріптесінің де айтқаны осы болды. Құзырлы орынның ви-
це-министрі Арман Жұмабековтың мәлімдеуінше, аталмыш тетік алдымен  
Бюджет кодексіне енгізілуі керек. Содан кейін ғана лауазымды тұлғалардың 
жауапкершілігін белгілеуге болады. Қазіргі таңда бұл құжатта лауазымды 
тұлғалардың 28 жауапкершілігі айқындалған. Бірақ, олардың бәрі Үкімет 
басшысы және Үкімет алдындағы жауапкершіліктер. Алайда, олардан 
тиімділік болмаған соң не шара? Осы уақытқа дейін бұл тетік Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы кодексте болса ғана тиімді болатыны талай  ай-
тылып келді. Енді осындай оңтайлы сәт туғанда нақты ұғымның болмауы 
үлкен кедергіге айналып отыр ғаны түсініксіз жайт. Нұрлан Зайроллаұлы  
бұған келіскісі келмеді. Төраға осынша жылдар бойы бюджетті тиімсіз пай-
далану өлшемі мен ұғымдары әдейі қалыптастырылмай келеді деген ойын 
ашық білдіріп, осы жолы екі министрлік оларды жасау үшін бірге жұмыс 
істеп, қалай да қаралып отырған заң жобасына енгізу қажет деген кесімді 
сөзін айтты. Мұны Жұмабеков мыр за құп алғанымен, Баеділов мырза бұл 
тетіктің дайын болатынына күмәнді күйінде қалды. Оның айтуынша, бұл 
баптар Бюджеттік кодекстің тетіктері. Оларды қаралып отырған заң жоба-
сына енгізу қисынсыз. 

Есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунова оларға қарсы шықты. 
Годунова ханым бұл мәселеде шектен тыс ізгілік қажет еместігін кесіп айт-
ты. Өйткені, Елбасының өзі бюджет қаражатына қатысты жауапкершілікті 
қатаңдату туралы тапсырма берген. Аталмыш ұғымдар қазірдің өзінде Бюд-
жеттік кодекс пен «Мемлекеттік аудит және қаржы бақылауы туралы» заңға 
енгізілген. Бірақ, олардың ешқандай тиімділігі болмай тұр. Құрыққа түсетін 
негізінен кіші мамандар. Үлкен лауазым иелері жауапкершіліктен сырт қала-
ды. Сондықтан, қаралып отырған құжатта бұл мәселе, депутаттар айтқандай, 
нақты шешімін табуы тиіс. Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары Олжас Бектенов те осы 
тақылеттес пікір білдірді. Оның мәлімдеуінше, агенттік бұл мәселені бір-
неше рет көтеріпті. Мемлекет қаражатын талан-таражға салу тым жиілеп 
кетті. Сол себепті оған қатысты лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі 
күшейтілу керек. Тоқетерін айтқанда, бұл мәселе шешілетін уақыт жетті. 
Мұны Нұрлан Зайроллаұлы да атап көрсетіп, құзырлы орындар өкілдері 
мен әріптестерін талқыланып отырған заңды екінші оқылымда пысықтау 
кезінде тиісті заңнамалық тетіктің өлшемдерін жасап, енгізуге шақырды. Бұл 
жолы вице-министрлердің қарсылығы естілмеді. Осы бағытпен бюджет қа-
ражатының мақсатсыз жұмсалуына қатысты нақты талап айқындалса, мұны 
депутаттардың жеңісі деп айтуға толық болар еді. Олар тек осы ұстанымына 
берік болуы қажет.

Жиында аталмыш құжатты Әділет министрі Марат Бекетаев қорғаған-
ды. Марат Бақытжанұлы бұл заң жобасы құқық қолдану тәжірибесі не-
гізінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманы одан әрі жетілдіру, 
соның ішінде оны ізгілендіру және әсіре қатаңдығын төмендету мақсатында 
дайын далғанын жеткізді. Құжатта бірнеше бағыттар бойынша заңнамалық 
тетіктер дәйектелген. Нақты тоқталсақ, олардың біріншісі әкімшілік құқық 
бұзушылықтардың кейбір құрамдарын алып тастау. Өйткені, реттеуші ор-
гандардың ұстанымына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылықтардың кейбір 
құрамдарын азаматтық немесе тәртіптік іс жүргізу арқылы қарауға болады. 
Сондай-ақ, қазіргі уақытта мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау 
функцияларын оңтайландыру және оларды автоматтандыру сияқты іс-ша-
ралар орындалуда. Осыған орай, заң жобасы бойынша әкімшілік құқық 
бұзушылықтардың 32 құрамын алып тастау ұсынылды.

Екіншіден, әкімшілік құқық бұзушылықтардың жекелеген санкцияла-
рын жеңілдету және төмендету. Министрдің айтуынша, әкімшілік құқық 
бұзушылық санкцияларына жүргізілген талдау оларды әкімшілік жауап-
кершілікті одан әрі ізгілендіру шеңберінде жеңілдетуге және төмендетуге 
мүмкіндік бар екенін көрсеткен. Сондықтан, заң жобасында қырықтан 
астам құрам бойынша айыппұл мөлшерін азайту, он құрам бойынша әсіре 
қатаңдықты төмендету және алты құрам бойынша ескерту енгізу ұсынылды. 
Бұл түзетулер мемлекеттік органдардың және үкіметтік емес ұйымдардың 
ұсыныстары негізінде, сондай-ақ, талдауды және статистикалық деректерді 
ескере отырып әзірленді.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

Сол IX-X ғасырларда Ертістің оң жағалауында «жар» тіркесімен 
аяқталатын Қызылжар, Керегежар, Қаражар тәрізді өзге де елдіме-
кендер болғаны тарихтан белгілі. Ал, осы Павлодар облысының 
10 ауданының 7-еуі әлі орысша аталып келеді. Нақтылап атап өтер 
болсақ, Железинский, Лебяжинский, Иртышский, Майский, Павло-
дарский, Успенский, Щербактинсий деп жалғаса береді. Ауданда-
рының өзі осындай орысша атаулармен аталатын облыста ауылдар 
отарлаудың құрбаны болғаны көзге ұрып тұр. Мәселен, қазіргі 194 
елдімекеннің 107-сі орысша одағайлап тұр. Павловка, Петровка, 
Баброва және тағы басқа. 

Облыс әкімі Болат Бақауовтың туған ауданы да Железинский деп 
желпілдеп-ақ келеді. География ғылымының докторы Қуат Сапа-
ров, тарихшылар Қайырболат Нұрбаев, Жамбыл Артықбаев секілді 
азаматтар бұған дейін де Павлодардың тарихи атауы Кереку екенін 
тарихпен байланыстыра дәлелдеп, атауын өзгерту жөнінде республи-
калық басылымдарда ұсыныс тастаған. Оларға қарсы шыққан орыс 
ағайындар да болған. Осылайша, тарихи шындық өз биігіне шыға 
алмай келеді. Жас әрі іскер әкім ретінде дәріптеліп жүрген Болат 
Бақауов мырза да тыңнан түрен сала алмай, тарихи атау әлі қалпына 
келмей жүр. Осы арада қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі Мәшһүр 
Жүсіп Көпейұлының еңбектерінде Павлодардың бұрынғы атауы Тұз-
кент екені айтылғанын да көрсете кеткен жөн. Кереку бола ма, Тұз-
кент бола ма, әйтеуір бір қазақша атауды өндірісті қалаға қайтарсақ, 
орысша аталып жүрген аудандар мен ауылдарды да қазақшаласақ 
қолымызды кім қағады? Бұл сауалды газет арқылы Болат Бақауов 
мырзаға жолдап, жауабын кешіктірмес деп сенім арттық.

Айтпақшы, Батыс Қазақстан облысының Зеленовский ауданын 

ҚАРЖЫҒА 
ЖАУАПТЫЛАР 

ЖАЗАДАН СЫРТ 
ҚАЛМАУЫ КЕРЕК

(Соңы. Басы 1-бетте)

республикалық бюджеттен 15,4 миллиард 
теңге бөлінгені, бірақ, аймақ тағы да 20 мек-
тепке зәру екені және бұл үшін 2020–2021 
жылдары 29 миллиард теңге бөлу керектігі 
де осы сапарда сөз болды. 

Бұдан кейін баспана мәселесіне ойыс-
қан Қасым-Жомарт Тоқаев «Әлі күнге 
дейін 41 мың адам баспана кезегінде тұр. 
Оның 11 мыңы – бірінші кезекте мәселелері 
шешілуі тиіс тұрмысы төмен көпбалалы от-
басылар. Жас мамандар мен жас отбасылар 
үшін тұрғын үй құрылысын белсенді түрде 
жүргізу қажет. Әкімдік жас мамандарды 
баспанамен қамту үшін өзге өңірлердің 
үлгісімен «7-20-25» бағдарламасы бойын-
ша алғашқы жарнаны жабатын тұрғын үй 
сертификаттарын беру тетігін іске қосуы 
қажет», – деді.

Бұдан бөлек, ауыл шаруашылығына 
қажетті жерлерді мақсатты пайдалану, су-
армалы жүйелерді модернизациялау мен 
ирригацияларды қалпына келтіру сияқ-
ты мәселелер сөз болды. Сондай-ақ, жер 
учаскелерін бөлу және оларды тиімді пайда-
лануға бақылауды қамтамасыз ету ісінде об-
лыстың агроөнеркәсіп кешенін қолдау үшін 
көліктік қызметтерге тарифтерді төмендету 
керектігін атап өтті. Жалпы, Алматы облысы 

– стратегиялық аймақ. Еліміздің маңызды 
көлік торабы мен логистикалық орталығы 
болу үшін әлеуеті жеткілікті. «Батыс Еуро-
па – Батыс Қытай» автомобиль магистралі 
құрылысының аяқталуына байланысты Ал-
маты облысы Азия мен Еуропаның арасын 
жалғайтын көлік қозғалысы үшін қақпаға 
айналды. Сонымен қатар, облыс жолдары-
ның 22 пайызы сын көтермейтін болған-
дықтан, бұл мәселе өзекті күйі қалып отыр. 

Қасым-Жомарт Тоқаев кездесу соңында 
мемлекеттік наградалар еңбек адамдарына, 
әсіресе, ғалымдарға, құрылысшыларға, қа-
рапайым жұмысшыларға берілуі керектігін 
ескертіп, өңір дамуына үлес қосқан түрлі 
сала өкілдерін марапаттады.

Сапар барысында Тоқаев Алматы об-
лыстық кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығы, «Қайнар АКБ» аккумулятор 
шығару зауыты және Қаратал ауданындағы 
сервистік әкімдік, мектеп, ауыл шару-
ашылығы өнімдерін өсіру шаруашылықта-
рында болып, тұрғындармен кездесті.

Нұрбол ӘЛДІБАЕВ,
«Заң газеті». 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
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ПАРЛАМЕНТ

Өңір тұрғындары атынан алғашқы сөзді 
Алматы облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Ермек Келемсейіт алып, ел бірлігін 
сөз етсе, «Алматы бояулары» ЖШС дирек-
торлар кеңесінің төрайымы Римма Салықова 
аймақтағы кәсіптің көрсеткіштеріне тоқтал-
ды. «Алматы облысында 120 мың шағын 
және орта бизнес субъектісі бар. Соңғы 
жылдары іске қосылған 5000 кәсіпорында 26 
мың жаңа жұмыс орны ашылды. Біз австра-
лиялық әріптестерімізбен бірлесе отырып 
Қазақстанның әртүрлі табиғатына ыңғайлы 
әрі сапалы материалдар шығаруды жолға 
қойдық», – деді ол. 

Тұтастай алғанда Жетісу жерінде бой 
көтерген құрылыстың саны да, сапасы да 
өзге өңірлерден оқ бойы озық тұрғанын ста-
тистикалық мәліметтер растайды. Бір жазда 
Талдықорғандағы екі  ықшам ауданда 5-9 

өткен жылы Бәйтерек деп өзгерткенде қарсы шыққандар табылған. 
Бірақ, облыс әкімі Алтай Көлгінов табандылық танытты. Үкіметке 
ұсыныс жасап, қаулыны қабылдатып алды. Ал, Болат Бақауовқа 
осындай батылдық жетіспей-ақ жүр...

Нұрболат АБАЙҰЛЫ,
«Заң газеті»
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САРАП

БІТІМ 

СОТ ҰЙҒАРЫМЫМЕН БЕКІТІЛЕДІ

НЕКЕ ЖӘНЕ ОТБАСЫ

ТЕҢҚҰҚЫЛЫҚТЫ ТЕРІС ТҮСІНБЕЙІК

Шара

ЗАҢДЫ БІЛУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
Әрбір адамның өз құқығын бес саусағындай жақсы білуі, 

қоғамда болып жатқан әрекеттердің заңға қайшылығын немесе 
сәйкестігін сараптай алуы оның құқықтық сауаттылығымен тікелей 
байланысты. Заман ағымына сай, заңдар жүйесіне де өзгерістер 
енгізіліп тұрады. Адамдар да осы ағымнан қалмай, қатар жүруге 
үйренуі тиіс. Себебі, біздің өз құқығымыз бен заңды жетік білуіміз-
ден жауапкершілігіміз туындайды. 

Адамның өмірі мен қызметіне қатысты құқықтық сауат-
тылығының тым төмен болуы оны талай бас ауыртар мәселемен 
бетпе-бет жүздестіруі мүмкін. Сол себептен жастардың құқықтық 
сауаттылығын арттыру қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бірі 
болып табылады. 

Осы орайда, С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасының қызметкерлері Ақтөбе Құрылыс-монтаж 

ісі жөніндегі орынбасары Мирасбек Нұралханұлы студенттердің 
құқықтары мен бостандықтары туралы баяндап, оларды қандай 
да бір құқықбұзушылықтан аулақ болуға шақырды. Тарих пәнінің 
мұғалімі Құралай Мулдабаева жастар арасында көп кездесетін 
әкімшілік құқықбұзушылықтың түрлеріне тоқтала отырып, оны бол-
дырмау мақсатында жастарға сабақ болатындай мысалдар келтірді.       

Кітапхана библиографы Ұлмекен Ужраева өз баяндамасында 
қазіргі кездегі жастардың қоғамдық ортада өз-өздерін ұстау мә-
дениеті туралы сөз қозғады. 

Сондай-ақ, шараға ұйымдастырылған кітап көрмесіне шолу 
жасалып, оқырмандарды кітапхана қорындағы заң туралы әде-
биеттермен толықтай таныстыру болып өтті.

Жамал ЖУМАГЕРЕЕВА,
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық

 әмбебап-ғылыми кітапханасының библиографы 
колледжімен бірлесіп, «Заңды білу – заман талабы» атты дөңге-
лек үстел өткізді. Шарада аталған оқу орны директорының тәрбие 

сатыларында 9 айға жуық қаралуы мүмкін. 
Үшінші тиімділігі – қаржы үнемділігі. Туын-
даған дау азаматтық іс ретінде қаралып, сот 
шешімі шығарылатын болса, қарызбен бірге 
мемлекеттік баж төлеу, сот шығынын өтеу, 
заңгер жалдау, жол шығыны, жеке сот орын-
даушыларының ақысы және басқа шығын-
дар болады. Төртіншіден, «сыйлассаң – сый-
лы боласың» дегендей, тараптар арасында 
сыйластық қарым-қатынас сақталады.

Елімізде дауды шешудің жаңа балама 
әдістерін қолдану тақырыбы көтеріліп, 
«Қазақстан Республикасының 2010 жыл-
дан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 
құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы» 
ҚР Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы 
№858 Жарлығында азаматтық іс жүргізу 
заңнамасын жетілдіру жөніндегі шаралар 
ретінде жеке-құқықтық жанжалдар бойынша 
тараптар арасындағы бітімге қол жеткізу, 
сондай-ақ, оның соттан тыс тәртіптегі түрлі 
жолдары мен тәсілдері, оның ішінде, істі сот 
талқылауына дайындаған кезде келісушілік 
рәсімдері шараларын пайдалану мүмкіндігін 
талқылаудың міндеттілігін бекіту, азаматтық 
құқықтарды қорғаудың соттан тыс нысан-
дарын дамыту (медиация, делдалдық және 
басқалары) аталды.

Сонымен қатар, 2011 жылғы 28 қаңтарда 
«Медиация туралы» ҚР заңы қабылданып, 
оны ұйымдастыру саласындағы қоғамдық 
қатынастарды реттеу, оны жүргізу қағи-
даттары мен рәсімі, сондай-ақ, медиатор-
дың мәртебесі айқындалды. Бұдан бөлек, 
Азаматтық процестік кодекстің бір тарауы 
түгелдей татуластыру институтына арналды. 
Дауды соттан тыс реттеудің тиімді тәсілдері 
заңнамалармен бекітілді. Осылайша, еліміз-
ге медиацияны дендеп енгізу шаралары жан-
жақты қарастырылды.

Сондай-ақ, ҚР Жоғарғы Соты тарапынан 
бұл тұрғыда тың бастамалар көтеріліп, түрлі 
пилоттық жобалар жүргізілуде. Солардың 
бірі – «Соттағы татуластыру рәсімдері» 

Қазіргі таңда сот органдары «Элекронды сот төрелігін» іске асыру мен 
ақпараттандыру бойынша белсенді жұмыстар атқарып келеді. Азаматтар мен 
заңды тұлғалардың өз құқықтарын соттық қорғауын мейлінше ашық және 
қолжетімді іске асыруына мүмкіндік беретін жаңа ақпараттық-инновациялық 
технологиялар енгізілді.

Республикамыздың сот жүйесіндегі «Талдау» форумы соның бір айғағы. 
Оның көмегімен өзіңізді қызықтыратын сот ісінің материалдарымен танысып, 
қажетті ақпаратты, соның ішінде, адвокаттың көмегіне жүгінбей-ақ, кез келген 
талап арыздың үлгілерін алуға болады. «Талдау» форумы сервисі халыққа сот 
шешімдері мен материалдары жинақталған бірегей классификатор түрінде 
көмек көрсетеді. Мұнда істер санаты бойынша сот актілері мен шолулар жи-
нақталған. Кез келген адам форумда жасақталған материалдармен танысып, 
пікірін қалдыра алады. 

Ал, «Сот кабинеті» сервисі мен оның мобильді қосымшалары электрондық 
қарым-қатынас арқылы сот өндірісін жеңілдетуге бағытталған. Оған қоса, 
мобильдік қосымша еліміздің сот жүйесінің өзекті жаңалықтарымен танысу, 
қаралатын істердің тізімдерін көру, сотқа «Сот кабинеті» веб-сервисі арқылы 
жолданған бүкіл құжаттарды қарау және де оларды мобильдік құрылғыға 
жүктеу, сотқа берілген құжаттардың мәртебесін қадағалау, қосымшаны пай-
даланушылар арасында чат арқылы мәтіндік хабарламалар алмасу мүмкін-
дігін ұсынады. Аталмыш сервис сот ісін жүргізуді жеңілдетіп, сот жүйесінің 
анықтығын, қолжетімділігін қамтамасыз етеді және жедел жұмыс істеуіне 
септігін тигізеді. 

Сот жүйесіне енгізілген технологиялық мүмкіндіктің бір көрінісі «Төрелік» 
бағдарламасы арқылы тараптарға СМС-хабарлама жолдау, сот отырыстарының 
дыбысбейне жазбасын жүргізу, дыбыс-бейнефиксация арқылы соттар арасын-
да бейнеконфернц байланыс ұйымдастыруға болады.

Елбасы жариялаған Ұлт жоспарының 20-қадамында «Барлық сот процес-
теріне бейне және таспаға жазу шараларын міндетті түрде енгізу. Судьяның 
бейнежазуды тоқтатуға немесе аудиожазу материалдарын редакциялауға 
мүмкіндігі болмауы тиіс» екені көрсетілген. Осы ретте, Жамбыл облысы бо-
йынша қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 100 
пайызға дыбыс-бейнетаспаға жазу құрылғыларымен жабдықталғанын айта 
кету керек. Осы арқылы бейнетаспаны монтаждау мен өзге әрекеттер жасауға 
жол берілмейді. Өйткені, сот процесі басталған уақытта бейнежазу құрылғысы 
іске қосылып, сот процесінің басталған және аяқталған уақыты толық көрініп 
тұрады. Бұл сот процестерінің уақытында басталуына ықпал етіп, сот істерін 
созбалаңға салдырмайды. 

Сервистердің тағы бір түрі ретінде сот отырыстарын бейнеконференц бай-
ланыс арқылы қашықтықтан өткізу мүмкіндігін қарастыруға болады. Сервис 
халықтың шығынын азайтып, сот отырыстарын кейінге қалдырмай, шұғыл 
түрде қарауға мүмкіндік туғызады. 

«Жаза тағайындау талдау сервисі» өз кезегінде қылмыстық істерді қарай-
тын соттарда енгізіліп, Қылмыстық және Қылмыстық-процестік кодекстердің 
нормалары жинақталған бірегей жүйе ретінде танылады. Ол жаза тағайындау 
барысында судьяларға автоматты түрде қолданыстағы заңнамамен сәйкес-
сіздікті көрсетіп тұрады. 

«Сот құжаттарымен танысу» сервисі ашықтық пен жылдамдықты қамти-
тын электронды сот құжаттарымен танысуға арналған. Яғни, сотқа талап арыз 
өткізген азамат қолма-қол құжаттың тіркелгенін растайтын түбіртекті алады. 
Соңынан ұялы телефоны арқылы логин мен құпия сөз көрсетілген электрон-
ды хабарлама алып, сол ақпараттарды енгізеді де, шығарылған сот актісімен 
танысу мүмкіндігіне ие болады.

Ұлттық сот өндірісін дамытудың маңызды бағыттары 2020 жылға дейінгі 
Құқықтық саясат тұжырымдамасында айқындалған. Осы ретте озық техноло-
гиялардың қолданылуы судьялар мен сот отырысы хатшыларының жүктемесін 
жеңілдетуге, сот отырысының хаттамасындағы ескертулерді азайтуға, сот ісін 
жүргізу рәсімін жеңілдетуге ықпалын тигізеді. Ең бастысы халықтың сотқа 
қолжетімділігін арттырады. 

Райхан РАТОВА, 
Жамбыл облысы бойынша қылмыстық  істер жөніндегі
мамандандырылған ауданаралық сотының бас маманы 

Біздің ұғымымызда «ер адам – шаңы-
рақ иесі, әйел – ошақ иесі» болып келеді. 
Көптеген мұсылман елдерінде тек ерлер 
ғана табыс табады деген қағида болса, 
бізде әйел-аналарға бала тәрбиесімен қа-
тар отбасын асырауға, билік пен саясатқа 
араласуға ерлермен тең құқық берілген. 

Кемеңгер Мұхтар Әуезов «Ал, қазақ, 
мешел болып қалам демесең, тағылымың-
ды, бесігіңді түзе! Оны түзеймін десең, 
әйелдің халін түзе!» дегені мәлім. Бұл ұлы 
дарын иесінің туған халқының келешегіне 
алаңдаушылық білдірген сөзі. 

Сондай-ақ, «Әйел отбасы мен қоғамда 
құрметке ие болғанда – еліміз үшін 
алаңдамауға болады», – деген Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
сөзі де айнымас қағида екені даусыз. Се-
бебі, қай қоғам болсын әйелдерге күллі 
жақсылық пен парасаттылық иесі деп 

қарай отырып, ұрпақ тәрбиесін әйел-анаға 
жүктеген.

Дегенмен, елімізде әйел қауымына 
жасалып отырған жағдай өз нәтижесін 
беріп келе ме деген сұрақтың туындауы 
да заңды. Қарапайым тілмен айтсақ, әр 
отбасындағы гендерлік теңдіктің отбасы 
мүшелеріне әсері қандай, әсіресе бала 
тәрбиесінде. Бүгінгі нарық заманының 
әйел-аналарға әкелген тауқыметі аз емес. 
Бұл орайда, әйелдердің құқығы қанша-
лықты қорғалып, заң әйелдер үшін қандай 
мүмкіндіктер беріп отыр?! 

Алдымен, Қазақстан Республикасы-
ның «Неке және отбасы туралы» заңында 
мемлекеттік АХАЖ мекемелерінде тір-
келген неке ғана неке болып саналатыны 
жазылғанын, яғни, елімізде бір мезгілде 
бір некеге ғана жол берілетінін атап айтуға 
болады. Ресми деректерге жүгінсек, қазір 

Қазақстанда әрбір заңды түрде тіркелген 
үшінші-төртінші неке бұзылады. Елімізде 
жарты миллионнан астам жалғыз басты 
ана болса, әрбір бесінші бала дүниеге 
некесіз келеді екен. Мыңдаған әке али-
менттен жалтарып жүр. Өкінішке қарай, 
заңмен қорғалған әйелдердің некедегі 
құқығы өмірде сақталмай отыр.

Заңда белгіленген тәртіпте ер мен 
әйелдің ерікті және толық келісімімен 
құрылған теңқұқықты одақ болып сана-
латын отбасы осалдықты сүймейді. Екі 
адам отбасын құрса, бір-біріне қатысты 
теңдей міндеттемелер жүктелетінін естен 
шығармауы тиіс. Әйел бір қолымен бесік-
ті тербетсе, заман ағымына сай, екінші 
қолымен әлемді тербете білуі керек. Яғни, 
бала тәрбиесі мен білім алуын, қызмет 
бабын, өзін дамытуын, бәсекелестігін 
арттыруын қатар алып жүргенде ғана 

құқығын таптатуға жол бермес. Мықты 
әйел – рухы мықты, жігері өр, намысы 
асқақ ұрпақ өсіре алады. Ал, ондай ұр-
пақтың елдің тұтқасын ұстап, ұрпақ са-
бақтастығын жалғастыра алатыны сөзсіз. 

Сондықтан, әйелдің құқығын қорғап, 
оның өзін өзі дамытуына кең жол ашып, 

ДАМУДЫ ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯСЫЗ 

ЕЛЕСТЕТЕ АЛМАЙМЫЗ

«Ел даусыз болмас» дейді халық мақа-
лы. Яғни, құқықтық даулардың болуы 
дамыған һәм дамушы мемлекеттердің 
барлығына тән құбылыс. Олар тек сол 
дау-жанжалдарды шешу мен реттеуге 
қолданатын тиімді әдістерімен ғана ерек-
шеленеді.

Тараптар үшін дауды бітіммен аяқтау-
дың бірнеше тиімділігі бар. Ең әуелгісі – 
адам денсаулығының сақталуына септігі. 
Яғни, бітіммен тез аяқталған істе жүйкесі 
тозбайды, теріс эмоцияға берілмейді, 
денсаулығына нұқсан келмейді. Екіншісі, 
тараптар уақытын үнемдейді. Себебі, 
дәстүрлі сотта даудың кей санаттары сот 

МЕЖЕ

пилоттық жобасы. Бұл жобаны ҚР Жоғарғы 
Соты төрағасының 2018 жылғы 28 сәуірдегі 
№6001-18-7-4/89 өкіміне сәйкес, республи-
каның аудандық және оған теңестірілген 
соттарында талап қою өндірісімен азамат-
тық істерді қарау барысында іске асыру 
басталды.

Қызылорда облысының маманданды-
рылған ауданаралық экономикалық соты 
(Қызылорда облысының МАЭС) төрағасы-
ның 2018 жылғы 28 қарашадағы №35 өкіміне 
сәйкес, сотта бітістіруші судья бекітілген-ді. 
Ал, пилоттық жобаның іске асырылуына 
тоқталсақ, сотқа түскен жоба аясындағы 
талап арыздарды (тараптың бірі мемлекеттік 
мекеме емес) соттың кеңсесі «Төрелік» ақпа-
раттық жүйесі арқылы бітістіруші судьяға 
тапсырады. Бітістіруші судьяға жоба бойын-
ша жұмыс жүргізуге 5 жұмыс күні берілген. 
Өз кезегінде бітістіруші судья талап арыз 
құжаттарымен танысып, талап арыз сот 
ісін жүргізу үшін қабылдауға негіз болған 
жағдайда тараптарды «Соттағы татуластыру 
рәсімдері» пилоттық жобасына қатысу үшін 
уақытын белгілеп, құжаттарды хатшыға 
тапсырады. Хатшы тараптардың телефонда-
рына хабарласып, оларды пилоттық жобаға 
қатысуға шақырады.

Шақырумен келген тараптарға бітістіру-
ші судья арнайы жасақталған «Медиация 
кабинетінде» мантиясыз, еркін іскерлік кез-
десу ұйымдастырып, дауды бітіммен аяқтау-
дың жоғарыда аталған тиімділіктеріне жан-
жақты тоқталып, туындаған дауды татуласу 
келісімімен, екі жақтың адвокаттары болған 
жағдайда партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу туралы келісіммен, кәсіби немесе 
судья медиатордың қатысуымен медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісімге келуге 
шақырады.

Кейбір жағдайларда жауапкерлер та-
лапты мойындап, бітімге келуге келісіп 
тұрса да, талап қоюшылар «маған соттың 
шешімі керек» деп түсініспеушілік танытып 

жатады. Сол уақытта талап қоюшыларға 
соттың шешімі – ол соттың актісі екені, дау 
бітіммен аяқталса да, бітімді бекіту туралы 
соттың түпкілікті актісі, яғни, сот ұйғары-
мы берілетіні түсіндірілгеннен кейін ғана 
бітімге келетін мысалдар бар.

Пилоттық жобаға қатысу үшін екі та-
рапты да шақыруға мүмкіндік болмаған 
жағдайда, бітістіруші судья оның нақты 
себебін көрсете отырып талап арыздар-
ды соттың кеңсесіне қайтарады. Кеңсе 
«Төрелік» ақпараттық жүйесі арқылы аза-
маттық істерді өзге судьяларға қайта бөледі. 
Бұл орайда жобамен шектелмей, Қызылорда 
облысының МАЭС-ы тараптарға азаматтық 
іс қозғалғаны жөнінде арнайы рәсімделген, 
яғни, бітіммен аяқтаудың тиімділігі көр-
сетілген хабарламалар жолдайды.

2019 жылдың І-тоқсанында Қызылорда 
облысының МАЭС-на жалпы 723 (2018 
жылдың І-тоқсанында - 822) талап арыз 
түсіп, олар бойынша 692 (695) азаматтық іс 
қозғалған. Қозғалған азаматтық істердің 46-
сы (16) немесе 6,7 пайызы (2,3 пайыз) бой-
ынша тараптардың татуласуына байланысты 
іс жүргізу тоқтатылған. Яғни, тараптардың 
татуласуымен аяқталған азаматтық істердің 
саны өткен жылмен салыстырғанда 30-ға 
немесе 65 пайызға артқан. Тараптардың 
дауды татуласу келісімін немесе медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісімін соттың 
бекітуіне байланысты талап қоюшылар тө-
леген жалпы 33 157 315 теңге мемлекеттік 
баж бюджеттен кері қайтарылған.

Қалай болғанда да, «Дау мұраты – бітім» 
дегендей, туындаған дауды ушықтыр май 
барынша бітіммен аяқтаудан ұтарымыз 
көп.

Н.ЕЛАМАНОВ,
Қызылорда облысы

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының бітістіруші 

судьясы 

мемлекет тарапынан барлық қамқорлық 
пен әлеуметтік жағдай жасалуы тиіс. 

Баян КЕҢЕСБАЕВА,
Мұнайлы аудандық сотының кеңсе 

меңгерушісі
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
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АДАМ ЕҢБЕГІМЕН КӨРІКТІ
Еңбектегі табыс – бұл табысқа жеткен адамның мақта-

нышы. Өз еңбегін мақтан тұтпаған нағыз адам бола алмай-
ды (Василий Сухомлинский)

Мемлекеттік қызметші жан-жақты дамыған тұлға 
болуы тиіс, үнемі салауатты өмір салты мен отбасы құн-
дылықтарын ұстануы қажет. Ол өз кезегінде мемлекеттік 
қызметшілердің әдебі мен мінез-құлық мәселелерінің маңы-
здылығын меңзейді. Кез келген мемлекеттік қызметшінің 
моральдық адамгершілік қасиеттері, әдептілігі мен кәсібилігі 
аса маңызды.

Мемлекеттік қызметші бірінші кезекті өзінің  мінез-құлық 
нормаларына, әріптестерімен өзара қарым-қатынастарына 
назар аударуы қажет.

2018 жылдың 15 ақпанында «Қазақстан Республика-
сының үздік мемлекеттік қызметші» деген атпен республи-
калық конкурс жарияланған болатын. Конкурсқа қатысуға 
әкімшілік және тәртіптік жазалары жоқ, сонымен қатар 
мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес мемлекеттік 

қызметшілер қатысты. Сайыстың мақсаты мемлекеттік 
қызметтің имиджін жоғарылатуға, мемлекеттік басқару жүй-
есінің үздік өкілдерін анықтауға және көтермелеуге бағыт-
талған. Конкурс өңірлік деңгей және республикалық деңгей  
атты 2 кезеңде өткізілген. 

Аталған байқауға бағын сынамақшы болып сол кездегі 
Қазалы аудандық сотының жетекші маманы, қазіргі Қызыл-
орда қаласының мамандандырылған тергеу сотының бас 
маман-аға сот приставы Керуенбаев Берік Серікұлы да 
қатысқан болатын...

Сонымен, Республикалық Үздік мемлекеттік қызметші 
байқауында топ жарғандар қатарында Қызылорда маман-
дандырылған тергеу сотының бас маманы Керуенбаев 
Берік Серікұлы да бар. Ол 2018 жылдың 23 маусымы Мем-
лекеттік қызметші күніне орай – Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік хатшысының алғысы және арнайы төсбелгімен 
марапатталды. 

Аталған байқау төрт негізгі  кезеңді қамтыған. Алғашқы 
3 айналымнан сүрінбей өткен қатысушылар республикалық 
кезеңде қазылар алқасының алдында жоба жұмыстарын 

қорғаған. Берік Серікұлы қорғаған жобаның тақырыбы: 
«Мемлекеттік органдардың қызметінің тиімділігін арттыру 
бойынша ұсыныс» деп аталған. 

2018 жылдың 28 маусымы күні Qyzylor da TV (https://www.
youtube.com/watch?v= b4396poMm-E)телеарнасында Үздік 
мемле кеттік қызметші тақырыбындағы көрсетілімінде Берік 
өз сөзінде, сайыс өте жоғары деңгейде ұйымдастырылға-
нын, сайыстың үш кезеңді қамтығанын, облыс бойынша 
3 адам іріктеуден  өткенін және Республикалық кезеңде  
жобалық жұмысты қорғағанын айтты. Сондай-ақ, жобалық 
жұмыста мемлекеттік қызметшілерге шығармашылық ат-
мосфера қалыптастыруды және ынталандыру шараларын 
жетілдіруді ұсынғанын атап өтті.

– Мемлекеттік қызмет-мәртебелі міндет. Жауапкершілігі 
мол осынау қызметті Берік абыроймен атқарып келеді. Қыз-
метінен бос уақытында ол кітап оқығанды, спортпен шұғыл-
данғанды, ой өрісін өсіретін шаршы тақтада шахмат ойынын 
ойнағанды жаны сүйетіні де бейнетүсірілімде аталды. 

Бұған қосымша ретінде, Беріктің мінезі тұйықтау болға-
нымен, жолдастары арасында беделді, адамдармен тез ара-

ласып, тіл табысып кететіндігін, сондай-ақ, оның еңбекқор, 
сыпайы, қарапайым тұлға, өзіне сеніп тапсырылған жұмысты 
тиянақты орындап, әркез өз ойын, ұсынысын еркін білдіре 
алатындығын да ерекше атап көрсетуге болады....

Міне, осы қорытындыдан соң, жақында үстіміздегі жыл-
дың наурыз айында, Қызылорда облысы бойынша жергілікті 
жол бойы торабтарында Қызылорда қаласының мамандан-
дырылған тергеу сотының бас маман-аға сот приставы Ке-
руенбаев Берік Серікұлының «2018 жылғы Үздік мемлекеттік 
қызметші»(Еңбегіне қарай-құрмет, Жасына қарай ізет) тақы-
рыбындағы баннерлердің бой көтергендігін көріп, мақтаныш 
етіп атап өткенді жөн көрдік.

Әріптесіміз Берік Серікұлына, мамандандырылған тер-
геу соты ұжымының атынан шын жүректен зор денсаулық, 
баянды бақыт, отбасына амандық, халыққа қызмет ету 
жолындағы еңбегіне сәттілік тілей отырып, бұдан да биік 
асуларды бағындырады деген сенім білдіреміз!

А.КҮНШЫҒАРОВА,
Қызылорда қаласының мамандандырылған 

тергеу сотының кеңсе меңгерушісі

Абай АРАП, Алматы облысы Әділет департаментінің бастығы:

«БОРЫШКЕРЛЕРДІ АЙЫППҰЛМЕН 
АҚЫЛҒА КЕЛТІРЕМІЗ ДЕУ ҚАТЕ»

– Абай Сейдірұлы, Әділет 
департаментінің борышкер-
лермен жұмыс жүргізу бары-
сына цифрлық бағдарлама қол-
даныла бастады. Жалпы сот 
орындаушылар электрондық 
жаңашылдықты қаншалықты 
меңгерген?
– Сауалыңыз өте орынды. Бү-

гінде технологияның араласпаған 
саласы жоқ. Осыған сай «Цифрлық 
Қазақстан» мемлекеттік бағдар-
ламасы іске қосылды. Біз де жаңа 
технологияның көмегімен жұмы-
сымызды неғұрлым жедел, ашық 
етуге болатынына көз жеткіздік. Со-
ның нәтижесінде қарызын төлемей 
бұқпантайлап жүргендерді әкімшілік 
жауапкершілікке тарту енді  бейне-
конференц байланыс арқылы жү-
зеге асырылуда. Мәселен, Іле және 
Жамбыл аумақтық бөлімдеріндегі 
борышкерлерді әкімшілік жауапкер-
шілікке тарту үшін Қаскелең қала-
сында орналасқан Қарасай аудандық 
мамандандырылған әкімшілік сотына 
шақыру керек. Жер шалғай болған 
соң борышкердің келмеуі сот ісінің 
созылуына алып келетін. Әкімшілік 
іс осылай кейінге шегеріле беретін. 
Қаскелеңге борышкерді жеткізудің 
өзі көп уақыт алатыны тағы бар. 
Әсіресе, көлік кептелісімен сотқа дер 
кезінде жете алмаған азаматтардың 
уақыттан ұтылғаны аздай, қаржылық 
шығынды да қалтасы көтермей-
тінін айтып талай шағымданғанын 
құлағымыз естіді. Бұл қарапайым 
жұртшылықтың сотқа, сот орын-
даушыларға деген өкпесін көбей-
теді, сенімін сетінетеді. Мұндайда 
не істеу керек? Бізді тығырықтан 
шығарған электрондық жаңашыл-
дықтар десем қателеспеймін. Енді 
біз борышкерлерді сотқа шақырып 
әуре болмаймыз. Олармен смартфон 
арқылы тікелей байланысқа шығып, 
сот ісін қашықтықтан басқаруға 
қол жеткіздік. Алысқа барып әуреге 
түспей, шаруасы қиындықсыз, жыл-
дам шешілген халық та риза. 

– Мемлекеттік сот орын-
даушылардың саны қысқарып, 
жеке сот орындаушылардың 
қатары көбейді. Дегенмен, жеке 
сот орындаушылардың құзыры 

әлі де төмен. Айталық, борыш-
керді әкімшілік жазаға тарту 
үшін олар мемлекеттік сот 
орындаушыларға жүгінеді. Он-
сыз да саны аз мемлекеттік сот 
орындаушыларға бұл қосымша 
салмақ емес пе?
– Міне, бізді де толғандырып 

отыр ған осы мәселе болатын. Көкей-
тесті мәселенің дәл үстінен түстіңіз. 
Енді саралап көріңіз, Іле ауданында – 
16, Жамбыл ауданында – 4, Қарасай-
да – 26 жеке сот орындаушы жұмыс 
атқарады. Жеке сот орандаушылар 
борышкерді әкімшілік жазаға тарту 
үшін өзіңіз айтқандай, мемлекеттік 
сот орындаушыға жүгінеді. Жам-
был мен Қарасай аудандарында бір 
мемлекеттік сот орындаушы, Іле 
ауданында да мемлекеттік сот орын-
даушы жалғыз. Яғни, 46 жеке сот 
орындаушының әкімшілік жазаға 
тарту шарасын 2 мемлекеттік қыз-
меткер жүзеге асыруда. Бұдан бөлек, 
олар Қаскелеңдегі сотқа борышкер-
лерді жеткізуі керек. Мысалы сот 
борышкерді «Қамауға алу» шешімін 
қабылдады делік. Осы кезде борыш-
кер алдымен (Іле мен Жамбыл) ішкі 
істер абақтысына жеткізіледі. Бұның 
барлығы сот орындаушылардың 
уақытын кетіріп, сонымен қатар, қыз-
меттік көлікті тиімсіз қолдануға алып 
келеді. Мұндай қиындықтар, Ескелді, 
Текелі және Көксу аудандарында да 
орын алған. Себебі айтылған аудан-
дардың әкімшілік істері Талдықорған 
қаласындағы мамандандырылған 
әкімшілік сотында қаралады. Бұл ау-
дандарда 5 жеке сот орындаушы және 
1 мемлекеттік сот орындаушы қыз-
мет атқаруда. Осы түйткілді шешу 
үшін, бүгінгі күні борышкерлердің 
әкімшілік жауапкершілігін қарастыру 
бейнеконференц байланысы арқы
лы жүзеге асырылуда. Сот орган-
дарымен бірлесе жұмыс жүргізудің 
арқасында оң нәтижеге қол жетіп 
келеді. Әділет департаменті мен Ал
маты облыстық соты арасында жа-
салған Меморандум талай түйткілді 
шешуге ықпал етті. 

2016 – 2018 жылдар аралығында 
өңірімізде 57 мемлекеттік сот орын-
даушы қысқартылды. Есесіне, осы 
кезеңде 142 жеке сот орындаушы 

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Бұл шара Жоғарғы Сот пен Қазақстан Республикасы 
қоғамдық даму министрлігінің өзара әріптестік жөніндегі 
Меморандумын іске асыру аясында  Ақмола облысының 
Ішкі саясат басқармасымен бірлесіп өткізілді. Ісшараға 
жоғарыда аталған аудан әкімдерімен бірге әкімдердің 
орынбасарлары, ішкі саясат бөлімдерінің басшылары, 
аудандық соттардың төрағалары, жергілікті жерлерде 
құрылып жұмыс жасап жатқан  Билер кеңесінің, Аналар 
кеңесінің төрағалары, медиаторлар  қатысты. 

Сот қарайтын істер саны жыл санап артып отырған 
қазіргі жағдайда  судьяларға түсетін жүктемені азайту, 
ең бастысы ұсақтүйек даулар бойынша шағымданған 
азаматтарды екі тараптың мүдделерін ескере отырып 
татуластыруға мүмкіндік жасайтын сотқа дейінгі дау-
ларды шешетін қоғамдық институттардың қызметін жан-
дандырудың маңыздылығын атап өткен облыстық сот 
төрағасы Досжан Әміров  қазақ билер сотының тарихы, 
бүгінгі таңдағы татуластыру рәсімдерінің мәнмазмұны  
туралы жанжақты айтып берді. Сондайақ, Жоғарғы 
Соттың жобалары туралы, оның ішінде «Татуласу: сотқа 
дейін, сотта» жобасының маңыздылығы жайында әңгіме 
өрбітті. Ақмола облыстық сотында соңғы жылдарда 
жергілікті жерлерде құрылған Билер кеңестерінің қыз-
меті жанданып келеді. Ауылдардағы беделді адамдардан 
құрылған Билер кеңестері сол аумақтағы ұсақтүйек да-
уларды сотқа дейін шешуге ықпалын тигізуде. Дегенмен 
де, осы маңызды шаруаны өңір басшылары түгел жете 
түсініп, қолдау көрсетпей отырғаны да айтылды. Со-
ның салдарынан бірқатар өңірлерде Билер кеңестері әлі 
күнге дейін құрылмай отыр. Облыстық соттың төрағасы 
жиналған аудан әкімдерінің назарын осы жайға аударып, 
бұл маңызды мәселені уақыт оздырмай жедел шешу қа-
жеттігін атап өтті. 

Ақмола облыстық ішкі саясат басқармасы басшы-
сының орынбасары Нариман Әбдрахманов «Медиация 
– келісімге қол жеткізудің маңызды құралы», Ақмола 
облыстық сотының судьясы Роза Ертаева «Медиация 
– бітімгершілік пен татуластықтың тиімді жолы», Қа-
зақстан халқы Ақмола ассамблеясы хатшылығының 
меңгерушісі Марзият Тохаева «Медиация – Қазақстан 
халқы ассамблеясы жұмысының жаңа бағыты», Ақмола 
облысы кәсіподақ орталығы төрағасының орынбасары 
Ләззат Есжанова «Медиация – еңбек дауларын шешудің 
бір жолы», Ерейментау ауданы Билер кеңесінің мүшесі 
Манат Әдрешев «Билер кеңесі – бабаларымыздың дау-
ларды бейбіт жолмен шешу шеберліктерін жандандыру», 
Степногорск қаласы Аналар кеңесінің төрайымы Елена 
Абрицова «Аналар кеңесінің жастарға рухани, отба-
сылық құндылықтарды тәрбиелеудегі рөлі», Целиноград 
ауданының жастар ресурстық орталығының директоры 
Жания Жанабекова «Медиация – дауларды шешудің жаңа 
тәсілі» тақырыбында баяндама жасады. 

Барлық баяндамашылар татуластыру институтының 
жұмысын  одан әрі дамытудың қажеттілігін, медиация 
мен билер кеңестерінің бірлесе жұмыс істеуі арқылы 
сотқа дейінгі дауларды шешуде жақсы нәтижеге жетуге 
болатындығын атап өтті. Кеңеске қатысушылар татулас
тыру рәсімдерін қолдану бойынша Жоғарғы Соттың 
жобасын оң бағалап, қоғамдық маңыздылығын атап көр-
сетті. Кеңесте сондайақ, облыс әкімдігімен бекітілген 
Билер кеңесі жөніндегі Ереже талқыланды.  

Шара соңында оған  қатысушыларға Ақмола об-
лыстық сотының облыс әкімдігімен бірлесіп әзірлеген 
«Қазақ билер соты» бейнефильмі көрсетілді.

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

зорлықзомбылық жасайтындар саны 
артты. Әрине, мемлекет ана мен бала 
құқығын қорғауды әрқашан бірінші 
орынға қойған. «Алимент төлеу – қа-
рыз емес, парыз!» Осыны отбасынан 
безініп жүрген әрбір азамат санасына 
түйіп жүруі керек.

Алимент төлеуден жалтарып жүр-
ген борышкерлер үшін, қаншама 
аналар және балалар материалдық 
көмектен қағылып жүр. Егер әр әке 
өзінің бұрынғы жанұясын тиісті дең-
гейде асырап, тұрақты түрде көмек 
көрсетіп отырса, сот орындаушылар-
дың да жұмысы бірқатар жеңілдейтін 
еді. Бұл жерде екінші мәселе бар, 
яғни, «медиация» тәсілімен ажы
расқалы тұрған жанұяны татулас
тыру. «Құстың сүтінен» басқаның 
бәрін ішіп отырған ханның үйінде де 
ыдысаяқ сыңғырлайды. Отбасының 
берекесі отағасына байланысты. 
Бұл бағытта Әділет Департаменті 
прокуратура органдарымен бірігіп 
жұмыспен қамту басқармасы арқылы 
жұмыссыз жүрген борышкерлерге 
бос жұмыс орындарын ұсынуда. 
Жыл басынан бері 6 борышкер жұ-
мысқа орналастырылды, арасында 
ұсыныстан бас тартқан борышкер-
лер де жеткілікті. Бұл жерде айта 
кететін жайт, алимент өндіру туралы 
атқару өндірісі бойынша 70 пайызға 

тіркеліп, оның 116сы бүгінгі күні 
өз қызметтерін атқаруда. Қысқар-
тылған 57 сот орындаушыға 106 728 
800 теңге қаражат жұмсалуы қажет 
еді, бұдан бөлек, оларға мемлекет 
тарапынан қызметтік көлік, оның 
қозғалысы үшін қосымша қаржы, 
арнайы қызметтік киім, жұмысқа 
қажетті техникалық құралдар керек. 
Осы шығынның бәрі артық қызмет-
керлерді қысқарту арқылы үнемделіп 
отыр.

Салыстырмалы түрде алсақ, жеке 
сот орындаушылар 2016 – 2018 жыл-
дар аралығында мемлекет пайдасына 
салық ретінде 177 692 482 теңге 
құйған. Сонымен қатар әр жеке сот 
орындаушыда кемінде 5 адам жұмыс 
атқаруда, яғни, 116 сот орындаушы 
580 адамды жұмыспен қамтамасыз 
етуде, оларға 50 000 – 100 000 теңгеге 
дейін жалақы төлейді. Ал, мемле-
кет тарапынан кеңсе де берілмейді, 
көлікпен де, киіммен де қамтамасыз 
етілмейді. Сондықтан, бұл өзгеріс те 
ел үшін тиімді деуге толық негіз бар.

Цифрлық мемлекеттік бағдар-
ламаның сот орындаушыларға ти-
гізген пайдасы ұшантеңіз. Бұдан 
бөлек, отандық соттарда тәжірибе 
ретінде басталған түнгі соттардың 
да тиімділігі жоғары деп ойлаймын. 
Бұл да азаматтардың жұмыс кезінде 

сұранбай, өзіне қолайлы уақытта 
процеске қатысуына жол ашады. 
Осының бәрі сот органдарының 
сот орындаушыларға жасап жатқан 
жеңілдігі деп білеміз. 

Электрондық қызметтің жұмысты 
жеңілдеткенінің бір белгісі, қазір 
соттың «Қамауға алу» туралы қаулы-
сы ішкі істер бөліміне электрондық 
түрде жіберіледі. Бұл уақытты үнемді 
қолдануға көмектеседі. 

– Иә, мұндай жаңалықтар-
дан хабарымыз бар. Ал, түнгі 
соттардың ерекшелігі неде?
– Түнгі сот туралы көпшілік жақ

сы біле бермейді. Тек сотқа ісі түс
кендер ғана бұл жаңашылдықтың 
қаншалықты тиімді екенін сезінуде. 
Сондықтан, сот органдарының бұл 
бастамасын насихаттап, халық қа 
жеткізгеніміз жөн. Біз де өз тара-
пымыздан бұқаралық ақпарат құ
ралдарымен бірлесе отырып жаңа 
технологиялардың жетістігін, артық
шылығын жұртшылыққа тұрақты 
насихаттап келеміз. Қазақстан Рес
публикасының «Атқарушылық іс 
жүргізу және сот орындаушылар-
дың мәртебесі туралы» заңының 
53бабына сәйкес «Атқарушылық 
әрекеттер жұмыс күндерінде сағат 
18.00ден 22.00ге дейін жасалады» 
деп тайға таңба басқандай жазылған. 
Яғни, жаңа бастама жұртшылықты 
әуреге салмауды, ісін дер кезінде, та
лапқа сай шешуді мақсат етеді. Осы 
тұрғыдан алғанда түнгі соттардың 
артықшылықтары аз емес.

– Алимент өндіру ісінің ақ-
сап тұрғаны шындық. Берешегі 
барларға қозғау салудың қандай 
жолы бар?
– Алимент өндіру туралы атқару 

құжаттары әлеуметтік маңызы бар 
атқару өндірісі екендігі барлығы-
мызға мәлім. Атабабамыз ешқашан 
жетім мен жесірін жылатпаған! Неге? 
Өйткені атабабаларымыздың има-
ны күшті болды. Обал мен сауапты 
ажырата білді. Ажырасу дегенді ар 
санады. Өкінішке орай, кешегі және 
бүгінгі қоғам, кеңестік идеология 
әйел мен еркектің құқын тең жасай-
мыз деп көптеген құндылықтарды 
жоғалтты. Отбасына жүрдімтұрдым 
қарайтындар көбейді, ана мен балаға 

жуық борышкердің тұрақты жұмыс 
орны жоқ. Олардың жеке меншігін-
де қандайда бір мүлік тіркелмеген. 
Сонымен қатар олар сот шешімін 
орындаудан қасақана жалтарып жүр. 
Қазіргі кезде мемлекеттік сот орын-
даушылардың өндіруінде тұрған 
алимент өндіру туралы атқару құжат-
тарының барлығы заңның 138бабы-
на сәйкес және 100 нақты қадамның 
27қадамына сәйкес жеке сот орын-
даушылардың орындауына берілген. 
Сондықтан, аталған санаттағы атқару 
өндірістерінің өндіріп алушыларына 
айтарым, сіздерге қатысты қандай-
да бір заң бұзушылықтар жоқ, ары 
қарай атқару өндірістері жеке сот 
орындаушылармен тиісті деңгейде 
орындалады.

– Борышкерлерді әкімшілік 
жауакершілікке тарту жағы 
қалай жүзеге асып жатыр? 
– Борышкерлерді әкімшілік жа-

уапкершілікке тарту барысында сот 
тарапынан «Қамауға алу» және «Ай-
ыппұл» жазалары қолданылады. 
Бірақ, борышкерлерге айыппұл салу 
соншалықты тиімді дей алмаймыз. 
Өйткені, борышкер алимент бой-
ынша қарызын төлей алмай жүріп 
айыппұлды қайдан төлесін? Жал-
пы, Алматы облысы бойынша 2018 
жылдың 12 айында бар жоғы 141 
борышкер әкімшілік жауапкершілік-
ке тартылса, олардың ішінде 47сіне 
айыппұл салынып, 94іне «Қамауға 
алу» түріндегі жаза қолданылған. Ал, 
2019 жылдың басынан, яғни, үш ай-
дың ішінде 152 борышкер әкімшілік 
жауапкершілікке тартылып, оның 
ішінде 23 тұлғаға айыппұл салынып, 
129 азамат «Қамауға алу» жазасын 
алған. Осы сұхбатты пайдаланып, 
сот шешімдерін орындамай жүр-
ген борышкерлерге қарызын созып 
жүре берсе Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 139бабына 
сәйкес қылмыстық жауапкершілікке 
тартылатындығын ескерткім келеді. 

– Сұхбатыңызға көп рақмет. 
Еңбектеріңіз жемісті болсын!

Сұхбаттасқан
Айтақын БҰЛҒАҚОВ,

 «Заң газеті»
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

БАСТАМА

БИЛЕР КЕҢЕСІНЕН 
КҮТЕРІМІЗ КӨП

АҚМОЛА ОБЛЫСТЫҚ СОТЫНЫҢ ТӨРАҒА-
СЫ ДОСЖАН ӘМІРОВ ЕРЕЙМЕНТАУ ҚАЛА-
СЫНДА АРШАЛЫ, ЕРЕЙМЕНТАУ, ЦЕЛИНО-
ГРАД АУДАНДАРЫ ЖӘНЕ СТЕПНОГОРСК 
ҚАЛАСЫ ӘКІМДЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫМЕН 
ӨҢІРЛЕРДЕ МЕДИАЦИЯ ИНСТИТУТЫН 
ДАМЫТУ ЖӘНЕ БИЛЕР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗ-
МЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ 
АРНАЛҒАН АУМАҚТЫҚ КЕҢЕС ӨТКІЗДІ. 
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Брифинг 

4,6 МЛН-НАН АСТАМ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛГЕН
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы Ақтөбе облысының филиалы 3 
жылдық жұмысының нәтижесі бойынша бри
финг өткізді. Аймақта атқарылған жұмыстар
дың қорытындысын филиал директорының 
орынбасары Ізбасар Орынбасаров, Жер ка
дастры басқармасының басшысы Бекзат Ора
залин және Ақтөбе қалалық №2 ХҚО бөлімінің 
басшысы Асхат Оразбаев айтып берді.

Ақтөбе қаласы №2 ХҚО бөлімі басшысы 
Асхат Оразбаевтың айтуынша, 3 жыл ішінде 
тұрғындарға 4,6 млннан астам мемлекеттік 
қызмет көрсетілген. Оның ішінде 2 млнға 
жуық мемлекеттік қызметті ХҚОға келген 

БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ!

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС 
ШАРАЛАРЫ ОҢ БАҒАЛАНДЫ

МАҚСАТ– КІНӘЛІЛЕРДІ ІЗДЕУ ЕМЕС
МӘМІЛЕ

ЖЕГІҚҰРТ

Істі қарау барысында тараптар өзінің ұстанымын қорғайтыны және 
қорғаудың өз тәсілін таңдайтыны түсінікті. Алайда, істі қарау мерзімін қа-
сақана созу үшін сотқа келмеуі, кейде судьяның заңды өкiмдерiне бағын-
бай, сот талқылауын дұрыс жүргізуге кедергі жасауы мүмкін. Сондықтан, 
азаматтар мен заңды тұлғалардың назарына сотқа құрметтемеушілік 
көрсеткені үшін белгіленетін әкімшілік жауапкершіліктің мазмұны мен 
санкциясын түсіндіре өту артықтық етпейді. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Қазақстан Республи-
касында сот билігі туралы заңнаманы қолданудың кейбір мәселелері 
туралы» нормативтік қаулысына сәйкес, сотқа құрмет көрсетпеушілік 
танытып, егер онда басқа арнаулы әкімшілік тәртіп бұзушылықтың 
немесе қылмыстың белгісі болмаса, кінәлі деп табылған адамдар 
Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстің (ӘҚБтК) 653-бабы бойын-
ша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ, сотқа немесе сот 
белгілеген тәртіпке көпе-көрінеу менсінбеушілік көрсеткеніне айғақ бо-
ларлық кез келген әрекет сотқа құрмет көрсетпеушілік болып табылады. 

Сотқа құрмет көрсетпеушілік, егер ол судьяны және (немесе) алқабиді 
қызметтік істерімен байланысты қорлаумен астасып жатса, қылмыстық 
жауапкершілікке әкеп соғады. 

Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің 119, 
120-бап тарында сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауаптылық 
шара лары мен жауапқа тарту тәртібі қарастырылған. Мұндай жағдайда 
сот жауаптылық шараларын баршаның сот алдындағы теңдігі конститу-
циялық қағидатын және сот төрелігінің міндеттерін іске асыру мақсатын-
да қолданады. Сотқа құрметтемеушілік білдірген адамдар осы тарауда 
белгіленген ерекшеліктермен ӘҚБтК-де көзделген тәртіппен әкімшілік 
жауаптылыққа тартылады. Сот отырысында сотқа құрметтемеушілік біл-
діру фактісі анықталғаны туралы судья құқық бұзушыға сот отырысында 
сот кеңесу бөлмесіне кетпестен бұрын жариялайды.

Егер сот отырысында сотқа құрметтемеушілік білдірілсе және тәртіп 
бұзушы сот отырысы залынан шығып кеткен жағдайда, сот отырысынан 
тыс сотқа құрметтемеушілік білдірілмеген кезде, сондай-ақ егер сот 
отырысына келуден жалтару белгіленсе, сот приставы сот отырысына 
төрағалық етушінің ауызша өкімі бойынша құқықбұзушылық туралы 
хаттама жасайды. Бұл туралы құқықбұзушылық туралы хаттамада көр-
сетіледі. Мұндай жағдайда құқық бұзушылық туралы хаттама қажетті 
материалдармен бірге ӘҚБтК-нде белгіленген соттылыққа сәйкес қарау 
үшін сотқа жіберіледі. 

Егер сот отырысында тәртіп бұзушының әрекеттерінде қылмыстық 
құқықбұзушылық белгілері болса, сот бұл туралы қаулы шығарады. Ол 
өзіне қатысты қаулы шығарылған адамға үш жұмыс күні ішінде тапсы-
рылады және растайтын материалдармен бірге прокурорға сотқа дейінгі 
іс жүргізуді ұйымдастыру үшін жолданады.

Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстің 653-бабына сәйкес, 
сотты құрметтемеушілік келесі әрекеттер (әрекетсіздік) үшін туындайды. 
Атап айтқанда: процеске қатысушылардың және өзге де адамдардың қа-
тысуынсыз соттың iстi одан әрi қарауы мүмкiн болмайтын жағдайларда, 
олардың шақыру қағазы, хабарлау, хабардар ету немесе шақыру бойынша 
сотқа дәлелді себептерсіз келмеуіне; сот отырысында төрағалық етушiнiң 
өкiмдерiне бағынбауына; сотта белгіленген қағидаларды бұзудан көрiн-
ген сотты құрметтемеушiлiктен; сотты және (немесе) судьяны құрметте-
меушiлiк туралы анық көрінетін өзге де әрекеттерден туындайды.

Сотқа қатысушылар заңмен көзделген тәртіпті сақтауы, басқа  қаты-
сушылардың ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеп, өздеріне тиесілі 
барлық процестік құқықтарды адал пайдалануы, дауды уақтылы, дұрыс 
және объективті қарау үшін тараптар жарыспалылық пен теңқұқықтылық 
принципін сақтауы тиіс.    

Жоғарыда көрсетілген қағидаларды сақтамаған жағдайда ӘҚБтК-нің 
653-бабына сәйкес, ескерту жасауға не жиырма айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде айыппұл салуға не бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік 
қамаққа алуға әкеп соғады. Ал, қайталап жасалған әрекеттер отыз айлық 
есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не он тәулікке дейінгі 
мерзімге әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады.

Сот дауларын жедел және объективті қарауға және әлеуметтік әділдік-
ті қалпына келтіру мақсатында сотқа шақырылғандарды заң нормаларын 
сақтап, сотқа уақытылы келуге және сот отырысында әдептілікті сақтауға 
шақырамыз.   

Самал ОРАЗҒАЛИЕВА, 
Казталов аудандық №2 сотының судьясы

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Сыбайлас жемқорлық ғаламдық мәселе. 
Осы себепті, ол әлемде қауіпті індет сана-
лады. Біздің ел де бұл мәселені айналып өте 
алмауда. Сондықтан, «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты жолдауында заңның үстемдігін қамтама-
сыз ету мен сыбайлас жемқорлықпен күресті 
айрықша назарға алған Елбасы сыбайлас 
жемқорлықпен күреске жалпы қоғам болып 
белсене атсалысу қажеттігін нықтады. Қазіргі 
таңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы респуб-
ликалық деңгейде атқарылып жатқан іс-ша-
ралар жетерлік. Сонымен қатар, әр мекеме та-
рапынан да түрлі шаралар ұйымдастырылуда. 

Мысалы, Алматы қаласының мамандан-
дырылған ауданаралық экономикалық со-
тында ел заңдарын насихаттау, жемқорлықты 
болдырмау мақсатында семинарлар мен 
жиындар ұйымдастырылуда. Олар азамат-
тар мен қызметкерлерге жемқорлықтың 
соңы неге әкеліп соқтыратынын түсіндіру 
мақсатын көздейді. Осы тұста шетел тәжіри-
бесіне көз салсақ, Германияда сыбайлас 
жемқорлықтың жолы кесілген. Олар мұн-
дай жетістікке мемлекеттік қызметкерлерге 

Барлық заң Конституциядан бастау ала-
ды. Конституциямен баян етілген адамның 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз 
ету үшін ел заңнамалары жаңғыртылып оты-
рады. Сот саласында да азаматтық даулар мен 
қылмыстық істер бойынша дауды жылдам ше-
шудің әртүрлі баламалы жолдары үнемі жетіл-
дірілуде. Соның бірі – медиация институты.

Медиацияның мақсаты кінәлілерді іздеу 
емес, ортақ шешімге келу жолдарын қарасты-
ра отырып, екі тарапты қанағаттандыратын 
шешімге қол жеткізу. Соттағы іс жүргізу 
про цесінен айырмашылығы да сонда, медиа-
ция – еркін процесс. Рәсім сипаты жағынан 
жария процеске жатпайды. Онда тараптар 
дауды қарайтын тұлғаны, яғни, медиаторды 
өздері таңдайды. Медиатор бітімді кәсіби 
және кәсіби емес негізде жүргізеді. Сот талап 
шеңберінен шығуға құқысыз. Ал, медиация 
рәсімінде тараптар талапкердің талабын қа-
нағаттандыру тәсілі туралы келісімге келуге 
құқылы. Сонымен қатар, сотта шешім құқық 
пен заң нормалары негізінде қабылданса, ме-
диация рәсімінде шешім тараптардың өз мүд-
делері негізінде қабылданады. Сотта, әдетте, 
бір тарап жеңеді, екінші жағы жеңіледі, яғни, 
бір жақты қанағаттандыру жөнінде шешім 
шығарылады. Шешімге екі жақтың да көңілі 
толмай қалатын кездер болады. Ал, медиация 

азаматтар «Connection point» өзінеөзі қызмет 
көрсету секторлары арқылы алған. Жалпы, 
өңір тұрғындары 744 260 мыңнан астам ЭЦҚ 
рәсімдеген. «Бүгінгі таңда реестрде 752 мемле
кеттік қызметтің 621і мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсетіледі. Ал, 506 қызметті элек
трондық үкімет порталы арқылы алуға болады. 
Кез келген адам электрондық қызметтерді өз 
үйінен немесе Connection Point секторларынан 
өз бетінше ала алады», – деп толықтырды А.О
разбаев.

Мемлекеттік корпорация жер учас келерінің 
шекарасын белгілеу, елді  мекендердің шекара
сын (шегін) өзгерту жобаларын әзірлеу сияқты 

СОТТЫ 
ҚҰРМЕТТЕМЕУ 

ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ 
СОҚТЫРАДЫ

рәсімінде екі жақты да қанағаттандыратын 
шешім қабылданады. 

Медиацияның атауы жаңаша болғаны-
мен, түпкі мән-мағынасы ата-бабаларымыз 
мыңдаған жылдар бойы ұстанып келген 
бітімгершілік жолымен үндес. Тарихтан 
ықылым замандарда қазіргі медиаторлардың 
міндетін билер алқасы атқарғанын аңғаруға 
болады. Дау-жанжалдың бәрі үшінші бейта-
рап жақтың – ақыл айтар ауыл ақсақалдары-
ның араласуымен реттелген.

Бүгінде бітімгерлік рәсімі көптеген ел-
дерде өте кеңінен қолданылады. Мәселен, 
АҚШ-та қаралатын даулардың 90 пайызға 
жуығы, Ұлыбританияда 87, Словенияда 40, 
Қытайда 30 пайызы медиациямен шешіледі. 
Яғни, бұл тәсілді қолдану арқылы дауды 
шешудің тиімділігі осы кезге дейін халықара-
лық тәжірибемен өз дәлелін тапқан.

ҚР Жоғарғы Сотының төрағасы бүгін-
де медиа ция мәселесін алдыңғы қатарға 
шығарып отыр. Жоғарғы Сот төрағасының 
бастамасымен еліміздің барлық аумағында 
Татуласу орталықтары құрылды. Келешекте 
болмашы даулар орталықта шешімін тауып, 
дауды балама жолмен шеше алмағандар ғана 
сотқа жүгінетін болады.

«Дау мұраты – бітім» деп Сырым ба-
бамыз айтқандай, татуласу, бітімгершілік 

рәсімдерінің аясын кеңейтуге, халықты дауды 
сотқа дейін реттеуге мүдделі етуге, қоғамдағы 
шиеленістерді төмендетуге оң ықпал ететін 
аталмыш институт қарқынды жалғасуда.

Бүгінде Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Соты төрағасының өкімі негізінде 
соттарда «Татуласу: сотқа дейін, сотта» пи-
лоттық жобасы жүзеге асырылып келеді. Бұл 
азаматтар арасында дауларды шешудің бала-
малы тәсілі ретінде қолданылатын Жоғарғы 
Сот қолға алған «Сот төрелігінің жеті түйіні» 
бағдарламасының басым жобаларының бірі. 
Осы жоба іске қосылған соттарда медиация 
тәртібімен қаралуға жататын талап арыздар 
түскен сәттен бастап арнайы алгоритмге сай 
тағайындалған татуластырушы судьяның 
өндірісіне беріліп, бес жұмыс күні ішінде 
дауды татуластыру рәсімі жолымен шешуге 
ұмтылады. Егер судья тараптарды бітімгер-
шілікке келтіре алмаған жағдайда, онда талап 
арыз басқа судьяға қайта бөлінеді. Мұндай 
тәсіл дәстүрлі құқық әдісімен көптеген дау-
ларды шешуге жол ашады. Бұл өз кезегінде 
қоғамдағы құқықтық дау-дамайды азайтады.

Соңғы жылдары медиацияны жүзеге асы-
рудың оң нәтижелері де көрініс беріп жатыр. 
Бүгінде сот залынан тараптардың келісімге 
келіп, дауларын бітімгершілікпен шешіп 
шығатын оқиғаларын жиі байқауға болады.

Статистикалық деректерге сәйкес, Арал 
аудандық сотында 2018 жылы 35 қылмыстық, 
69 азаматтық және 127 әкімшілік іс медиация 
тәртібімен аяқталған. Бұдан бөлек, дау сотқа 
жетпей соттан тыс реттеліп жатқандары да 
жоқ емес. Өткен жылы соттан тыс 206 дау 
кәсіпқой медиатор көмегімен реттелген. 

«Медиация туралы» заңның қажеттілігі 
мен оның дамуы өркениет көшіне батыл бет 
түзеген біздің қоғамымызда оң өзгерістердің 
жүзеге асырылып жатқанының айқын көрінісі.

Г.НҰРЫМБЕТОВА,
Арал аудандық сотының судьясы

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

темірдей талап қою арқылы жеткен. Яғни,  
қызметі үшін пара алып, заң бұзғандар темір 
торға он жылға дейін қамалады. Бізде де мұн-
дай талаптар заңмен қарастырылған. 

Елімізде «Цифрлы Қазақстан» жобасы 
жүзеге асуда. Ақпараттарға сүйенсек, мем-
лекеттік сектордағы жемқорлық көрсеткішін 
азайтуға цифрлы технология ерекше ықпал 
етуде. Елдегі барлық сала электронды қызмет-
пен қамтылған. «Транспаренси Интернешнл» 
халықаралық рейтинг агенттігі Қазақстанның 
сыбайлас жемқорлықпен күрес тегі жетісті-
гін оң бағалады. Еске алсақ, өткен жылы 
Парижде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі Ыстамбұл жоспарының 
ұсынымдарын іске асыру жөнінде  Қазақстан 
мониторингінің қорытындылары талқы-
ланған жиында жалпы еліміздің, оның ішінде 
заң үстемдігін қамтамасыз ету саласындағы 
жетістіктері аталды. Жетістіктер қатарында 
сот төрелігіне қолжетімділік, судьялыққа 
үміт керлерді іріктеу, соттардың моральдық 
бейне сін қалыптастыру, жаңа технологиялар, 
т.б. нәтижелер бар. Бұлар халықаралық рей-
тингте ел позициясын жақсартқан. 

Соттағы реформаларға қатысты тағы 
бас қа көрсеткіштерді атасақ, Дүниежүзілік 
эко но микалық форумның ғаламдық бәсекеге 
қабі леттілік индексінде Қазақстан көрсеткіші 
«Сот тәуелсіздігі» индикаторында 43 позиция-
ға жақсарса, «Doing Business–2016» Дүние-
жүзілік Банк рейтингісінің «Келісім-шарт-
тардың орындалуын қамтамасыз ету» 
ин ди ка торында 27 позицияға көтерілген. Мұн-
дай жетістіктер өз кезегінде сыбайлас жемқор-
лықтың алдын алуға айрықша ықпал етеді. 
Олай дейтініміз, оң өзгерістер ашықтықты 
арт тырса, ал, ашықтық сыбайластық пен жем-
қорлықтың алдын алу кепілі.

Ұлт көшбасшысы «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласында адами капитал 
сапасын жақсартуды айтты. Адами капитал 
дегеніміз, адами құндылық, еңбек адалдығы, 
басқа да жақсы қасиеттердің жиынтығы екенін 
ескерсек, рухани құндылығы басым адамның 
жаман әрекеттерге бармасы тағы анық. ҚР 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» заңында сыбайлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар жүргізуі тиістігі нақтыланған. Мем-
лекеттік органдардың, ұжымдардың, жергілік-
ті өзін-өзі басқару органдарының басшылары 
өз өкілеттігі шегінде заң талаптарының орын-
далуын қамтамасыз етуге міндетті десек, сы-
байластыққа төзбеушілік танытып, қоғамдық 
кеселді болдырмау жолында бірігіп жұмыс 
жасау бәрімізге ортақ іс. 

Аслан БОРАНОВ,
Алматы қаласы 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 

кеңсе меңгерушісі

мем лекеттік жер кадастрын жүргізуге байланы
сты жұмыстарды да атқарады. Жер кадастры 
басқармасының басшысы Бекзат Оразалин 
филиал қызметкерлері 3 жыл ішінде 1 009 
гек тардан астам жерге зерттеулер жүргізіп, 
карта лардың электрондық нұсқасын жасағанын 
жет кізді.

Сонымен қатар, филиалдың зейнетақы 
мен жәрдемақыларды қайта есептеу жөніндегі 
әлеуметтік блогы 88 296 мыңнан астам зейнет
керлерге базалық зейнетақы төлемдерін қайта 
есептеу жүргізген.

2015 жылдың желтоқсанында ашылған 
мамандандырылған ХҚО арқылы  235 мыңнан 
астам автокөлік тіркеліп, 68 мыңнан астам 
жүргізуші куәлігі берілді. 2018 жылы Мемле

кеттік корпорация көлікті тіркеу және жүргізуші 
куәліктерін ауыстыру бойынша онлайн сер
вистерді іске қосты. Қызмет egov.kz порталы 
арқылы қолжетімді. «Биылғы 1тоқсанда 
1262ден астам ақтөбелік жүргізуші куәлігіне 
тапсырысты онлайн арқылы берген», – деді 
филиал директорының орынбасары Ізбасар 
Орынбасаров.

Қазіргі таңда Ақтөбе облыстық филиалын
да 18 фронткеңсе,  мамандандырылған ХҚО, 
көшіқон қызметтері және цифрлық қызметтер 
орталығы жұмыс істейді. 

Асель МУСТАФИНА,
 «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ 

Ақтөбе филиалының 
баспасөз қызметкері
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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

Алматы қалалық сотының басшылығы мен Судьялар 
одағының Алматы қалалық филиалы Қазақстан Республи-
касы Жоғарғы Сотының судьясы Ескендіров Асан Қайрол-
лаұлына әкесі 

ҚАЙРОЛЛАНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақта-
сып, көңіл айтады.

Алматы қалалық сотының басшылығы мен Судьялар 
одағының Алматы қалалық филиалы Қазақстан Республи-
касы Жоғарғы Сотының доғарыстағы судьясы 

Любовь Дмитриевна 
КРЕМЕНЦОВАНЫҢ

қайтыс болуына байланысты  марқұмның отбасына қайғы-
ларына ортақтасып, көңіл айтады.

Алматы қалалық сотының басшылығы мен Судьялар 
одағының Алматы қалалық филиалы доғарыстағы судья  
Бұқбанова Қайынжамал Сапарқызына жұбайы 

Қуантай БҰҚБАНОВТЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақта-
сып, көңіл айтады.

ТАРАТУ
4. «KAZAVTO-R» ЖШС, БСН 

120740003122, өзінің өз ер-
кімен таратылатындығы ту-
ралы хабарлайды. Талаптар 
хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішін-
де мына мекенжайда қабылда-
нады: ҚР, 130000, Маңғыстау 
облысы, Ақтау қаласы, 22 ш/а., 
29-үй, 71-пәтер.

6. «Logic Business» ЖШС, 
БСН 100740012990, (Нұр-Сұл-
тан қ., Есіл ауданы, Д.Қона-
ев к., 8, «Б» блогы, 010000), 
өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар 
хабарлама жарияланған күн-
нен бастап екі ай мерзім ішін-
де мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Нұр-Сұлтан қ., 
Есіл ауданы, Е-10 к., 17/10 үй, 
7-қабат, 010000. Тел.: 8(7172) 
91 62 00.

7. «logicInvestCapital» ЖШС, 
БСН 071240018410, (Нұр-Сұл-
тан қ., Есіл ауданы, Д.Қона-
ев к., 8, «Б» блогы, 010000), 
өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар 
хабарлама жарияланған күн-
нен бастап екі ай мерзім ішін-
де мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Нұр-Сұлтан қ., 
Есіл ауданы, Е-10 к., 17/10 үй, 
7-қабат, 010000. Тел.: 8(7172) 
91 62 00. 

8. «Дана» инвестициялық 
үйі» ЖШС, БСН 100740012811, 
(Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, 
Д.Қонаев к., 8, «Б» блогы, 
010000), өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Та-

лап-шағымдар хабарлама жа-
рияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына ме-
кенжай бойынша қабылдана-
ды: Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауда-
ны, Е-10 к., 17/10 үй, 7-қабат, 
010000. Тел.: 8(7172) 91 62 00. 

9. «Холдинг Бек» жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігі өзінің 
таратылатыны туралы хабар-
лайды. БСН 180440038948, 
тіркелген күні 26.04.2018 ж. 
Барлық талаптар хабарланды-
ру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына ме-
кенжайда қабылданады: Қы-
зылорда облысы, Жаңақорған 
ауданы, Бесарық стансасы, 
Темір жол көшесі, № 9 үй. Ин-
декс 120303.

10. «Холдинг Эверест» ЖШС, 
(БСН 180440030625) өзінің 
таратылатыны туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар ха-
барлама жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қа-
былданады: 021702, Қазақстан 
Республикасы, Ақмола облы-
сы, Бурабай ауданы, Щучинск 
қ., Магнитная к., 2-үй. 

11. «Еділ Жайық» компа-
ниялар тобы» қауымдастығы 
өзінің таратылатыны тура-
лы хабарлайды. Барлық та-
лап-шағымдар хабарлама жа-
рияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚР, 
Батыс Қазақстан облысы, Орал 
қ., Маметова к., 111-үй, 1-пәтер 
(кеңсе). 

ТӘРТІП

ҮМІТКЕРЛЕР ҮШ КЕЗЕҢДІК 
ІРІКТЕУДЕН ӨТЕДІ

«Мемлекеттік қызмет туралы» жаңа 
заңға сәйкес, 2016 жылдан бастап «Б» 
корпусының мемлекеттік лауазымына 
орналасуға үміткерлер үш кезеңдік ірік-
теуден өтеді. Бірінші кезең мемлекеттік 
тілді және Қазақстан Республикасының 
заңдарын білуге арналған тестілеу. Екінші 
кезеңде жеке қасиеттерін бағалайтын тес
тілеуден өтеді. Үшінші кезең конкурстық 
іріктеу.

Бұл реформалар бүгін өзінің оң нәти-
желерін көрсетуде. Мансаптық модельдің 
енгізілуі, әсіресе, жастардың арасында  
мемлекеттік қызметтің тартымдылығын 
арттырды. Бүгінде Ақтөбе облысы мем-
лекеттік қызметшілерінің төрттен бір 
бөлігін 29 жасқа дейінгі жастар құрайды. 
Біліктілік талаптарының күшейтілуі қыз
метшілердің сапалық құрамына жақсы 
әсер еткендігін ерекше атап өткен жөн. 
Қазіргі уақытта қызметшілердің 96,5 па
йызы жоғары білімді мамандар, соның 
ішінде, 14,6 пайызының екі не одан көп 

ЕЛДЕН-ЖЕРДЕН

5. Атауы                                             «Қазақстандық Шахмат Федерациясы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігі
Қызметінің түрі                                 Басқа топтарға енгізілмеген өзге де қоғамдық бірлестіктердің қызметі
Қызметкерлердің орташа жылдық саны                                               10
Заңды мекенжайы, Бизнес сәйкестендіру нөмірі,    Қазақстан Республикасы, Медеу ауд., Алматы қ., 
Жеке сәйкестендіру нөмірі                                        Әл-Фарабидаңғылы, 36 үй,     БСН 911240001354

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС
31 желтоқсан 2018 жылғы жағдай бойынша

мың теңге

Активтер
Есепті 

кезеңнің 
соңына

Есепті 
кезеңнің 
басына

Активтер - -
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 21 557 1 708
Басқа да қысқа мерзімді дебиторлық берешек 26 851 450
Қорлар 19 862 6 624
Негізгі құралдар (амортизацияны алып тастағанда) 3 818 4 035
Материалдық емес активтер (амортизацияны алып тастағанда) 123 123
Басқа да активтер 5 886 14 225
Активтердің жиыны 78 096 27 164
Міндеттеме мен капитал - -
Міндеттеме - -
Салықтар бойынша міндеттемелер - 5 569
Ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері - -
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек - -
Өзге міндеттемелер 33 530 1 863
Міндеттеме жиыны 33 530 7 432
Өз капиталы - -
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) 44 566 19 731
Капитал жиыны 44 566 19 731
Капитал жиыны және міндеттемелер 78 096 27 164_____________________________

2018 жылға алынған қаражаттың мақсатты пайдалануы туралы есеп
Ұйым              «Қазақстандық Шахмат Федерациясы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігі
Қызмет түрі     Басқа топтарға енгізілмеген өзге де қоғамдық бірлестіктердің қызметі
Ұйымдық-құқықтық нысаны/ меншік нысаны                Қоғамдық Бірлестік          ________________
Заңды мекенжайы,        Қазақстан Республикасы, Медеу ауд., Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36-үй

мың теңге
Көрсеткіш сомасыАтауы
Есепті жылдың басына қаражат қалдығы 1 708
Келіп түскен қаражат  
Қайырымдылық көмек 371 553
Ұйымның кәсіпкерлік қызметінен түскен табыстар 30
Түскен қаражаттардың барлығы 371 583
Пайдаланылған қаражат  
Мақсатты іс-шараларға жұмсалған шығыстар, оның ішінде 299 556
Қайырымдылық және демеушілік көмек 105 174
Турнирлерді, спорттық жарыстар мен чемпионаттарды ұйымдастыру 60 395
Үздіксіз спорттық үрдісті ұйымдастыру 58 368
Халықаралық жарыстарға спортшылардың қатысуы 35 803
Оқу-жаттығу жиындарын ұйымдастыру 30 999
Негізгі құралдарды және өзге де мүліктерді сатып алу 3 930
Ақпараттық материалдарды дайындау және орналастыру 4 888
Әкімшілік шығыстар 52 179
Барлығы пайдаланылған қаражат 351 734
Есепті жылдың соңына қаражат қалдығы 21 557

2. «Май» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезекті жалпы жина-
лысына шақыру туралы хабарландыру.

«Май» акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан 
Республикасы, Өскемен қ., Степная-4 к., өзінің акционерлеріне 2019 
жылғы 04 маусым сағат 10:00-ге, жергілікті уақытпен, мына мекенжай 
бойынша: Өскемен қ., Степная-4 көш., акционерлердің жылдық жалпы 
жиналысына шақыратыны туралы хабарлайды. Жалпы жиналыс ди-
ректорлар Кеңесінің бастамасы бойынша шақырылып отыр. 

Ұсынылатын күн тәртібі: 
1. 2018 жылға арналған «Май» АҚ қаржы есептілігін бекіту, аудитор-

лық қорытынды.
2. Басқа мәселелер.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды 

тіркеу 2019 жылғы 04 маусым сағ. 9:00-ден 9:45-ке дейін, акционер-
лердің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны бойынша жүргізіледі. 
Күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдарды акционерлер 
танысу үшін 2019 жылғы 04 маусымға дейін мына мекенжай бойынша 
ала алады: Қазақстан Республикасы, Өскемен қ., Степная-4 к. Кворум 
болмаған жағдайда қайта өткізілетін жиналыс, жоғарыда көрсетілген 
мекенжайда, 2019 жылғы 05 маусым сағат 10:00-де, жергілікті уақыт 
бойынша өткізіледі. Анықтама алатын телефон: 8 (7232) 26-32-61.

3. Жамбыл облысы мамандандырылған ауданаралық эконо-
микалық сотының 23.04.2019 жылғы ұйғарымымен «ТАУ-ДОС» 
ЖШС-не (БСН  050140010396, заңды мекенжайы: Жамбыл облы-
сы, Тараз қаласы, Тауке хан көшесі, № 35) оңалту рәсімін қолдану 
туралы азаматтық іс қозғалды.

13. «Дом отдыха «Энергетик» ЖШС (БСН030640001778)  өзінің 
бірігу жолымен, мына мекенжай бойынша орналасқан: ҚР, Пав-
лодар қ., Ак.Чокин к., 1, «Санаторий-профилакторий «Энерге-
тик» ЖШС-не қосылып қайта құрылатыны туралы хабарлайды. 
Барлық талап-шағымдар мен несиегерлер талаптары хабарлама 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚР, Павлодар облысы, Павлодар ауда-
ны, Мичурин а.о., Госплемстанция а., Октябрская к., 1А құрылыс, 
«Дом отдыха «Энергетик» ЖШС.

14. «Лидер Успех-5» ЖШС-не тиесілі, БСН 090240003820, 
жоғалған ОКА МФ KZ бақылау-кассалық аппараты,  зауыт № 
00006611, 2009 ж.ш.,  тауар чегі кітабы, қолма-қол ақшаны тіркеу 
кітабы, тіркеу карточкасы, ККМ паспорты, жарамсыз деп таныл-
сын.  

12 .  «Санаторий-профилакторий «Энергетик»  ЖШС 
(БСН030140000573) бірігу жолымен оған, мына мекенжай бой-
ынша орналасқан: ҚР, Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Ми-
чурин а.о., Госплемстанция а., Октябрская к., 1А құрылыс, «Дом 
отдыха «Энергетик» ЖШС-нің қосылып, өзінің қайта құрылатыны 
туралы хабарлайды. Барлық талап-шағымдар мен несиегерлер 
талаптары хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Павлодар қ., 
Ак.Чокин к., 1. 

17. «Нұр-Астық 2005» ЖШС (БСН: 041240003000) өзінің қаты-
сушыларының кезектен тыс жиналысын өткізуі туралы хабарлайды.

Жалпы жиналыс мына мекенжайда жүргізіледі: Қарағанды облы-
сы, Нұра ауданы, Егінді селосы, Егінді, Тәуелсіздік көшесі, 23-үй.

Жалпы жиналыстың өткізілу уақыты: 2019 жылы 5 маусым, 15 
сағат 00 минут.

КҮН ТӘРТІБІ:
1) қатысушылардың құрамынан шығу, «Нұр Астық 2005» ЖШС 

отыз адам;
2) Телім шығатын қатысушыларға «Нұр Астық 2005» ЖШС 

жарғылық капиталдағы үлестер түрі жер учаскелері.

жоғары білімі бар. Облысымыздың мем-
лекеттік органдарында «Болашақ» бағ
дарламасының, Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясының түлектері қызмет 
етеді және олардың саны жылданжылға 
көбеюде. Өткен жылдармен салыстыр
ғанда конкурстың қорытындысы бойын-
ша қызметке қабылданғандардың саны 
артып отыр. Мемлекеттік қызметшінің 
біліктілігімен қоса жеке қасиеттеріне қо
йылатын талаптар кадрлар тұрақтылы ғын 
күшейтті. 

Тәлімгерлік, тағылымдама, қайта 
даярлау курстарынан өту сияқты инсти-
туттардың, меритократия қағидасының 

енгізілуі мемлекеттік қызметшілер ара-
сындағы таза ауысушылықтың, яғни 
мемлекеттік қызмет жүйесінен кету 
деңгейін азайтты. Қолданыстағы заңға 
сәйкес, мемлекеттік қызметшілер үш 
жылда бір реттен сиретпей біліктілігін 
арттырудан өтуі тиіс. Мемлекеттік қыз-
метшілердің құзыретін үздіксіз жетілдіріп 
отыру мемлекеттік қызмет туралы заңның 
басты принциптерінің бірі. 2018 жылы 
облыстағы мемлекеттік қызметшілердің 
штаттық санының 35 пайызы оқытылды. 
Сондайақ, жұмыс орнынан тыс жерлерде 
тағылымдамадан өткендердің саны өткен 
жылмен салыстырғанда екі есе көбейген. 
Өткен жылы 398ден астам мемлекеттік 

қызметші ішкі конкурстардың нәтиже-
сінде жоғары тұрған лауазымдарға та
ғайындалған. 

Осы жылдың 1 ақпанынан бастап 
«Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді, 
мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға ор-
наласуға кандидаттарды тесттен өткізуді 
ұйымдастыру, бағдарламалары және қағи-
даларына» өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді. 

Жеке қасиеттерін бағалауға арнал
ған тестілеудің құзыреттілік шеңбері 
кеңейтіліп, кандидаттың үміттенген ла-
уазымына қарамастан, үміткерлер пара-
саттылық, тұтынушыларға бағдарлау, жа-
уапкершілік, бастамашылық, күйзеліске 

төзімділік сияқты талап-
тарға сай болуы керек.

Сұрақтар психометрия
лық есептер мен ситуация
лық кейстерге негізделе 
жасақталған және олар 
кандидат туралы толық 
көрініс береді. Үміткер-
лердің өзі туралы дұрыс 
емес мәліметтерді ұсыну 
фактілерін болдырмау үшін 
бағалауға шынайылық дең
ге йін анықтау мәселелері 
енгізілгенін атап өту қажет. 
Егер шынайылық деңгейі 
50 пайыздан кем болса, 
онда тестілеуден өтпеді деп 
есептеледі және оны бір ай 

өткеннен кейін ғана қайта тапсыру мүмкін 
болады. 

Сондайақ, ізденушілер үшін депар-
таментпен Мемлекеттік қызмет кар та
сы – «qyzmet.info» ақпараттық сайты 
әзірленді. Сайттың негізгі міндеті мемле-
кеттік қызметке кіру үшін кандидаттарға 
толық және бірыңғай ақпараттық қол-
дау көрсетуді қамтамасыз ету жолымен 
азамат тардың мемлекеттік қызметке тең 
қол жеткізуін қамтамасыз ету, сыбайлас 
жем қорлыққа жол ашатын жағдайларды 
азайту болып табылады.

Мемлекеттік қызметте жасалып жат
қан реформалар бәсекеге қабілетті, кәсіби 
мемлекеттік аппарат құруға бағытталған, 
бүгін біз оның оң нәтижелеріне көз жет-
кізіп отырмыз.

Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақтөбе 
облысы бойынша департаменті                                                          
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ

Жүректі мұздатып, көңілге 
мұң ұялатқан кезеңнің жантүр-
шіктірерлік көрінісі «Ақтабан 
шұбырынды, алқакөл сұлама» 
деген бір ауыз сөзбен ел жадында 
сақталған. Сол заманда аталары-
мыз ерліктің ерен үлгісін жасады. 
Біздің бұл пікірімізді Бұқар жы-
раудың: «Қалданменен ұрысып, 
жеті күндей сүрісіп, Сондағы 
жолдас адамдар; Қаракерей Қа-
банбай, Қанжығалы Бөгенбай, 
Шақшақұлы Жәнібек, Сіргелі қара 
Тілеуке, қарақалпақ Қылышбек, 
Төкеден шыққан Сатай, Бөлек, 
Шапырашты Наурызбай, Кәумен, 
Дәулет, Жәпек батыр қасында, 
Бақ дәулеті басында, Сеңкібай 
мен Шойбек бар,Таңсыққожа 
Молдабай, Қатардан жақсы қал-
дырмай, Есенқұл батыр ішінде, 
Өңкей батыр жиылып, Абылай 
салды жарлықты, Қалдан ханды 
қашырып...» дейтін жалынды жыр 
жолдары бекіте түседі. Тәтіқара 
ақынның: «Жігіттік, ерлікті айт
саң, Бөгенбайды айт...» дейтін 
өлең жолдары біз сөз еткелі отыр
ған батыр бабамыздың тұлғасын 
көп батырдың арасынан даралап 
көрсетеді.

Әке көрген 
оқ жонар...

Ұлтымыздың тарихы, ерлік 
істері, еркіндік жырларымен жа-
зылған дейтін сөз жайдан жай 
айтыла салмаған. Біз бұған батыр
ларымыздың, олардың арасында 
Бөгенбай батырдың өмірбаяны-
на тереңірек үңілгенде тағы бір 
рет көз жеткізіп отырмыз. Атасы 
Әлдекүн ат үстінен түспеген, са
уытын шешпеген айтулы батыр
лардың бірі болыпты. Әкесі Ақша 
жас кезінде Тәуке ханның 80 мың 
сарбаздан тұратын жауынгер 
әскерін басқарып, талай қанды 

«ЖІГІТТІК, ЕРЛІКТІ 
АЙТСАҢ, 

БӨГЕНБАЙДЫ АЙТ...»

Сыр бойында өмірге келген 
Бөгенбай батыр Ақшаұлы 1778 
жылы қазіргі Ақмола облысының 
Ерейментауында, бүгінгі таңда 
жергілікті жұрт «Бөгенбайдың 
сөресі» деп атап жүрген жерде 98 
жасында  өмірден озды. 

«Бөгенбай сөресі»

Тарих зерттеушілерінің жазба-
ларына қарасақ батыр атамыз жас 
кезінде жалпы саны жүздің үстін-
дегі шайқастарға қатысып, жасы 
ұлғайған шағында көптеген мәмі-
легерлік шаралардың бел ортасын-
да жүріп, ұлт азаттығын сақтауға 
арналған арпалысты өмірде жүрсе 
де қажымағаны, қайраты қайтпаға-
ны көрінеді. Бұл да ерекше тағдыр 
иесіне бұйырған бақыт болса ке-
рек. Айтпақшы, ел ардақ тұтқан 
атамыздың ақтық сапарға аттанған 
жерінің «Бөгенбай сөресі» атануы-
ның да өзіндік мәні бар.  

Батыр қайтыс болған кезде 
Абылай хан сапарда жүр екен, қай-
ғылы хабарды Бұқар жырау «Қия-
дан қиқу төгілсе, аттың басын 
тартпаған. Қисапсыз қол көрінсе, 
қорқып жаудан қашпаған... Батыр
ың өтті Бөгенбай» деп ата сал-
тымыз бойынша естіртіпті. Хан 
келгенше ел батырдың денесін 
сөреде аманат сақтайды. «Бөген-
бай сөресі» атануының мәнісі 
міне осы оқиғаға байланысты. 
Ал, Абылай хан келгеннен кейін 
батырдың бейіті Түркістанға жет-
кізіліп, Қожа Ахмед Ясауи кесе-
несіне жерленеді. Абылай ханның 
батырдың рухына көрсеткен құр-
метіне риза болмаған исі қазақ аз.

Бөгенбай батырдың рухына 
жалпы қазақ халқының құрметі 
бүгінгі таңда да жоғары деңгейде. 
НұрСұлтан қаласындағы үлкен 
даңғыл, облыс орталықтарын-
дағы даңғылдар, еліміздің аудан 
орталықтарындағы көшелерге 
Бөгенбай батыр есімі берілуі бұл 
пікіріміздің айғағы болып табы-
лады. Ерейментауда 300 жыл-
дық мерекесі салтанатты түрде 
атап өтілуі батыр рухына тағзым-
ның көрнекті шарасы ретінде ел 
көңіліне ерекше әсер сыйлады. 
Ұлтымыздың тарихын тереңнен 
қозғап жазып жүрген тарихшы-
лардың еңбектерінде Бөгенбай 
батырдың есімі мен ерліктері, 
ұлт азаттығы жолындағы табанды 
кү ресі аз қамтылып жүрген жоқ. 
Әлі де батыр бабамыз жайлы 
зерт теулердің жалғасатындығына 
сеніммен қараймыз.

Тәуелсіздігіміздің тұғыры 
мық ты, болашағы баянды болып, 
ұлтымыздың көк байрағы биікте 
желбіреп тұруының негізі Бөген-
байдай батыр бабаларымыздың 
өнегесінен бастау алатыны анық. 

 

И. ДОСЕТОВ,
Бейнеу аудандық сотының 

төрағасы 
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

ЕЖЕЛДЕН ҚАЛЫПТАС-
ҚАН ҚАЗАҚТЫҢ БИЛЕР 
СОТЫ ӨЗІНІҢ ШЫНАЙЫ-
ЛЫ ҒЫМЕН ХАЛЫҚҚА ЕҢ 
ЖА ҚЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ ОРГАН 
САНАЛҒАН. ОНЫҢ НЕГІЗГІ 
ПРИНЦИПІ – ӘДІЛДІК. 

Шынайы халықтық үлгіде құрылып, 
ежелден елдік әдетғұрыпқа негіздел-
ген дәстүрлі құқық нормаларын берік 
ұстанған бұл сот жүйесі ұлттық санамыз
дағы ұзақ жылғы даму эвалюциясында 
тек әділдік пен ақиқаттың айқын көрінісі 
ретінде сақталған. Ұлтымыздың өзіне 
тән осындай құқықтық мәдениеті, оның 
халық алдындағы беделі мен рөлінің 

жоғары болуында билердің еңбегі өте 
зор.

Би дегеніміз халық мүддесін ой-
лап,  тек шешімді  турашылдықпен 
жүзеге асыратын, соттық функцияны 
атқаратын мемлекеттік қызметші. Ол 
сот ісін жүргізгенде өзі қадағалайтын 
тәртіптілікті қатаң сақтай отырып, 
істің күрделілігі мен екі тараптың ықы-
лас-мүдделеріне баса назар аударып 
отырған. Сонымен бірге, іске қатыса-
тын тараптардың өкілдері мен өзге де 
қатысушылардың мүмкіндігін шек-
темей, жариялықты қатаң сақтайтын 
әділ төреші бола білген. Сол себепті 
де билердің шешіміне ешкім қарсы 
келмейтін болған. Бұл олардың тек әділ 
шешім шығарғанын аңғартады.

Сондайақ, әділ билер әркез тараптар-
ды татуластыруға күш салып отырған. 
Сондықтан қазақ елінің билер соты бар-
ша жұрт алдында кәсіби жағынан әбден 
шыңдалған, тәуелсіз сот билігі ретінде 
сақталып келді. 

Қазақ билері жайында академик С.
Зиманов өзінің «Қазақтың билер соты 
– бірегей сот жүйесі» деген кітабында: 
«Қазақтың билер соты өзіне жүгін-
ген тараптардың дауларын қарастыра 
отырып, тараптардың арасында, рудың 
арасындағы бітімгершілікке және бір-
лікке қол жеткізуге тырысатын. Билер 
сотының осы асқақ мұраттарының та-
лабына жауап беру үшін билер дала да-
наларының мектебінен өтуге, алдыңғы 
ұлы билердің сынынан сүрінбеуге тиіс 

болған» деп оның маңыздылығын атап 
көрсетті.

Қазақтың дәстүрлі құқығындағы би-
лер сотының және ел тұтастығы үшін 
билердің атқарған қызметі орасан зор. Бір 
сөзбен айтқанда, бұрынғы билер бүгінгі 
мемлекеттік биліктің функционалдық 
қызметтерін толықтай атқарып келді де-
сек, қате емес. Олар атқарушылық, заң 
шығарушылық, билік айтып ел басқару 
қызметтерінің барлық түрлеріне ара-
ласты. Оған қоса, мемлекеттің ұлттық 
идеологиясы мен ел бірлігі, әлеуметтік 
тұрмыс жағдайы туралы даналық ойлар 
айтып, ел болашағын күнілгері болжап, 
келелі істерді ынтымақтасып істеудің сара 
жолын көрсетіп беріп отырды. Осы орай-
да, билер кеңесін бүгінгі сот жүйесінде 

қолдану бұрынғы жүйені жаңғыртып, 
әділдік, адалдық, ашықтыққа негіздеу 
болып табылады. 

Қазіргі таңда сотқа жүгінетіндер 
қатары тым артып кетті. Міне, сол мәсе-
леде билердің нақылымен, олардың әрбір 
істе шығарған әділ шешімімен қоғамды 
тәрбиелеген жөн. Соттың ашықтығына 
күмән келмес үшін де мұның алар орны 
айрықша екені сөзсіз. Сондықтан билер 
соты бүгінгі күні де құндылығын жойған 
жоқ. 

Асхат САБЫРОВ, 
Қызылорда облысының 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының төрағасы

шайқастарды басынан өткерген. 
«Жеті жарғыны» қолданысқа ен-
гізіп, заңның «Алтын ғасырын» 
қалыптастырған Тәуке ханның 
талғамынан табылу екінің бірінің 
маңдайына жазылмаған бақыт еді. 

Жасы ұлғайған шағында бой-
ындағы өнердің арқасында темір-
шілікпен айналысып, соғыс қа-
ружарақтарын жасаған. Ерлік 
қасиеті ұрпақтарына жалғасқан 
әулет Сырдария жағасын мекенде-
ген заманда, тарихшылардың жаз-
баларына қарағанда 1680 жылы 
Бөгенбай Ақшаұлы өмірге келеді.

Дағдарған алаш

Бөгенбай батырдың жастық 
жылдары қалмақ басқыншылары-
ның қазақ ауылдарына шабуылды 
үдетіп тұрған кезеңімен тұспатұс 
келеді. Бұл кезеңді Алаштың ар-
дақтыларының бірі, терең ойлы 
ақын  Мағжан Жұмабаев «Батыр 
Баян» дастанында: «Алыстан 
орысқытай ауыр салмақ, Жақын-
нан тыншытпайды қалың қалмақ. 
Алдында – ор, артында – көр, жан
жағы – жау, Дағдарған Алаш енді 
қайда бармақ?» деп жеріне жеткізе 
сипаттайды. 

Тек қана жалаң батырлық 
емес, елжандылығы басым отба-
сында ержеткен Бөгенбай 15тен 
16 жасқа қараған кезінде жауын-
герлердің сапына қосылып, 1696–
1697 жылдардағы қалмақтармен 
шайқастарда жүректілігі және 
амалайлаға жетіктігімен көзге 
түсіп, болашағы зор сарбаз болып 
танылады. 1710 жылы бүкіл  үш 
жүздің игі жақсылары мен ба-
тыр, билерінің Қарақұмда болған 
Кеңесінде  Бөгенбай Ақшаұлы қа-
зақ жасақтарының қолбасы болып 
сайланады. 1723–1740 жылдар 
аралығында қазақ пен қалмақтар-
дың арасында болған сұрапыл 

соғыстарда Бөгенбай басқарған 
сарбаздардың дұшпанға тойта-
рыс бергені тарих беттеріндегі 
деректерден бізге жақсы таныс. 
Бөгенбай жасағы қалмақтармен 
соғыста 1723 жылы Ойрантөбе-
де (Аңырақай шайқасы), 1729 
жылы Балқаш көлі жағасында  
ірі жеңіске қол жеткізді. Десек 
те, сол заманда Жетісу, Алтай, 
Арқаның біраз жері жау қолында 
қалып, халқымыздың көпшілік 
бөлегі атажұрттан еріксіз айы-
рылып, үргіншілікке ұшырағаны 
ұлт тарихының қасіретті беттері 
екені рас. «Ақтабан шұбырынды, 
алқакөл сұлама» деген сөзбен ел 
жадында сақталған сол алмағайып 
заманда Ұлы жүз бен Орта жүз Са-
марқан мен Хожент жаққа шұбы-
рып көшсе, Кіші жүз Хорезм  мен 
Бұхараға барып жан сауғалады. Ел 
басына өте ауыр күн туды. 

Қазақ жасағының басшысы 
болған Бөгенбай батыр ұлт бір-
лігін сақтаудың маңыздылығын 
жақсы түсініп, осы түсінігіне 
орай әрекет жасайды. Үш жүздің 
батыр лары бір тудың астына жиы-
лады. Бұқар жыраудың жоғары-
дағы жырында аттары тілге тиек 
болған батырлардың тізе қосып 
қоянқолтық соғыс қимылдарына 
араласатыны осы тұс еді. Жұ-
мылған жұдырықтай тастүйін бо-
лып әрекет жасау жеңістің дәмін 
жиі таттырып, ел еңсесін көтере 
бастады. 1730–1740 жылдар ара-
лығындағы соғыс әрекеттерінде 
Жетісудың көп жері, Түркістан 
мен Сауран қалмақтардан тартып 
алынды. 

Бейбітшілік 
жаршысы

Бойына ерлікпен бірге көп-
теген тамаша қасиеттер ұялаған 
Бөгенбай батыр өзгелердің бой-

ындағы ерекшеліктерді адаспай 
байқайтын болған. Бұл сөзімізге 
дәлел келтірсек, батыр бабамыз 
Абылаймен алғаш кездескенде: 
«Шырағымай, көзің отты бала 
екенсің, Мінезің қазақтағы хан 
екенсің. Жазғытұрым қалмаққа 
аттанамыз, Соған да керек бо-
лар жан екенсің...» депті. Міне 
осы кездесудің әсерімен бозбала 
Абылай (он сегізінші ғасырда 
50 жылға жуық қазақтың ханы 
болған, бүкіл  қазақтың басын 
біріктіріп, аумақтың тұтастығын 
қалпына келтіріп, мемлекеттің 
тұтастығын, күшқуатын жаңа 
тарихи, саяси, қоғамдықәлеу-
меттік биікке көтерген ұлтымыз
дың тарихи ұлы тұлғасы) Төле 
бидің рұқсатын алып, Бөгенбай 
батырдың жасағына қосылады. 
1756–1758 жылдардағы Бөген-
бай қолы Талқы түбінде Шығыс 
Түркістанға алғаш аяқ басқан Қы-
тай әскерін талқандап, Үрімшіге 
дейін қуып барады. Одан кейінгі 
жылдардағы АлтайТарбағатай 
жорықтарында да  жеңіске жетеді. 

Біз жоғарыда Бөгенбай Ақ-
шаұлының бойына көп асыл қа-
сиет біткенін жазып өттік. Ол 
ержүрек, ақылайласы мол қолбас-
шы болумен қатар бойында  мәмі-
легерлік, бүгінгі тілмен айтқанда 
күшті саясаткер, дипломаттық 
қасиет басым болды. Сондайақ, 
қантөгіс пен соғысты болдырмау-
дың амалдарын іздеуге ден қойған 
адам. Біздің бұл пікірімізге тарих 

беттерінде сақталған деректер 
дәлел болады. Төменде сол дерек-
терді алға тартамыз. 

Абылай ханның тұсында, 
1731–1735 жылдар аралығын-
да орыс пен қазақтың орта жүз 
ұлысы арасындағы қатынасты 
ыңғайластыру сапарына, 1761 
жылы қазақ пен қытай арасында 
тыныштықты сақтауды көздеген 
келісім шартты жасау рәсіміне 
Бөгенбай қатысады. Ол  бейбіт-
шілікті жақтайтын бұдан өзге де 
шаралардың белсенді қолдаушы-
сы, дем берушісі болғаны анық. 
Бөгенбай батырдың бұл көзқарасы 
қазаққа «Қайғысыз ұйықтап, қай-
ырусыз жылқы бағатын» бейбіт 
өмір орнатуды мұрат тұтқан Абы-
лай ханның көзқарасымен тығыз 
үйлесті.

Көреген саясаткер әрі дипло-
мат Абылай хан қазақтың алпауыт 
көршілері орыспен де, қытайман 
де одақтастыққа негізделген ара
қатынасты қалыптастыруға баса 
көңіл бөледі. Осы мақсатта Пе-
терборға да, Пекинге де елшілер 
аттандырады. Тарихи деректерге 
қарасақ, Абылай ханның тұсында, 
1757–1777 жылдар аралығында 
Пекинге он рет елші жіберілген 
екен. Сол замандағы хан мен елдің 
бетке ұстар азаматтары – Бөген-
байдай батыр, билерінің бұл ұста-
нымының арқасында соғыстан 
қалжыраған қазақ елі есін жиып, 
әлауқатын жаңа сатыға көтеруге, 
тұрмысын түзеуге қол жеткізді. 

ОН СЕГІЗІНШІ ҒАСЫРДЫҢ АЛҒАШҚЫ ЖАРТЫСЫ ЖЕР МЕН ЕЛ ТАҒДЫРЫ СЫНҒА 
ТҮСКЕН АЛМАҒАЙЫП ЗАМАН БОЛҒАНЫ ТАРИХТАН БЕЛГІЛІ. ҚАЛМАҚ ПЕН ҚАЗАҚ 
АРАСЫНДАҒЫ СҰРАПЫЛ СОҒЫСТАРДА ЖЕРІМІЗДІҢ ШҰРАЙЛЫ БӨЛЕГІ – ЖЕТІСУ МЕН 
АЛТАЙ, АРҚА ЖАТ ҚОЛЫНА ТҮСІП, ЕЛІМІЗ АҚТАБАН ШҰБЫРЫНДЫҒА ҰШЫРАДЫ. ҰЛТ 
ТАҒДЫРЫ ҚЫЛ ҮСТІНДЕ ТҰРҒАН СОЛ КЕЗЕҢДЕ ЖІГЕРІ ЖАСЫМАҒАН, НАМЫСЫНА ДАҚ 
ТҮСПЕГЕН БАТЫР БАБАЛАРЫМЫЗ ЖЕРІМІЗДІҢ ТҰТАСТЫҒЫН САҚТАП, ЕЛДІГІМІЗДІ 
НЫҒАЙТУ ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСТІҢ БАСТАУШЫСЫ БОЛДЫ. ОЛАРДЫҢ АРАСЫНДА 
ӘРІ БАТЫР, ӘРІ ШЕШЕН, ЕЛ МЕН ЖЕР АЗАТТЫҒЫ ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСТІҢ КӨРНЕКТІ 
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ ҚАНЖЫҒАЛЫ БӨГЕНБАЙ АҚШАҰЛЫ ШОҚТЫҒЫ БИІК ДАРА 
ТҰЛҒА  БОЛҒАНЫ БЕЛГІЛІ.
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