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ТЕНДЕРДЕ БӘСЕКЕЛЕСТІККЕ 
ЖОЛ ЖАБЫҚ

ТАРИХҚА ТАҒЗЫМ

(Соңы 2-бетте)

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?!

Есенгүл КӘПҚЫЗЫ, «Мінбер» журналистер клу-
бының басшысы:

– Мемлекеттік сатып алу саласы маған 
жақын. Өйткені, осы тақырып бойынша зерттеу 
мақалаларымды жариялап жүрмін. Әрине, заңның 
кемшін тұстары бар, сондықтан оны жетілдіре 
түсу қажет деп ойлаймын. Сарапшылардың пікірі-
не сүйенсек, біздің заңда бір көзден сатып алуға 
мүмкіндік беретін елуден астам негіз бар. Бұл тым 
көп. Олардың санын азайтып, көпшілігін конкурсқа 
ауыстыруға болады. Сондай-ақ, қандай да бір та-
уарды немесе қызметті қандай жағдайда сатып 

Ғалымжан ОРАЗЫМБЕТ, «Zertteu Research Institute» Қоғамдық қорының 
сарапшысы: 

– Мемлекеттік сатып алу саласында заңның жетілдіретін тұстары көп. 
Тікелей бір көзден сатып алу тәсілі өте жиі қолданылады. 2020 жылы еліміз-
дегі мемлекеттік сатып алулардың 60% осы тәсілмен жүзеге асырылған. 
Неге олай? Өйткені, біріншіден, өткен жылы пандемияға байланысты кей-
бір медициналық жабдықтарды, керек-жарақтарды тез арада сатып алу 
қажеттігі туындаған болатын. Сол себепті көптеген тапсырыс берушілер 
арнайы режимді пайдаланды. Мұны бір себеп десек те, екінші жағынан, оны 
себеп ретінде қарауға болмайды. Өйткені, пандемияға дейін де тікелей бір 
көзден сатып алу ең жиі қолданылатын тәсілдің бірі болған. 

Екінші жетілдіру керек мәселенің бірі – ол өтпей қалған конкурстан бір көзден 
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«МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ» ЗАҢДЫ ЖЕТІЛДІРУ ҚАЖЕТ ПЕ?

алу. Бұл – тікелей бір көзден сатып алудан басқа тәсіл. Алдымен конкурс жарияланады. Кейін ол өтпей қалған-
да тапсырыс беруші өзі келісімшартты бір өнім берушіге жолдайды да, сол арқылы ала алады. Екі тәсіл де 
бізде жиі қолданылады. Себебі, «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңда тікелей бір көзден сатып алуға 
мүмкіндік беретін негіздер көп. 39-баптың 3-тармағын қарасаңыз, 52 негіз бар. Саралап көрсек, олардың көбін 
конкурс тәсілімен алуға болатын сатып алулар. Мысалы, түрлі іс-шаралар, мерекелік шаралар, цирк, тағы да 
басқа сондай бұқаралық мәдени шараларды тікелей бір көзден алуға соншалықты қажеттілік жоқ. 

Соңғы кездері мемлекеттік са-
тып алу мәселелері төңірегінде 
әртүрлі заңсыздықтар орын 

алуда.  Оны талай мәрте БАҚ өкілдері, 
«Zertteu Research Institute» қоғамдық 
қоры жариялап та жүр. Мұндай ке-
леңсіздіктің бәрі «Мемлекеттік сатып 
алулар туралы» заңға өзгертулер мен 
толықтырулардың қажеттігін көр-
сетпей ме? Заңның кейбір баптарын 
қатаңдатудың кезі келген жоқ па? 
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алуға болады немесе болмайды деген нақты талаптары көрсетілсе. 
Сонымен қатар мынадай мәселеге назар аударған жөн. Мысалы, 

биыл конкурсты ұтқан қатысушы сол саланы әбден сараптап, зерт-
теп, бейімделіп қалады. Келесі жылы оның орнына баламалы бағасын 
сәл төмендетіп көрсетіп, конкурсты ұтқан басқа қатысушы келеді. 
Оған барлығын басынан бастап қайта үйренуіне тура келеді. 

31 МАМЫР - САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КҮНІ

1993 жылдың 
14 сәуірінде жап-
пай қуғын-сүргін 
құрбандарын 
ақтау туралы Қа-
зақстан Республи-
касының заңы қа-
былданды. Ізінше 
Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаевтың 
Жарлығымен 1997 
жыл – Жалпыұлт-
тық татулық пен 
саяси куғын-сүр-
гін құрбандарын 
еске алу жылы, 
сондай-ақ, 31 ма-
мыр – Саяси 
 қуғын-сүргін 
және ашаршылық 
құрбандарын 
еске алу күні деп 
жарияланды. Бұл 
– ұлтымыздың 
болашағы үшін 
құрбан болған   
боздақтарға, Алаш 
қайраткерлеріне, 
тарихи тұлғаларға 
деген үлкен құр-
мет. Жоғарыдағы 
шараның бәрі 
жазықсыз жапа 
шегіп, қазақты 
егеменді ел етеміз 
деп еркіндікке 
ұмтылған ер-
лердің алдындағы 
борышты өтеуге, 
парызды ақтауға 
арналған жұмыс-
тардың бастауы 
десек қателеспей-
міз.

ты. Жалпы, мемлекеттік сатып алулар саласы әр 
түрлі қызмет түрлерін қамтиды. Сондықтан мұнда 
сыбайласқан жемқорлық факторларының тізімі 
ауқымды. ЭЫДҰ елдерінің сарапшылары, сатып 
алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтердің 
функционалдық, техникалық және сапалы пайдала-
ну сипаттамасы көрсетілетін техникалық ерекшелік 
құжатын дайындау барысында белгілі бір компания
ға бейімдеу, таңдау өлшемдерінің шындыққа сай 
келмейтін өлшемдерін анықтау және оларды кеш 
белгілеу, қажет болмаса да жобаны ерекшелендіру-
ге ықпал етуі мүмкін сатып алу туралы ақпаратты, 
тауарлар мен қызметтердің үлгілерін сұрату сынды 
сыбайластық қатер тудыратын фактілердің орын 
алатынын айтады. 

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы сарапшыларының 
айтуынша, жалпы мемлекеттік сатып алулар саласы сыбайлас 

жемқорлыққа көп ұшырайды. Мұның шындығын елімізден көруге бола-
ды. Қазақстанның бүгінде мемлекеттік сатып алулар барысында шегетін 
зияны жыл сайын 100 млрд теңгеге бағаланады екен. Бұл көрсеткіш нақты 
жағдайдан алшақ емес секілді. Мұны жуырда ZERTTEU Research Institute 
қоры жария лаған мәліметтерден аңғардық. 

Жалпы, Қазақстандағы мемлекеттік сатып алу-
лар қаржысының көлемі 2020 жылы 4,6 трлн теңге, 
яғни ішкі жалпы ұлттық өнімнің 7 пайызына тең 
болыпты. Мемлекеттік сатып алулар арқылы мем-
лекеттік бюджеттің 27,5 пайызы жұмсалған. Алай-
да бұл мәлімет мемлекеттік сатып алу порталында 
орналастырылған көрсеткіштер ғана. Олар бұл 

сала бойынша толық жағдайды көрсете алмайды. 
 Негізінде елімізде мемлекеттік сатып алудың екі 

жүйесі бар. Оның бірі мемлекеттік бюджет қаража-
тын игеру болса, екіншісі СамұрықҚазына ұлттық 
әләуқат қоры өткізген сатып алулар. Тұрғындарға 
көрсетілетін қызметтің сапасы осы мемлекеттік 
сатып алулардың тиімділігіне тікелей байланыс

АҚТӨБЕДЕ АНА ӨЛІМІ 
К Ө Б Е Й І П  К Е Т Т І .  Ж Ы Л 
БАСЫНАН БЕРІ ӨҢІРДЕ 7 
ӘЙЕЛ ҚАЙТЫС БОЛҒАН. АЛ 
БЫЛТЫР 9 АЙДЫҢ ІШІНДЕ 
14 АНА ӨМІРДЕН ОЗҒАН. 
ТАЯУДА АҚТӨБЕДЕГІ ОБ-
ЛЫСТЫҚ ПЕРИНАТАЛДЫҚ 
ОРТАЛЫҚТА 30 ЖАСТАҒЫ 
КЕЛІНШЕК КӨЗ ЖҰМДЫ. 
МАРҚҰМНЫҢ ТУЫСТАРЫ 
АЙМИРА АТШЫБАЕВАНЫҢ 
ӨЛІМІНЕ КІНӘЛІ ДӘРІГЕР-
ЛЕРДІ ҚАТАҢ ЖАЗАЛАУДЫ 
ТАЛАП ЕТІП ОТЫР. 

Ақтөбе қаласының тұрғыны Айми-
ра Атшыбаева былтыр ғана тұрмысқа 
шыққан. Тұң ғыш сәбиін күтіп жүрген 
жас ана жүктілік кезінде денсаулығы-
на еш шағым айтпаған. Тек босанар 
уақытынан асып кеткендіктен, пер-
зентханаға бірнеше рет келген. Алайда 
дәрігерлер оны кері қайтарыпты. 

– Босанатын уақыты асып кеткен. 
Суы кетіп, 6 күн жүрді. Өзі нің толғағы 
келмегендіктен, дәрігерлер босанды-
ратын дәрі салған. Өзі босанған. Ұлын 
құшақтап, бетінен сүйген. «Әкеңнен 
аумайды екенсің» деп айтыпты. Жарты 
сағаттан соң жағдайы нашарлап, отаға 
алып кеткен. Біз мұның барлығын 
дәрігерлерден емес, іштегі адамдар-
дан естідік, – дейді марқұмның апасы 
Әсемгүл Атшыбаева.

ЖЕТІСУ ШАРУАЛАРЫН 
ШИРЫҚТЫРҒАН НЕ?

5-бет

МАС ЖҮРГІЗУШІЛЕРГЕ 
ЖАЗА КҮШЕЙДІ

8-бет
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ӨТЕ МАҢЫЗДЫ

Бүгінде мемлекеттік қызметшінің әдебі мен мінез-құлық 
мәселелеріне үлкен мән беріледі. Өйткені, мемлекеттік 
қызметкер қоғамның айнасы деуге болады. Сондықтан 
оларға қойылар талап та жоғары. Таратып айтар болсақ 
мемлекеттік қызметші мемлекеттің мүддесіне және 
азаматтардың құқығына залал келтіретін іс-қимылдарға 
қарсы тұруға, заңмен белгіленген шектеулерді сақтауға 
міндетті. Мемлекеттік қызметкерлер әркез қызмет 
көрсетудің жоғары стандарттарына сәйкес болуға, 
адалдық, ашықтық және әділдік қағидаттарын басшылыққа 
ала отырып, қызметтерді кәсіби көрсете білуі тиіс.

Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілердің мінез-
құлық мәдениеті мен кәсібилігі туралы қоғамда оң пікірді 
қалыптастыруға тырысуы керек. Мемлекеттік қызметші 
жан-жақты дамыған тұлға болуы тиіс, үнемі салауатты 

өмір салтын ұстануы және отбасы құндылықтарын 
насихаттауы қажет. Атап айта кетер жайт, мемлекеттік 
қызметкерлерге мас күйде қоғамдық орындарда болу, 
адамның ар-намысына тіл тигізу, заңнаманы бұзу, өзге 
адамдардың тәртібі мен қауіпсіздігіне қол сұғу сынды 
адамгершілікке жатпайтын қылықтарға жол беруге 
болмайды. Яғни, олар басқаларға үлгі болатындай, тұлға 
болуы тиіс. Өйткені әдеп қағидаттарын сақтау қоғамның 
мемлекеттік қызметке деген жоғары сенімінің негізі 
болып табылады. Жұмыстан тыс уақытта мемлекеттік 
қызметшіге беделін түсіретін және қоғам тарапынан 
сын мен айыптау тудыратын жағдаяттардан қашқақтау 
қажет.

Жол қозғалысы ережесін бұзу, алкогольді масаң күйде 
автокөлікті басқару, сондай-ақ, жол полициясы қыз мет-
керлеріне бағынбау өрескел әдеп бұзушылық болып та-
былады. Мемлекеттік қызметші лауазымдық өкілеттілігін 
объективті орындауда жеке мүддесінің әсер етуіне жол 
бермеуі қажет. Осы орайда құқықтық әдеп тұрғысынан да 

айта кетсек, ҚР Конституциясы мен заңнамасына сәйкес 
әр азамат өзге тұлғалардың құқықтарын, бостандығын, 
ар-намысы мен абыройын құрметтеуге міндетті. Өз 
кезегінде мемлекет осы құқықтарды адамның нәсіліне, 
діни сеніміне, жынысына және т.б. қарамастан кепілдік 
беруге және сақтауға міндеттенеді. Мемлекеттік 
қызметшінің әдеп кодексіне сәйкес басшы және қол ас-
тындағы қызметкер барлық тұлғалардың құқықтары, 
бостандықтары мен заңдық мүдделерінің сақталуын және 
қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс. Азаматтармен және 
әріптестермен қарым-қатынас жасау кезінде сыпайылық 
және әдептілік танытып, мемлекеттік қызметте жоғары 
болуына атсалысуы керек. Жалпы, мемлекетке деген 
құрмет мемлекеттік қызметші арқылы қалыптасатынын 
ұмытпау қажет.

Шолпан ЕСБЕРГЕНОВА,
 Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық 

әкімшілік сотының судьясы

(Соңы. Басы 1-бетте)

Ал бұл жағдай алдын ала айқын-
далған нақты жеткізушіге қатысты 
шешімнің жабық жағдайда қабылда-
нуына алып келеді. Бұл адал ниетті 
бәсекелестікті тежеп, тауарлар мен 
қызметтердің сапасына кері әсер етеді. 
Осының салдарынан тұрғындар тауар
лар мен сапалы қызметтің жоспар-
ланған көлемін ала алмайды. 

 Қазақстанда 2016 жылдың қаңтар 
айынан бастап мемлекеттік сатып алу-
лар порталы іске қосылды. Бұл мемле-
кеттік сатып алулар үдерісінің қоғам 
үшін біршама ашық әрі қолжетімді 
болуына ықпал етті. Осының нәти-
жесінде Қазақстан мемлекеттік сатып 
алулар ашықтығы рейтингісінде 40 
елдің ішінде 100 пайыздық балдың 75 
пайызын жинап 15орын алған. Атал-
мыш ұйымның зерттеуді жүргізуіне 
де осы порталдағы ақпараттардың 
жариялылығы мүмкіндік берген екен. 
ZERTTEU Research Institute қоры ди-
ректоры Шолпан Айтенованың айтуы-
на қарағанда, елімізде жалпы бір жыл 
ішінде мемлекеттік сатып алулар сала-
сында 30 мыңнан астам келісімшарттар 
жасалыпты. Олардың бәрін бақылауға 
мемлекеттік тексеруші органдардың 
қолы жетпейді. Өйткені бізде республи-
калық және 17 облыстық, 150ден астам 
аудандық бюджет бар. Мұның сыртын-

да 2,5 мың ауыл бар. Сондықтан олар 
барлығы 1258 техникалық ерекшелікке 
талдау жасапты. Оның қорытындысы 
аталмыш құжаттардың тек 13і, яғни бір 
пайызы ғана рәсімдеу талабына сай кел-
генін көрсетіп отыр. Техникалық ерек-
шеліктердің дұрыс жасалмауы аудан-
дық (62) және облыстық (41) деңгейдегі 
сатып алу үдерістерінен көп байқалады. 
Мұндай жағдай ауылдық деңгейдегі са-
тып алу (20) және квазимемлекттік сек-
торда (12) онша көп емес. Техникалық 
ерекшелік республикалық деңгейдегі 
сатып алуларда барынша сақталатын 
сияқты. Ондағы талапқа сай келмейтін 
аталмыш құжат саны небары 6 болған. 

 Жалпы, заң бойынша бізде мемле-
кеттік сатып алулардың екі жолы бар. 
Оның біріншісі – конкурс, екіншісі 
– бір көзден тікелей сатып алу. Бір 
көзден тікелей сатып алу ешқандай 
конкурссыз, бәсекелессіз амал. Ол жер-
де компаниялардың текетіресі жоқ. Ал 
бізде мемлекеттің тапсырыс берушілері 
негізінен бір ұйымнан сатып алады. 
Нақтырақ айтқанда, мемлекеттік сатып 
алу шараларының 70 пайызға жуығы 
бәсекелессіз ортада жүзеге асып жатыр. 
Тіпті, конкурстық амалдарды қолдану 
қажет сатып алулар да бір көзден тіке-
лей жасалған. Бұл өте қауіпті жағдай. 
Бұған негізінен мемлекеттік сатып алу-
лар туралы заңнаманың шикілігі жол 
ашып отыр. Ондағы көрсетілген өлшем 
бойынша бір көзден сатып алудың 51 

тетігі көзделген. Аталмыш құжаттың 
394041баптарымен айқындалған 
талап бойынша бір көзден тікелей 39 
конкурс бойынша сатып алуға болады.

 Бас қосуда сөз алған аталмыш қор-
дың сарапшысы Ғалымжан Оразымбет 
техникалық ерекшеліктің сақталмауы-
ның нақты айғағы болатын бірнеше 
фактіні ортаға салды. Соның бірінде 
Алматы қаласының әкімі қатысатын 
шараларға 2020 жылы қызмет көрсетуге 
берілген тапсырыс бойынша жасалған 
техникалық ерекшелікте – шара саны 
қанша, оларда қандай қызмет көрсетілу 
керек, қандай тауарлар сатып алыну 
керек, жалпы ісшара қандай талаптарға 
сай болуы керектігі көрсетілмепті. 
Сондықтан бұл сатып алуға жұмсалған 
қаржының қаншалықты тиімді жұм-
салғандығын анықтау мүмкін емес. 
Техникалық ерешеліктің жасалу дең-
гейіне қарап, сыбайлас жемқорлық 
қатерлері бар деп есептеуге болады. 
Мұның сыртында құжаттар түгелдей 
орысша толтырылған. Мемлекеттік 
сатып алу туралы заңның 21бабында 
анық көрсетілгендей барлық сатып алу 
шараларының мәтіні екі тілде жазыла-
ды деген талаптың бұл ұйым үшін еш 
маңызы жоқ секілді. Қапшағай қаласы-
ның білім бөліміндегілер де бұл мәсе-
леге шекесінен қарайтыны байқалды. 
Олардың да құжаттары түгелдей ресми 
тілде. Ал бұл ұйымның қызмет көрсету 
бойынша жасаған техникалық ерек-

шелік құжатында қандай қызмет қанша 
көлемде көрсетілетіні көрініс таппаған. 
Осы облыстың Панфилов аудандық ау-
руханасы сатып алынған медициналық 
құралдардың техникалық ерешеліктері 
бойынша қосымша ақпарат бермепті. 
Қай тараптан болсын нақты өлшем-
дерді көрсеткен құжат ұсынылмаған. 
Олардың халықаралық, ұлттық стан-
дарттарға қаншалықты сәйкес келетінін 
бағамдау қиын. Сондықтан бұл жерде 
тапсырыс беруші де қалаған сападағы 
тауарды алуы немесе өнім беруші де 
өзіне ыңғайлы сападағы тауарды беруі 
мүмкін деген қорытындыға келгеннен 
өзге жол жоқ. Ақтөбе облысы, Ойыл 
ауданында Қараой ауылдық округы 
әкімінің аппараты өткізген сатып алу 
абаттандыру жұмысы деп көрсетіл-
генімен, техникалық ерекшелігінде тек 
жеткізілуі керек заттар түрі қамтылып, 
жұмыс сипаты, ауқымы жөнінде 
мәлімет берілмеген. Мұнда да жұмыс 
көлемінің қандай стандарттарға, тау-
арларға негізделіп өткізілгенін бағалау 
қиын. Көптеген сатып алулар бойынша 
не сатып алынғаны белгісіз. Өйткені, 
келісімшарттарға қосымша ұсынылған 
қызмет, жұмыс, тауарлар сипаттары 
туралы құжаттар үстірт толтырылған. 
Бұл орайда бір файл барлық техника-
лық ерекшелікке тіркеле беретіндей 
әсер қалдырады. Ғалымжан Оразымбет 
мырза мұны, әсіресе, ауылдық жер-
лерде техникалық ерекшелікті сапалы 

дайындайтын маманның жоқтығымен 
байланыстырды. Ал, порталда сапасыз 
толтырылған техникалық ерекшелікті 
қабылдамай қоятын сүзгі жоқ. Онда 
құжаттар толық болмаса да қабылдана 
береді. Сатып алынатын тауарлардың 
осылайша функционалдық, техника-
лық және эксплуатациялық сипаттама-
ларының талапқа сай толтырылмауы 
адал ниетті әлеуетті жеткізушілердің 
тендерге қатысу мүмкіндігін шектейді. 
Бұл өз кезегінде тапсырыс беруші мен 
қызметті, тауарды тұтынатын халықтың 
зардап шегу қаупін туғызады. Сонымен 
қатар көрсетілген қызметке, жеткізілген 
тауарларға мониторинг жасауға да кері 
әсерін тигізеді. 

 Бұл олқылықтардан арылу үшін 
тиісті заңнамадағы бір көзден тікелей 
сатып алуға жол ашатын нормаларды 
жойып, сатып алу үрдісіне тұрақты 
түрде мониторинг жасау талабын енгізу 
керек. Мамандар дайындауды, олардың 
біліктілігін арттыруды қолға алу кезек 
күттірмейтін мәселе. Порталда дұрыс 
толтырылмаған құжаттарды өткізбейтін 
сүзгі іске қосылуы тиіс. Сонымен қатар 
сатып алу үрдісінде электронды католог 
құралын кеңінен қолданудың қажеттігі 
де айқын көрініп тұр. Бұл шараны ба-
рынша ашық, әрі қолжетімді етеді.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

МӘСЕЛЕ АНА МЕН БАЛА ӨЛІМІ 
АЗАЙМАЙ ТҰР

(Соңы. Басы 1-бетте)

– Өмірінің соңғы сәтінде 
марқұм жұбайына хабарласып, 
қиналып жатқанын айтыпты. 
Алайда Алтынбек Жұмағазиев 
сол бойда перинаталдық ор-
талыққа келгенімен, дәрігер-
лердің түн жарымына дейін 
ішке кіргізбей қойғанын айта-
ды. Тек туыстары есікті теуіп 
кіргеннен кейін ғана әйелінің 
қайтыс болғанын айтқан. Жап
жас келіншектің өлімін дәрігер-
лердің салғырттығынан көрген 
марқұмның жақындары пери-
наталдық орталықтың жанына 
келіп шу шығарды. Алғашында 
жауап беруден қашқақтаған ма-
мандар біраздан соң көпшіліктің 
алдына шықты. Айтуларынша, 
келіншек өзі босанып, салмағы 
4,5 келі ұл баланы өмірге әкел-
ген. Алайда сәбидің жолдасы 
шықпай, жарты сағаттан соң 
қан кете бастайды. Дәрігерлер 
шұғыл түрде ота жасағанымен, 

келіншектің өмірін құтқару 
мүмкін болмаған. Ақтөбе облы-
сы перинаталдық орталығының 
директоры Асхат Балықовтың 
сөзінше, келіншек өткен жылы 
коронавирустық пневмониямен 
ауырған. Ауру салдарынан қан 
кетіп,  жатыры жиырылмай 
қалған көрінеді. Ал кесір тілігін 
жасауға ешқандай көрсеткіш 
болмады деп отыр. 

– Қан кету әртүрлі жағдай-
ға байланысты болады. Бұл 
жағдайда массивтік атоника-
лық қан кету болды. Бірақ бұл 
қан кетулер әрдайым өлімге 
әкелмейді, өйткені біз прото-
колдарға сәйкес қан кетумен 
күресеміз. Бірақ жағдай әйелдің 
өкпе эмфиземасымен, екі жақты 
пневмоторакспен ауыр ғаны сал-
дарынан қиындады. Бұл әйелдің 
2020 жылы екі жақты коронави-
русты пневмониямен ауырғаны-
на байланысты болуы мүмкін. 
Сол кезде ол стационарлық ем 
алған, – деді бас дәрігер. 

Марқұмның денесі 19 мамыр 
күні жер қойнына тапсырылды. 
Осы жағдайдан кейін облыстық 
перинаталдық орталықтың бас 
дәрігері өз еркімен жұмыстан 

кеткен. Бұл дәл осы перзентха-
нада тіркелген екінші жағдай 
екен. Облыстық ден саулық 
сақтау басқармасы қазір мәсе-
ленің мәнжайын анықтау үшін 

комиссия құрды. Оның құра-
мына Марат Оспанов атындағы 
Батыс Қазақстан медициналық 
университетінің қызметкерлері 
кірген. Ал марқұмның туыстары 

жас келіншекке тиісті деңгейде 
медициналық көмек көрсетілме-
генін айтып, дәрігерлердің үсті-
нен құқық қорғау органдарына 
шағым түсірмек. 

 Жаңалық АХАШ, 
«Менің әкем» әлеуметтік жобасының авторы:

–Тек біздің өңірде ғана емес, жалпы барлық облыстағы перзентханаларда профилактикалық-бақылау 
жұмыстарын күшейту керек деп ойлаймын. Қазір адамдар бала босану үшін ақша береді. Халық неге 
ақша береді?! Өз өмірінен қорыққандықтан ақша береді. «Жанымыздың аман қалғаны үшін бердік. Сүй-
іншісі ғой» дейді. Әйтсе де, мұның барлығы сылтау ғой. Бұл дәрігерлердің атына кір келтіреді, оларға 
деген сенімді азайтады. Мұны болдырмау үшін перзентханаға бейнебақылау камераларын орнату керек. 
Қазір халық арасында «дәрігерлермен алдын ала келісу керек» деген түсінік қалыптасқан. Перзент-
хана басшылары ұзақ уақыт бір орында отырады. Мәселен, Ақтөбедегі перинаталдық орталықтың 
директоры 10 жыл бойы басшылық қызметте отырған. Басшыларды ротациялау қажет. Сол кезде 
ол өз адамдарын жинаумен емес, қарамағындағы адамдардың жұмысын белсенді түрде бақылаумен 
айналысар еді. Шыны керек, Біздің Ақтөбе облысында акушерге ең азы 30 мың теңге, ал гинекологтарға 
ең кемі 100 мың теңгеден ұсынады. Мұны көптеген адамдар растайды. Бәрінің басынан өткен. Бірақ 
ешқайсысы жария қылып, айтқысы келмейді. «Аман-есен босанғаныма шүкір. Баламды бауырыма ал-
дым ғой» деп айтып отырады. «Періште алтын көрсе, жолдан таяды» дегендей, дәрігерлердің бәріне бірдей қара күйе жағуға болмас. 
Бірақ ақша жүрген жерде оның көңілі де басқа болатыны рас. 

Светлана ШИКАНОВА, акушер-гинеколог: 
– Өкінішке орай, Ақтөбе облысында соңғы 2 жылда ана өлімінің өскендігі байқалады. Бұл – үлкен 

қасірет. Өйткені балалар жетім қалады. Барлық жағдайда дәрігерлерді кінәлайды. Бірақ мәселенің 
түп тамырына үңілу керек. Біріншіден, бұл халық денсаулығы деңгейінің төмендігі, өйткені жүктілікке 
дейін әйелдер көптеген ауруларға шалдыққан. Әйелдердің 90%-ға жуығы анемиямен, 45%-ы бүйрек 
ауруымен ауырады. Келіншектердің 30%-ы эндокриндік патологияға шалдыққан, яғни қант диабеті 
және қалқанша безінде мәселелер бар. Екінші проблема – алдағы жүктілікке саналы көзқарастың 
болмауы. Жүктілік алдында барлық инфекция ошақтарын (стоматологиялық емдеу, жыныстық 
инфекциялар және т.б.) және экстрагениталды ауруларды емдеу керек. Мәселен, қант диабетінде 
инсулин дозасын, артериялық гипертензияда – дәріні және гипотензивті терапия дозасын таңдау 
керек. Сондай-ақ, ұрықтың даму ақауларының алдын алу үшін фолий қышқылын міндетті түрде 
қабылдау қажет. Үшінші өзекті мәселе – өкпесі зақымданып, ковидті инфекция жұқтырған әйелдер 
мен жүкті әйелдер. Кейбір әйелдердің өкпесі 70% -ға дейін зақымданады. Ковидті пневмониядан кейін 
өкпеде фиброзды тін дамиды, бұл жүктілік пен босанудың барысын қиындатады. Жүкті әйелдердің 
шамамен 3%-ы перзентханаға ауыр жағдайда жатқызылады, олардың 1/3 бөлігі тіпті ауыр халде 
жатыр. Дәрігерлер мен медициналық қызметкерлер аяғы ауыр әйел мен оның баласының өмірін сақтау 

үшін үлкен күш-жігерін жұмсайды. 

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА, 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ
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«МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ» ЗАҢДЫ ЖЕТІЛДІРУ ҚАЖЕТ ПЕ?

ҚОҒАМ

Есенгүл КӘПҚЫЗЫ, «Мінбер» журналистер клубының басшысы: 
– Менің бұл саладағы қаузайтын тақырыбым – мемлекеттік 

тілдің мәселесі. 
Алматы қаласындағы мемлекеттік қызметкерлерге мемлекет-

тік тілді оқыту бойынша өткізілген конкурста сол жылы құрылған, 
ешқандай тәжірибесі жоқ ЖШС жеңімпаз деп танылған. Әрине, жүк-
телген міндеттерді орындаған, бірақ орындау сапасы өте төмен. Осы 
орайда «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңға орындалу сапасын 
анықтайтын критерийлер енгізілсе деген тілегім бар. Бұл негізінен 
көрсетілетін қызмет түрлеріне қатысты. Өйткені, заң бойынша та-
уардың қандай болуы керектігін айқындайтын техникалық сипатта-
масы көрсетіледі. Ал қызметтің қандай деңгейде орындалғандығын 
бағалау критерийлері жоқ. Мұндай талаптар енгізілмеген жағдайда, 
ешкім мемлекеттік сатып алуды бағалай алмайды.   

Сондай-ақ тауарлардың техникалық сипаттамаларын толтыру барысында мемлекеттік тіл ту-
ралы заңнаманың өрескел бұзылуына жол берілуде. Асығыс жасай ма, әлде басқа себептері бар ма, әйте-
уір, екі тілде толтыру қажет деген заң талабы орындалмай, сипаттамалар тек орыс тілінде беріледі. 

Тағы бір айта кететін жайт – мемлекеттік сатып алу сайтының, яғни порталдың қазақ тілінде 
қолданылуы ешқандай сын көтермейді. Аударманың сапасы өте нашар. Мемлекеттік тілдегі нұсқасын 
оқыған адам бірден түсіне қоюы қиын. Сондықтан осы жағына баса назар аударылса деймін. 

Ғалымжан ОРАЗЫМБЕТ, «Zertteu Research Institute» Қоғамдық қорының сарапшысы: 
– Бәсекелі ортаға тастауға болатын тәсіл. Осындай тәсілдерге жақсылап сараптама жүр-

гізіп, «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңда тікелей бір көзден алуға негіз беретін себептерді 
азайтуға болады. Бұл енді үлкен проблеманың бірі. Екіншіден, дәл осы тікелей бір көзден алу тәсілін-
де техникалық ерекшеліктері әзірленуі керек және ол жариялануы тиіс деген нормалар жоқ. Кон-
курспен болатын сатып алуларда 21-бапта техникалық ерекшелік қандай шарттарға сай болуы 
керектігі көрсетілген. Біз айтып отырған тікелей бір көзден алу тәсілінде соны реттейтін 39, 40, 
41-баптарда техникалық ерекшеліктерге қойылатын талаптар, олардың болу-болмауы туралы 
ештеңе айтылмаған. Бұл норманы міндетті түрде енгізу керек деп есептеймін. 

Ашықтық мәселесі біршама жақсы деңгейде. Бірақ, өкінішке орай, порталда кез келген 
шаралардың қаржылық есебін көреміз, оның өзі де толық жүктелмейді. Қаржы есебінің бірі 
жүктелсе, бірі жүктелмейді. Қаржыдан бөлек қалай іске асырылды, нәтижелері қандай, қан-
шалықты тиімді болды, ол туралы есеп порталда жүктелмейді. Сондықтан порталдың жұ-
мысында да біршама жетілдіруді қажет ететін нәрселер бар. Соның бірі жаңағы есеп беру жүктемесі, оны орындалды деген 
статусқа өзгермейтін қылып, техникалық ерекшеліксіз келісімшарттарды портал тіркемейтіндей етіп фильтрлерді енгізу 
керек. Өйткені бізде кейбір сатып алу шараларының ерекшелігін қарасаңыз, техникалық ерекшелігі жүктелмей, ол жүктелуі 
тиіс орын бос тұрады. Жуырда зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Оның қорытындысы бойынша да біршама нәрселер айтуға 
болады. Әзірге жетілдіруді қажет етіп тұрған проблемасы көп бағыттарға ғана тоқталдым. 

ШОМЫЛУ МАУСЫМЫ БАЛАЛАР 
ҚАРАУСЫЗ 

ҚАЛМАСЫН
тыру жоспарланбаған. Сайран көлінде 
су толтыру 25 мамырдан басталған. 

Жыл сайын Алматының су айдын-
дарында адамдардың қаза болатыны 
жасырын емес. Қайғылы оқиғалардың 
адамдардың тиісті тәртіп ережелерін 
бұзуынан орын алып жатқанын тәжіри-
бе мен бақылау нәтижесі көрсетіп 
отыр. Тәртіп бұзушылар міндетті түрде 
әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 
Мысалы, өткен жылы белгіленбеген 
орындарда шомылғаны үшін 6 адамға 
айыппұл салынған. 

Алматы су айдындарында төтенше 
жағдайлардың алдын алу мақсатында 
тиісті шаралар жасалып, белгілер орна-
тылған. Төтеншеліктер аудан әкімдік-
терімен бірлесіп, шомылуға тыйым 
салынған жерлерде 58 белгі орнатқа-
нын айтады. Айталық, Сайран көлінде 
«Судағы қауіпсіздік шаралары мен ере-
желері туралы» билборд орнатылған, 
Алматы қаласының құтқару қызметінің 
маусымдық бекеті қойылады. Әуежай 
маңындағы көлде тұрақты суда құтқару 
бекеті жұмыс істеп тұр. Жалпы, бел-
гіленбеген су айдындарында ғана емес, 
таулы өзендерге де шомылуға тыйым 
салынған. Құтқарушылар Бутаковка 
аумағында 2017 жылы үлкендердің 
қарауынсыз қалған қыздың қайтыс 
болғанын еске салды. Су айдындарында 
құтқарушылар, суда құтқару отряды-
ның және полиция қызметкерлері, ҚР 
Ұлттық ұланының № 5571 «Оңтүстік» 

бөлімінің әскери қызметшілері күн 
сайын кезекшілікке шығады. Ал дема-
лыс күндері бұл жұмыс күшейтілген 
режимде өтпек. 

«2020 жылы жүргізілген профилак-
тикалық іс-шаралардың арқасында суда 
адам өлімі тіркелген жоқ. Алайда, Сай-
ран көлінде құтқарушылар 4 адамды 
суға батып бара жатқан жерінен құтқа-
рып қалды. Ал биылдың өзінде суда бір 
өлім оқиғасы тіркеліп үлгерді», – дейді 
Ерлан Әлібеков. 

Жалпы, суға түсу барысында қа-
уіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан 
ажал құшып жатқандар аз емес. Мыса-
лы, 23 мамырда Петропавл қаласының 
шетіндегі демалыс орнында суда селфи 
жасамақ болған 27 жастағы колледж 
мұғалімі мен 20 жастағы бойжеткенді 
Есілдің қатты ағысы алып кеткен. Екі 
қыздың денелері 7 метр тереңдіктен 
табылған.

Ал Екібастұз қаласының Солнечный 
кентінде ГРЭС-2 каналында белгілен-
беген жерде суға батып кете жаздаған 
2009 және 2010 жылдары туған кәме-
летке толмаған екі ұлдың бағына тап 
болған 30 жастағы жігіт оларды құтқа-
рып қалған. Құзырлы сала мамандары 
тұрғындар мен ата-аналардан жазғы 
демалыс кезінде кәмелетке толмаған 
балаларды бақылауды сұрайды. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

– Қып-қыз боп тұрған гүлдің бәрі 
қызғалдақ емес. Кейбіреулер итқыз-
ғалдықты да қызғалдақ деп жүр. 
Алайда қызғалдақ пен пен көкнәрдің 
туысы, тұқымдасы бөлек. Елімізде 
қыз ғалдақтың – 50, көкнәрдің – 11 түрі 
бар. Көкнәр – көкнәрі тұқымдасының 
бір түрі.  Бұрын ата-бабаларымыз оны 
– итқызғалдақ дейтін. Оның – халық-
аралық ғылыми атауы – Рapaver, ал қа-
зақ тілінде ол – көкнәр деп айтылады, 
– дейді Ботаника және фитоинтрокция  
институтының аға ғылыми қызмет-
кері, гербарий бөлімінің меңгеруші-
сі, биология ғылымының кандидаты  
Айжамал Әбдірайымқызы Шорманова.

Ал ҚР Білім және ғылым министр-
лігінің мақұлдауымен жарық көрген 
«Өсімдіктер әлемі» оқу-әдістемелік 
кешенінің авторы, өсімдіктанушы 
Гөзел Құлжабаева: «көкнәр мен қыз-
ғалдақ екі бөлек өсімдік тұқымдаста-
рының атауы. Онымен алғаш рет 
«Өсімдіктер әлемі» оқу-әдістемелік 
кешенін дайындаған кезде бетпе-бет 
кездестік. Қызғалдақтың – тюльпан, 
көкнәрдің – мак деп аударылатыны 
ешкімге құпия емес. Біз де бастап-
қыда баспаға осылай ұсынғанбыз, 
алайда Білім және ғылым министрлігі 
балаларға көкнәр деген сөзді айтпа-
саңыздар деген соң біз оның Қытай 
қазақтары арасында итқызғалдақ деп 
аталатынын алға тартып солай жаздық 
және ол министрліктен де қолдау тап-
ты. Итқызғалдақ құрамында есірткісі 
ең аз қызғалдақ түрі. Көкнәр немесе 
итқызғалдақ деген атау біреуге ұнап, 
біреуге ұнамаса да жаман болсын, 
жақсы болсын оның өз атауы. Оны 
енді басқаша өзгерту мүмкін емес. 
Менде итқызғалдақтың диаметрі 20 
см болатын гүлінің суреті бар. Қы-
зғалдақ 1-1,5 ай, итқызғалдақ 1 ай ғана 
гүлдейді. Сондықтан кейбір туристік 
фирмалар соны пайдаланып саяхат-
шыларды біреудің арпа егіп қойған 
жерінде өсіп тұрған итқызғалдаққа 
апарып жүр. Ол енді біреудің еңбегі, 
оны келіп біреулердің аяғымен таптап 
жүргені ұят. Егер сол егістіктің иесі 

оны бизнеске айналдырып, онда қы-
зыл шар, қызыл қолшатыр және түрлі 
қызыл киімдер әкеп, саяхатшылардың 
суретке түсетін аймағын жасаса одан 
ұтпаса, ешкім ұтылмас еді»,  – дегенді 
айтты. Соңғы жылдары экотуризммен 
белсенді түрде айналысып, оны бүкіл 
елге насихаттап жүрген белгілі қоғам 
қайраткерінің айтуынша, кейбірі әр 
өңірде әртүрлі аталғанымен, қандай 
өсімдік болмасын оның әдеби түр-
дегі атауы бәріне ортақ болуы тиіс. 
Мысалы ирис деген өсімдікті Алматы 
облысы жыланқияқ деп атайды. Алай-
да ол сөздіктерге құртқашаш деп кіріп 
кеткен. Көкнәр немесе итқызғалдақ та 
сол сияқты нәрсе. 

Қызғалдақ демекші кейбір маман-
дардың сөзіне қарағанда Қазақстан 
–қызғалдақтың шыққан жері деген 
атауды малданып жүр. Одан көріп 
отырған пайдасы болар-болмас. Ал 
дәл осындай байлық басқа елде болса 
олар әлемдік қауымдастық тарапынан 
қабылданған арнайы конвенцияға қо-
сылу арқылы оны табыс көзіне айнал-
дырар еді. Яғни, қызғалдақ тұқымда-
рын көбейтіп, оны сатып  пайда көріп 
отырған өзге елдерден гендік матери-
алдарды әлі күнге дейін қазақ жері-
нен алып, өз  мақсатына пайдаланып 
жүргені үшін белгілі бір көлемде 
өтемақы алуға қол жеткізер еді. Біз 
қолда бардың бағасын білмегендіктен 
қызғалдақ тұрмақ, апорт алмасынан 
да айырылып отырмыз. Тек Қазақстан 
– алма мен қызғалдақтың отаны де-
ген сөзбен ғана мақтанамыз. Ал оны 
туризмнің нысаны ретінде дамыту 
әлі күнге дейін кенжелеп келе жатыр.  
Егер табиғи жағдайда өсіп тұрған қыз-
ғалдақ алаңқайлары мен алма бақта-
рын туристер қабылдау үшін дай-
ындап, онда қажетті инфрақұрылым 
жасайтын болсақ бұл жүздеген мың 
адамды жұмыс орнымен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік берері күмәнсіз. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

ТАНЫМ

ҚЫЗҒАЛДАҚ 
ТУРИЗМ НЫСАНЫ 

БОЛА АЛА МА?

Әр жылда елімізде атаулы даталары мен 
тұлғалардың мерейтойлары аталып өтіп 

жатады. Бұған дейін ас беріп, ат шаптырып, бар 
сән-салтанатымен тойланатын мерейлі шара-
лар былтырдан бастап коронавирус індетіне 
байланысты жарияланған карантин ережелері 
аясында онлайн режимінде немесе санаулы 
ғана адаммен, әлеуметтік қашықтықты сақтай 
отырып өтетін болып жүр. 
2021 жылы республикалық деңгейде ел болып атап өтетін 

мерейлі шаралардың көшін елдігіміздің еңсесі тіктеліп, 
шаңырағы көтерілген тәуелсіздігіміздің 30 жылдық торқалы 
тойы бастап тұр. 2020 жылғы 22 қазанда Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесінің (ҰҚСК) IV отырысына қатысқан Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылды «Тәуелсіздіктің 
30 жылдығы» деп жариялаған болатын. Жыл басынан бері ме-
рейлі дата республика аумағында онлайн форматта кең көлем-
де аталып өтіле бастады. Мектеп түлектері жас мемлекеттің 
30 жылдық тарихындағы жетістіктері мен кемшіліктерін са-
ралап, әртүрлі кездесулер мен онлайн жиындар, концерттік іс 
шаралар жасады. Мемлекетіміз жас болса да, тарихы тереңде. 
Қазақ руханиятының негізін қалап, ұлт азаттығы үшін жанын 
құрбан еткен аяулы есімдер де бүгінгі ұрпақ үшін тағылымы 
мол ұмытпауға тиіс тарих күнпарақтарына айналды. Мәсе-
лен, қазақ халқы үшін мол мұраға айналған А.Байтұрсынұлы-
ның «Маса» өлеңдер жинағы, Шәкәрім Құдайбердіұлының 
«Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі» атты еңбегі, 
Шәңгерей Бөкеевтің «Шайыр», «Көк селдір» атты өлеңдер 
жинағына биыл 110 жыл толса, «Айқап» журналы да 1911 
жылы өмірге келді. Тағы бір тарихи оқиға – 1916 жылы 
патшалық билікке қарсы қазақ даласында өрбіген ұлт-азат-
тық қозғалысқа 105 жыл толады.1921 жылы 22 наурызда 
Ташкентте «Жас алаш» (Лениншіл жас) газеті жарық көрді, 
биыл 100 жылдығын атап өтті. 14 наурызда Верный қаласын 
«Алматы» деп атау жөнінде Түркістан ОАК қаулысы шықты, 
«Ақиқат» ұлттық-қоғамдық саяси журналының шыққанына 
да 100 жыл толмақ. Қандай мерейлі күнпарақты ашып қара-
сақ та, елдің ұлт болып қалыптасуына елеулі еңбек сіңірді. 
Ағартушылық қызметті атқарды. 

Биыл Абылай ханның туғанына – 310 жыл, ұлы ағар-
тушы-педагог Ыбырай Алтынсариннің туғанына – 180 жыл 
толса, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың – 175 жылдығы, 
күйші, композитор, Қазақстаның халық әртісі Дина Нұрпей-
ісованың – 160 жылдығы, қара күштің атасы – әйгілі балуан 
Қажымұқан бабамыздың да – 150 жылдығы ел көлемінде атап 
өтілері анық. 

Бұлардан басқа алаш арыстары Әлихан Бөкейханның 
туғанына – 155, Ахмет Бірімжановқа – 150, Әлімхан Ермеков-
ке – 130, Жақып Ақбаевқа – 145 жыл толады екен.

Сондай-ақ, қазақтың театр өнерінің негізін салушылар-
дың бірі, режиссер, актер Серке Қожамқұлов пен халық 
әртісі, сазгер Майра Уәлиқызына – 125 жыл, кеңес дәуірінде 
қазақтан шыққан тұңғыш әскери қайраткер, генерал-майор 
Шәкір Жексенбаев, ақын, жазушы, аудармашы Қалмахан 
Әбдіқадыров, әнші-сазгер, қазақ өнерінің майталманы Ма-
нарбек Ержанов сияқты тұлғалардың туғанына – 120 жыл 
толса, композитор, музыка зерттеушісі Ахмет Жұбанов пен 
Қазақстанның халық әртісі, композитор Латиф Хамидидің, 
қоғам қайраткері, биология ғылымдарының докторы Кәрім 
Мыңбаев пен ақын, Қазақстанның халық жазушысы Мәриям 
Хәкімжанова және танымал жазушы Сейітжан Омаровтарға 
115 жыл толады екен.

Сол сияқты биыл жалынды ақын Қасым Аманжолов, 
жазушылар Ғабдол Сланов пен Зейтін Ақышовтың туғанына 
110 жыл толса, Қазақстанның халық жазушы Хамит Ерғали-
ев, майдангер-жазушы Баубек Бұлқышев, қазақ боксының 
атасы Шоқыр Бөлтекұлы, абайтану ғылымының негізін 
салушы Қайым Мұқамедханов, ағайынды әншілер Мүслім 
мен Ришат Абдуллиндер, Қазақстанның халық әртісі Кәукен 
Кенжетаев, жазушы Мұқан Иманжанов секілді тұлғалардың 
туғанына 105 жыл толмақ. 

Қазақ үшін тарихтың әр парағының өзіндік салмағы, 
өзіндік сабағы бар. Мәселе бұндай мерейтойлардың аталып 
өтілуінде емес, мәселе олардың ел мүддесі үшін елеулі із қал-
дырғанында. Ал, ондай тұлғалардың да, даталы күндердің де 
ұмытылмайтыны белгілі. 

Дайындаған Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

КҮНПАРАҚ

МЕРЕЙТОЙДЫҢ ӨТУІ ЕМЕС, 
ЕСКЕРІЛУІ МАҢЫЗДЫ

Соңғы аптада күн ысып, 
еліміздің су айдында-

рында шомылу маусымы 
басталып кетті.  Алайда, 
суға шомылу кезіндегі қа-
рапайым қауіпсіздік ере-
желерін балалардың бірі 
білсе, бірі біле бермейді. 
Білсе де дұрыс сақтамай-
ды. Балалар тұрмақ, үлкен-
дердің өздері де аса қатты 
мән бере бермейді. Соның 
салдарынан әртүрлі оқыс 
жағдайлар жиі кездесіп 
жатыр. Осы орайда төтен-
шеліктер қала тұрғындарын 
су дағы қауіпсіздік ереже-
лерін сақтау ға және суға 
түсуге арналмаған орын-
дарға бармауға шақырады. 

Алматы қаласы Төтенше жағдайлар 
департаменті бастығының орынбасары, 
полковник Ерлан Әлібековтің айтуын-
ша, «жабайы» жағажайларда шомылу 
келеңсіз жағдайларға әкелуі мүмкін. 
Оның айтуынша, мегаполис аумағынан 
28 шағын өзен ағып өтеді, сонымен 
қатар қала ішінде 26 су қоймасы бар. 
Қазіргі кезде Алматы қаласында шо-
мылуға рұқсат етілген 4 орын ғана 
бар. Олар: Д.Қонаев атындағы Үлкен 
Алматы каналындағы – Баум тоғайы; 
Д.Қонаев атындағы Үлкен Алматы 
каналындағы – Гүлдер демалыс ай-
мағы; Сайран көлі – Төле би көшесінен 
оңтүстік бағытта 300 метр. 

Қазіргі таңда Д.Қонаев атындағы 
ҮАК-да су жоқ, ағымдағы жылы су тол-

Қызғалдақтың отанында көпшілік қауым әлі күнге дейін 
көкнәр мен қызғалдақ тұқымдас гүлдерді айыра алмай 

жүр. Ауа-райына байланысты әр өңірде әрқилы жағдайда сә-
уір-маусым айларында 1-1,5 ай бойы гүлдеп тұратын бұл екі 
өсім дік тұқымдастарының 30-50 шақты түрі бар. Оны мектеп 
бағ дарламасындағы оқулықтардан оқып, естіп өссе де бала 
тұр мақ, ересек адамдардың арасында оларды ажыратып, әр-
бірінің өз атауын дәл тауып айта бере алатындары өте аз. Себебі, 
мектеп оқулықтарынан бастап, терминологиялық сөз дік терде, 
бұқаралық ақпарат құралдары мен түрлі әлеуметтік желілерде 
әлі күнге дейін олардың атауы әржерде әртүрлі аталып жүр. 
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АРАҚ САТҚАНДАР 
АЙЫППҰЛ АРҚАЛАЙДЫ

ауылдар бірліктің, ізеттіліктің, мейірімнің ме-
кеніне айналары күмәнсіз.

Өкінішке орай, барлық жерде мұндай игі 
үрдіс қалыптаса қойған жоқ. Сауда мен пайда-
ны ойлайтындар арақты басты табыс көзі деп 
бағалайтыны да жасырын емес. Олар заңдағы 
тыйымдарға да құлақ аса қоймайды. Осыған 
орай құзырлы орындар үнемі рейдтер өткізіп, заң 
талаптарының орындалуын тұрақты қадағалап 
отыруы тиіс. Сонда заңды белден басатындарды 
анықтау, заңсыздықтың алдын алу оңай болады. 
Мәселен, 2020 жылдың 11 желтоқсанында сағат 
22.15 шамасында Көксу ауданы, Балпық би 
ауылы, Мырзабеков көшесінде орналасқан жеке 
кәсіпкер Г. өзіне тиесілі «Мөлдір» дүкенінде, 
А.Орманбетов деген азаматқа бір бөтелке «Ке-
дровая» маркалы арақты сатқан. Жеке кәсіпкер 
түнгі 21.00-ден кейін спирттік ішімдік сатуға 
болмайтынын білмеді емес. Тек табыс тапсам 
деген ашқарақ сезім оның заңсыздыққа баруына 
түрткі болса керек. 

Осы әрекетімен кәсіпкер Қазақстан Респуб-
ликасының «Этил спирті мен алкоголь өнімінің 
өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу 
туралы» заңының талаптарын бұзып, Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы кодекстiң 200-бабы-
ның 3-бөлігімен әкiмшiлiк құқықбұзушылыққа 
жол берген. Бұл іс сот отырысында таразыланып, 
жеке кәсіпкерді әкiмшiлiк жауаптылыққа тар-
тып, лицензияның қолданылуын 1 ай мерзімге 
тоқтата тұрып, мемлекет пайдасына 40 айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 111 120 
теңге әкімшілік айыппұл салу туралы қаулы 
шығарылды. Жеке кәсіпкердің қателігі өзгелерге 
де сабақ болса дейсің.

Алайда, дәл осы талаптардың бұзылуы 
әлі де жойылмай келеді. Мәселен, Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы кодекстің 200-ба-
бымен 2020 жылы 42 іс қаралса, 2021 жылдың 
қаңтар-мамыр айларында 17 әкімшілік құқық 
бұзушылық іс қаралыпты.

Осының өзі заң талаптарын түсіндіру бойын-
ша іс-шараларды әлі де жетілдіре түсу керектігін 
көрсетеді. 

Эльмира АЛДАБЕРГЕНОВА,
Талдықорған мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының 
төрағасы

Қазақстандық сот төрелігін-
де де қазақ тілінің мәртебесін 
көтеріп, маңызын арттыруға 
айрықша назар аударылған. 
Бүгінде барлық іс құжаттары 
мемлекеттік тілде жүргізіледі. 
Жамбыл облыстық сотында бұл 
жұмыстар тыңғылықты қолға 
алынып келеді. Азаматтардан 
түскен сауал, хаттардың бәріне 
мемлекеттік тілде жауап қайта-
рылады. Түсіндіру жұмыстары, 
азаматтық қабылдаулар, әлеу-
меттік желідегі тікелей бай-
ланыс кезінде де мемлекеттік 
тілге басымдық беріледі. Ең 
бастысы, осындай жоғары та-
лап болғандықтан сотта қызмет 
ететін судьялар мен мамандар-
дың бәрі екі тілді жетік біледі, 
мемлекеттік тілде көркем, әдемі 
сөйлеу үшін тіл байлығын жетіл-
діріп, өздерін дамытып отырады. 
Облыс соттарындағы барлық 
жиын, дөңгелек үстел, семинар-
лар мемлекеттік тілде жүргізілу-
де. Бұл да сот төрелігіндегі қазақ 
тілінің маңызын арттыратын 
қадамдардың бірі. 

Шын мәнінде мұның бәрі 
мүлтіксіз орындалуы тиіс іс- 
шаралар. Әрі оның сапалы ат-
қарылуы азаматтардың өзіне 
байланысты. Мұны Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 

та атап өтіп: «Мемлекеттік тілді 
білу – Қазақстанның әрбір аза-
матының парызы. Міндеті деп 
те айтуға болады. Осы орайда 
мен барша қазақстандықтарға, 
оның ішінде қазақ тілін әлі жете 
меңгермеген отандастарыма 
үндеу тастағым келеді. Жастар 
ағылшын тілін немесе басқа да 
тілдерді аз ғана уақытта меңгере 
алатынын көріп отырмыз. Тұтас 
буын алмасқан осы жылдарда 
қазақ тілін үйренгісі келген адам 
оны әлдеқашан біліп шығар еді. 
Халқымызда «Ештен кеш жақ-
сы» деген сөз бар. Ең бастысы, 
ынта болуы керек», – деп үн 
қосты. 

Әрине, мемлекеттік тілдің 
мәртебесін көтеру үшін атқа-
рылып жатқан жұмыстар аз 
емес. Жыл сайынғы Президент 
Жолдауларында, стратегиялық 
бағдарламаларда қазақ тілін қа-
жет тілге айналдырудың негізі 
жасалып, бағыты көрсетіліп 
келеді. Алайда, мемлекеттік 
тілдің қолданысы әлі де біз ой-
лағандай деңгейде емес. Өйт-
кені, қазақстандық соттарда 
мемлекеттік тілде қаралатын 
істер аз. Бұл республикамыз-
дың көптеген аймақтарында бар 
мәселе. Өкінішке орай, істердің 
қай тілде қаралатынын соттар 

ПӘРМЕН

Соңғы жылдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің белсенді 
жүргізіліп жатқаны байқалады. 2015 жылдан бастап Қазақстанның 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа стратегиясы қалыптасуда.

1979 жылғы БҰҰ Бас Ассамблеясының 34-сессиясының құжаттарына сәйкес «сыбайлас жемқор-
лық» терминіне – бұл лауазымды адамның лауазымдық нұсқаулықтарды бұза отырып, сондай-ақ олар-
ды бұзбай, сыйақы берушінің мүддесі үшін кез келген іс-әрекеттерді немесе әрекетсіздікті орындауы 
деген анықтама берілген.

Елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің тарихын екі негізгі кезеңге бөлуге болады. Бірінші 
кезең – ел аумағында 1998 жылғы 2 шілдедегі №267-I «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Қазақстан Республикасының заңы қолданылған 1998 жылдан 2015 жылға дейінгі кезеңді қарастыра-
ды. Осы аралықта азаматтар мемлекеттік қызметтерді алу кезінде жиі кездесетін тұрмыстық сыбайлас 
жемқорлықты жою шараларына ерекше назар аударды. Мемлекеттік қызметшілер арасында па-
рақорлықты болдырмау және адами байланыстарды жою мақсатында елде кез келген азамат санаулы 
минуттар ішінде өзіне қажетті қызметті ала алатын «бір терезе» қағидаттары белсенді түрде енгізіле 
бастады. Уақыт өте келе мемлекеттік қызметтердің басқа да түрлері (мекенжай анықтамасын, жеке 
куәлік пен паспорт алу, бизнесті тіркеу және т.б.) «электрондық үкімет» бағдарламасы шеңберінде 
онлайн форматқа ауыстырылды. Бүгінгі күні мемлекеттік қызметтердің 80%-дан астамы Халыққа 
қызмет көрсету орталықтарында egov.kz порталы арқылы ұсынылады.

Екінші кезеңде – (2015 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін) Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің негізгі қағидаттары мен әдістері қайта қаралды. Оның негізгі реттеуші құжаты – «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V заңы болды. Жаңа 
заң репрессивті әдістер мен жазалау шараларының үстемдігіне, сыбайлас жемқорлықтың себептері 
мен жағдайларын жоюдың кешенді стратегиясына өтуге мүмкіндік берді. 

Бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, алдын алу жөніндегі 
функцияларды өз құзыреті шегінде прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, мемлекеттік кірістер, 
әскери полиция органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
шекара қызметі атқаратын. Ал жаңа заң күшіне енгеннен кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мылдың негізгі субъектісіне мамандандырылған уәкілетті орган – сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет жатқызылды. Қазіргі уақытта парақорлық фактілерімен ҚР Президентіне тікелей бағынатын 
және есеп беретін «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» органы айналысады. Еліміздің 
барлық облыс орталықтарында агенттіктің бөлімшелері – ANTIKOR орналастырылған.

Бүгінгі таңда агенттіктің басты басымдықтары парасаттылық, әріптестік және кеселдің алдын алу 
ұғымымен ұштасқан. Мұндай өзгерістер, біріншіден, мемлекет пен қоғамды сыбайлас жемқорлықтың 
криминологиялық аспектісінен арылтуға, екіншіден, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қа-
лыптастыруға және азаматтарды елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға кеңінен тартуға 
ықпал етуі тиіс. Жыл сайын жасалатын сыбайлас жемқорлық қылмыстар елдің ұлттық экономикасы 
үшін көп миллиардтық шығын алып келуде. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес шенеуніктер, мемлекеттік қызметшілер арасында парақор-
лық фактілерімен және оған қарсы іс-қимыл жасау үшін жаңа орган құрумен шектелмейді. Бұл 
«соғыс» баланы балабақшада сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділік қағидаттарын оқытудан 
бастап, тиімді заңнамалық базаны әзірлеуге және енгізуге дейін мемлекет өмірінің түрлі салаларында 
түбегейлі шаралар мен өзгерістерді талап етеді. Әділ меритократия қағидаты нақты жұмыс істемей-
інше, тұтастай алғанда мемлекетке сенім болмайтынын түсіну маңызды.

Саягуль ЖУМАШКИНА,
Хромтау аудандық сотының судьясы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

КИЕ

ӨЗ ЕЛІНЕ КЕРЕК 
БОЛМАҒАН ТІЛДІҢ 
БОЛАШАҒЫ ЖОҚ

Ана тілі – халықтың баға жетпес байлығы, 
бойтұмары. Әлемде қанша ұлт болса, сон-

ша тіл бар. Бірақ, сол көп тілдің біразы бүгінде 
өлі тілдер қатарында. Өз еліне, өз ұлтына керек 
болмаған тілдердің болашағы жоқ. Сондықтан 
ұлт ретіндегі өзіндік келбетімізді – туған тілімізді 
сақтаудан, оның қолданыс аясын кеңейтуден 
бастауымыз керек. Мұндай елдік мәселеден 
ешкім шет қалмағаны абзал. Әсіресе, мемлекет-
тік құрылымдардың мемлекеттік тілдің мүддесін 
көтеруде көш басында жүргені дұрыс.

аталған Жолдауда құқық қорғау органдары қызмет-
керлерінің, судьялардың, пара берушілердің және 
парақорлыққа делдал болғандардың сыбайлас 
жемқорлығы үшін жазаны қатайту тұрғысынан 
Қылмыстық кодекске өзгерістер енгізу керектігі 
тапсырылды. Одан бөлек, сыбайлас жемқорлыққа 
қатысты қылмыс жасағандарға шартты түрде 
мерзімінен бұрын босату шарасы қолданылмай-
тындығы, жемқорлықпен ұсталғандардың мемле-
кеттік қызметте және квазимемлекеттік секторда 
жұмыс істеуіне өмір бойы тыйым салатын қағида 
қатаң сақталуы керектігі егжей-тегжейлі айтылды. 

Осынау халық пен билік арасындағы сенімді 
сетінетіп, ашықтыққа селкеу түсіретін сыбайлас-
тыққа қарсы тұру баршамыздың ортақ міндетіміз. 
Маңғыстау облысының соттарында сыбайлас 
жемқорлыққа қатысты 2020 жылы 42 іс аяқталып, 
оның ішінде 37 тұлға сотталған (2019 жылы 43 іс 
аяқталып, 47 тұлға сотталған). Осы орайда, сот-
тарда ішкі қауіпсіздік және соттардағы сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу бөлімі жұмыс істеп, 
еліміздегі тажалмен күресуде өз үлестерін қосу-
да. Сондай-ақ, соттарда тұрақты түрде сыбайлас 
жемқорлыққа жол бермеу жолдары түсіндіріліп, 
сыбайластықтың салдарын іс-шараларды талқылау 
дағдыға айналған. Сонымен қатар, сот төрелігін 
цифрландыру адамдардың тікелей байланысқа 
шығуын шектеп, сыбайлас жемқорлықты болдыр-
мауға сеп десек артық айтқандық емес. «Ауруға ем 
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» демекші, басты 
назар сыбайлас жемқорлықтың салдарымен күрес-
ке емес, оның алғышарттарын жоюға аударылуда. 

Ал, мектептерде «Адал ұрпақ» клубтары, жо-
ғарғы оқу орындарында сатушысы жоқ адалдық 
дүкендерінің ашылуы жас ұрпақтың санасына 
жемқорлықсыз қоғам қағидатын сіңіруде маңызы 
зор. Қорыта айтқанда, адал, жемқорлықсыз қоғам-
ды құру осындай шағын игілікті істерден бастау 
алса керек. Сондықтан, әрбіріміз еліміздің жарқын 
болашағы үшін айналамызда болып жатқан бармақ 
басты, көз қысты қандайда бір әрекеттерге көз жұ-
мып қарамауға тиіспіз. 

Гүлмира СУЙЕУОВА, 
Ақтау қаласының мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының судьясы

айқындамайды. Сот ісін жүргізу 
заңнамаларында белгіленгендей 
«Талап арыз сотқа қай тілде түс-
се, сол тілде іс жүргізіледі». 

Еліміздің бас құжаты – Конс-
титуцияның 7-бабы 1-тармағына 
сәйкес Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттік тілі – қазақ тілі. 
Осы баптың екінші тармағында 
мемлекеттік ұйымдарда және 
жергілікті өзін-өзі басқару ор-
гандарында орыс тілінің ресми 
түрде қазақ тілімен тең қолданы-
латыны нақтыланған. Сонымен 
бірге Қылмыстық процестік 
кодекс пен Азаматтық іс жүргізу 
кодексінде елімізде қылмыстық 
және азаматтық сот ісі мемле-
кеттік тілде жүргізілетіні атап 
көрсетілген. Яғни, заң талапта-
ры айқындап отырғандай мем-
лекетімізде сот ісі қазақ тілінде 
жүргізілуі тиіс. Орыс және басқа 
да тілдер қажет болған жағдай-
да ғана қолданылуы мүмкін. 
Өкінішке орай, кейбір процеске 
катысушылар қазақ тілін біл-
мегендіктен сот ісін өзі жетік 
білетін тілде жүргізуге мүд-
делі. Бұдан әрине сотта мүддесі 
қорғалатын азаматтар зардап 
шегеді. Кейде осындай қазақша 
білмейтін бір адвокаттың кесірі-
нен сот отырысына аудармашы 
алдырып, әр қатысушының сөзін 
аударып әуреге түсуге тура ке-
леді. Ал аудармашының еңбегін 
мемлекет төлейді. Бұл да бюд-
жетке кәдімгідей шығын. Одан 
бөлек сот отырысына қатысатын 
қаншама адам уақыт жағынан 
ұтылады? 

Мемлекеттік тілде қаралатын 
істер санын көбейту үшін заңға 
өзгеріс енгізіп, артық талап қою-
дың қажеті жоқ. Тілге деген 
құрмет әрқайсысымыздың сана-
мызда үнемі жаңғырып тұруы 
тиіс. Ана тілімізді біз дәріптеме-
сек, кім дәріптейді?

Д.ДЖУМАБЕКОВ,
Тараз қаласының

мамандандырылған тергеу 
сотының төрағасы

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ 

ЖЕГІҚҰРТ

АШЫҚТЫҚ ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
ЖОЛЫН БӨГЕЙДІ

Иә, осынау нарықтық экономиканы құлдыра-
тып, инвестициялар тарту процесін тамырынан 
тежейтін тажалмен күрес бір сәтке тоқтамақ емес. 
Тіпті, еліміздің мемлекеттік саясатындағы ба-
сымдықтардың бірі де осы жемқорлық атаулымен 
тоқтаусыз күрес жүргізуге бағытталған. Мемлекет 
басшысы да халыққа арнаған әр Жолдауында сы-
байлас жемқорлықты түбірімен жою мәселесін бір 
сәт назардан тыс қалдырған емес.

Мәселен, «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қи-
мыл кезеңі» атты маңызды құжатта Президент 
Қ.Тоқаев алдымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестің жаңа тәсілдерін енгізген жөн екенін ай-
тып, жол нұсқаған. Сонымен бірге 2021 жылдан 
бастап мемлекеттік қызметшілердің, депутаттар-
дың, судьялардың шетел банктерінде есепшотқа ие 
болуы, қолма-қол ақша және бағалы заттар сақта-
уына қатысты жемқорлықпен күрес аясында жаңа 
шектеулер енгізу керектігін нақтылай түсті. Ел мен 
қоғамның ортақ мүддесі үшін қолға алынған мұн-
дай тың бастама жемқорлық капиталын шетелге 
шығаруды жояды деген сенімдемін. Сондай-ақ, 

Әлем елдерінің дамуын тежеп, 
экономикасын тұралатқан сы-

байлас жемқорлықпен күрес мәселесі 
әлі де күн тәртібінен түспей келеді. Бү-
гінде сыбайластыққа жол ашып, пара 
беріп, ортада делдал болғандар тура-
лы БАҚ құралдарынан жиі естиміз. 

КЕСЕЛ

СЫБАЙЛАСТЫҚ 
СЕНІМГЕ СЕЛКЕУ ТҮСІРЕДІ

Салауатты ұрпақ өсіру, халықтың денсау-
лығына мән беру мемлекеттің басты міндеті. 
Өйткені, Ата Заңымызда айшықталғандай 
«Мемлекеттің ең қымбат қазынасы – адам». 
Соған орай, азаматтарды жаман әдеттерден, жат 
қылықтардан сақтандырудың да тәртібі еске-
русіз қалмайды. Қазақстан Республикасының 
«Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін 
және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 
1999 жылғы 16 шілдедегі №429 заңында да осы 
мәселеге айрықша ден қойылған. Заңның 9-бабы 
4-бөлігінің 3-тармағында көрсетілгендей бөлшек 
саудада мейрамханаларды, барларды және дәм-
ханаларды қоспағанда, этил спиртін сағат 21-ден 
келесі күнгі 12-ге дейін саудалауға қатаң тыйым 
салынады. Сонымен бірге, кәмелетке толмаған-
дарға да спирттік өнімдерді сатуға болмайды. 
Бұған қоса, білім ордаларына жақын орналасқан 
сауда нүктелерінде де спирттік өнімдерді сауда-
лауға рұқсат жоқ.

Мұндай талаптың заңдық тұрғыдан көрініс 
табуы тегіннен-тегін емес. Себебі, арақтың ти-
гізер залалы көп. Ішімдікке салынған адамдар-
дың өмірі көше кезбесіне айналатынын бәріміз 
білеміз. Арақтың әзәзілдік кесірінен шаңырағы 
шайқалған ерлі-зайыптылар саны да жыл өткен 
сайын көбеймесе, азайды дей алмаймыз. Арақ 
жақындарыңнан алыстатады, сыйластықтан 
кетіреді, адамдық келбеттен айырады. Талай 
қылмыс осы арақ ішіп, ақылдан ажыраудың 
кесірінен орын алған. Сондықтан отбасының 
беріктігін, ұрпағының ертеңін ойлағандар 
арақтан бойын аулақ салады. Тіпті, соңғы жыл-
дары әр өңірдегі ақылман ақсақалдардың баста-
масымен арақтан түбегейлі бас тартып жатқан 
ауылдардың пайда болғаны қуантады. Спирттік 
ішімдіктен саналы түрде бас тартқан мұндай 
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Геосаясаттың әсерімен бүгінде 
тарихтың өзін, Покровский айт
қандай, «өткенге сұғынып тұрған 
саясатқа айналдыру» құбылысы 
байқалуда. Солтүстік көршіміздің 
оқыстан шыға келген түрлітүсті 
«тарихшыларының» сөздері 
қоғамда қызу талқыланып отыр. 
Ресейде жарық көрген тарихи зерт
теулер тақырыбының өзіненақ көп 
нәрсе аңғарылады.

«1932–1933 жылдардағы аштық және 
Қазақстан Республикасындағы жады 
саясаты» (А.В.Грозин, 2014), «Болмаған 
«қазақ геноциді» (Д.Верхотуров, 2021) 
тақырыптарының астарында тек тарихи 
пайым, ғылыми зерделеу жатыр деуге 
келмейді. Қазақстандық тарихшылар 
қауымына да жауырды жаба тоқымай, 
тарихтың шытырманы да, сорабы мен 
қайшылығы көп парақтарын білек сы-
банып сараламай болмайтыны белгілі. 
Ғылыми зерттеу бағыты ретінде ұсы-
нылып, қабылданған ЖТН AP09259347 
«Кеңестік Қазақстан: әлеуметтік және 
этникалық қақтығыстар тарихының 
тағылымы (1920–1991 жж.)» жобасы 
аясында өткен «ХХ ғ. 20-30 жылдары 
Кеңестік Қазақстандағы шаруалар кө-
терілістері» тақырыбындағы дөңгелек 
үстел қызу талқылауларға толы болды.

Наразылық төркіні
Қазақстандағы тарихи зерттеулер 

күштеп ұжымдастыруға қарсы халық 
көтерілістерінің белсенді кезеңі 1929–
1931 жылдары орын алғанын көрсетеді. 
Сол жылдардағы Қазақстанның өлкелік 
партия комитеті хатшысы Ф.Голощекин 
көрсеткен 372 шаруа көтерілісі тұтас 
республиканы қамтыды. Тарихшылар 
арасында бұлардың тек 25-ін қарулы 
көтеріліс деп айтуға болатын ауқымда 
деген пікір бар. Жетісу өңіріндегі кө-
терілістердің бір ерекшелігі астық, 
ет дайындау науқандары, ұжымдас-
тыруға қарсылықтың белгілері 1928 
жылы-ақ көріне бастаған. 1927–1928 
жылдардағы Қазақстанның бірқатар 
аудандарында «Аққоян жұты» болып, 
шаруалар аштыққа ұшыраған. 1927 
жылы Жетісу губерниясына қарас ты 
кейбір егіншілікпен шұғылданатын 
уездерде құрғақшылық салдарынан егін 
шықпай қалды. 1928 жылы Жетісудың 
Талдықорған, Сарқан, Жаркент уез-
дерінде аштық белгілері көріне бастаға-
ны партиялық құжаттарда айтылады. 
Талды қорған уезіне қарасты Аралтөбе-
дегі бас-аяғы 5 күнге созылған көтеріліс 
Жетісу өңірі бойынша үлкен дүрлігу 
туғызған оқиға болды. Жергілікті және 
жоғарғы кеңес өкіметі көтерілістің 
ұйым  дасқан сипатынан қауіптенді. 

Шекара маңындағы 
қақтығыс

Шекара маңындағы босқындар 
қозғалысының өсуі шаруалардың қару-
лы көтерілістеріне дем беріп отырған. 
Шекараны бұзып өте алмаған босқындар 
тобы сол ауданда жүрген көтерілісшілер-
ге қосылып, жаңа топтар құрған. Қысқа 
мерзімде көтерілісшілер саны 1000 
адамға көбейген қарулы топтар болған. 
Босқындар қозғалысын тоқтату мақса-
тында 1930 жылдың 25 қыркүйегінде 
Алматы округінде шекара комиссиясы 
құрылып, оның міндетіне шекаралық 
аудандарды зерттеу, өлкеком шешім-
дерінің іске асырылуын бақылау кірген. 
1930 жылдың қазан айында Қытай ше-
карашылары қызыләскерлердің 200-300 
адамдық қазақтар көшін қуалап, Қытай 
территориясына 15 шақырымға іш-
керілеп енгенін бақылаған. Қуғыншы-
ларды байқаған босқындар жан-жаққа 
шашырап қашқан. Қызыл әскерлер 
олардың біршама дүние-мүлкі мен мал-
дарын тонаған. Кеңестік қуғыншылар 
отряды кеткеннен кейін қытай шека-
рашылары шабуыл орнын қарағанда 
қанды қырғынның ізін байқаған. 10-нан 
астам қазақ босқындары Қытай жерінде 
өлтірілген. Осы жылдың желтоқсан ай-
ының басында қытай әскерлері ішінде 
балалар мен әйелдер бар тағы 50-ден 
астам қазақтардың мәйітін тапқан. 
Олардың біршамасы оқты қарумен, бір-
шамасы қылышпен өлтірілген. Қытай 
тарапы бұл қылмысқа қызыләскерлерді 
кінәлі деп санаған. Кеңестік консул 
Колосовтың көрсетуінше, екі жағдай 
бойынша да кеңестік шекарашылар 
оқиғаның болғанын жоққа шығармаған. 
Тиісті отряд командирінің орынбасары 
осы желтоқсан айындағы қарулы шара 
барысында 300-ден астам қазақтардың 
өлтірілгенін хабарлаған. Колосовтың 
хатында Қытай тарапының өзге мем-
лекеттің шекарасын бұзу бойынша 
кеңестер жағына наразылық ноталарын 
жолдағаны баяндалады.

Қазақстандағы шаруалар қарсы-
ласуының тарихы әлеуметтік қатпа-
ры көп халық қасіретінің бір парағы. 
Сол себептен де саяси құрбандар ғана 
емес, кеңестік аграрлық солақай сая-
саттың құрбандарын ақтау мәселесі күн 
тәртібінде тұр. Төл тарихтың мұндай 
зарлы беттерін сараптау құрбандардың 
атын тірілтумен бірге, ондай тақсіреттің 
қайталанбауына ескертпе ретінде де 
маңызды. 

Е.СТАМШАЛОВ, 
Ш.Уәлиханов атындағы тарих 
және этнология институтының 

2курс магистранты 

Бұл – ұлтымыздын болашағы үшін құрбан болған боздақтарға, 
Алаш қайраткерлеріне, тарихи тұлғаларға деген үлкен құрмет. 
Жоғарыдағы шараның бәрі жазықсыз жапа шегіп, қазақты егеменді 
ел етеміз деп еркіндікке ұмтылған ерлердің алдындағы борышты 
өтеуге, парызды ақтауға арналған жұмыстардың бастауы десек 
қателеспейміз.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атаулы күнге айрық-
ша мән беріп, репрессия құрбандарын ақтау бойынша мемлекеттік 
комиссия құру туралы ұсыныс көтеру арқылы тарихты түгендеуге 
ниетті екенін көрсетті. Деректер мен дәйектерге жүгінсек, өткен 
1927–1953 жылдары еліміз бойынша 125 мыңнан астам адам жа-
зықсыз қуғын-сүргінге ұшыраған. Олардың 25 мыңнан астамы 
тар қапасқа қамалып, атылған. Талай шаңырақты қиратып, кейбір 
жерлерде тұтас елді мекендерде тігерге тұяқ қалдырмаған осынау 
зұлмат жылдарда сол кездегі Кеңестер одағында 953 лагерь болса, 
оның 20-дан астамы Қазақстанда орналасқан екен. 

Мылтықсыз майданның құрбанына айналған жандарды ұрпақ 
ұмытуға тиісті емес. Коммунистік режимді жеңе алмасын білсе де, 
қазақ зиялыларының ұлттық келбетімізді сақтап, тарихымыздан, 
тіл-дінімізден ажырап қалмау үшін жанын салып күрескені баршаға 
белгілі. Олар осы әрекеттері үшін жазасыз қалмайтындарын түсінді. 
Қуғын-сүргінге ұшырап, репрессия қақпанына түсетінін болжады. 
Сонда да болса, ешқайсысы негізгі идеяларынан айнымады, өз 
істерінің ақтығын, түпкі мақсаттары орындалып, түбі жеңіске жетіп, 
әділдіктің салтанат құрарына сенді. 

Атырау облысы бойынша 11 мыңнан астам адам репрессия құр-
баны болып, оның 800-ге жуығы атылған. Ал, 2000-нан астамы бас 
бостандығынан айырылса, 300-ге жуығы жер аударылды. 

Жыл сайын 31 мамыр күні Атырау облысының сот ардагерлері, 
судьялары мен сот қызметкерлері, билер кеңесінің мүшелері Жеңіс 
саябағындағы обелискіге тағзым етіп, саяси қуғын-сүргін және 
ашаршылық құрбандарын еске алуды мызғымас дәстүрге айналдыр-
ды. Бұл – бүгінгі нұрлы болашағымыздың жолында құрбан болған 
боздақтарымызға, елінің ертеңі үшін күрескен тарихи тұлғалары-
мызға деген үлкен құрмет. 

Бақтыгүл ДҮЙСЕБАЛИЕВА,
Атырау қаласы тергеу сотының төрағасы

Көтеріліс шілердің Астық тарату коми-
тетін құруы, ұйымдасқан түрде астық 
қойма ларын басып алып, шаруаларға 
тамақ тық және тұқымдық астық тара-
туы, комитет жұмысынан коммунист, 
комсомол, совет қызметкерлерін шетте-
туі, жергілікті өкімет өкілдеріне қарулы 
күзет қойып, олардың мекенжайларын 
тінтуі, уездік комиссияға өз өкілдерін 
келіссөздерге жіберуі Совет өкіметіне 
ұйымдасқан қарсылықтан туған болатын. 

Аралтөбе көтерілісі әскер күшімен 
басылды. ОГПУ-дың Жетісу округтік 
бөлімі Аралтөбе көтерілісі бойынша 
10-кулак, 10-орташа, 21-кедей, жалпы 
саны 44 адамды жауапқа тартты. «Бас 
көтерудің нағыз контрреволюциялық 
рөлін жоққа шығармаған» ОГПУ өкілет-
ті өкілдігі Аралтөбе ісін Жоғарғы Сот 
қарауына беріп, көтеріліс болған жерде 
көрнекі сот процесін өткізуді ұсынады. 
ОГПУ баяндамасында «наразылықтың 
алдында болған жайларды жеткілікті 
зерттей отырып, процесті кулактарды 
айыптауға бағыттауды есеп қылатынын» 
жасырмайды. Бұл енді сот орындарына 
берілген ашық түрдегі саяси тапсырыс 
болатын. Шағын бір ауыл деңгейіндегі 
осы наразылықтан советтік тоталитар-
лық биліктің табиғаты жан-жақты ашыл-
ды деуге болады. Аралтөбе көтерілісі 
барысында бұдан кейінгі советтік аграр-
лық саясатқа шаруалар қарсылығының 
жалпыхалықтық сипатын мойындамау 
байқалады. Өкімет орындарында кез 
келген қарсылықтың астарынан ку-
лак-байлардың, діндарлардың таптық 
мүддесін іздейтін ресми саяси ұстаным 
орнықты. 

ОГПУ ақпарларын саралағанда құ-
жатты дайындаушылардың көтерілістің 
басы-қасында болып, Кеңес өкіметінің 
саясатына қарсы шыққан шаруалардың 
бәрін бұрынғы Патшалық Ресей ке-
зеңіндегі айырым атақтармен айдарлап, 
шетінен бай деп көрсету әдетін байқау-
ға болады. Жедел ақпараттың «саяси 
сипатын» құрайтын бұл үрдіс құжаттар 
бағытталып отырған адам мен жалпы 
халыққа бас көтергендерді жеккөрінішті 
көрсету мақсатында жасалған болуы ке-
рек. Әйтпесе, 1928 жылғы ірі байларды 
тәркілеу, бай-кулакты тап ретінде жою 
сияқты тоталитарлық мемлекеттің өз 
азаматтарына қарсы саясатынан аман 
қалған не қылған бітпейтін, таусылмай-
тын байлар деген ой да келеді. 

Елді ойран еткендерге – 
орден 

1930 жылдың 27 наурызында Ақ-
суға басып кірген көтерілісшілердің 
қолында 20 винтовка, 100 аңшы мыл-
тығы, болған. Көтерісшілер ақ ту ұстап, 

«Кеңес өкіметі жойылсын!», «Комсо-
молдар мен коммунистерді соғыңдар!», 
«Салықтар, тұқым қорын жинау жо-
йылсын!» – деген ұрандар көтеріп 
кірген. ОГПУ құжаттарында көтеріліс-
шілердің колхоздарды жоюды мақсат 
еткені айтылған. Көтерілісшілердің 
батыл әрекеттері қоршау дағы әскери-
лердің үрейін ұшырғаны әскери ақпар-
ларда жасырылмаған. 

30 наурыз күні Қызылағаштың тө-
бесінде пайда болған аэроплан жағдай-
ды түбегейлі өзгертеді. «Біз еңсемізді 
бірден тіктеп алдық, – делінген қоршау-
да болғандардың жазбаларында, – ұшып 
келген самолет көтерілісшілердің үсті-
нен пулеметпен оқ жаудырып, көпшілі-
гін тауға жасырынуға мәжбүр етті. Егер 
самолет осы күні ұшып келмеген болса, 
көтерілісшілер бізді алар еді». Жетісу-
дағы шаруалар көтерілісіне қолданылған 
самолет аз-маз қаруы бар шаруаларды 
қанға бөктірді. 1930 жылы сәуірдің 
7-сінде Алматыға жолдаған хабарла-
масында ОГПУ жазалау отрядының 
бастығы Ковалев Бүйен Ақсу ауданының 
Қызылағаш, Сарқан ауданының Ақешкі 
елді мекенінде, Сарқан, Қапал, Арасан-
ды қоса есептегенде 1500 адам қатысқан 
көтеріліс басылғаны айтылған. Кө-
терілісшілер жағынан шабуылдар кезін-
де 161 адам өлтірілсе, соның 70-і Қапал-
дың Баласаз шатқалындағы бетпе-бетте 
қаза болған. Сарқан, Ақсу операциялары 
кезінде 40 адам өлтірілген. ОГПУ қыз-
меткерлерінің қосымша тексеруінде 
Қызылағаш түбінде 10 адам өлтіріліп, 
Ақешкі маңында 6 адам қылышпен 
шабылған. ОГПУ мәліметтерінде Тал-
дықорған, Қызылағаш, Ақешкі, Қапалда 
самолетпен жаудырылған оқтан 22 адам 
өлген.

ОГПУ органдары Қапал, Қызылағаш, 
Ақсу, Сарқан көтерілістерінің тағдырын 
шешкен әскерилердің еңбегін елеп, 
марапаттауды ұсынған. ОГПУ-дың Қа-
зақстандағы өкілетті өкілі Альшанский 
хатында: «Соңғы жылы Қазақстан ГПУ 
органдары, Қазақ ұлттық дивизионы 
және бірқатар атты атқыштар дивизия 
бөлімдері, коммунарлар және коммунис-
тер еңбегімен Қазақстанда орын алған 
контрреволюциялық, бандиттік бас 
көтерулер жойылды. Сонымен қатар, 
ірі контр революциялық көтеріліс тер 
талқандалды. Біздің алдымызда кө-
терілістерді басуға қатысқан және онда 
ерліктің үлгісін көрсеткен жолдастар 
бар. Біз сол жолдастарды марапаттауды 
ұсынып отырмыз» – деген ОГПУ бас-
шысы 69 адамды Қызыл ту орденімен, 
67 жауынгерді қымбат сыйлықпен мара-
паттауға ұсынды.

Жетісу өңірінің көшпелі және жарты-
лай көшпелі аудандарындағы ет дайын-

дау науқаны жергілікті өкімет орындары-
ның айыппұлмен, сот репрессиясымен, 
түрмемен қорқытып, шаруаларға мал 
өткізуін талап еткен дөрекі қатыгезді-
гімен бірге жүргізілді. Көп жағдайда, 
тіпті кедейлердің де күнкөрісінің соңғы 
талғажау малы тартып алынды. Жоспар 
орындау үшін сауын мал, буаз және 
жұмыс көліктері сойылды. Алакөл ау-
данында ет дайындау бойынша уәкіл 
шаруаларды сот, тәркілеумен қорқытып, 
жұмыс көліктерін етке тапсыруды талап 
еткен. Осыдан кейін 40 колхозшы Қы-
тайға өтіп кеткен.

Ораза ұстағандарға – 
жаза

Іле ауданының мүйізді ірі қара бо-
йынша жоспары 7850 бас болса, оның 
2078-і арнайы тоқсанда орындалған. 
Қалған қаңтар-қазан аралығына 5772 бас 
тапсыру жоспары қалған. 1931 жылдың 
12 қаңтардағы ВКП(б) өлкеком хатшы-
сы Құрамысовқа құпия хат жолдаған 
аудандық партия комитеті жауапты хат-
шысы Жантілеуов дабыл қаққан. Оның 
хатында соңғы үш жылда аудандағы 
сиыр басы екі есеге, қой 12-13 есеге 
азайғаны айтылған. Іле ауданындағы 
мал шаруашылығы апатты жағдайға 
жеткені көрініп тұр. Бұған мал дайын-
дау науқанының тікелей әсері болды. 
Ауқатты, бай-кулак деп шаруалардан 
тартып алынған мал шаруашылық жүр-
гізудегі қырсыздықтың себебінен көптеп 
қырылған. Октябрь аудандық партия 
комитетінің 1931 жылдың 26 қаңтардағы 
мәжілісінде тартып алынған мал беріл-
ген совхозда 3164 қой, 84 түйе қырылға-
ны айтылады.

Ет дайындау науқаны бойынша аз 
уақытта жоспарды орындамағандар жа-
заланды. «24 сағатта, 48 сағатта орындау 
мерзімдері сол сағаттың өзі жоқ көшпелі 
аудандарда қолданысқа енді» – деп атап 
өтеді О.Жандосов.

Ұжымдастыру науқанын дінге қарсы 
үгітпен байланыстырған белсенділер, 
колхозға кіру мен дінге сену бір-біріне қа-
быспайды деп шығарды. Ораза ұстаған-
дарға 20 фут астықпен салық салынаты-
нын айтып қорқытты. Балқаш ауаткомы 
уәкілі Текбаев №1 ауылға ораза кезінде 
келіп, ораза ұстап, намаз оқу кеңеске қар-
сы әрекет екенін айтқан. Ауылдық кеңес 
хатшысы Мекбай Әминов Текбаевқа 
шаруаларға ара түсіп, кешке дейін ораза-
ларын тастайтынын айтып иландырмақ 
болады. Текбаев ауыл кеңес хатшысын 
діндарлығы үшін айыптаған. Осы уәкіл 
кимешегін шешкен әйелдерге 10 сом бе-
ретінін хабарлаған. Сот-тергеу орындары 
колхоздан шыққан шаруаларды қамап 
тастап отыр ған. 

ЖЕТІСУ ШАРУАЛАРЫН ШИРЫҚТЫРҒАН НЕ?

Халық жанына жойқын жара 
салған осынау үрейлі 37-ге 84 
жыл, Ұлы жұтқа 89 жыл болыпты. 
Халқымыздың тарихында өзінің 
өшпес ізін салған қасіреттер көп. 
Елі үшін опат болған арыстай 
азаматтарымызды дәріптеу, оларға 
тағзым ету ұрпақ парызы. Ол 
жылдардағы тың тарихи деректер-
ге бай Ахмет Байтұрсын ұлының 
мұражай үйінің қызметкері, 
гид-экскурсоводы Айша Нұрбо-
латқызы  азалы жылдардағы Алаш 
арыстарының өмір жолдары мен 
тартқан азаптары жайлы бізге ұзақ 
сыр шертті. 

Мұражай қызметкері Айша 
Нұрболатқызы «Қарлаг», «Сте-
плаг», «АЛЖИР» түрмелері ту-
ралы, ондағы «отанын сатқан-
дар» деген жаламен жазықсыз 
жазаланғандардың әйелдерінің 
көрген  жан түршігерлік азабы 
жайлы әңгімеледі. 1953 жылы 

жабылғанға дейін АЛЖИР-де 
20 мыңдай тұтқын әйел отыр ған 
деген деректі де ол бізге мәлім-
деді. Оның біразы сол жерде бос-
тандыққа жетпей, жан тапсыр-
ған. АЛЖИР түрмесінде  Тұрар 
Рысқұловтың әйелі Әзиза мен 
енесі Әлиса, Сәкен Сейфуллиннің 
әйелі Гүлбахрам, Бейімбет Май-
линнің әйелі Гүлжамал, Темір-
бек Жүргеновтің әйелі Дәмеш, 
Нығмет Нұрмақовтың әйелі Зұф-
нун, атақты балерина Майя Пли-
цескаяның анасы Юлия, атақты 
бард-ақын Булат Окуджаваның 
анасы жазушы Галина Серебря-
кова, Лениннің сүйікті серігі Бу-
хариннің әйелі Анна Ларина, 
адмирал Кольчактың туыстары, 
маршал Тухачевскийдің екі қа-
рындасы, маршал Блюхердің 
шешесі, атақты әнші Лидия Рус-
ланова отырған. Бұдан басқа 
да әйгілі ғалымдар мен қоғам 

қайраткерлерінің әйел дері осы 
АЛЖИР-де тұтқында болған. Ал 
Қарағандыдағы КАРЛАГ-та және 
КСРО-ның басқа да түрмелерінде 
тағы бір миллиондай адам жапа 
шегіпті.

Оқытушылар құрамы азап көр-
ген аналар Дәмеш Жүргенова-
ның естелігі, Тоқтар Бейісқұлов-
тың Күнжамал Майлина туралы, 
тарих ғылымдарының докторы 
Н.Шаханованың Фатима Ғабитова 
туралы, КСРО халық әртісі Роза 
Жаманованың әкесі мен анасы 
туралы естеліктерімен танысты.  

Түрме күңгірт 
Түнде жым-жырт
Уақыт демі тынғандай
Түнерген бұлт,
Түңілген жұрт,
Сенім сағы сынғандай.

– дегендей бұл нәубеттің азабын 
аға буын аз көрмеді.

Саяси қуғын – сүргін кезінде-

гі тұтқындардың ерлігі мен ерек-
шелігі сонда – олар адам айтқы-
сыз қиындыққа қарсы тұра білді, 
сұмдық әділетсіздікке төзді.

Халқымыздың әлі де болса, 
талай жерде ашылмай жатқан та-
рихын ашып, ел игілігіне айнал-
дыру тарихымыз үшін ғана емес, 
егемен Қазақстанның жас ұрпағы 
мен келешек ұрпағын патриоттық 
сезімге тәрбиелеу үшін қажет. 
Оқу орталығында әлі де осындай 
тақырыптар аясында игі шара-
лар жоспарланып, өз жалғасын 
табары сөзсіз. Мұражай қызмет-
керлері бүгінгі ұрпаққа жарқын 
болашақ, академия оқытушы-
ларының алдағы қызметтеріне 
сәттілік тілеп, алғыс білдірді. 

Нұргүл АЛИМБЕКОВА,
жалпы заң пәндері 

кафедрасының 
аға оқытушысы,  

полиция подполковнигі 

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

ТАРИХҚА ТАҒЗЫМ

НӘУБЕТ ҚҰРБАНДАРЫ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

Қазақстан Республикасы ІІМ М. Ес
болатов атындағы Алматы академиясы
ның жалпы заң пәндері кафедрасының 
бастығы полиция полковнигі Сұлтанов 
Сәлімжанның ұйымдас тыруымен кафедра 
оқытушылары 31 мамыр – Қазақстандағы 
саяси қуғынсүргін құрбандарын еске алу 
күніне байланысты «Саяси нәубет құрбан
дарының рухына тағзым!» атты ісшара 
аясында Алматы қаласындағы Ахмет 
Байтұрсын ұлының мұражайүйінде болды. 
«Ғалым ғұмырнамасы», «Тұлға тағылы
мынатағзым» атты ахметтану дәрісхана
сымен таныс ты.
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ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ

ПАЙЫМ

«МІНСІЗ СУДЬЯ» 
ҚАЛАЙ ҚАЛЫПТАСАДЫ?

БИЛЕР САЛҒАН ІЗБЕНЕН
МЕДИАЦИЯ

Алматы қаласында биыл Бірыңғай деректер 
қоймасы (БДҚ) жобасы іске қосылады. Сингапур 
елінде 30 жылдан бері қолданылып келе жатқан 
жобаның негізінде жасалған деректер қоймасы 
мемлекеттік органдар, коммерциялық ұйымдар 
мен академиялық институттарға арналған. Жоба 
сингапурлық CrimsonLogic PTE Ltd ІТ-компа-
ния сымен және қазақстандық «Алсеко» АҚ 
компаниясымен бірлесіп жасалған. 

– Бірыңғай деректер қоймасы үш кластерден 
тұрады. Әлеуметтік кластерде – адамға қаты-
сты білім беру, денсаулық сақтау, коммуналдық 
төлем, және т.б. туралы мәліметтер бір жерге 
жинақталады. Екіншіге – қаланың экономика-
лық бет-бейнесін көрсететін бизнес кластері. 
Мұндағы деректер кәсіпкерлік басқармасынан 
және бизнес-құрылымдардан алынады. Үшін-
ші кластерге – жер пайдалану сияқты ресурс 
дерегі шоғырланған, – дейді Алматы қалалық 
цифрландыру басқармасының бөлім басшысы 
А.Дәрменова.

Жоба аясында «Алсеко» компаниясы қала-
ның әкімшілік аудандары тұрғындарының саны-
на шаққандағы 2020 жылдың бірінші жартыжыл-
дығында жасалған коммуналдық төлемдердің 
бірыңғай базасын интеграциялаған болатын. 
Нәтижесінде коммуналдық қызмет көрсетушілер 
базалары 23%-ға және одан жоғары көрсеткішке 
артқанын көрсеткен. Мысалы, «Алматы су» ме-
кемесінде тұтынушылар базасы 258 мың адамға 
өссе, жеке шоттарда жеке есептегіш құралдары 
жоқ 87 мыңнан астам тұтынушы анықталған, бұл 
компания аударымының тек наурыз айында ғана 
58,7 млн теңгеге және сәуір айында 55,5 млн тең-
геге ұлғаюына әкелген. «Алматы жылу жүйесі» 
мекемесі де осы кезеңде (2020 және 2021 жылғы 
сәуір) ыстық сумен жабдықтауға талдау жасап-
ты. Талдау нәтижесі кіріс бөлігі 57,8 млн теңгені 
(11%) құрағанын, ал тұтынушылар базасы 243 
387 адамға (34,5%) өскенін көрсеткен.

– Біз тәжірибе ретінде Жетісу және Наурыз-

бай аудандарын алып қарадық. Нәтижесінде 
Жетісу ауданында тіркелген тұрғындар саны 
Наурызбай ауданына қарағанда небары 30%-ға 
артық, бірақ төлем мөлшері 15 есе көп. Соған 
қарағанда Наурызбай ауданында коммуналдық 
қызметті тұтынушылар саны коммуналдық қыз-
мет көрсетушілердің базасында тіркелгендерден 
әлдеқайда көп деген болжам жасауға болады. 
2021 жылдың наурыз айында интеграцияланған 
деректер коммуналдық төлем түбіртектеріне 
енгізілді және онда нақты мекенжайда тіркелген 
тұрғындардың саны анық көрсетілген. Комму-
налдық қызмет көрсетуші компания кірістерінің 
өсуі инфрақұрылымды кеңейтіп, жаңғырту жұ-
мысының көлемін ұлғайтуға ықпал етеді, – деді 
Аида Дәрменова.  

Цифрландыру басқармасының бөлім бас-
шысы деректерді басқарудың келесі жобасы 
Алматы колледждері мен жоғары оқу орындары 
түлектерінің жұмысқа орналасуына қатысты 
екеніне назар аударды. Жыл сайын қаладағы оқу 
орындарын 50 мыңға жуық жас маман бітіріп 
шығады. Алайда олардың әрі қарайғы тағдыры 
белгісіз. Туған жеріне қайта ма әлде мамандығы 
бойынша жұмыс істей ме, бұл жағы ешкімді 
алаңдатпайды. Бұл мәселе, әсіресе, мемлекеттік 
білім гранты бойынша оқығандар үшін өте өзек-
ті болып табылады. Яғни, грант арқылы оқыған 
мамандықтар еңбек нарығында сұранысқа ие ме? 
Жұмыс берушілер Алматының қандай колледж-
дері мен жоғары оқу орындарының түлектерін 
қызметке алғысы келеді? Мектеп түлектері оқуға 
түсерде қандай мамандықтар мен университет-
терге назар аударғаны жөн? Алматы қаласының 
әкімдігі осы және басқа да сұрақтарға жауап-
тарды «Атамекен» ҰКП, Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі, «Учет.кз» компа-
ниясымен бірлесе отырып, талқылайтын болады. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

«Заң – мемлекеттің тоғыз қабат, тор көзді 
сауыты» деп еді кезінде қазақтың кемеңгер ұл-
дарының бірі, жазушы Шерхан Мұртаза. Себебі, 
азаматтардың қорғаны да, сүйенері де – заң. Бола-
шағын жарқын еткісі келген елдердің әр қадамын 
құқықтық тұрғыдан реттеп, заңдық негіздерді жан-
жақты жасайтыны сондықтан.

Біздің елімізде де отандық заңдарды халық-
аралық талапқа сай етіп, барлық қарым-қаты-
насты құқықтық жақтан үйлестіру бағытында 
атқарылған істер ауқымды. Соның ішінде биылғы 
жыл әкімшілік әділет институтының іргетасының 
қаланып, құқықтық кеңістікке жаңа Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексінің қабылдануымен есте 
қалмақ. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев өзінің кезекті 
Жолдауында әкімшілік әділеттің маңызына тоқта-
лып, мемлекеттік құрылымдардың әрекеті мен әре-
кетсіздігіне қатысты дау айтқанда жеке және заңды 
тұлғалардың теңсіздік ахуалында қалатынын сынға 
алған болатын. Расында мемлекеттік органдардың 
кадрлық, материалдық, техникалық мүмкіндігі мен 
жеке арызданушылар мүмкіндігі ешбір салысты-
руға келмейді. Өз сөзін дәлелдеудің қиындығын 
білген соң азаматтар мемлекеттік орган жұмы-
сына қатысты арыз-шағым беруден жасқанады. 
Көпшілігі мұны нәтижесіз тірлік санайды. Ал жаңа 
кодекс осы уақытқа дейін орын алған жоғарыдағы 
кемшіліктерді жойып, жария-құқықтық дауларды 
оңтайлы шешуге бағытталғанын атап өткен жөн. 
Президент тапсырмасына сай дайындалып, шілде 
айынан бастап қолданысқа енгізілгелі отырған ко-
декстің жаңашылдығы аз емес. 

Әкімшілік әділеттің өркендеуіне жол ашатын 
бұл құжаттың басты артықшылықтары қазір қоғам 
тарапынан қызу талқылануда. Әсіресе, кодекс мем-
лекеттік құрылымдар жұмысына көңілі толмаған-
мен, әуре-сарсаңнан қорқып үнсіз жүрген жандарға 
үлкен үміт сыйлайды. Өйткені, ендігі жерде сот 
алаңында жария-құқықтық дау қаралған кезде 

мемлекеттік құрылымдар мен қарапайым азаматтар 
теңдей мүмкіндікке ие. Сонымен бірге, мемлекет-
тік құрылымдар мен квазисектор өкілдері енді тек 
жауапкер болады да, дәлелдер жинақтау, айғақтар 
іздеп, ұсыну соларға жүктелмек. Бұған қоса, сот-
тың процестік құқықтарын теріс пайдаланып, 
процестік міндеттерді орындамаған тұлғаларға ақ-
шалай өндіріп алу құқығы қолданылады. Келесі бір 
ерекшелік, кодексте тараптарды татуластыру, дауды 
бітімгершілікпен шешу шараларын қолдануға да 
кең жол ашылған.

Тағы бір атап өтерлік жаңалық – судья бел-
сенділігіне қатысты. Бұрын судья қос тараптың 
ұсынған дәлел, дәйегімен шектелетін. Оның шең-
берінен шығуға құқықтық тұрғыдан мүмкіндігі жоқ 
еді. Ал Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекске сай 
судьялар істі әділ таразылап, тура шешім қабылдау 
үшін өзі қажет деп тапқан құжаттар мен дәлелдерді 
қосымша сұратуға құқылы. 

Сот шешімдерінің орындалмай, орта жолда қа-
латыны да біраз уақыттан бері айтылып, көрсетіліп 
келе жатқан өзекті мәселенің бірі. Жаңа кодексте 
оның да шешімін табуға әрекет жасалған. Осылай-
ша жаңа заң бойынша судья шешім шығарған соң, 
оның орындалуын да тікелей қадағалайды. Лауа-
зымды тұлға немесе жауап беруші тарап шешімді 
орындамаған жағдайда олардан 50-ден 100 АЕК 
мөлшерінде қаржы өндіріледі. Шешім орындал-
майынша, судья ол адамды жауапкершіліктен 
босатпайды.

Санаулы мерзімнен кейін тәжірибеге енгізіл-
гелі отырған жаңа кодекс елімізде жаңа әкімшілік 
соттардың құрылуына ұйытқы болды. Соған орай 
Жоғарғы Соттың жетекшілігімен жаңа салаға 
бейімделген судьялар мен мамандарды дайындау 
жұмыстары белсенді жүргізіліп жатыр. 

Біржан ҚАДЖИАҚПАРОВ,  
Көкпекті аудандық № 2 сотының төрағасы

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Сот билігіндегі қызметін Жоғарғы Сот төрағасы 
Ж.Асанов жұртшылықты ашық диалогқа шақыру-
дан бастағанын білеміз. Сөйтіп үнемі азаматтарға 
үндеу жариялап, көпшілікпен ашық байланыс 
орнатудың нәтижесінде 2018 жылы «Сот жүйесін 
жетілдірудің 7 түйіні» атты жаңа жоба жарық көр-
ген еді. Әр жобаны жүзеге асыру үшін Жоғарғы 
Сотта судьялар мен сот қызметкерлерінен жеті жұ-
мыс тобы құрылып, мәселелерді шешудің жүйелі 
механизмі жасақталды. Әр жобаның бағыты мен 
мақсаты өзгеше болғанымен, негізгі идея ортақ, ол 
– халықтың сотқа деген сенімін арттыру. 

Осы ретте судьялардың сот төрелігін жүзеге 
асыру сапасына баса көңіл бөлінді. Судьяның мем-
лекет атынан шығарған әр сот актісі көпшілікке 
түсінікті, заңды, негізді болуы үшін жаңаша ереже-
лер қолданысқа енгізілді. Онда қазының сот актісін 
шығаруына түрткі болған жайларды тараптарға 
түсіндіруінен бастап, сот актісін дайындаудың тех-
никалық талаптарына дейін қамтылған. 

Тәуелсіздіктің отыз жылында сот билігінің 
ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында көптеген 
іс шаралар қолға алынып, терең реформалар жүр-
гізілді. Соның ішінде сот билігінің шоқтығы биік 
жаңа бағыты – жоғарыда айтылған «Сот төрелі-
гінің 7 түйіні» деуге болады. Ол ашықтық пен 
қолжетімділік жолындағы ілкімді істерді барынша 
заманауи жүзеге асыруға жол ашты. 

Соның ішінде «Мінсіз судья» жобасына ерек-
ше тоқталғым келеді. Оның мақсаты адал, әділ, 
намыс ты, ардан аттамайтын, қоғамның сеніміне 
енген жоғары кәсіби қабілетті мінсіз судьяны 
қалыптас тыру еді. Сол үшін судьялар жұмысының 
сапасына, моральды-этикалық қабілетіне, тәуел-
сіздігіне  ерекше мән берілді. Судья екі тарапты да 
бірге шақырып, еш кедергісіз теңдей тыңдап, әр 
талабы мен шағымына мұқият зер салып, екі жаққа 
да сот шешімін шығаруға негіз болған жайттарды 
сауатты әрі қарапайым тілмен түсіндіре білсе, сот-

тан жеңіліс тауып шыққан тарап та сот қызметіне 
көңілі толып қайтады. 

Мінсіз судья келбетін қалыптастыру тек қазы-
ларға қойылатын талап, міндетпен шектелмейді. 
Заман талабына сай сот ғимараты, сот процесін 
ұйымдастыру, сот актісін әзірлеу, адамдармен сөй-
лескенде мәдениетті сақтау, азаматтарға  жасалған 
жағдай – барлығы да мінсіз болуы керек. «Сапалы 
сот актісі, шағымға берген жауабыңыз, сөйлесу 
мәдениетіңіз арқылы Сіз халықтың құрметіне ие 
боласыз» деді Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асанов 
судьяларға. Жоғары Сот Кеңесі басшылығының 
белсенді позициясының арқасында судьяларды 
іріктеудің озық үлгілері енгізілді. Жас судьялардың 
да, қызметтегі судьялардың да кәсіби, іскерлік, 
жеке қасиеттерін шыңдауға жағдай жасалды. 

«Мінсіз судья» қалыптастырудың басты қағи-
дасы Судьялық әдеп кодексінде толық қамтылған. 
Онда судьялардың қызметтегі және қызметтен тыс 
уақыттағы мінез-құлқы мен жүріс-тұрысының 
нормалары бекітілген. Судьяның кәсіби міндетін 
атқарғанда, сонымен қатар, жұмыстан тыс уақытта 
әдеп принциптерін сақтауы, сапалы, кәсіби, жоғары 
рухани принциптерге ие судьялар корпусын жа-
сақтау негізделген. 

«Мінсіз судья» бағдарламасына сай судья 
біріншіден, жан-жақты білімді, мәдениетті, па-
расатты болуы керек. Екіншіден, өмірлік, кәсіби 
мол тәжірибесі, жақсы мен жаманның ара жігін 
ажырата білетін, ары таза, мәдениетті, әділетті 
шешім қабылдауға жаны құштар, өз ұстанымына 
адал, сыртқы ықпалдан сескенбейтін тұлға болуы 
қажет. Тәуелсіз елдің әрбір судьясы мінсіз келбет-
пен еңбек етуге барлық жағдай жасалып, айқын 
бағыт көрсетілген. Бұл біздің жұмысты жеңілдете 
түседі!

Бауыржан ШАЙДУЛЛИН,
Ақтау қалалық сотының судьясы 

Қазақтың ежелгі құқықтық құжаттары-
ның барлығы дауды бейбіт жолмен шешуге 
бағытталған. «Қасым ханның қасқа жолы», 
«Есім ханның ескі жолы», «әз-Тәукенің Жеті 
жарғысы» деген атпен тарихта қалған қазақы 
заңнамалардың өн бойы ізгілікке құрылып, кез 
келген келіспеушілікті ортақ мәмілемен реттеу-
ге негізделген. Заңы пәрмені, биі мықты болған 
сол заманда тентекті түзеу үшін арнайы түрме 
салынбаған. Сөз қадірін түсінген, бидің әмірін 
екі еткен халық тәртіпке бағынып, ел бірлігін 
сақтауға мүдделік танытқан еді.  

Міне сол ғасырлар бойы салтанат құрып, 
елдіктің күретамырына айналған дала заңынан 
Кеңес Одағы кезінде қол үзіп қалғанымыз бел-
гілі. Тәуелсіздік өшкенімізді жандырды. Бүгінде 
билер жасаған бітімгершілік дәстүрі медиация 
ретінде жаңғырып, тәжірибеге енгізіліп отыр. 
Қазақстанда «Медиация туралы» заңның қабыл-
данып, толыққанды жұмыс істеп жатқанына да 
10 жылдың жүзі болыпты. 

Он жыл кез келген бастаманың нәтижесіне 
сараптама жасап, ой түюге жеткілікті уақыт. 
Мұны медиацияға қатысты да айтуға болады. 
Әрине, жаңалықтың бәрі бірден жалпыхалықтық 
сұранысқа ие бола бермейді. «Медиация тура-
лы» заңды да жұртшылық оң қабылдай қойған 
жоқ.  Медиатор, партисипативтік келісім деген 
тіркестерді азаматтардың таңсық көргені рас. 
Сондықтан бітімгершіліктің маңызын түсін-
діріп, мәнін арттыру бағытында кешенді жұ-
мыстарды қолға алуға тура келді. Бұл үшін аз 
күш жұмсалмады. Ең алдымен республикадағы 
барлық соттар сауатты медиаторлар шоғырын 
қалыптастырып, медиация кабинеттерінің 
ашылуына ұйтқы болды. Әр өңірдегі сыйлы, 
елге сөзі өтімді, білімді жандар медиаторлыққа 
тартылды. Басында белсенді болмағанымен, 
дауласқан екі тарапқа арағайындық жасап, ор-
тақ келісімге келтіруге аймақтағы медиаторлар 
да төселіп алды. Кейіннен медиацияның аясы 
кеңейіп, мәмілеге келтіретіндер қатары көбейді. 
Бастапқы кезде тек медиаторлар ғана тараптарды 
татуластыруға әрекет етсе, кейіннен заңнама-
ларға өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, 
адвокаттардың, нотариустардың, ақсақалдар-

дың, Билер кеңесінің дауға араласуына жол 
ашылды.  

Медиацияның мақсат, міндетін түсіндіріп, 
қолданыс аясын кеңейту үшін әкімдік, Қазақстан 
халқы ассамблеясы, Кәсіподақтар федерациясы, 
Кәсіпкерлер палатасы, адвокаттар алқасы секілді 
ұйым, мекемелермен меморандум жасалып, бірі-
гіп еңбек ету келісілді.  

Мұндай тоқтаусыз еңбек зая кеткен жоқ. Бү-
гінде әрбір өңірдегі Билер кеңестерінің жұмысы 
бір жүйеге түскен. Ақсақалдар алқасы құрылған 
аймақтарда да даулардың сотқа жетпей реттелуі-
не бар мүмкіндік жасалған. Сонымен бірге, су-
дьялар мен сот қызметкерлері «Медиация тура-
лы» заң қабылданған уақыттан бері заңнаманың 
артықшылығы мен игілігін тұрақты насихаттап 
келеді.  

Бүгінгі күні Қазақстанда және әлемнің бар-
лық жетекші мемлекеттерінде дау-жанжалдар-
ды шешудің аса маңызды және перспективалы 
рәсімінің бірі – дауларды сотқа дейін шешу 
болып табылады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
дауды сотта шешкеннен гөрі, сотқа дейін реттеу 
институтын қолдану арқылы реттеудің бірта-
лай артықшылығы бар. Соның ішінде татуласу 
рәсімдері уақыт пен қаржыны үнемдеп, өзара 
сыйластықты сақтауға ықпалды. Егер тереңірек 
қарастыратын болсақ, медиацияны сотқа жет-
кізбей қолдану үлкен пайда әкеледі. Атап айтар 
болсақ, іскерлік беделді сақтауға және дауды 
реттеудің салыстырмалы түрде көп шығынсыз 
жүзеге асуына көмектеседі. Себебі, дауды сот өн-
дірісі арқылы реттеу елеулі қаржылық шығынды 
қажет етеді.  

Медиацияның осы секілді тиімді тетіктері 
мен маңызын түсінгендіктен, қазіргі кезде бұл 
институтты жандандыра түсуге талап жасалуда. 
Айталық, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының бастамасымен жасалған «Сот төрелі-
гінің 7 түйіні» бағдарламасының бір жобасы 
«Татуласу: сотқа дейін, сотта» деп аталып, онда 
қос тарапты бітімге келтірудің басты әдістері 
қарастырылған. 

Алмагүл ДУСИМОВА,
Жаңаөзен қалалық сотының судьясы 

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

АЗАМАТТАРДЫҢ СҮЙЕНЕРІ – 

ЗАҢ 

СИНГАПУРЛЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ 
НЕГІЗДЕЛГЕН ЖОБА

БАСТАМА
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ТАРАТУ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Пав-
лодар қаласы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы 
даңғылы, 55, Пушкин көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 
4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарландыру-
ды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева»,  Газеттерге, журнал-
дарға және сайттарға хабарландыру қабылдау 
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.

қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай кө-
шесі, 78, 105-кеңсе.Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖК «TRade and service», 
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Gold Capital»  Нұр-Сұлтан қ., Абай 
көше сі, 78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 

8(702)839-90-86.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов 
көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24,  
8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков 
көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай кө-
шесі 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, Пе-
тропавл 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.

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

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 көше сі 
31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 87774348344 
және Ақтау қаласы.

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

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), дирек-
торы 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.

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, 
 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, Қойкелді кө-
шесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.: 
(87152) 46-74-77, 8-777-228-64-13.

ЖК «Reklam Servise», Тараз қаласы, Төле би 
көшесі, 73 (ауладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, ұялы 
тел: 87019457336 Татьяна.

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

ӘРТҮРЛІ

ПІКІР АЙМАҚ

Жегіқұртқа төзбеушілік мәде-
ниетін қалыптастыру дамыған 
елдердің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясының маңызды 
элементтерінің бірі болып сана-
лады. Швеция, Ұлыбритания 
сияқты еуропалық елдерде азамат-
тардың ақпаратқа қолжетімділігі, 
құқықтық мәдениеттің жоғары 
деңгейі және халықтың этикалық 
нормаларды сақтауы – мемлекеттің 
тұрақтылығы мен өсіп-өркендеуінің 
кепілі. 

Азаматтардың сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы құқықтық санасын қа-
лыптастырудың шетелдік тәжірибесін 
зерделеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
төзбеушілік жағдайын қандай құралдар-
мен, әдістермен, қандай нысанда жасау
ға және сыбайлас жемқорлық қылмыс 
деңгейін азайтуға болатыны туралы 
ақпарат алудың маңызды тәсілдерінің 
бірі болып саналады. Шетел мемле-
кеттерінің практикасын таныпбілу 
мен есепке алу сыбайлас жемқор-

Кәсіпкерлердің сигналынан кейін 
Жетісу көлік прокуратурасының мо-
бильдік тобы Алматы қаласы бойын-
ша көліктік бақылау инспекциясының 
заңды тұлғаға тиесілі кірме жол мен 
бағыттамалы бұрманы пайдаланудың 
тоқтатылғанын анықтады. Осылайша, 
инспекция ағымдағы жылғы 815 ақпан 
аралығында «Қазвторчермет»АҚ 
Алматы облыстық филиалының қыз-
метінде субъектіге бару арқылы про-
филактикалық бақылау және қадаға-
лау жүргізді. Бақылау нәтижесінде 
кемшілікті жою туралы нұсқама берді. 
Кейіннен прокурорлық тексеру көр-

сеткендей, кірме жол мен бағытта-
малық бұрманы жаба отырып, Инс
пекция қолданыстағы заңнаманың 
талаптарын өрескел бұзды, бірінші ке-
зекте Мемлекет басшысының шағын 
кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіне 
бару арқылы тексерулер мен профи-
лактикалық бақылау мен қадағалау 
жүргізуге тыйым салу туралы тала-
бын елемеді. Осылайша прокуратура 
актісі бойынша «Қазвторчермет»АҚ 
Алматы филиалының кірме жолы мен 
бағыттамалы бұрмасын пайдалануға 
тыйым салуының күші жойылды. Ин-
спекция бөлімінің бастығы тәртіптік 

жауапкершілікке тартылды.
Қазіргі уақытта прокуратура орган

дарының мобильдік топтары кәсіп-
керлер құқықтарын бұзуға жедел ден 
қоюдың нақты құралына айналды. Кез 
келген кәсіпкер қазір көлік прокура-
турасының органдарына төмендегі 
телефондар арқылы хабарласып, бақы-
лаушы органдардың ісәрекеттерінің 
заңдылығын бағалауды талап ете ала-
ды. Жетісу көлік прокуратурасының 
сенім телефондары: 8 7272 291190, 
8 708 1457879.

Жетісу көлік прокуратурасы

Облыстағы эпидемиоло-
гиялық ахуалға байланысты 
биылғы оқу жылының басым 
бөлігі қашықтықтан оқытылды.  
Ақпараттық технологияларды 
қолдана отырып қашықтан оқы-
ту, оқушылар мен ұстаздардың 
білімі мен білігін жаңаша дамы-
туға мүмкіндік берді.

Қашықтықтан оқытуға қара-
мастан биыл оқушылардың жетіс
тіктері жаман болмады. Биылғы 
түлектердің 227сі «Алтын белгіге», 
359ы «Үздік аттестатқа» үміткер. 
Соңғы үш жылмен салыстырғанда 

«АЛТЫН БЕЛГІДЕН» 
ҮМІТКЕРЛЕР КӨБЕЙДІ

«Алтын белгі» иегерлері шамамен 30%ға, үздік аттестатпен бітіргендер  40%ға 
артты. 

Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадада Маңғыс
тау облысының дарынды оқушылары 29 медальға ие болды.

Олимпиада нәтижесі бойынша Маңғыстау облысы командалық ІІ орынды, 
Ақтау қаласының «Біліминновация» лицейі ІІ орынды, Мұнайлы ауданы №3 
жалпы білім беретін мектебі «Үздік олимпиадалық ауыл мектебі» ретінде таңдал-
ды.

Елімізде әрбір педагог ерекше мәртебеге ие. Мемлекет тарапынан әрбір пе-
дагогтың үздіксіз дамуына барлық жағдай жасалып келеді. Осыған байланысты 
биыл алғаш рет «Маңғыстау облысының білім беру саласына қосқан үлесі үшін» 
төсбелгісі тағайындалды. 

Педагогтардың шеберлігі нәтижесінде Ақтау қаласы №14 мектебінің химия 
пәні мұғалімі Түлембетова Айсұлу Бағытқызы елімізде алғаш рет тағайындалған 
«Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» құрметті атағын, облыстың бес мұғалімі 
республикалық «Үздік педагог» атағын иеленді.

Облыс әкімі Серікбай Трұмов оқушылар мен ұстаздарды  оқу жылының 
аяқталуымен құттықтап, алдағы білім сынағында жақсы көрсеткішке қол жет-
кізулерін тіледі.

«Құрметті ұстаздар, қадірлі оқушылар! Сіздерді оқу жылының аяқталуы
мен шын жүректен құттықтаймын! Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеудің 
жаңа ережесінде түлектерге ерекше жағдайлар жасалды. Биыл бітіретін 7011 
түлектің барлығы дерлік ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып жатыр. Мектеп 
түлектеріне сынақтан сүрінбей өтіп, мемлекеттік грант алып, қалаған маман-
дықтарының иесі атануларына тілектеспін! Құрметті түлектер! Туған өлкенің 
өсіпөркендеуіне үлес қосар білімді, білікті, озат, шын мәніндегі нағыз алтын 
түлек болуларыңызға тілекшімін.Тәуелсіз Қазақстанның туын биік ұстар аза-
мат болыңыздар!» – делінген құттықтауда.  

Жазира ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ

ПАРАҚОРЛЫҚ ДАМУҒА КЕДЕРГІ

ҚАДАҒАЛАУ

Прокуратура кәсіпкерлер құқығын қорғайды 

6. НұрСұлтан қаласы мамандандырылған ауданаралық эконо микалық 
сотының 2021 жылғы 25 мамырдағы ұйғарымымен «ECODOS engineering» 
ЖШСне, БСН 070340017037, қатысты оңалту рәсімдерін қолдану туралы 
азаматтық іс қозғалды. Несиегерлердің талапшағымдарын уақытша әкімші 
мына мекенжайда қабылдайды: НұрСұлтан қаласы, 38көше, 34үй, 65пәтер. 

7. «Баянауыл ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» 
ММ, БСН 990840001348, бірігу жолымен «Баянауыл ауданының Қаржы 
бөлімі» ММ, БСН 060140004610. қосылып, өзінің «Баянауыл ауданының 
экономика және қаржы бөлімі» ММ болып қайта құрылатыны туралы 
хабарлайды. Талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Баянауыл ауылы, 
Сатпаев көшесі, 34 үй.

9. Қостанай облысы МАЭСның ұйғарымымен Беркенов И.Ж ш/қ
на, ЖСН 660101306867, қатысты оңалту рәсімдерін қолдану туралы іс 
қозғалды. Барлық сұрақтар бойынша судья А.Болатұлына жүгіну қажет. 
Тел.: 87142548546, эл.пошта 7142475@sud.kz

10. 2021 жылғы 14 мамырда Бейімбет Майлин аудандық сотында 
Әйет ауылы, Республика көшесі, 65үй мекенжайында тұратын Лаврик 
Татьяна Викторовнаның өтініші бойынша 17.03.1972 ж.туған Лаврик Олег 
Валентиновичті хабарсыз кеткен деп тану туралы азаматтық іс қозғалды. 
О.В.Лавриктің жүрген жері туралы білетін адамдардың осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап үш ай мерзім ішінде мына мекенжайға 
хабарласулары қажет: ҚР, Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, 
Әйет ауылы, Тобыл көшесі, 36. Тел.: 8 (71436) 36356, 8 (71436) 36730, 
эл.мекенжайы: 100221@sud.kz

15. «Қостанай қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 
«Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй қатынастары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесін қайта ұйымдастыру туралы» Қостанай қаласы әкімдігінің 2021 
жылғы 29.04. №796 қаулысының негізінде «Қостанай қаласы әкімдігінің 
тұрғын үй қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесін «Қостанай қаласы 
әкімдігінің тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қосу жолымен қайта 
құру туралы хабарлайды.Талаптар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай ішінде Қостанай қаласы, Пушкин көшесі, 98 мекенжайы 
бойынша қабылдайды, телефоны  87142575746.

16. «ЛТО Групп» ЖШС, БСН 160640025503 (әрі қарай – Серіктестік), 
заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әйтеке би көшесі, 
55, Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының 14.05.2021 ж. 
№3 хаттамасымен Серіктестіктің жарғылық капиталын азайту жөнінде 
шешім қабылданғанын хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады:Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әйтеке би көшесі, 55. Тел.: 
87273560577, ішкі 281, 511, ұялы: 87779504541. 

2. «Pay Agent» ЖШСн, БСН 161040013623, тарату туралы шешім қабыл
дады, кредиторлардың талаптары осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай ішінде, мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы облысы, 
Қапшағай қаласы, Индустриальная көшесі, 6/1 үй, 040800 пошта индексі.

3.  «ЖезказганГорОформление» ЖШС, БСН080640016537, тара тылғаны 
туралы хабарлайды. Шағымдар ҚР, Қарағанды обл., Жезқазған қаласы, 
Холмецкий ксі, 4А мекенжай бойынша, хабар ландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай ішінде қабылданады.

5. «ЗАЩИТА УБА» ЖШС (әрі қарай  Серіктестік) 2021 жылғы  9 маусымда сағат 
10.00де ҚР, ШҚО, Шемонаиха ауданы, Жоғарғы Үлбі ауылы, Бейбітшілік көшесі, 2А 
(мәдениет үйінің ғимараты) мекенжайында өтетін қатысушылардың кезектен тыс жалпы 
жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселенің қосылғаны туралы ескертеді. 

Күн тәртібіне қосылған қосымша мәселе: 
18. «ЗАЩИТА УБА» ЖШСнің атқарушы органының сыйақы беру және еңбек 

шарттарын белгілеу.

13. «Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының «Қазақстан 
Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары 
дирекциясы» ШЖҚдағы РМК «Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының 
жекелеген кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2021 жылғы 20 мамырдағы № 335 қаулысына сәйкес, «Алматы қаласындағы 
Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының әкімшілік ғимараттары 
дирекциясы» ШЖҚ РМКның оған қосу арқылы өзінің қайта ұйымдастырылуы 
туралы хабарлайды. Кредиторлардың наразылықтары хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: НұрСұлтан қаласы, 
Мәңгілік Ел даңғылы, 6 «Үкімет Үйі», тел.8 (7172) 745031.

14. Ақмола облысының Степногорск қалалық сотының 2021 жылғы 25 мамырдағы 
ұйғарымымен Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 5 ықшам аудан, 21үй, 92пәтер 
мекенжайында тұратын Эйхвальд Оксана Александровнаның өтініші бойынша Ақмола 
облысы, Еңбекшілдер ауданы, Степняк қаласында 18.07.1984 жылы туған, Ақмола облысы, 
Біржан сал ауданы, Көшербаев көшесі, 53үй мекенжайында уақытша тұрған Мещеряков 
Григорий Александровичті хабарсыз кеткен деп тану туралы азаматтық іс қозғалды. Г.А. 
Мещеряковтың жүрген жері туралы білетін адамдардың осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына телефонға хабарласулары қажет: 8(7162)61038.

Алматы қалалық сотының басшылығы, Соттар әкімшісі мен 
Судьялар одағының Алматы қалалық филиалы Алматы қалалық 
сотының судьясы Умаров Жұмахан Абжанұлына 

анасының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

4. «Trident Holding» (Трайдент Холдинг) ЖШС, БСН 121240000945, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талапшағымдар осы хабар
ландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 125үй, 4пәтер. Тел.: 
87773458982. 

8. «ALTYNSHATYR QURYLYS» ЖШС, БСН 200540008738, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талапшағымдар осы хабар ландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
кабылданады: НұрСұлтан қ., ӘлФараби даңғылы, 47 үй. Тел.87014331865

11. «Достық» ауыл шаруашылық өндірістік кооператив» өндірістік 
кооперативі ұйымы, БСН 170240032385, өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚАЗАҚСТАН, Алматы 
облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Абай көшесі, 322 үй.
Тел. 87073946313

12. «Казына7» Сельскохозяйственный производственный кооператив 
ұйымы, БСН 170240035280, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. 
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Актөбе облысы, Мұқалжар ауд, Құмсай 
ауылы, Еңбекші көш, 14 үй. 14 п. Тел. 87024077733.  

18. «Сығанақ тарихимәдени қорықмұражайы» Қоғамдық бірлестігі, БСН 
160840005427, өзінің қызметінің тоқтатылғандығын хабарлайды. Талаптар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде қабылданады. 
Мекенжайы: Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кенті, 
Мұсаханов көшесі, 17 үй. Тел.: 8 701 165 39 55

19. «Беркут Атырау» ЖШС өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талапшағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Атырау облысы, 
Атырау қаласы, Жұмыскер ықшам ауданы, Меңдекеш Сатыбалдиев көшесі, 
58үй, пошта индексі 060000. Тел.: 8 702 027 45 94

лыққа қарсы қызметтегі қателіктер, 
қарамақайшылықтарды болдырмау ға 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес стратегиясында дұрыс тәсілдерді 
таңдау ға мүмкіндік береді. 

Осыдан 10 жыл бұрын сыбайлас 
жемқорлық Грузияның барлық салала-
рында дендеген болатын. Мемлекеттік 
қызметтердің барлығын дерлік алу үшін 
пара сұрайтын – жүргізуші куәлігін 

алуға немесе мүлік пен бизнесті тірке-
генге сонымен қатар, паспорт алу, үй 
құрылысы мен жоғары оқу орнына түсу, 
т.б. Үкімет «нөлдік төзімділік» сая саты 
шеңберінде қабылдаған шаралар әртүр-
лі мемлекеттік қызметтерде бейресми 
төлемдер ауқымын күрт қысқартты. 
Бүкіләлемдік банк сарапшылары бү-
гінгі күні көптеген көрсеткіштер бо
йынша «Грузия Еуропалық одақтың 
ең дамыған елдеріне біршама жақын-
дады» деп атап көрсетеді. 2014 жылы 
«Transparency International» сыбайлас 
жемқорлық индексіне сәйкес, Грузия 
әлемнің тіркелген 174 мемлекеті ара-
сында 50ші орынды, ал 2004 жылы 
85ші орынды иеленген. Ашықтық 
тепетеңдікті қамтамасыз ету және 
қоғамда сыбайлас жемқорлық көріні-
стеріне төзбеушілікті қалыптастыру 
үшін алғышарт болып табылады. 

Альмира АБИЛОВА,
Көкшетау қалалық соты 

кеңсесінің жетекші маманы
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
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БІЛГЕН ЖӨН

Елімізде тәуелсіздіктің алғашқы күнінен бастап 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарала-
ры қолға алынып, оларды кезең-кезеңімен жүзеге 
асыру жолдары нақтыланды. Мысалы, «Қазақстан 
– 2050» стратегиясы қабылданып, онда жемқор-
лықпен күрестің жаңа тәсілдері белгіленді. Мұн-
дағы басты ерекшелік – жемқорлықтың салдарымен 
күресуге емес, оның алдын алу шараларына басым-
дық берілгені. Стратегия мемлекет пен қоғамды 
келеңсіз құбылыспен күресте біріге қимылдауға 
бағыттап, ел азаматтарының алдына жемқорлыққа 
төзбеу мәдениетін қалыптастыру міндетін қойды. 
Елбасы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһан-
дық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-әрекет барысында жалпы 
жұртшылықтың оны жек көруі күрестің қуатты 
құралына айналуы тиістігін айрықша атады және 
оған бүкіл қоғамды белсене атсалысуға шақырды. 
Бұл мақсат үдесінен шығуда азаматтық қоғам, саяси 
партиялар мен үкіметтік емес ұйымдар белсенді 
тартылуда. Себебі, өзіндік табыс код, әлеуетіміз бен 
құндылықтарымызды сақтай отырып жемқорлыққа 
жол бермеу баршаға ортақ іс.

2015–2025 жылдарға арналған сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы бағдарламасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бой-
ынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту 
жан-жақты қамтылған. Осы орайда, Transparency 
International халықаралық ұйымының – Транспа-
ренси Қазақстан ұлттық филиалы құрылды. Оның 
қызметі жемқорлықтың жолын кесудегі озық 
тәжірибелерді зерттеп, тиімді әдіс-тәсілдерді қол-
данысқа бейімдеуге бағдарланған. Өткен жылдың 
қорытындысы бойынша сыбайлас жемқорлықты 
қабылдаудың әлемдік индексінде біздің еліміз 
100-ден 38 балл алды. Бұл жоғары көрсеткіш са-
налатындықтан, Transparency International ұйымы 
оң баға берді. Еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимылдарды реттейтін халықаралық және 
ұлттық құжаттар БҰҰ-ның сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы конвенциясының талаптарымен үндеседі. 
Қазақстан аталған конвенцияны «Біріккен Ұлттар 
Ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы Конвен-
циясын ратификациялау туралы» заңымен ратифи-
кациялады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнін-
дегі Ыстамбұл жоспарының ұсынымдарын іске 
асыру бойынша Парижде өткен жиында Қазақстан-
ның заң үстемдігін қамтамасыз етуі, оның ішінде 
сот жүйесіндегі оңтайлы өзгерістері ерекше атал-
ды. Мәселен, сот саласындағы жүйелі реформалар 
нәтижесінде азаматтардың сотқа жүгіну мүмкіндік-
тері артып, бюрократиялық тосқауылдар мен про-
цессуалдық байланыстар азайды. Азаматтар бүгінгі 
таңда қызметтер мен кеңестерді кедергісіз алуда. 
«Сот төрелігінің жеті түйіні» аясында судьялар мен 
судьялыққа үміткерлерге қойылар талаптар күшей-
тілді. «Мінсіз судья» жобасында болашақ судья-
ларды неғұрлым сапалы іріктеу және олардың сот 
төрелігіне үлкен жауапкершілікпен келу міндеттері 
айқындалған. Ғаламтор арқылы бақылау соттар-
дың ғана емес, сонымен бірге, жалпы мемлекеттік 
қызметтің ашықтығын қамтамасыз етуде. Бүгінде 
сот жұмысы барынша ашық. Халықпен байланыс 
жүйелі жолға қойылған. Ал, ашықтық жемқорлыққа 
жол бермеудің кепілі. Жүйе жұмысына ендірілген 
озық технологиялар жетістігі өз кезегінде еліміздің 
түрлі халықаралық рейтингтердегі позициясын 
жақсартты. Мұның бәрі елімізде жемқорлықпен 
күрес шараларының  дүниежүзілік талаптарға сай 
жүргізіліп жатқанының анық көрінісі деуге толық 
негіз бар. 

Анар ӘБІЛОВА,
Алматы қаласының мамандандырылған

ауданаралық экономикалық сотының 
судьясы

Бүгінгі таңда мас күйде көлік басқару 
және тағы басқа бірқатар қауіпті құқық- 
бұзушылықтар үшін жауапкершіліктер 
күшейген. Дегенмен, жауапкершілік күшей-
тілгенімен, қарапайым азаматтар бұл норма-
ларды әлі күнге немғұрайдылықпен қабыл-
дайды, сол себепті көлік құралын мас күйінде 
басқаратын адамдар саны азаяр емес. 

Бүгінде, ҚР қылмыстық, қылмыстық про-
цестік заңнаманы жетілдіру және жеке адам 
құқықтарының қорғалуын күшейту мәселелері 
бойынша өзгеріс тер мен толықтырулар ен-
гізілді. Өзгерістерге дейін елімізде адам масаң 
күйде көлік жүргізсе ол 3 жылға көлік құралын 
басқару құқығынан айырылатын. Ал егер, оның 
әрекеттері жол апатына әкелсе оның мерзімі төрт 
жылды құрайтын. Сол жол апатынан адамдар 
мен басқа көлік құралдары зақым алса бұл көлік 
құралын басқару құқығынан айыру мерзімі бес 
жылға белгіленетін. Сондай-ақ, осы адам бір 
жыл ішінде бұл құқық бұзушылықты қайталап 
жасаса, ол 15 тәулікке қамаққа алынып, алты 
жылға көлік басқарудан шеттетілетін. Рөлде 
масаң күйде үшінші мәрте ұсталған жағдайда 
30 тәулікке қамаққа алынып, басқару құқығынан 
айыру мерзімі он жылды құраған.

Сонымен қатар, Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексте қамаққа алу жазасын қолдануға 
болмайтын адамдар санаты белгіленген. Олар 
– жүкті әйелдерге, 14 жасқа дейінгі балаларды 
тәрбиелеп отырған аналарға, 1 және 2-топ мү-
гедектеріне, жастары кәмелетке толмағандарға 
және 58 жастан асқан әйелдер мен 63 жастан 
асқан ер азаматтарға қамаққа алу жазасы айып-
пұлмен ауыстырылады.

Жүргізушілердің алкогольдік масаң күйде 
көлік басқарғаны үшін жауаптылықты қатаңда-
татын заң 2020 жылдың қаңтар айының басынан 
бастап күшіне енді.

Бүгінгі таңдағы өзгерістерге байланысты ҚР 
ӘҚБтК-нің 608-бабының 1-бөлігіне сәйкес, жүр-
гізушінің көлік құралын алкогольдік, есірткілік 
және уытқұмарлық масаң күйде басқаруы, сол 
сияқты көлік құралын алкогольдік, есірткілік 
және уытқұмарлық масаң күйдегі адамның 
басқаруына берген адам алғаш рет 15 тәулікке 
әкімшілік қамаққа алуға және жеті жыл мерзімге 
көлік құралын басқару құқығынан айыруға 
алып келеді (ескі редакция бойынша осы құқық 
бұзушылық үшін тек 3 жылға көлік басқару 
құқығынан айыру көзделген).

Мұндай құқық бұзушылықтарды қайталап 
жасаған жүргізушілер одан да қатаң жазаға 
тартылады. 

Заңнамаға енгізілген жаңашылдықтардың 
бірі – мас күйде көлік басқару мен қылмыс-
тық құқық бұзушылық үшін көзделген жау-
аптылықтың да күшейтіліп, қылмыстық теріс 
қылық санатынан шығып қылмыс санатына 
енгізілуі. 

Алкогольдік масаң күйде көлік басқаруға 
құмар құқықбұзушыларға Қылмыстық кодекс-
те «Алкогольдік, есірткілік және (немесе) 
уыт құмарлық масаң күйде көлік құралдарын 
басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік 
құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы» 
деген атаумен бөлек 345-1-бабы қарастырылған. 

Аталған баптың бірінші, екінші, үшінші бөлі-
гінде де әртүрлі жаза мерзімі көрсетілген. 

Ал 345-1-баптың 4-бөлігінде көзделген қыл-

мыстық құқықбұзушылық үшін, яғни жоғарыда 
аталғандай заңбұзушылық салдарынан абайсыз-
да екі немесе оданда көп адамның өліміне әкеп 
соқса, кінәлі тұлға белгілi бiр лауазымдарды 
атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу 
құқығынан жеті жылға дейiнгi мерзiмге айырыла 
отырып, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Қолданыстағы заңға сәйкес, ҚК-тің 346-ба-
бының 1-бөлігі бойынша көлік құралдарын 
басқару құқығынан айырылған және алкоголь-
дік, есірткілік және уытқұмарлық масаң күйдегі 
адамның көлік құралын басқаруы не көлік құра-
лын басқаруды осындай адамға беру, сол сияқты 
осындай адамның көлік құралын басқаруына 
лауазымды адамның немесе көлік құралы мен-
шік иесінің не иеленушінің жол беруі – көлік 
құралын басқару құқығынан өмір бойына айыра 
отырып, бес мың АЕК дейiнгi мөлшерде айып-
пұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстары-
на, не бір мың екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге 
қоғамдық жұмыстарға тартуға, не бес жылға 
дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, 
және сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады. 

Жазаның күшейтілуі көлікті мас күйде басқа-
рудан бас тартпай отырған құқықбұзушыларға 
бағытталған. Жаңа заң қабылданғалы бері, 
жоғарыда аталған баптар бойынша Жаңақала 
аудандық сотында 2021 жылдың тек 3 айында 
ҚР ӘҚБтК-нің 608-бабы бойынша 15 адамға 
қатысты әкімшілік іс қаралды. Оның ішінде: 
ҚР ӘҚБтК-нің 608-бабының 1-бөлігімен, яғни 
масаң күйде көлік құралын басқарғаны үшін 10 
адамға қатысты 15 тәулікке әкімшілік қамаққа 
алу жазасы тағайындалып, жүргізушілік куәлік-
терінен 7 жылға айырылды. 

608-баптың 3-бөлігімен, яғни масаң күйінде 
көлік құралын басқарып, көлік құралдарын не 
өзге мүлікті бүлдіруге әкеп соққан әрекеттер жа-
сағаны үшін 1 адамға қатысты іс қаралып, жиыр-
ма тәулікке әкімшілік қамаққа алуға және жеті 
жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан 
айыруға шешім шықты.

608-баптың 6-бөлігімен, яғни масаң күйін-
де жүргізушілік куәлігі болмаса да автокөлік 
басқарған 4 адамға қатысты 20 тәулікке әкімшілік 
қамаққа алу жазасы тағайындалған.

Ал, 2020 жылдың 12 айында ҚК-нің 346-ба-
бының 1-бөлігімен, яғни көлік құралдарын 
басқару құқығынан айырылғанымен алкогольдік 
масаң күйде көлік құралын басқарғаны үшін 9 
адамға қатысты іс қаралды. 

ҚК-нің 346-бабының 2-бөлігімен, яғни көлік 
құралдарын басқару құқығынан айырылған, 
алкогольдік масаң күйдегі адамның көлік 
құралын басқара отырып, абайсызда адамның 
денсаулығына жеңіл зиян келтiруге алып келген 
әрекеттері үшін 2020 жылы 2 адамға қатысты 
іс қаралып, олар өмір бойына көлік құралын 
басқару құқығынан айырылды. 2021 жылы осы 
әрекеттерді жасағаны үшін 1 адамға қатысты 
айыптау үкімі шығарылған. 

Бұл жағдайлар тек бір аудан көлемінде ғана 
орын алған. Әрине, бұл алаңдататын көрсет-
кіштер.

С.ЕСЖАНОВ, 
 Жаңақала аудандық сотының төрағасы

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету 
департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының аппараты) басшысының 2016 жылдың 5 
наурызында № 6001-16-7-6/ 89 өкімімен бекітілген 
аудандық және оған теңестірілген сотта ic қағазда-
рын жүргізу Ережесіне сай сот актілері, апелляция-
лық шағым беру және наразылық келтіру мерзімі 
аяқталған соң, егер шағым берілмесе немесе на-
разылық келтірілмесе орындауға жатады. Сот ак-
тілерінің орындауға берілуін бақылауды аудандық 
соттың төрағасы және төрағалық етумен істерді 
қараған судьялар, сондай-ақ кеңсе меңгерушісі жү-
зеге асырады. Сот актісінің орындалғаны туралы 
хабарлама істерге, материалдарға қоса тіркеледі. 
Сот актісінің орындалуы туралы хабарлама түспе-
ген кезде тоқсанына кемінде бір рет еске түсіру 
жіберіледі. 

Қылмыстық істер бойынша сот үкімдері, егер 
оларға шағым берілмесе немесе наразылық кел-
тірілмесе, апелляциялық шағым беру немесе нараз-
ылық келтіру мерзімі өткен соң заңды күшіне енеді 
және орындауға беріледі. Сотталғанның мүлкін 
тәркілеу және айыппұлды мемлекет табысына өн-
діру туралы үкімдер бойынша атқару құжаты, сот 
актісінің көшірмесі, не соттың мөрімен куәланды-
рылған одан үзінді көшірме, және мүлік тізімде-
месінің көшірмесі орындау үшін тәркілеуге жата-
тын мүліктің орналасқан жеріндегі атқарушылық 
іс жүргізу органына жіберіледі. 

Азаматтық істер бойынша сот шешімі заңды 
күшіне енгеннен кейін атқару парағы жазылады, 
ол өндіріп алушыға беріледі не оның жазбаша 
арызы бойынша сот орындау үшін тиісті әділет 
органына не жеке сот орындаушысына орын-
дау үшін жібереді. Бұл ретте атқару парағына 
аудандық соттың мөрімен куәландырылған сот 
актісінің көшірмесі (үзіндісі) қоса тіркеледі. 
Атқару құжаты судьяның электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен куәландырылатын электрондық 

ІНДЕТ

КЕСЕЛМЕН КҮРЕСТІҢ 
ҚУАТТЫ ҚҰРАЛЫ

СОТ АКТІЛЕРІ

АТҚАРУ ҚҰЖАТТАРЫ 
КӨШІРІЛМЕЙДІ, ӨШІРІЛМЕЙДІ

атқару құжаты нысанында жазылып берілуі мүм-
кін. Атқару құжаты электрондық атқару құжаты 
нысанында жазып берілген жағдайда, сот актісінің 
көшірмесі не оның үзiндi көшірмесі судьяның элек-
трондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған 
электрондық құжат нысанында қоса беріледі.

Тарабы мемлекет болып табылатын, мүлік 
тәркілеген, мемлекет кірісіне өндіріп алынған, 
сондай-ақ қылмыспен келтірілген залал өндіріп 
алынған, мертігуден немесе денсаулыққа өзге 
де зиян келуден, асыраушысынан айырылуынан 
келтірілген залалдың орны толтырылған жағдай-
ларда сот өз бастамасымен атқару құжатын аумағы 
бойынша тиісті атқарушылық іс жүргізу органына 
орындауға жолдайды.

Соттың дереу орындалуға тиісті шешімі бойын-
ша атқару парағы жазылып, шешім шығарылғаннан 
кейін дереу орындауға жіберіледі.

Атқару құжаттары нақты және сауатты толты-
рылуы тиіс. Атқару құжатында өшіріп жазуға және 
түзетуге жол берілмейді.

 
 Ғайша АУАРИРИНА,

 Көкшетау қалалық соты кеңсесінің 
бас маманы 

МАС ЖҮРГІЗУШІЛЕРГЕ 
ЖАЗА КҮШЕЙДІ


