
(Соңы 3-бетте)

ҚР Статистика комитетінің ресми есебі бойынша, қазіргі уақытта қазақстандықтардың орташа айлық жалақысы 170 мың теңгеге 
тұрақтаса, елдегі жұмыссыз дық көрсеткіші небәрі 4,8 пайыз, ал, инфляция деңгейі бар болғаны 1,8 пайыз екен. Яғни, бір қарағанда көңіл 
толарлық бұл ақпаратқа сенсек, елдегі жағдай тұрақты, халықтың тұрмысы да түзу деп болжауға әбден болады. Алайда, жыл сайын 
шетелге жұмыс іздеп кетіп жатқан қазақстандықтардың қарасы қалыңдап жатқанын ескерсек, ресми органдар әдеттегідей есептерінен 
жаңылып жүр ме деген ойға қаласың. 

«АНА БОЛУ — 
ӘР ӘЙЕЛДІҢ АРМАНЫ»

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

СҰХБАТ

Ойталқы ЖАТ ЖЕРДЕ ЕҢБЕК ЕТКЕНДЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ КІМ ЖАУАПТЫ?

8-бет

3-бет

Жанбағыс қамы
мен шетелге жұ
мыс істеуге кетіп 

жат қан қазақстандықтар
дың қатары арт қан сай
ын, олардың қа уіпсіздігі 
де көбірек алаңдатары 
хақ. Жат жерде өгей
дің күйін ке шіп, еңбегін 
сатқандардың қамын 
кім ойлай ды? Шетел
де жүріп, ба сы ауы
рып, балтыры сыз даса 
оларға көмек қолын кім 
созады?
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(Соңы 8-бетте)
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5-бетМ
ІН
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ЖАСТЫ ДЕМЕУ, ЖЕТІМДІ 
ЖЕБЕУ — ПАРЫЗ

(Соңы 4-бетте)

АУЫЛ ХАЛҚЫНЫҢ 
АУРУХАНАҒА ЖЕТУІ МҰҢ

4-бет

ДӘСТҮРІНЕ БЕРІК АДАМ 
ДІНІНЕ ДЕ АДАЛ БОЛАДЫ

Бұл жиынға Сенат депутаттары, елі
міздің денсаулық сақтау министрінің 
орынбасары Ләззат Ақтаева, «Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры» коммер
циялық емес акционерлік қоғ амының, 
«Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы» рес
публикалық қоғамдық бірлестігінің, Ақмо
ла, Жамбыл және Қызылорда облыстары
ның денсаулық сақтау басқармаларының 
басшылары қатысқан болатын.  Отырыс 
тізгінін «Өңір» депутаттық тобының же

текшісі, Сенат депутаты Михаил Бортник 
ұстаған еді. 

Әрине, бұл салада шешімін тапқан, 
шешілу жолдары қарастырылып жатқан  
мәселелер баршылық. Оған жиында Денсау
лық сақтау министрінің өкілі де тоқталып 
өтті. Осы ретте оңынан біткен іс санатында 
конкурстарды дер кезінде өткізудің және 
мемлекеттік емдеу ұйымдарында дәріханалар 
ашудың арқасында дәрідәрмек беру мәселе
сінде тұрақтылық орнағанын айтуға болады. 

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕР ЕЛІМІЗДІҢ ӘРБІР АЗАМАТЫ ҮШІН МАҢЫЗДЫ 
ЕКЕНІН АЙТУ АРТЫҚ. ӨКІНІШКЕ ОРАЙ, БҰЛ САЛАДА ҚОЛҒА АЛЫНҒАН РЕФОРМАЛАРДЫҢ БАР-
ЛЫҒЫ ОҢ НӘТИЖЕ БЕРІП ЖАТЫР ДЕУ ҚИЫН. ӘСІРЕСЕ, АУЫЛДЫҚ ЖЕРЛЕРДЕГІ ХАЛЫҚТЫҢ 40 
ПАЙЫЗДАН АСТАМЫ ҮШІН МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ПАЙДАСЫНАН ЗИЯНЫ 
КӨП БОЛДЫ ДЕУГЕ БОЛАТЫНДАЙ. МҰНЫ ЖУЫРДА ПАРЛАМЕНТ СЕНАТЫНДА ӨТКЕН ДӘРІГЕР-
ЛІК КӨМЕКТІҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ МЕН ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША «ӨҢІР» 
ДЕПУТАТТЫҚ ТОБЫНЫҢ ОТЫРЫСЫНДА АЙТЫЛҒАН ӘҢГІМЕ АҢҒАРТТЫ. 

Рабиға АБДОЛДАНОВА, Алматы облысы Қарасай ауданаралық маманданды-
рылған әкімшілік сотының судьясы:   

– Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанның алыс-жақын елдермен қарым- қатынасы 
айтарлықтай нығая түсті. Нәтижесінде шетелде жұмыс істеу немесе шетелдіктердің 
Қазақстанда еңбек етуі қалыпты жағдайға айналып отыр. Негізі мұның барлығы ха-
лықаралық құжаттарға, мемлекетаралық келісімдерге сай реттеледі. Алайда, маған 
кейде біздің азаматтарымыз әлі күнге дейін «кеңестік менталитеттен» арылмағандай 
көрінеді. Көбінесе олар шетелге шығатынын ешкімге айтпайды. Ұшаққа отырсам болды 
қалаған жеріме жеткізіп салады деп ойлайды. Мысалы, американдықтар мен немістер 
шетелге шықпас бұрын  алдымен елшілікке барады. Уақытша консулдыққа тіркеуге 
тұрады. Осылайша, олар өздерінің шетелдегі қауіпсіздігін алдын ала қамдап қояды. Ал, 
қазақстандықтар болса жетер жерлеріне жетіп алғаннан кейін әлденеге ұшыраған кез-
де ғана байбалам салып шыға келеді. Сыртқы істер министрлігінің бары да сол кезде 
естеріне түседі. 

Мысалы, консул белгілі бір себеппен ұсталған Қазақстан азаматына жөн-жосықсыз 
хабарласа алмайды. Ол үшін сол адамның жазбаша өтініші қажет. 

Әзімбай ҒАЛИ, саясаттанушы: 
– Жұмыс істеу мақсатында шекара асып кетіп жатқан қазақстандықтардың 

мәселесі жылдан жылға ушығып барады. Сол секілді білім алу үшін алыс-жақын мем-
лекеттерге жол тартып жатқан жастардың да көбеюінен келер қауіп басым. Әри-
не, жастардың шетелде білім алып, ел көріп, жер көргені жақсы. Бірақ, олардың көбі 
елге қайта оралу үшін емес, сол елдерде тұрақтап қалу үшін кетіп жатқаны ащы 
да болса ақиқат. Ең қиыны өз елінде екі қолға бір күрек таба алмай кетіп жатқан 
қазақстандықтардың дені 18-35 жас аралығындағы «тепсе, темір үзетін» жастар. 
Мысалы, қазір еліміздің оңтүстік өңірінен Ресейдің Табольск қаласына апта са-
йын жүздеген жұмысшы жол тартады екен. Ауысымдық жұмыспен барып келіп 
жұмыс істеп жүргендердің айтуынша онда отыз жасқа дейінгі қазақ жігіттерінің 
үлесі басым көрінеді. Тіпті, мектепті бітіре салып қолдарына аттестаттарын 
алар-алмастан Ресейдің түкпір-түкпіріне кетіп жатқан жеткіншектеріміз де 
жетерлік. Өйткені, Ресей қазір әлемдік аренада түрлі зауыт-фабрикалар салудан 
көш бастап тұр. Қытай, Түркия сынды мемлекеттердің өзі қазір Ресейдегі алып 
құрылыс нысандарының басы -қасында жүр. 

ШЕКЕСІ  ШЫЛҚЫҒАННАН 
ШЕТЕЛ  АСПАЙДЫ

Сол секілді алғашқы медициналықсанитар
лық көмектің  сапасы мен қолжетімділігін 
арттыру, мамандар тапшылығын азайту, 
медициналық инфрақұрылымды дамыту, 
емдеу орындарын цифрландыру бағытында 
атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесі  
жаман емес.  Отандық дәрігерлердің бірегей 
оталарды жасаудағы және жоғары мамандан
дырылған медициналық қызмет көрсетудегі 
табыстары да қуантарлықтай.

Алмат ТАСҚАРАЕВ, Қызылорда облыстық 
қылмыстықатқару жүйесі ЗК169/1 
мекемесінің басшысы, әділет подполковнигі: 

«ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ 
ЖҰМЫС ТИІМДІЛІГІН 

АРТТЫРАДЫ»
– Алмат Жұманұлы, қазіргі жаһандану заманында цифрлан-

дыру өмірдің қай саласына да дендеп еніп жатқаны белгілі. Жаңа 
технологияларды игермесек, уақыт талабына жауап бере алмай 
қалатынымыз да түсінікті. Дегенмен, қылмыстық-атқару 
жүйесі өзіндік ерекшеліктері бар сала. Міндеті жаза басқан 
азаматтарды қоғамнан оқшаулау болып табылатын жүйеге 
озық технологиялар қаншалықты қажет? 
– Дұрыс айтасыз, біздің жұмысымыздың спецификасы өзгеше. Не

гізгі міндетіміз бас бостандығынан айырылған азаматтарды қоғамнан 
уақытша оқшаулауды іске асыру болып табылады. 

СУДЬЯ – ҚАСИЕТТІ МАМАНДЫҚ

Бағлан МАҚҰЛБЕКОВ, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы
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САЙЛАУ КҮНДЕЛІГІАЛТЫН КӨПІР

Рейтинг 

БАСҚАЛАРМЕН БӘСЕКЕГЕ ТҮСУГЕ ДАЙЫНБЫЗ

«Кәсіпті жүргізу» көрсеткіші өркениетті 
елдер үшін басты бағдар іспетті. Кәсіптің 
ілгерілеуі ең алдымен елдегі азаматтардың 
өз бизнесін бастауға білімінің, ынтасының, 
идеясының бар екенін аңғартады. Өйткені, 
азаматтарда ондай ынта болмаса, отан-
дықтың кәсіпті өркендету туралы әңгіме 
болуы мүмкін емес. Азаматтардан жеке 
кәсібін ашуға деген ұсыныс, тәуекел пайда 
болғанымен, мемлекеттен қолдау жасалма-
са, жағдай қиын. Ертеңге жоспарын құрып, 
өзіндік ісін бастаймын деген кәсіпкер үшін 
не керек? Біріншіден, мемлекет кәсіпкерлікті 

тіркеу тетіктерін барынша қарапайым, жеңіл, 
жылдам, әрі қолжетімді еткені жөн. Бізде 
бұл мәселе өз шешімін тапқан. Қазіргі кезде 
кәсіпкерлер жеке кәсібін тіркеуге ешқандай 
кедергінің жоқтығын тоқ көңілмен айтады. 
Екіншіден, жаңа шаруаны дөңгелентіп жатқан 
азаматтарға мемлекеттер тарапынан салына-
тын салық реттеліп, орынсыз тексерулерге тый-
ым болуы керек. Құзырлы орындардың кешен-
ді жұмысының нәтижесінде қазір кәсіпкерлерді 
тексеруге мораторий жария ланған. Мемлекет-
тік органдар жаны қалаған уақытта есік қағып, 
құжат талап ете алмайды. Ондай жағдайға 

жол бергендер қатаң жауапқа тартылады. 
Тексерудің талапқа сай екенін арнайы сайттан 
білу қиын емес. Яғни, бұл жағынан да отандық 

кәсіпкерлердің өрісі кең.
Осының арқасында Бүкіләлемдік банк са-

рапшылары жүргізген жыл сайынғы зерттеу 
нәтижесінде Қазақстан кәсіп жүргізуге қо-
лайлы орта қалыптастырғаны үшін 19D елдің 
арасынан 28-қатарға табан тіреген. Әлемнің 
190 елінің ішінен мұндай межеге жету үлкен 
еңбектің жемісі. Мемлекеттің дамуы шағын 
және орта кәсіптің әлеуетіне байланысты 
болғандықтан, кәсіпкерлікке жасалатын қол-
дау бұдан әрі де жалғаса беретін болады.

Абзал ӘДІЛОВ,
Алматы қаласы Әділет департаменті
Әкімшілік айыппұлдарды өндіріп алу 

бойынша аумақтық бөлімінің басшысы

27-29 мамырда Қазақстан Республикасы 
Конституциялық кеңесінің делегациясы 
Конституциялық Кеңес төрағасы Қ.Мәми-
дің басшылығымен Ресей Федерациясының 
Конституциялық сотына жұмыс сапарымен 
барды. Делегация құрамына Конститу-
циялық кеңестің мүшесі В.Малиновский, 
Құқықтық қамтамасыз ету және халықара-
лық ынтымақтастық бөлімінің басшы қыз-
меткерлері М.Бадалиев және Н.Тасболатов 
кірді. Іс-шара 2016 жылы Қазақстан мен 
Ресейдің конституциялық әділет органдары 
арасында жасалған Ынтымақтастық туралы 
меморандум аясында Ресей тарапының бас-
тамасымен жүзеге асырылды. 

Сапар барысында Қазақстан делегациясы 
мен Ресей Конституциялық сотының өкіл-
дері пікір және ақпарат алмасты. Судьялар-
мен әңгімелесу барысында Конституциялық 
кеңес төрағасы Қ.Мәми кейбір институци-
оналдық айырмашылықтарға қарамастан 
екі ел де Конституцияның үстемдігін, оған 
заңнама мен құқық қолдану практикасы-
ның сәйкестігін қамтамасыз етіп, адамның 

Вашингтонның Бүкіләлемдік банкі 
өкілдері Валид Малик және Клара Ма-
гани Ақтау қалалық және Ақтау қаласы 
№2 сотының жұмыстарымен танысты. 
Маңғыстау облысы бойынша Соттар 
әкімшісінің басшысы Нұртай Алмашов, 
аталған соттардың төрағалары мен судья-
лары шетелдік қонақтармен кездесіп, сот 
жүйесіндегі реформалар мен әлемдік сот 
төрелігі туралы әңгімелесті. 

Бүкіләлемдік банк өкілдерінің Маңғыс-
тау соттарына іссапарының мақсаты – қа-
зақстандық сот төрелігінде ақпараттық 
технология мен ІТ жүйенің қолданы-
сымен танысу және сот жүйесі жұмысын 
ұйымдас тырудың халықаралық озық 
тәжірибесін зерделеу. Соттарды аралау 
барысында олар материалдық-техникалық 
қамтамасыз етілуімен қатар, сот залдарын-
дағы дыбыс-бейнежазба құрылғылары-

ның, сот кеңсесіндегі электронды сервис-
тердің жұмыстарына, азаматтарға қызмет 
көрсету тәсілдеріне куә болды. Олар қала-
лық соттардағы «Сот төрелігінің 7 түйіні» 
бойынша жүзеге асырылған фронт-офис, 
медиация кабинеті, судья көмекшісі секіл-
ді пилоттық жоба нәтижелерімен жақын 
танысты. 

Нұртай Алмашов қонақтарға Қазақстан 
соттарында медиация рәсімі негізінде 
Билер кеңесі жұмыс істей бастағанын, 
смарт-сот арқылы істерді қашықтан өткі-
зу нәтижесін, істерді сақтау тәжірибесін 
түсіндірді. Сондай-ақ, ол қазіргі таңда 
Қазақстан Республикасы мен Бүкіләлемдік 
Банктің арасындағы өзара іс-қимылдың 
қарқынды дамып отырғанын атап өтті. 

Маңғыстау облыстық сотының 
баспасөз қызметі 

ҮМІТКЕРЛЕР 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

АКЦИЯСЫН ӨТКІЗЕ АЛМАЙДЫ
Үгіт үш негізгі тәсілмен жүргізіледі.
Біріншісі және ең негізгісі – бұқаралық ақпарат құралдары арқылы. 

Мұнда үміткерлердің мемлекет тарапынан бөлінген қаржы есебінен 
телеарналарда қанша минут сөйлеп, радиодан қанша минут алатыны, 
газет-журналдарда қанша материалды шығара алатыны көрсетілген.

Үгіттің екінші тәсілі – сайлау алдындағы көпшілік іс-шараларды, 
сондай-ақ, кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдары-
ның сайлаушылармен жеке кездесулерін өткізу арқылы жүргізіледі. 
Жергілікті атқарушы органдар және жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дары кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін шарттық негізде 
үй-жайлар береді. Үй-жай беру шарттары барлық кандидаттар үшін 
бірдей және тең болуы тиіс. Сайлау комиссиялары жергілікті атқарушы 
органдармен және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен бірлесіп, 
кандидаттардың бөлінген үй-жайда сайлаушылармен кездесу кестесін 
жасайды және оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.

Сайлау алдындағы көпшілік іс-шараларды өткізу кезінде сайлау 
науқаны үшін арнайы дайындалған баспа, соның ішінде, иллюстрация-
лық материалдарды, сондай-ақ, белгілерді, туларды, жалауларды тегін 
таратуға жол берілетінін есте сақтау маңызды. Ал, сайлаушыларға тегін 
немесе жеңілдікпен тауар, бағалы қағаздар беруге, сондай-ақ, лотерея, 
қайырымдылық акциясын өткізуге, ақша төлеу не уәде беруге тыйым 
салынады.  

Үгіттеудің үшінші тәсілі – баспа, аудиовизуалды және өзге де үгіт 
материалдарын шығару және тарату арқылы жүргізіледі. Плакаттар, 
үндеухаттар және өзге де үгіттік баспа материалдарын басып шығару 
үшін кандидаттарға тең ақша сомасы бөлінеді.

Барлық үгіт баспа материалдарында:
* осы материалдарды шығарған ұйым туралы,
* олардың басылған орны,
* таралымы,
* тапсырыс берген тұлғалар,
• сондай-ақ, қандай қаражаттан төленгені туралы мәлімет болуы тиіс.
Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде үгіттік баспа 

материалдарын дайындауға, жасырын үгіт материалдарын таратуға 
тыйым салынады.

Жергілікті атқарушы органдар тиісті сайлау комиссияларымен бір-
лесіп, барлық кандидаттар үшін үгіттік баспа материалдарын орналасты-
руға арналған орындарды белгілейді және оларды стендтермен, тақта-
лармен, тұғырлықтармен жарақтандырады. Үгіттік баспа материалдары 
барлық кандидаттар үшін тең құқықты қамтамасыз ететін жағдайларда 
орналастырылады. Кандидаттар үгіттік баспа материалдарын тиісті объ-
ектінің меншік иесі рұқсатымен өзге жерлерде ілуге құқылы.

Үгіт материалдарын тарихи, мәдени немесе сәулеттік құндылығы 
бар ескерткіштерге, обелискілерге, ғимараттар мен құрылыстарға, 
сондай-ақ дауыс беруге арналған үй-жайларға ілуге тыйым салынады.

Сайлау алдындағы үгітті жүргізуге байланысты кандидатқа, саяси 
партияға қызмет көрсететін барлық жеке және заңды тұлғалардың 
олардан қызмет қабылдауға жазбаша келісімі болуы тиіс екенін ерекше 
атап өткім келеді. Жазбаша келісімі жоқ адамдар Қазақстан Республи-
касының заңдарына сәйкес, жауапты болады.

Қоғамдық пікірге сауалнама жүргізудің тәртібі айқындалған
«Сайлау туралы» заң нормаларының талаптарына сәйкес, қоғамдық 

пікірге сұрау салуды ел заңнамасына сәйкес тіркелген, қоғамдық пікірге 
сұрау салу жүргізу бойынша кемінде бес жыл тәжірибесі бар заңды 
тұлғалар атқарады. Ол үшін тиісті құжаттардың көшірмелерін беріп, 
өзінің ұсынысы туралы ОСК-ны жазбаша түрде алдын ала хабардар 
етуі керек. 

Қоғамдық пікірге сұрау салу нәтижелерін, сайлау нәтижелерінің 
болжамдарын, сайлауға байланысты өзге де зерттеулерді, кандидаттар-
ды не саяси партияларды қолдауға дауыс беру нәтижелерін дауыс беру 
күніне дейін бес күн ішінде және дауыс беру күні жариялауға тыйым 
салынады. Бұл шектеу енді Интернет желісіне де қолданылады.

Сауалнамалар жүргізетін тұлғалар нәтижелерді жариялауға тыйым 
салынған кезеңде интернет-ресурстарды, әлеуметтік желілерді және 
мессенджерлерді пайдаланбауы тиіс. Бұл норма қоғамдық пікірмен, 
атап айтқанда, Интернет желісінде фэйк хабарламаларын құру және 
тарату жолымен манипуляциялауға жол бермеу үшін көзделген.

Қоғамдық пікірге сауалнама жүргізу және оның нәтижелерін жария-
лау шарттарын бұзу адамды әкімшілік жауапкершілікке тартуға негіз 
болып табылады (ӘҚБтК-нің 120-бабы). 

Мысалы, Талдықорған қаласының тұрғыны Н.Итжанов 
«Facebook» әлеуметтік желісінде алдағы болатын Президент 
сайлауына орай сауал нама жүргізген. Заң бойынша мұндай 
жұмысты тек заңды тұлғалар атқарады. Ал жекелеген 
адамдардың сауалнама жасаумен айналысуы қоғам ішінде түрлі 
қауесеттің тарап, сайлаудың дұрыс өтуіне кедергісін тигізері 
анық. Осыған орай, Н.Итжановтың ісін қараған Талдықорған қа-
ласының әкімшілік соты оны кінәлі деп тауып, 15 АЕК көлемінде 
айыппұл салды. 

Н.ШЫНТАЕВ

ЖАҺАНДЫҚ СҰРАҚТАРҒА 
БІРЛЕСІП ЖАУАП ІЗДЕЙМІЗ

құқықтары мен бостандықтарын қорғау секіл-
ді ұқсас мақсаттарды көздейтінін атап өтті. 

– Өзара іс-қимылдың мұндай форматы 
бізге жүктелген өкілеттіктерді іске асыру 
тәсілдері мен жолдарын, Негізгі Заңның 
жекелеген нормаларын түсіндіру және конс-
титуциялық құндылықтарды қорғау прак-
тикасын тереңірек зерттеуге мүмкіндік бе-
реді. Біздің қарым-қатынастарымыз алдағы 
уақытта да жемісті ынтымақтастық пен алда 
тұрған күрделі міндеттерді шешу кезінде 
өзара қолдау көрсету рухында дами беретіні-
не сенімдімін, – деп қорытындылады сөзін 
Қ.Мәми.  

Конституциялық бақылауды жүзеге асыру 
сапасы белгілі бір шамада осы органдардың 
аппараттары қамтамасыз ететін ақпарат-
тық-талдамалық және ғылыми-консульта-
тивтік сүйемелдеу деңгейіне де байланысты.  
Сондықтан, Қазақстан Конституциялық 
кеңесі аппаратының қызметкерлері Ресей 
Конституциялық соты хатшылығы басқар-
маларының бастықтарынан келіп түскен 
өтініштерді қарау кезінде осы органдардың 

құрамдарымен бірлесе жұмыс жүргізуі 
маңызды. 

Тұтастай алғанда, сапар Қазақстан мен 
Ресей Федерациясының Конституция үстем-
дігін қамтамасыз ету саласындағы ынты мақ-
тастығына жаңа серпін беруге және екі мем-
лекеттің конституциялық даму процестеріне 
байланысты көптеген өзекті мәселелерді шешу 
жолдарын табуға мүмкіндік береді. 

Осы сапар барысында Санкт-Петербург 
қаласында Конституциялық кеңес төрағасы 
Қ.Мәми Ресей Федерациясы Конституция-
лық сотының төрағасы В.Зорькинмен кез-
десті. Әңгімелесу барысында тараптар екі-
жақты және көпжақты форматтағы одан әрі 
ынтымақтастықтың келешегін талқылады.  

Қ.Мәми атап өткендей, «Осы жылдар 
ішінде Қазақстан мен Ресейдің заң құры-
лымдары арасында тығыз және әріптестік 
қарым-қатынастар орнады. 2016 жылы екі 
елдің конституциялық бақылау органдары 
Ынтымақтастық туралы Меморандумға қол 
қойған болатын. Соған орай өзара іс-қимыл 
тереңдей береді. Оған бірқатар факторлар: 
ортақ тарихи өткен жол, құқықтық жүйе-
лердің жақындығы, Еуразиялық Экономи-
калық Одақ аясындағы интеграциялық про-
цестер және т.б. ықпал етеді» деп түйіндеді 
сөзін Қ.Мәми. 

Өз кезегінде, Ресей Федерациясы Кон-
ституциялық сотының төрағасы конститу-
циялық бақылау органдарының алдында 
ұқсас мәселелер жиі қойылатынын атап өтті. 
«Сондықтан да, біздің құрылымдар жаһан-
дық сұрақтарға бірлесіп жауап іздеуі керек», 
– деді В. Зорькин.  

Кездесу соңында тараптар алдағы іс-ша-
раларға қатысты ақпаратпен және азамат-
тардың конституциялық құқықтарын қорғау 
саласындағы бірлескен жобалармен алмасты.      

Қазақстан Республикасы
Конституциялық кеңесінің

баспасөз қызметі

АШЫҚ ЕСІК КҮНІ

Ақтөбе қаласының мамандандырылған 
тергеу сотында сот төрағасы М.Дүйсеннің, 
заң ғылымдарының кандидаты Б.Исмаилова-
ның қатысуымен Ашық есік күні ұйымдас-
тырылды. Сот жүйесін жаңғырту аясында 
ұйымдастырылған шараға Қ.Жұбанов атын-
дағы Ақтөбе Өңірлік мемлекеттік универ-
ситетінің екінші курс студенттері белсене 
атсалысты. 

Кездесу заң факультетінің студенттерін 
тергеу сотының жұмысымен таныстыру, 
олардың құқықтық құзыреттіліктерін арт-
тыру, сондай-ақ, соттардың заманауи жұмыс 
форматын және жаңа электрондық сервис-
терін ұсыну мақсатында өткізілді. 

Шара барысында студенттер сот және 
тергеу судьяларының жұмысы, соттағы 
құқықтық қорғау, судьялыққа кандидат-
тарға қойылатын талаптар туралы сұрақтар 
қойды. Қатысушыларды сот төрағасының 
жұмысынан бастап, кеңсе қызметіне дейінгі 
шаралардың бәрі  қызықтыратыны байқал-
ды. Соны аңғарған төраға да сот ғимаратын 
аралата жүріп студенттерге үшінші биліктің 
бүгінгі болмысынан мол мағлұмат беруге 
тырысты.

Өз сөзінде, сот төрағасы қазіргі таңда 
жас заңгерлердің мансаптық өсуіне барлық 
жағдай жасалғанын атап өтті. 

Ақтөбе қаласының 
мамандандырылған тергеу соты 

ЖАС 
ЗАҢГЕРЛЕРДІҢ 

ӨСУІНЕ ЖАҒДАЙ 
ЖАСАЛҒАН

ИГІ ІС

БҮКІЛӘЛЕМДІК БАНК ӨКІЛДЕРІ 
СОТ ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ
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Ойталқы

Рабиға АБДОЛДАНОВА, Алматы облысы Қарасай ауданаралық 
мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы:

Әзімбай ҒАЛИ, саясаттанушы: 

ЖАТ ЖЕРДЕ ЕҢБЕК ЕТКЕНДЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ КІМ ЖАУАПТЫ?

Консулдық қатынастар жөніндегі Вена конвенциясында осылай 
деп жазылған. Яғни, қиындыққа түскен адам не істеуі керек десеңіз, 
ол алдымен өз елінің елшілігіне хабарласып, ресми өтініш жазуы тиіс. 
Сондықтан, шетелге сапарлаған адам міндетті түрде консулдықта 
тіркелуі шарт. Бір жағынан бұл консулдықтың өзі жұмыс істейтін 
шет мемлекетке қанша қазақстандықтың келіп-кетіп жатқанын біліп 
отыруы үшін қажет. Міне, осындай қарапайым ғана тәртіпке бағын-
бағандар өз бастарына өздері қауіп тудырады. Сондықтан, шетелге 
жолға шықпас бұрын барлығын алдын ала кесіп пішіп алған жөн. Бұлай 

болмаған жағдайда заңсыз мигранттардың қатарына қосылып кетуіңіз оп-оңай. Сол сияқты қай 
елге барсаңыз да, сол елдің ішкі тәртібінен хабарыңыз болуы керек. Мысалы, шетелге шыққанда 
елшіліктің телефон нөмірлері мен мекен-жайын білу, жақындарыңызбен туыстарыңызға төлқұжат, 
келісім-шарт, рұқсатнама және басқа да маңызды құжаттарыңыздың көшірмелерін қалдыру қажет. 

Ал, біздің жігіттер солардың арзанқол жұмыс күшіне айналып отыр. 
Сол сияқты қазақтың еңбекке қабілетті азаматтары Корея, Сауд 

Арабиясы сында бұрын-соңды табан тіреп көрмеген елдерге де кетіп 
жатыр. Өкініштісі сол, олар жеке бастарының қауіпсіздігі жайлы мүлде 
ойламайды. Өзге елдің заңы тұрмақ, өз елінің заңын білмейтін олар 
шетелде қандай қиындықтарға тап болып жатқаны да бір құдайға аян. 
Мысалы, бейтаныс елде жұмыс бар дегенге елігіп барғандардың ара-
сында құлдыққа сатылып кеткендер жайлы хабарды ара-тұра болса да 
естіп жатырмыз. Шетелде қайтыс болып сүйегін елге жеткізе алмай 
қалғандар да болды. Жалпы қазақтардың шетелдегі келімсектердің 
қатарынан табылуы елдігімізге сын. Ұлан-ғайыр жері бар, тәуелсіз елі 
бар азаматтардың күнкөріс қамымен бастарын қатерге тігіп, шекара асып кетуін өз басым бүгінгі 
әлеуметтің қасіретті деп білем.  

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ШЕКЕСІ  
ШЫЛҚЫҒАННАН 

ШЕТЕЛ 
АСПАЙДЫ

Шыны керек, осыдан бірер жыл бұрын Қазақстанға көршілес 
мемлекеттерден жұмыс іздеп келетіндер аз емес-тін. Оларға 
арзан жұмыс күші деген айдар тағып, тіпті өзімізге бәсекелес 
санайтынбыз. Әсіресе, Өзбекстаннан келген гастарбайтерлерге 
деген өкпеміз қара қазандай еді. Енді, міне, өзбектердің басына 
туған күн өз басымызға да келгендей. 

Бір қызығы, күнкөріс қамы үшін жыл сайын елден кетіп 
жатқан қазақстандықтардың нақты есебін бүгінде ҚР Сыртқы 
істер министрлігінің өзі дөп басып айта алмайды. Себебі, 
жағдайды сырттай бақылап отырған министрліктің есеп-қисабы-
на шетелге жұмыс іздеп барғандар өздерін құжатта турист ретін-
де көрсеткенімен, іс жүзінде сол елде жұмысқа жалданып қалып 
қояды. Бейресми ақпарат көздеріне сенсек, соңғы үш жылда бір 
ғана Оңтүстік Кореяға жүз мыңнан астам қазақстандық нәпақа-
сын табу үшін барған көрінеді. Алайда, бұл ақпаратты теріске 
шығарған Сыртқы істер министрлігі өткен жылы Оңтүстік Ко-
реяда қағаз жүзінде 19 мың қазақстандық барын, оның 12 мыңы 
заңсыз жұмыс істеп жүргенін растаған-ды. 

Еске түсірсек, өткен жылы Қазақстаннан барған заңсыз 
мигранттардың күн сайын көбейіп бара жатқанын айтып дабыл 
қаққан Оңтүстік Корея үкіметі заңсыз жұмыс істеп жүрген қа-
зақстандықтарды елдерінен жаппай қуатындарын мәлімдеген 
еді. Осылайша, 2018 жылдың 1 қазанынан 2019 жылдың 31 нау-
рызына дейін заңсыз мигранттар үшін «жасыл дәліз» акциясын 
енгізіп, жатжұрттықтардың өз еріктерімен елдерінен кетуіне 
мүмкіндік берген болатын. Сондай-ақ, «жасыл дәліз» арқылы ел-
деріне кетпегендерге 6,5 миллион теңге мөлшерінде айыппұл са-
лынып, он жылға дейін Кореяға кіруіне қатаң тыйым салатынын 
да ескерткен-ді. Бірақ, күні кеше ғана белгілі болған деректерге 
сай, аталмыш елде заңсыз жұмыс істеп жатқан қазақстандықтар-
дың саны небәрі екі мыңға кеміген. Дәлірек айтқанда, бүгінгі 
күні он мыңнан аса Қазақстан азаматы кәрістердің қол астында 
жұмыс істеп жүр.

ҚР Сыртқы істер министрлігі халықаралық ақпарат коми-
тетінің мәліметінде, Қазақстанға ақша аударымы бойынша 
Оңтүстік Корея екінші орынға жайғасқан. Өткен жылдың 
алғашқы алты айында Кореядан Қазақстанға 17,4 млрд теңге 
аударылыпты. Алдыңғы жылы бұл көрсеткіш – 7,5 млрд теңгеге 
шамасында болатын. Демек, Қазақстан азаматтары Оңтүстік 
Кореяда тәп-тәуір табыс тауып жүр деуге болады. 

Жалпы, нәпақа іздеп шетелге кету мәселесі әлемнің кез кел-
ген елінде бар. Мұны бүгінгі аумалы-төкпелі нарық заманында 
қалыпты жағдай деуге де болады. Алайда, әр нәрсенің шегі 
болатыны сияқты, әлемдік еңбек нарығындағы барыс-келіс мем-
лекетаралық келісім арқылы реттелетіні бесенеден белгілі жәйт. 
Мәселен, Қазақстан мен Ресей арасындағы еңбек қатынасында 
айтарлықтай шектеу жоқ. Кез келген Қазақстан азаматы Ресейде 
қалып, қалағанынша жұмыс істей алады. Тіпті, ол елде қалып 
жұмыс істеуге қарапайым жеке куәліктің өзі жетіп жатыр. 

Ал, біз сөз етіп отырған Оңтүстік Кореяда жағдай басқаша. 
Дейтұрғанмен, бұл мемлекетте ТМД елдері арасында Қазақстан 
мен Ресей азаматтары ғана бір ай бойы визасыз еркін жүріп тұра 
алатынын ескерсек, жағдай соншалықты қиын деуге келмейді. 
Шын мәнінде дәл осы мүмкіндік біздің елдің азаматтарына 
Кореяда жұмыс істеп қалуларына септігін тигізіп отыр. Тіпті, 
Оңтүстік Кореяда жұмыс істегісі келетін өзге мемлекеттің 
азаматтары Қазақстанның немесе Ресейдің азаматтығын алуға 
тырысады деседі. Себебі, күніне орта есеппен 100 доллар жа-
лақы төлейтін бұл елде ерінбей еңбек етсең, тәп-тәуір табыс 
табуға мүмкіндік зор. Әсіресе, бұл елде слесарь, электрик, 
монтер сияқты  мамандарға сұраныс жоғары әрі табысы да қо-
мақты болғандықтан, біздің елдің азаматтары көбіне корейлік 
үлкен зауыт, фабрикаларды жағалайды екен. Одан қалды қазақ 
жастары сырт келбеттерін жергілікті халыққа ұқсатып, корейлік 
үлгіде киім киіп, жылыжайларда жалданып жұмыс істеп жүрген 
жайы бар. 

Оңтүстік Корея билігі 2017 жылдың жазынан бері қазақстан-
дық туристерге деген талапты күшейтті. Мысалы, Кореяда емде-
луді жоспарласаңыз онда баратын ауруханаға алдын ала тіркеліп, 
бронь жасауыңыз керек. Сондай-ақ, емделетін медициналық ме-
кемеге қатысты барлық ақпаратпен қаруланып алғаныңыз жөн. 
Егер турист ретінде сапарға шықсаңыз, көргіңіз келетін көрнекі 
орындар мен саяхаттың жоспары туралы нақты ақпараттарды 
шекарашыларға айтып беруге тиіссіз. Бұлай болмаған жағдайда 
кері қайтарылуыңыз бек мүмкін. Ал, іскерлік сапармен барған-
дар Кореядағы серіктестердің, ұйымдардың ресми шақыртуын 
көрсетіп, талқылайтын жобасы туралы баяндап берулері керек. 

Камила ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

АДАМНЫҢ ӨМІРДЕ ҚАТЕЛЕ-
СУІНЕ БОЛМАЙТЫН ДҮНИЕНІҢ 
БІРІ МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ. МЕК-
ТЕПТЕРДЕ СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ 
СОҒЫЛҒАНЫ КЕШЕ. БҮГІНГІ 
КҮНІ ЕЛІМІЗДЕГІ ОРТА БІЛІМ 
ОШАҚТАРЫН БІТІРГЕН 143 089 
ЖАС ТҮЛЕК СОЛ МАМАНДЫҚ 
ТАҢДАУДЫҢ АЛДЫНДА ТҰР. 

Рас, олардың басым көпшілігі ата-анала-
рымен, ұстаздарымен ақылдаса отырып, қай 
оқу орнына тапсыратынын, қандай мамандыққа 
баратындарын шешіп те қойған болар. Деген-
мен, әлі де нақты шешім қабылдамағандары 
да бар екені анық. Оның үстіне 9 сыныптан 
кейін колледждерге құжат тапсырып, бірден 
қысқа уақытта маман болғысы келетін жастар 
да жоқ емес. Биыл 54 мың мемлекеттік грантқа 
қосымша 20 мың грант бөлініп отыр. Яғни, бір 
мемлекеттік грантқа бұрын мектеп бітіргендер 
мен колледждерден кейін барып құжат тапсы-
ратындарды қоса есептегенде 4-5 адамнан 
келетін көрінеді. Ал, қалғандары ақылы бөлім 
студенттерінің қатарын толықтырмақ. Әрине, 
ақылы бөлімге барлық ата-ананың мүмкіндігі 
келе бермейтіні мәлім. Енді не істеу керек? 

Оған қалалық соттың азамат-
тық істер жөніндегі сот алқасының 
төрағасы М.Пәрменов, қоғам қай-
раткері О.Асанғазы, аудандық сот-
тардың төрағалары мен судьялары, 
Шымкент қаласының Отбасы, ба-
лалар және жастар істері жөніндегі 
басқармасының басшысы және 
қаланың белсенді жастары қатыс-
ты. Жиында отбасы құндылығын 
сақтау, әсіресе, кәмелетке тол-
мағандардың құқықтарын қорғау-
ды қамтамасыз ету жайы кеңінен 
талқыланды. Сонымен қатар, отба-
сылық жанжалдардың себептерін 
анықтау, сот процесі сатыларында 
тараптарды татуластыру немесе 
соттан тыс татуласуына мүмкіндік 
беру жайы қозғалды.  

Кездесуді ашқан М.Пәрменов: 
«Былтыр Жоғарғы Соттың баста-
масымен 4 облыста отбасылық 
құқықтарды қорғауға бағытталған 
«Отбасылық сот» пилоттық жоба-
сы қолға алынды. Жобаның мін-
деті отбасылық жанжалдардың се-
бептерін анықтап, сот процесінің 
барлық сатысында дауласушы та-
раптармен татуластыру шараларын 
жүргізу, отбасы құқықтары мен 
мүдделерін, оның ішінде кәмелет-
ке толмағандардың құқықтарын 
қорғауды қамтамасыз ету. Шым-
кент қалалық сотының төрағасы 
Е.Рахымбековтің 2018 жылғы 4 
желтоқсандағы өкімімен Еңбек-
ші аудандық сотының базасында 

«Отбасылық сот» пилоттық жоба-
сын жүзеге асыру қолға алынды. 
Жарты жылдан астам уақыттан 
бері жүзеге асырылып келе жатқан 
жоба тиімділігін көрсете бастады. 
Бүгін өздеріңізбен отбасын сақтап 
қалу және балалардың құқықта-
рын қорғау мәселелері бойынша 
кеңесе отырып әрі сұхбат жүргізіп 
және сұрақтарыңызға жауап беріп, 
ой-пікірлеріңізді тыңдасақ», – деді 
кіріспе сөзінде. Еңбекші аудандық 
сотының судьясы Ә.Қапарбеко-
ва баяндамасында 2019 жылдың 
1-тоқсанында неке және отбасы 
қатынастарына қатысты 251 талап 
арыз түсіп, оның 73-і бойынша 
некені бұзу туралы шешім қабыл-
данып, 37 талап арыз бойынша 
тараптардың татуласуына байла-
нысты іс жүргізу тоқтатылғанын 
айтты. Ал, 146 талап арыз бойын-
ша татуластырушы судьямен және 
психологпен алдын-ала әңгімелесу 
жүргізіліп, соттағы істердің жар-
тысынан астамы бойынша тарап-
тардың татуласуына байланысты 
іс жүргізу тоқтатылған.

Кездесу барысында Парламент 
Мәжілісінің V шақырылымын-
дағы депутат, қоғам қайраткері 
О.Асанғазы «Отбасы өмірін қа лай 
бақытты етуге болады? Жақсы 
жар болу үшін қандай қарекет ке-
рек? Ер мен әйелдің отбасындағы 
орны қайсы?» деген мәселелерді 
жастармен талқылап, барлығының 

негізі ұлттық бірегейлікте екеніне 
мысалдар мен дәлелдер келтіріп, 
отбасын ұлттық құндылықтар 
негізінде құруға және жанұяны 
ешқашан бұзбауға шақырды. Зал-
да отыр ған болашақ шаңырақ 
иелеріне қазақи тәрбиенің маңыз-
дылығын түсіндіріп, бәсекеге қа-
білетті мемлекет – берік отбасыдан 
басталатынын баса айтты.

Жастар кездесуге белсене қа-
тысып, «Күнде керісе беретін 
ата-анасына бала қалай көмектес-
пек? Теледидардағы «Қалаулым», 
«Кел, келінім» сияқты бағдар-
ламалар туралы не ойлайсыз?» 
және тағы басқа көкейде жүрген 
сұрақтарын қойып, «Отбасын 
құруға ниеттеніп жүрген жастарға 
ұлттық құндылықтарға негізделген 
шаңырақ көтеру туралы курстар 
ашылса» деген ұсынысын да жет-
кізді.

Тағы бір айта кетерлік дүние, 
Халықаралық балаларды қорғау 
күніне орай Шымкент қаласының 
сот қызметкерлері тоқсан сайын 
бір күндік жалақысын балалар 
үйіне аударып тұруды дәстүрге 
айналдырған. Қазақта «Жетімнің 
ризығы – жұрттан» деген нақыл 
сөз бар. Тағдырдан теперіш көрген 
балаларды демеп, білім беріп, ма-
териалдық жағынан қамту маңыз-
ды. Осы жағын ескеріп, Шымкент 
қаласында орналасқан жергілікті 
соттар бес жылдан бері қаладағы 

№4 балалар үйінің тәрбиеле-
нушілерін қамқорлыққа алып, қол-
дан келген көмектерін аяған емес.

2019 жылды Елбасы Н.Назар-
баев «Жастар жылы» деп жария-
лағаны белгілі. Бүгінде жастар мен 
жас отбасыларды тұрғын үймен 
қамту мәселесі өткір екені баршаға 
мәлім. Міне, осы айтылғандардың 
барлығын ескере келе, биылғы 
наурыз айында Шымкент қала-
лық сотының басшылары мен Қа-
зақстан Судьялар одағы Шымкент 
филиалының төрағасы бастама 
көтеріп, оны судьялар мен сот 
мамандары қолдап, «Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» акционер-
лік қоғамынан №4 балалар үйінің 
ересек балаларына есепшоттар 
ашуды және тоқсан сайын бір 
күндік жалақысын аударып тұруды 
шешті.           

Бұл қаржы балалар 18 жасқа 
толғанға дейін тұрғын үй сатып 
алу үшін жинақталады. Мұндағы 
басты мақсат – ел болашағы, жас 
буын өкілдеріне жан-жақты қол-
дау көрсетіп, олар ер жеткенде 
баспаналы болып, қоғам өміріне 
белсене араласса деген ізгі ойдан 
туындаған болатын.

Қабыл  ДҮЙСЕНБИ,
Шымкент қаласы бойынша 

Соттар әкімшісі
Ақпараттық қамтамасыз ету 

бөлімінің басшысы

МАУСЫМ

Аталмыш сауал жақында премьер-министр 
Асқар Маминнің төрағалығымен өткен Үкімет-
тің кеңейтілген отырысында талқыланды. Онда 
Білім және ғылым министрі Күләш Шәмши-
динова баяндама жасап, «Баршаға арналған 
тегін ТжКБ» жобасы шеңберінде қазіргі таңда 
еліміздегі 821 колледжде 199 мың жас оқиты-
нын жеткізді. Министрдің айтуынша, мемле-
кеттік колледждердің 71 пайызы техникалық  
мамандарды дайындайды. Ал, жеке колледж-
дердің 67 пайызы гуманитарлық-экономикалық 
мамандарды оқытып шығарады. Техникалық 
колледждерде соңғы 3 жылда 3,7 млрд теңгеге 
құрал-жабдықтар сатып алынған. Яғни, жастар-
дың теориялық білімдерін іс жүзінде қолданып, 
кәсіби біліктіліктерін арттырып шығуларына 
мүмкіндік жасалған. Сонымен қатар, еңбек 
нарығын біліктілігі жоғары мамандармен қамта-
масыз ету бойынша тиімді нәтижелерге қол жет-
кізу үшін колледждерді сенімді басқаруға беруді 
жүзеге асыру көзделген. Қазірдің өзінде эко-
номиканың түрлі секторындағы 150 өндірістік 

көшбасшы бұл жобаға қатысуға ынта білдірген. 
– Жұмыс берушілерді сапалы маман даяр-

лауға тартуда бизнеске несие және салық мәсе-
лелерін жеңілдету арқылы жағдай жасау қажет. 
Сонымен бірге, мамандарды еңбек нарығының 
шынайы қажеттіліктеріне сай даярлау керек, – 
деді К.Шәмшидинова. 

Міне, мектеп бітірген жастар орта оқу орын-
дарының осы мүмкіндігін тиімді пайдаланулары 
тиіс. Төрт-бес жыл жоғары оқу орнын оқып, 
күні ертең нарықта сұраныссыз маман болған-
ша, 1-2 жылда-ақ техникалық кәсіптерді мең-
геріп, өндіріс орындарында сұранысқа ие маман 
болғаны жөн. Бұл ретте авто-электрик, слесарь, 
токарь, сантехник, дәнекерлеуші, ағаш шебері, 
тоқымашы, ІТ маманы сияқты кәсіптердің на-
рықта сұранысқа ие екенін жеткізді кәсіпорын 
басшылары. Ендеше, жастарға таңдау көп, тек 
ынта, жігер болса болғаны.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ,
«Заң газеті»

ТАЛАБЫ  БАРҒА 
ТАҢДАУ  КӨП
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КЕНТ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНЫҢ 
ҰЙЫМ ДАСТЫРУЫМЕН ЖАСТАР 
РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНДА 
«БАҚЫТЫҢДЫ БАЛАҢНАН ІЗ
ДЕ!» ТАҚЫРЫБЫНДА ИНТЕРАК-
ТИВТІК КЕЗДЕСУ ӨТТІ.

ЖЕТІМДІ ЖЕБЕУ – ПАРЫЗ

ЖАСТЫ 
ДЕМЕУ, 



4 №40 (3165) 31 мамыр 2019
zangazet@mail.ruТАРАЗЫ

ТҮЙТКІЛ

АУЫЛ ХАЛҚЫНЫҢ  АУРУХАНАҒА ЖЕТУІ  МҰҢ

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Денсаулық 
саласындағы үш мәселе
Алайда, мұның бәрі шешімін күт-

кен мәселелдердің қасында тым қораш.  
Өкінішке орай, еліміздің медицина сала-
сы күрделі жағдайды бастан кешіп отыр 
деп батыл айтуға болады. Мұның зардабы 
әсіресе, жоғарыда айтқанымыздай, өрке-
ниет игіліктерінен жырақ қалған ауыл-
дағы қауымға тиюде. Олар үшін әсіресе, 
тар ауқымдағы маманға қаралу, ауруха-
наға жатып, жоспарлы ем алу, жекелеген 
дәрігерлердің кәсіби біліктілігінің төмен-
дігі өзекті мәселе. Проблемалар мұнымен 
шектелмейді. 

Жиында арнайы баяндама жасаған 
Парламент Сенатының депутаты Серік 
Бектұрғанов медицина саласындағы не-
гізгі деген мәселелерді үш топқа бөліп, 
әрқайсысына жан-жақты талдау жасаған 
еді. Олардың біріншісі адамдарға барын-
ша жақын болып, оларға тұрғылықты 
жеріне қарамастан толық көлемде сапа-
лы медициналық қызмет көрсетуі тиіс 
алғашқы көмек жайын қамтыды. Бек-
тұрғанов мырзаның айтуынша, ауылдағы 
медициналық қызметтің бұл буынының 
жағдайы  қалалардың емдеу орындары 
деңгейінен төмен болып отыр. 

Медициналық 
аппараттар көне

Ондағы негізгі мәселе медициналық 
аппараттардың ескіруі мен жетіспеуші-
лігі, денсаулық мекемелерінің талап-
тан төмен жағдайы. Сенатор келтірген 
мәліметтерге сүйенсек, ауылдардағы ме-
ди циналық ғимараттардың 54,3 пайызы 
ескі, ал, медициналық техникалармен  
қам тамасыз етілуі 51,1 пайыздан аспайды. 
846 елдімекенде медициналық нысан-
дар мүлде жоқ. Оның ішінде 475 ауыл 
медициналық мекемелерден 5 шақырым 
қашықтықта. Аяқ асты ауырып қалған 
жанның көлігі болмаса жетуі мұң. Жеке-
леген өңірлерде жағдай тіпті қиын. Мәсе-
лен, Ақмола облысындағы медициналық 
мекемелердің 85 пайызының тозығы 
жетіп тұр. Ем-домға қажетті жабдықтары 
нормативтің 35 пайызына ғана тең. Қол-
данылып жүрген құралдардың 72 пайызы 
жаңалауды қажет етеді. 

– Рыскүл  Әнуарбекқызы, дәрігер 
болудың қиындығы аз емес. Оларға 
алғыс айтатындардан гөрі соңғы жыл-
дары сынайтындар саны артып кет-
кендей. Осындай «мазасыз» қызметке 
қалай келдіңіз? 

– Мен бұл салаға өз таңдауыммен, қа-
лауыммен келдім. Өйткені, өзімнің туған 
екі әпкем бірінен соң бірі бала босанған-
нан кейінгі асқынулардың салдарынан 
қайтыс болды. Сондықтан акушерлікті 
түсініп, қайғылы жағдайлар қайталанбаса 
екен деген оймен осы саланы таңдадым. 
Акушер лауазымын, мәртебесін алып 
жүру үлкен жауапкершілікпен қоса, мен 
үшін өте маңызды, мақтан тұтамын. Ма-
мандығымды 100 пайызға жақсы көремін. 
Бұл салада қызмет етіп келе жатқаныма, 
биыл 32 жыл болды. Акушер – әйел жүк-
тілігі бойынша есепке алынғаннан бастап 
бала дүниеге келгенге дейін жанында 
жүреді. Мәселен, республикамыздың 
әртүрлі аймақтарынан экстрагенитал-
дық және акушерлік патологияның аса 
ауыр түрлері бойынша жүкті әйелдердің 

Рыскүл ҚОНДЫБАЕВА, Акушерлік, гинекология және перинатология ғылыми орталығының 
жоғары санаттағы аға акушері: 

«АНА БОЛУ – 
ӘР ӘЙЕЛДІҢ АРМАНЫ»

көбісін біздің орталыққа жатқызуға жібе-
реді. Біз, медицина қызметкерлері қысқа 
уақыт ішінде мұнда келіп түскен әйелдер-
мен сенімді қарым-қатынас орнатамыз. 
Өйткені, босанатын әйелдер көп ретте 
акушерлердің және мейіргерлердің көме-
гіне мұқтаж, әрі оларға жан-жақты көмек 
және қолдау көрсету маңызды. 

Акушердің жұмысы қарапайым деп 
айта алмаймын, бірақ, көптеген адамдар 
қызметтің қаншалықты қиын екенін біл-
мейді. Солай болса да біз әрқашан жұ-
мысқа қуана барамыз. 

– Демография туралы жиі сөз ет-
кенімізбен, әйелдердің денсаулығына 
көп көңіл бөле бермейтініміз рас. Қазір-
гі аналардың жағдайы қалай?

– Иә, расында сау ұрпақ өсіргіміз кел-
се алдымен әйелдің жағдайын, ананың 
денсаулығын ойлауымыз керек. Біздің 
емделушілеріміз – ағзасында әртүрлі 
патологиясы бар жүкті әйелдер. Оның 
ішінде анасының жай-күйімен немесе 
ұрықтың қолайсыз антенаталдық да-
муымен асқынған, сондай-ақ, босануға 

дайындалатын әйелдер. Оларды ты-
ныштандырып, мүмкіндігінше дұрыс 
күйге келтіруіміз керек. Өйткені босану 
сәтті өте ме, жоқ па деген мәселе олардың 
жағдайды қабылдауына байланысты бо-
лады. Көбінесе балалар үшін бәрі жақсы 
аяқталады, бірақ бұл ойды үрейленіп оты-
рған әйелге тәптіштеп түсіндіру керек. 

– Жүкті әйелдерде қандай аурулар 
жиі кездеседі?

– Біздің бөлімшеге түсетіндердің 
ара сында жиі кездесетіндер: әртүрлі 
генез дегі артериялық гипертензия. Зат 
алмасу аурулары. Туа біткен және жүре 
пайда болған жүрек ақаулары (оның 
ішінде хирургиялық түзетуден кейінгі). 
Туа біткен даму ақаулары (бүйрек, зәр 
шығару жүйесі, атрезия, құрсақ қуысы-
ның ісіктері, сондай-ақ, ішперде артын-
дағы кеңістік, көкірек қуысы, туа біткен 
диафрагмалды жарықтар). Қан, бауыр, 
әртүрлі этиологиядағы бүйрек аурулары 
жиі кездеседі.  ЭКО-дан кейінгі пациент-
тер де баршылық. Өкініштісі сол, отба-
сының берекесін ойлап, ерінің жағдайын 
жасауды басты орынға қойған әйелдер өз 
денсаулығына мән бере бермейді. Дәрігер 
көрсеткен емді де, дәрілерді де алмай, 
ауруларын асқындырып алады. Өзі әлсіз, 
өзі дімкәс анадан сау бола туа ма? Осыны 
неге ертерек ойламайды, түсінбейсің. 

– Орта буын медицина персоналы-
ның біліктілігін, білімін арттыру қалай 
жүргізіледі?

– Этика және деонтология нормалары, 
пациентпен өзара тығыз қарым-қатынас 
жасап тіл табысу, оларға жағдай жасауды 
әрбір қызметкер қатаң сақтайды. Мұны 

бөлімше меңгерушісінен бастап өзім 
де үнемі бақылап, қадағалап отырамыз. 
Жүйелі түрде ақаулары бар әйелдерде 
жүктілік пен босану ағымдары бойынша 
әртүрлі тақырыпта семинарлар, дәрістер 
циклдерін өткіземіз. Бізге келген аналар 
жаныма шипа тапсам, дүниеге дені сау 
ұрпақ әкелсем деген үмітпен орталық та-
балдырығын аттайды. Сондықтан, оларға 
жылы қабақ танытып, ең алдымен өзіне 
деген сенімін арттыруымыз керек. Аналар 
үшін дәрігерлердің ғана емес, әр персо-
налдың қолдауы маңызды. Біз мұны үнемі 
назардан тыс қалдырмаймыз.

– Атқарып жатқан қызметтеріңіз 
аналар көңілінен қаншалықты шығып 
жатыр?

– Ана болу ниеті – әрбір  әйел үшін ең 
маңызды тілектердің бірі. Біз оны барлық 
жағдайларда іске асыру үшін мүмкіндікті 
сарқа пайдаланамыз. Егер қолайлы жүк-
тілік пен сау бала тууға ең болмағанда 
кішкентай бір көмегімізді тигізсек,  оны 
жүктілік патологиясы бөлімшесінің үл-
кен жетістігі деп қабылдаймыз. Демек, 
бұл әрбір отбасыға екі есе болашақ өмір 
сыйлағанымыз.

– Медицина қызметкерлерінің мате-
риалдық жағдайы дамыған елдермен 
салыстырғанда бізде әлі де төмен екені 
жасырын емес. Сіз үшін бұл мамандық 
несімен ерекше?

– Медицина қызметкері үшін ең бас-
тысы – білім, біліктілік, мейірім, еңбек, 
адалдық. Акушерлерге, мейіргерлерге 
бұдан да маңыздысы – шыдамдылық. 
Медицинаға тек жүрек қалауымен келген 
адамдар ғана адал бола алады. 

– Бүгінде жас мамандарға қанша-
лықты көңіл бөлінеді? 

– Жыл сайын отандық медициналық 
колледждерді көптеген түлек тәмамдай-
ды, алайда акушер маманы тапшы. Осы 
ретте, есіме түсіп отырған бір жәйтті айта 
кетейін: біздің бөлімшеге оқуын аяқтаған 
жас қыз акушер болып келді. Аға акушер 
ретінде мен барлық нұсқаулықты бердім, 
жұмыс орнымен таныстырдым, палата-
ларда жатқан жүкті әйелдердің медици-
налық көрсетілімдерін, оған қоса, жүріс-
тұрыс ерекшелігін де айтып түсіндіргем. 
Ол өз кезекшілігінде бір палатада жатқан 
жүкті әйелдің талмасы ұстағанын көре 
сала, қорыққаннан қашып тығылып қа-
лады. Бақытымызға қарай басқа акушер, 
мейіргерлер әйелге дер кезінде көмек көр-
сеткен. Менің бұл жерде айтпағым: оқу 
бітіргендердің барлығы мамандығы бой-
ынша жұмыс істей бермейді, көбі қорқа-
ды. Сондықтан, еңбек жолын бастарда 
жас мамандарға бейінділік жағдай жасап, 
қолдап отыру басты назарда болу керек. 
Әрине, материалдық ынталандырумен 
қатар олардың білімін жетілдіруге де 
мүмкіндік жасау қажет. Практикалық 
жағынан күнделікті тәжірибеден үйре-
нетін нәрсе өте көп.

– Акушер қызметіңіздегі ең жоғары 
марапатыңыз қандай?

Мен үшін ең жоғары баға – пациент-
тердің шын жүректен айтқан алғысы.

– Әңгімеңізге рақмет! Сізге сәттілік, 
табыс тілейміз!

 
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

 «Заң газеті»

Цифровизация жайлы да деректер 
алаңдатады. Ауылдар үшін ақпараттық 
технологияның бұл жетістігі де арман 
болып отыр. Себебі олар интернетке 
қосылмаған. Тіпті аудандар, кейбір об-
лыс орталықтарының өзіне бұл игілікке 
толыққанды қол жеткізу мүмкін бол-
мауда. Бұл көрсеткіш небары 58 пайыз-
ды құрайды. Нақтырақ айтар болсақ, 
елдегі алғашқы медициналық санитар-
лық көмектің 3137 нысаны ғаламторға 
қосылмаған. Ақмола, Шығыс Қазақстан, 
Түркістан, Солтүстік Қазақстан және 
Қарағанды облыстарының ғаламторға 
қолжетімділігі елу пайызға жетпейді. 
Мұндай жағдайда министрліктің теле-
медицинаны, электронды төлқұжатты,  
медициналық сақтандыруды, электронды 
құжат айналымын қалай енгізетіні, өзге 
де цифрландыруға қатысты мәселенің 
қалай шешілетіні түсініксіз. 

Кадр тапшы
Екінші мәселе кадрлардың жеткілік-

сіздігі де медициналық қызметтің қол-
жетімділігі мен сапасының төмендігіне 
ықпал етіп отырған маңызды фактор. 
Бектұрғанов мырзаның айтуынша, бү-
гінде алғашқы медициналық-санитарлық 
көмек жүйесіне 1157 маман жетіспейді 
екен. Норматив бойынша әр дәрігердің 
жүктемесі 1700 адам болса, бүгінде олар-
дың саны 2500 адам болып отыр. Кейбір 
жеке леген облыстарда бұл көрсеткіш 
тағы жүз адамға көп. Қолданыстағы 
«Білім беру туралы» заңның 47-бабының 
17-тар мағына сәйкес жоғары оқу орын-
дарын мемлекеттік грантпен педагогика 
және медициналық мамандық бойынша 
бітір ген түлектер  мемлекеттік білім және 
медицина ұйымдарында тиісті мерзім-
дерін өтеуге міндетті. Ал, ауыл квотасы 
аясында мамандық алғандар ауылда жұ-
мыс істеуі керек. 

Алайда, заңнама аясында реттел-
ген бұл талап толыққанды орындалмай 
отыр. Білім және ғылым министрлігі 
жанындағы жас мамандардың өз міндет-
терін орындауына, мерзімдерін өтемеген 
жағдайда шығындарды төлеуіне монито-
ринг пен бақылау жасайтын «Қаржы ор-
талығы» Акционерлік қоғамы бар. Бүгінгі 
таңда осы ұйымның мәліметі бойынша 
2012–2017 жылдар аралығында ауыл 
квотасы бойынша 3862 медициналық 
маман дайындалса, соның 2502-сі, яғни, 
64,7 пайызы мерзімдерін өтеуден боса-

тылған. Олардың 1008-і бос жұмыс орны 
болмағандықтан, кері қайтқан.

«Бұл кадр тапшылығын шешіп, бюд-
жетті тиімді пайдалану деңгейіміздің 
көрсеткіші» деп қынжылды осы ретте де-
путат. Өкінішке орай құзырлы орын тара-
пынан еңбек нарығын толыққанды зерде-
леу жолға қойылмай отыр. Бұл кемшілікті 
жою үшін ауылға кадр тартудың жаңа 
тетігін жасамай, жағдайды сараптап, заң 
нормасының неліктен жұмыс істемей 
тұрғанын түсініп алу керек.

Қаржы жеткіліксіз
Үшінші мәселе, денсаулық сақтау 

жүйесінің жеткілікті қаржыландырылма-
уы.  Бектұрғанов мырзаның айтуынша, 
бұл саланың аталған өзекті мәселелерін 
шешу үшін кем дегенде 300-500 млрд тең-
ге қажет. Осы қаржының тапшылығынан 
тұрғындарға медициналық қызмет қажет-
тілікке сай емес, бюджетте бар ақшаның 
көлеміне қарай көрсетіледі. Бұл әрине, 
оның сапасына көлеңке түсіреді. Мәсе-
лен, алғашқы медициналық-санитарлық 
көмектің тарифі 2014 жылдан, ал стацио-
нарлық көмектің тарифі 2012 жылдан бері 
өзгермепті. Ал, осы уақыт ішінде комму-
налдық қызметтің бағасы, медициналық 
қызметке тән басқа да шығындар құны 
айтарлықтай өскені белгілі. Соған сай 
жалақы көлемі де артуы керек еді. Осыны 
айтқан сенатор «Мұндай жағдайда біздің 
ауруханаларымыз бен емханаларымыз 
қалай жұмыс істеп жатыр, олардан қызмет 

оның тиімділігін қамтамасыз етпей, одан 
қайтарым талап ету қисынсыз. Бұл ретте 
жүйені бұзбай, оны тек жетілдіріп, жаңа 
мазмұнмен толықтыру, мамандарды, 
жетекші қызметтерді оқыту да айрықша 
маңызға ие. 

Қолдауы аз саладан 
сапалы қызмет күту 

қисынсыз
Биыл 2016–2019 жылдарға арналған 

«Денсаулық» бағдарламасын жүзеге асы-
ру аяқталмақ. Демек, бұл салаға қатысты 
тағы бір жаңа бағдарлама өмірге келері 
анық. Сонымен қатар бүгінде «Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйе-
сі» кодексінің жаңа редакциясы дайын-
далып жатыр. Осыған назар аударта келе 
Бектұрғанов мырза мұның бүгінде отан-
дық денсаулық сақтау саласының барлық 
буынындағы кемшіліктерді анықтап, 
жою дың, саланы жаңа сапалық деңгейге 
көтеру дің бір мүмкіндігі екенін мәлімде-
ген еді. 

Сөз алған өзге сенаторлар да ауыл 
медицинасының жайын сөз етті. Олар-
ды әсіресе, ауылдағы қауымның ауырса 
қайда барарын білмей қиналатыны қатты 
алаңдатты. Осы ретте сенатор Әли Бек-
таев ауылдарда осыдан он жыл бұрын 
болған ауруханаларды қалпына келтіру 
жайлы мәселе көтерген. Сонымен қатар 
дені жұмыссыз ауылдықтардың міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесіндегі 
тағдырын айқындау қажеттігін айтқан. 
Алайда, құзырлы орын өкілі бұл өзекті 
мәселеге қатысты мардымды уәж айта 
алмады. Оның берген жауабынан түй-
геніміз, ауылда аурухана ашу мәселесі  
тұрғындардың санына орай шешіледі. 
Тұрғыны тиісті нормативке сай келмейтін 
елдімекендерде медициналық мекемелер 
іске қосылмайды. Сол секілді міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесі бойын-
ша да ауылдықтарға олардың қорға салған 
жарнасына сай қызмет көрсетілмек. Бұ-
дан түйгеніміз, ауылдықтар үшін сапалы 
медицина қызметінің қарасы әзірге алыс 
тұрғандай. Бұл ретте алдымен үкіметтің 
болшағы жоқ ауылдар бойынша жұмы-
сын жолға қою керек. Онсыз ауылдың тек 
денсаулық қана емес, өзге де мәселесін 
ойдағыдай шешу мүмкін емес. 

 
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

Н ақтырақ айтар 
болсақ, елдегі 
алғашқы ме

дициналық санитарлық 
көмектің 3137 ныса
ны ғаламторға қосыл
маған. Ақмола, Шығыс 
Қазақстан, Түркістан, 
Солтүстік Қазақстан 
және Қарағанды облыс
тарының ғаламтор ға 
қолжетімділігі елу пай
ызға жетпейді. Мұндай 
жағдайда министр
ліктің телемедицина
ны, электронды төлқұ
жатты, медициналық 
сақтандыруды, элек
тронды құжат айналы
мын қалай енгізетіні, 
өзге де цифрланды
руға қатысты мәселе
нің қалай шешілетіні 
түсініксіз. 

сапасын қалай талап етуге болады?» деп 
сауал тастаған.

Амал не, осы қаржының өзі респуб-
ликалық бюджеттен бөлінеді екен. Бұл 
жергілікті атқару орындарының медици-
налық қызметтің көрсетілу үрдісіне ықпа-
лын ғана емес, жауапкершілігін де төмен-
детіп отыр. Жалпы денсаулық сақтау 
ісінің қаржы мәселесін толық шешіп, 
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Халық – ұлы күш. Сені өсіретін де, өшіретін 
де халықтың ықыласы, бағасы. Осыны дер кезін-
де түсініп, бағалай білген жөн. Билік айту, 
шешім қабылдау – өте күрделі, әрі жауапты 
процесс. «Қазаншының еркінде, қайдан құлақ 
шығарса» деп қаламды оңды-солды сілтей бе-
руге болмайды. Шешім қабылдаудағы судьяның 
қаруы – заңдылықты, әділеттілікті сақтау бо-
лып табылады. Судьяның қателігі кешірілмей-
ді. Заңнамаларды қолданудағы жіберілген со-
рақылық тек судьяның жеке басының ғана емес, 
бірінші кезекте сот билігінің қадір-қасиетіне 
үлкен нұқсан келтіреді.

тердің нәтижесінде мамандық иесінің 
өзін қоршаған ортадағы, қоғамдағы орны 
айқындалып, ерекшеленеді. Қоғамдағы 
анықтаушы саяси құралдардың бірі және 
бірегейі – ол билік, ал билікті жүзеге 
асыратын лауазымды тұлғалар осы саяси 
құралды қолдану арқылы – қоғамға қыз-
мет жасаушылар.

Мемлекеттік биліктің дербес са-
ласы – сот билігі екені жұртшылыққа 
мәлім. Осы сот билігін жүзеге асыратын 
бірден-бір тұлға – ол судья. Әртүрлі 
экономикалық-формациялық қоғамда, 
әртүрлі тарихи кезеңдерде, әртүрлі саяси 
құрылымдарға негізделген мемлекет-
терде судьялардың атқаратын қызметіне 
зор көңіл бөлініп отырғандығын өткен 
жылдар жылнамасынан жақсы білеміз. 
Ал, енді қазақ елінің өткеніне тағы бір 
рет үңіліп, зер салайықшы. Қазақ ұл-
тының, қазақ мемлекетінің қай дәуірде, 
қай ғасырда қалыптасқанын дәлелдеу 
мен айқындауды, зерделеуді оқымысты 
бауырларымыздың еншісіне қалдыра 
отырып, тамыры тереңде жатқан ұлттық 
тарихымыздың ғибрат алар кейбір кезең-
дерін еске түсірейікші.

Мемлекет болғаннан кейін оны басқа-
рудың, ішкі және сыртқы саясат жүргізу-
дің, билікті жүзеге асырудың жолдары 
мен тәсілдері болуы тиіс. Шамамен 
XVII ғасырдың аяғында қазақтардың 
дағдылы құқық нормалары толықты-
рылып, белгілі бір жүйеге келтіріліп, 
жинақталып, қазақ сахарасында Тәуке 
ханның билік етуі кезеңінде құрасты-
рылған заңдар жинағы «Жеті жарғы» 
деген атпен белгілі болды. Тарих толқын-
дарында «Қасым ханның қасқа жолы», 
«Есім ханның ескі жолы» деп аталатын 
ұлттық әдеп-ғұрыптардан, ережелерден 
тұратын, сол дәуірдің тыныс-тіршілігін 
реттеу тәсілі, билік құралы ретінде қол-
данылған дала заңдарының жинақтары 
өмірге келді.

Біз тектен-текке өткен ғасырлар қой-
науына еніп отырған жоқпыз. Қазақ хан-
дығын, қазақ мемлекетін атақты хандар 
басқарып, алға қарай даму сатыларына 
көтерілген кезеңдерде сахара төсінде 
әйгілі билер де белгілі бір дәрежеде 
мемлекет басқару ісіне араласып, тарих 
төрінен орын алды. Бүгінде Қазақстан 
Республикасының кемел келешегі үшін 
қызмет атқарып жатқан судьяларды – 
аталған би бабаларымыздың мұрагер-
лері, істерін жалғастырушы ізбасарлары 
деп айтуға болады.

Әрине, хандар дәуірінің, феодализм 
қоғамдық формациясының мемлекетті 
басқару, билік ету үлгілерін жаңаша, де-
мократиялық жолмен дамып келе жатқан 
егеменді елдің саяси өмірінде пайдалану 
мүмкін емес екендігін түсінеміз. Деген-
мен, дархан даламыздың дарабоз билері 
мен бүгінгі судьялардың қызметтік әре-
кеттерінде, мінез-құлықтарында, толысу, 
кемелдену кезеңдерінде ортақ, ұқсас 
сипаттар бар екенін де жоққа шығаруға 
болмайды. Судьяларды салыстырмалы 
түрде кейбір сәттерде «билер» деп атап 
жатады. Бұл салыстырудың, теңестіру-

дің астарында «би», «билік ету» деген 
ұғымдардың жатқанын аңғару қиын 
емес.

Қазақ даласын дүбірлетіп өткен дана 
билеріміздің тыныс-тіршілігінен, асыл 
мұраларынан алатын, үйренетін, бойға 
сіңіретін ғибраттар жетерлік. Олар те-
реңнен толғаған ойдың, теңіздей терең 
шешендік өнердің, «қара қылды қақ 
жарған» әділдіктің символы бола білді 
және осы жолдан айныған жоқ. Билік 
етудің қасиетті де киелі бұлағынан су-
сындаған даналар бұхара халықтың қо-
шеметіне бөленді, хандардың қаһарынан 
қаймыққан жоқ, дүниеге қызыққан жоқ. 
Араға талай ғасырлар салып даңқты 
билеріміздің рухына бас иіп, олардың 
өшпейтін аттары мен сарқылмайтын 
мұраларына тағзым етудің құпиясы 
осында жатқан сияқты.

Атақты Балқы базар жырау өз дәуірін-
де билер хақында:

 Тәңірі артық жаратқан
 Аузына халқын қаратқан,
 Қара қылды қақ жарған
 Алдынан топты таратқан
 Баласын жақын көрмеген 
 Төресін бұра бермеген – деп 

айтқан екен.
«Хан қасында ақылды би болса, қара 

жерге кеме жүреді» деген халық мақалы 
да сол дәуірде дүниеге келген шығар. 

«Батыр – деген барақ ит, екі долы 
қатынның бірі туады. Би дегенің бір 
бұлақ, ілуде қатынның бірі туады» – деп 
толғанған екен Төле би бабамыз. «Би 
мен қазы жау келгенде – батырың, дау 
келгенде – ақылың» деген халық дана-
лығы тағы бар. Айтылғаннан да тереңге 
толғасақ: «Өмірдегі күллі каһарман-
дылық пен қайырымдылық, білім мен із-
гіліктің қайнар көзін жүректегі иманнан 
іздеңдер» – деп айтқан екен Әбу Насыр 
әл-Фараби.

Әділеттіліктің бастауы – имандылық 
деген осы шығар. Қасиет пен кие, иман-
дылық – адам бойындағы ең үлкен 
құндылықтар. Ал, тарих ғибраттарына 
үңілсек осы құндылықтарды бұқара ха-
лық бекерден-бекер билердің қызметіне, 
тұлғасына теліген жоқ қой. Мұнда құпия-

сы әлі де толық ашылмаған, айтылмаған 
заңдылықтар бар сияқты

Енді Қазақстан Республикасының 
судьялары даңқты билеріміздің мұрагер-
лері, ізбасарлары деген ойларымызды 
қайтадан жаңғыртайық. Еліміздегі судья-
лардың құқықтық мәртебесі «Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі мен судья-
ларының мәртебесі туралы» (толықтыру-
лар мен өзгерістер енгізілген) Қазақстан 
Республикасының 2000 жылғы 25 жел-
тоқсандағы №132 Конституциялық заңы-
ның нормаларымен (бұдан әрі - заң) рет-
теледі. Аталған заңға Конституциялық 
мәртебенің берілуі мемлекеттің саяси, 
экономикалық, әлеуметтік өмірінде сот 
жүйесі мен судьялардың орны ерекше 
екендігіне куә болады. 

Қазақстан Республикасында сот 
төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. 
Ешқандай өзге органдар мен тұлғалар-
дың судья өкілеттігін немесе сот билігі 
функцияларын иеленуге құқығы жоқ. 
Терең назар аударсақ, судьялардың 
мәртебесі мен қызметі қоғамдағы саяси 
тұрақтылықтың басшы көрсеткіштерінің 
бірі екеніне көз жеткізу қиын емес. 
Осынау жауапты да ауқымды өкілеттікке 
ие болған (қоғамдағы басқа ешбір лауа-
зым иелеріне берілмеген) судьялардың 
мінез-құлықтары, дайындықтары, қыз-
меттік көрсеткіштері қандай болуы ке-
рек, қандай тәсілдермен бағалануы тиіс 
деген сауалдар туындауы мүмкін. Біздің 
ойымызша, судья лауазымына кандидат-
тар, судьялық қызметті атқарып жүрген 
азаматтар осы мамандықтың қасиеті мен 
киесін терең түсініп, бағалай білуі қажет.

Қазақстан Республикасы судьялары-
ның VII съезінде 2016 жылғы 21 қараша-
да қабылданған «Судьялық әдеп кодексі» 
еліміздің судьяларының болмысы мен 
бейнесін айқындайтын  жадынама  ретін-
де пайдалануы тиіс. Осы кодекстің 8-ба-
бында «ар-ождан бостандық құқығын 
жүзеге асырған кезде, судья сот билігінің 
абыройына күмән туғызбау үшін барлық 
жағдайларда ұстамдылық пен сабырлық 
сақтауы тиіс» – деген норма қарасты-
рылған.

Ар-ождан азаматтардың жеке басы-

сый-құрметі бірінші кезекте сенің жеке 
басыңның ерекшеліктеріне ғана емес, 
сот билігіне, судьяға деген құрмет екенін 
ажырата білу қажет.

Халық – ұлы күш. Сені өсіретін де, 
өшіретін де халықтың ықыласы, баға-
сы. Осыны дер кезінде түсініп, бағалай 
білген жөн. Билік айту, шешім қабыл-
дау – өте күрделі, әрі жауапты процесс. 
«Қазаншының еркінде, қайдан құлақ 
шығарса» деп қаламды оңды-солды 
сілтей беруге болмайды. Шешім қабыл-
даудағы судьяның  қаруы – заңдылықты, 
әділеттілікті сақтау болып табылады. 
Судьяның қателігі кешірілмейді. Заңна-
маларды қолданудағы жіберілген со-
рақылық тек судьяның жеке басының 
ғана емес, бірінші кезекте сот билігінің 
қадір-қасиетіне үлкен нұқсан келтіреді.

Облыстық және оған теңестірілген 
соттардың судьясы болып сайлану – үл-
кен құрмет. Бұл судьяның жеке басына 
емес, біліміне, біліктілігіне берілген 
баға. Аталған саты – судьяның толысу, 
кемелдену кезеңі.

Тек судьялық қызметті атқарумен 
шектеліп қалмау қажет. Қоғам, судьялар 
Одағының тыныс-тіршілігіне, өміріне 
белсене араласу қажет. Заңнама, Жоғарғы 
Соттың нормативтік қаулыларының жо-
баларын талқылауға атсалысып, пікір 
білдіру керек. Жалпы судьяның сот 
қауымдастығындағы орны мен беделі, 
оның сот жүйесінің дамуына қосқан 
өзіндік қолтаңбасымен даралану қажет 
деген пікірді толығымен қолдаймыз.

Жұмыс барысында төменгі тұрған 
соттардың жұмысына баға беруге, пікір 
айтуға тура келеді. Міне, судьяның білік-

ның ерекше қасиеттерін айқындайтын 
көрсеткіш болса, осы ар-ожданды су-
дьялық қызметті атқарып жүрген тұлға-
лар қандай дәрежеде бағалайтын, қас-
терлейтін болса, өзі меңгерген судьялық 
мамандықтың қасиеті мен киесін сондай 
дәрежеде, мүмкін одан да биік дәреже-
де бағалай және қастерлей білуі керек. 
Судьялық қызметке бару үшін азаматтар 
«он ойланып, жүз толғануы қажет». Қазақ 
атамызда «Көтере алмайтын шоқпарды 
беліңе байлама» – деген мақал бар.

Судьяда Қазақстан халқына, елімізге, 
заңға қызмет етуден басқа ой, мақсат 
болмауы тиіс. Ал, енді болашақтың 
бас тауы, еліміздің ертеңі, жас заңгер-
судья лар айтылған жағдайларды қандай 
дәрежеде түсінеді, қалай бағалай біледі? 
Бұл енді өте күрделі сұрақ. Бірақ, арқалы 
ақын Мағжан айтқандай: «біз жастарға 
сенеміз».

Қазір жас заңгерлердің білімді, ина-
батты, патриот, толық бір толқыны өсіп, 
жетіліп келеді. Олардың қатарында 
судьялық қызметтің қыры мен сырын 
үйренуге құштар, өздерінің болашағын 
осы бір жауапты мамандықпен байла-
ныстырғысы келетін азаматтар аз емес. 
Иә, уақыт – патша бір орында тұрмай-
ды. Өмірдің көш-керуені тек қана алға 
қарай жылжи беруді мақсат тұтады. 
Үкілі үмітті, сергек сенімді, болашақтың 
кілтін жастардың бойынан қарастырсақ, 
қателеспейміз деген берік ойдамыз. Ал, 
енді осы судьялық қызметке келу мен 
атқарудың сатыларын саралап көрейікші.

Ең алғашқы саты – ол жоғары заңгер-
лік білім алу. Осы кезеңде азаматтардың 
бойында белгілі бір мамандыққа деген 

М А М А Н Д Ы Қ Т Ы Ң  Ү Л -
КЕНІ-КІШІСІ ЖОҚ. ТЕК ӘРБІР 
АЗАМАТ МАМАНДЫҚТЫ 
ӨЗІНІҢ ТАЛҒАМЫНА, ОЙ- 
ӨРІСІНЕ, ҚАБІЛЕТІНЕ, ЖАН- 
ДҮНИЕСІНІҢ СҰРАНЫСЫ-
НА САЙ КЕЛЕТІНДЕЙ ЕТІП 
ТАҢДАЙ БІЛУІ ҚАЖЕТ. СОН-
ДА ҒАНА МАМАНДЫҚ АДАМ 
ТАҒДЫРЫНЫҢ АЙҚЫНДА-
УШЫ КҮШІ РЕТІНДЕ БАҒА-
ЛАНЫП, СОЛ АДАМНЫҢ ҚА-
ЖЕТІНЕ ЖАРАП, БАҒЫНЫҢ 
АШЫЛУЫНА ЖОЛ САЛАДЫ. 
АТА-АНАНЫҢ, БАУЫРДЫҢ, 
АҒАЙЫННЫҢ ЖЕТЕКТЕП 
АЛЫП КЕЛІП, ТЕЛІГЕН МА-
МАНДЫҒЫ АДАМҒА ӨМІР-
ЛІК СЕРІК БОЛА АЛМАЙДЫ. 
БІР КҮНІ БОЛМАСА БІР КҮНІ 
ӨМІР-КЕРУЕН ЖОЛЫ ЕКІГЕ 
АЙЫРЫЛЫП КЕТІП, СОҢЫ 
СЕРГЕЛДЕҢГЕ АЙНАЛУЫ 
МУМКІН.

СУДЬЯ – ҚАСИЕТТІ МАМАНДЫҚ
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Иә, мамандық таңдау оңай әрекет 
емес. Ал, белгілі бір мамандықты таңдап 
алып, оның мүддесі мен қадір-қасиетіне 
адал қызмет ету тіпті жауапты міндет. 
Әрбір мамандық иесінің қызметіне, 
жұмысына деген ықыласынан, әрекеті-
нен қоғамға, мемлекетке пайда әкелетін 
салдарлар туындайды және осы әрекет-

құштарлық, ұмтылыс оянады. Терең те-
ориялық білім – судьялық мамандықты 
игеріп кетудің ең алғашқы жемісті бас-
палдағы болмақ. «Теориялық  білімсіз-ақ, 
мол тәжірибе жинасақ жеткілікті» – деген 
жаңсақ пікірлер айтылып жатады. Мұн-
дай пікірмен мүлдем келісуге болмайды. 
Бұл – «оқымаймын, дайындалмаймын» 
деген адамның өзін-өзі ақтаған әрекеті 
шығар. Студенттік жылдарда заң әдеби-
еттерінен басқа да отандық, шетелдік көр-
кем әдебиеттерді көп оқуға машықтану 
қажет. Терең білім – жан азығы.

Қазіргі ғаламтор дамыған заманда 
кітап оқу, іздену,ойлану т.б. әдеттер 
жойылып кетудің аз-ақ алдында тұр. 
Компьютерді меңгеру, ғаламторда жұ-
мыс істеу де керек шығар. Бірақ дайын 
дүниелерді іздестіріп жүріп, оқу, ойлану 
қабілеттерінен адасып қалуға да болады 
ғой.

Республика Жоғарғы Соты жанын-
дағы Сот төрелігі академиясы болашақ 
судьяларды дайындайтын бірден-бір 
мамандандырылған оқу орны. Оқудың, 
ізденудің барлық шығынын мемлекет өз 
мойнына алған. Міне, осы мүмкіндікті 
толығымен пайдалану керек. Жеңілдікке 
салынуға болмайды. «Қарны ашып, ас 
іздеген адам» сияқты жеке білім қорын 
толтыру жолында үзіліссіз еңбектену 
қажет.

Ал, аудандық немесе оған теңестіріл-
ген соттарға судьялық қызметке тағайын-
далу кез келген екі адамның басына қона 
бермейтін зор бақыт. Міне, осы сәттен 
бастап жас судьяның өміріндегі ерекше 
кезең, Отанға, халыққа, заңға қызмет 
ету кезеңі басталады. Аталған қызметке 
мемлекет басшысының жарлығымен 
тағайындалатынын ескерсек, сен азамат 
болғаныңды, судьялар қауымдастығы 
деп аталатын киелі ортаның мүшесі 
болғаныңды жоғары бағалай білуің қа-
жет.

Судья дәрігерлер сияқты адам жаны-
ның арашашысы. Ол өзінің қолданыс-
тағы заңдармен реттелетін әрекеттері 
арқылы азаматтардың өміріне, тағды-
рына өзгерістер әкелуі мүмкін және бұл 
өзгерістердің салдары тек оң болуы тиіс. 
Осы сатыда халықпен араласудың, сөй-
лесудің, тіл табыса білудің алғышарт-
тарын терең үйренуге, көңілге тоқуға 
мүмкіндіктер пайда болады.

Сот орбитасына тартылған адам 
судьяның қызметінен өзінің тұрмысын 
түзеуге әсер ететін нәтижелер күтеді, 
сенеді. Халық сеніміне ие болу міндеті 
осы жағдайлардан туындайды. Толы-
сып, пісіп-жетілгенше жоғары тұрған 
лауазымға қол жеткізуге асықпау қажет. 
Халықтың алғысы сені қатардан қал-
дырмайды. Менмендік, тоғышарлық 
«Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен 
жүруге» ұмтылу судьяға жат қасиеттер. 
Абайламасаң, жаза басып қалып, жарқын 
болашағыңа «көлеңке» түсіруің мүмкін. 
Аудандық (қалалық) соттың судьясы 
бола жүріп өзің таңдаған мамандықтың 
қасиетін, киесін түсіне бастайсың. Өзің 
жүрген, өскен ортаның саған деген 

тілігі, көрегендігі сыналатын тұс осы. 
Төменгі сатыда қызмет жасап жүрген 
судьялардың өзіңнен артық болмаса 
кем емес екенін естен шығармау қажет. 
Уақытпен санаспай, жаңадан тағайын-
далған жас судьяларға қамқорлық жасай 
жүрсең, беделіңе бедел қосылады, бағаң 
артады.

Төрағалардың бойында ерекше қа-
сиеттер болуы – оның ұжымдағы беделі 
мен орнын айқындайды. Аудандағы (қа-
ладағы) немесе облыстағы сот төрағасы 
– ол сот жүйесінің өкілі. Оның іс-әрекет-
терін саралау арқылы бүкіл сот жүйесіне 
баға берілуі мүмкін.

Судьялық қызметтің шыңырау шыңы 
– ол Жоғарғы Соттың судьясы қызметі-
не тағайындалу. Армандауға, биіктерге 
ұмтылуға ешқандай шек қойылмайды. 
Өсу, толысу үлкен жауапкершілікті мін-
деттейді. Жоғарғы Сот судьяларының 
айтқан сөзіне, іс-әрекеттеріне қарап жас 
толқын бой түзейді, солардай болудың 
жолдарын қарастырады. Жоғары саты-
дағы судьяның беделі – оның қабылдаған 
шешімдерінің өзектілігімен, негізділі-
гімен, әділеттілігімен айқындалады. 
Толысып, кемелденген шағыңда артыңда 
келе жатқан әріптестеріңе қандай үлгі 
көрсетесің, қандай кеңес айтасың, қан-
дай ғибрат қалдырасың деген сауалдар 
туындауы мүмкін. Айтылған сауалдарға 
нанымды жауап беру – жоғары сатыдағы 
судьяның беделінің, тәжірибесінің, жеке 
басы қасиеттерінің өлшеуі, таразысы 
ретінде бағаланатын болады. Ұзақ жыл-
дар абыройлы қызмет атқарғандығыңды, 
сот билігінің қасиеті мен киесіне нұқ-
сан келтірмегеніңді қалай дәлелдейсің. 
Міне, жауапкершіліктің салмағы осында 
жатыр.

Қазіргі уақытта Жоғарғы Сотқа судья 
болуға тілек білдіріп жатқан азаматтар аз 
емес. Тіпті өздерін тек жоғары сатыдағы 
соттың судьясы болуға әбден лайықты 
деп санайтындар да баршылық. Бола-
шаққа көз тігу, алдыға ұмтылу – құптар-
лық жағдай. Бірақ, өзінің болмысына, 
біліктілігіне сын көзбен қарай білуді 
естен шығармаған жөн сияқты. Жоғарғы 
сатыға ерте көтеріліп кеткен адамның 
сол жоғарыдан ерте түсіп кетуі де мүм-
кін ғой.

Біраз ой толғадық. Бұл көп көр-
гендіктен, көп білгендіктен, атыңды 
шығару үшін айтыла салмаған дүние-
лер. Мақсатымыз – судьялық қызметтің 
қоғамдағы орны мен маңызын тағы да 
бір рет айқындау, сот билігінің қасиеті 
мен киесіне тағы бір рет жүгінуге шақы-
ру еді. Қасиетті, киелі құбылыстар көзге 
көрінбейді. Оны қолмен ұстап, орнына 
қою мүмкін емес.

Судья мамандығын таңдар алдында 
терең ойлану қажет. Тек біліктілікпен 
оның қасиеті мен киесіне қызмет ете 
алмайсың. Ол биіктерге адамгершілік, 
имандылық сияқты қасиеттер бастап 
апарады. Бойында иманы бар адам үлкен 
істер тындыруға, өмірді өзгертуге қа-
білетті. Сүйікті Отанымыз – Қазақстан-
ның болашағы жарқын болсын!
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Білген жөн 

ҚАРЫЗДЫ НОТАРИУС АРҚЫЛЫ 
ӨНДІРЕ АЛАСЫЗ

Бүгінде коммуналдық төлемдерге, пәтер иелері кооперативіне, 
жалға алған үйге берілетін төлемдерді төлемей, мойындарына үл-
кен қарыз жиналған азаматтар қай жерде де кездеседі және ондай-
лар аз емес. Талап етуші бұндай жағдайларда сотқа шағымданып, 
онсыз да жұмыстары бастан асып жатқан судьяларға қосымша 
салмақ түсіріп жатады. Еліміздегі сот қарайтын істер санының жыл 
санап еселеп өсуіне бұның да тигізіп отырған залалы баршылық.

Ендігі уақытта талапкер өзіне берешегі бар жеке немесе заңды 
тұлғалардан қарызын сотсыз-ақ қайтарып алуға мүмкіндік алды. 
Ол үшін талапкер қолындағы қарызды анықтайтын құжатты алып 
нотариусқа барса болғаны. Ол құжатта қарыз көлемі және төле-
нетін мерзімі көрсетілуі тиіс. Соған қарап нотариус мөрін басып, 
орындау жазбасын жазып береді. Ендігі міндет – нотариус жазбасы 
жазылған қағаз көшірмесін борышкерге жеткізу. Оны электрондық 
пошта арқылы жіберуге немесе хатпен жолдауға болады. Бірақ, 

ЖОБА САРАП 

ОТБАСЫНЫҢ НЕГІЗІ

заң бойынша бұл жұмыс нотариус жазбасы жазылған кезден бастап 
бір күннің ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Егер нотариус жазбасы 
көрсетілген құжат бойынша борышкер қарызын төлемесе, онда 
нотариус орындаушылық жазба енгізіп, оны сот орындаушысына 
жібереді.  

Ақмола облыстық сотының судьясы Светлана Рахметованың 
айтуынша, нотариус жазбасы арқылы қарызды өндіріп алу тек 
негізгі қарызға қатысты ғана жүргізіледі. Егер талапкер борышкер-
ден шартты орындамағаны үшін өсім талап ететін болса, бұндай 
жағдайда сотқа шағымдануы қажет болады. Нотариус жазбасы 
арқылы қарызды өтеп алу «Нотариат туралы» заңның 92-1 бабы 
негізінде жүзеге асырылады. 

Нотариус жазбасы арқылы қарызды өндіріп алу негізінен 
коммуналдық қызмет төлемдері мен пәтер иелері кооператив-
теріне қатысты болып отыр. Бұл салада борышкерлер саны жыл 
санап өспесе, кемімей отырғаны байқалады. Осыған орай, бұл 
іске нотариусті тарту сот жүктемесін азайтуға және борышкер-
лерден қарызды өндіріп алу жұмысын жеделдетуге игі ықпалын 
тигізеді деген сенім бар. Өйткені, сотқа шағымдану, қарызды 
сот шешімі арқылы өндіріп алу көп уақытты талап етеді. Қарыз-
ды қайтарудағы жаңа өзгерістің қаншалықты игі әсері боларын 
алдағы уақыт көрсетпек. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

ТАТУЛАСУ 
ЕКІ ТАРАПҚА ДА 

ТИІМДІ
Медиацияның басты артықшылықтарының бірі – жылдамдық. Яғни, ҚР «Медиа

ция туралы» заңына сәйкес, 30 күннің ішінде тараптар өздерінің барлық мәселесі 
жөнінде келісімге келе алады және ол келісімді кез келген уақытта өзгертуге, оған 
түзетулер енгізуге болады. Яғни, бұл өзгертуге келмейтін, тек қана жоғары сатыдағы 
сотқа шағымдану арқылы оның қайта қаралуын талап ете алатын сот үкімі емес. Кез 
келген уақытта екі тараптың шешімімен оны өзгертуге болады.

Қазіргі таңда Қызылорда облысының Қазалы аудандық сотында 2018 жыл
дың 9 қазанынан бастап «Татуластырушы судья» пилоттық жобасы негізінде мен 
бітістіруші судья ретінде бекітілдім. Осы өкіммен бітістіруші судьяның қарауына 
медиация тәртібімен бітімгершілік жасауға болатын барлық санаттағы талап арыз
дарды қолдан бөлу бекітілді.

Айта кетерлігі, жалпы бұл пилоттық жоба Сингапур елінің тәжірибесінен 
алынған. Бітістіруші судья – бұл сол соттың құрамындағы судья болып табылады. 
Ол екі жаққа да қанағаттанарлық және олардың мүдделеріне қайшы келмейтін ба
лама шешім қабылдау үшін даудың мәнін дұрыс шешуге септігін тигізетін барлық 
мүмкіндікті толық зерттеуі тиіс.

Татуластырушы судьяның қызметіне тоқталсақ, ол талап арызбен сотқа арыз
данғандардың арызын қарап, дауды азаматтық істі қозғау сатысына дейін шешуге 
тырысады. 

Татуластырушы судьяның басты мақсаты да сол – қысқа уақыттың ішінде, яғни 
5 жұмыс күнінің ішінде дау бойынша барлық мәнжайды анықтап, тараптарға та
туластыру тәртіптерін егжейтегжейлі түсіндіріп, оларды бітімге шақыру. Бұл арыз 
сотқа түскен соң 5 күн ішінде оның шешімін табуға болады деген сөз. Егер 5 жұмыс 
күні ішінде татуласуға қол жеткізу мүмкін болмаса, іс автоматты түрде бөлініп, 
басқа судьяға беріледі.

Қазалы аудандық сотының ғимаратында тараптарды татуластыру үшін барлық 
жағдай жасалған. Арнайы бөлмемен қамтылып, бөлме іші теледидармен, татуласуға 
қатысты түрлітүсті брошюралармен жабдықталған. Тараптарды бітістіру рәсімін 
өткізу үшін аталған бөлмеге кіргізген соң оларға теледидардан татуласудың пайдасы 
туралы тәрбиелік мәні бар фильмдер көрсетіледі.

Енді осы дауды сот отырысына жеткізбей шешудің тиімді жақтары қандай де
генге келсек: Тараптар сотқа арыз берген жағдайда, істің қаралуы 23 айға дейін 
созылып кетуі мүмкін. Іс аяқталамын дегенше, әдетте бір емес, бірнеше сот оты
рысы өтеді. Кейде сот шешімімен келіспей тараптар шағым беріп, олар облыстық 
сотқа, тіпті Жоғарғы Сотқа жолданып жатады. Бұл арыз беруші тұлғаның уақытын 
алатыны сөзсіз. Сондайақ, үлкен шығын. Мемлекеттік баж төлеу, сот шешімімен 
сот шығынын өтеу, тұлғаның құқықтық сауаты жетпесе заңгер жалдау, жолға кететін 
шығын тағы бар. Мұның бәрі азаматтардың қалтасына ауыр тиетіні анық. Ең бас
тысы қанша сот отырысы өтсе де, дау талапкердің пайдасына шешілетініне ешкім  
кепілдік бере алмайды. Керісінше, екінші тарап – туысыңыз, досыңыз, әріптесіңіз 
болса, екі арадағы қатынасқа, сыйластыққа, әріптестікке нұқсан келеді.

Ең дұрысы – татуласу, келісу, бір мәмілеге келу. Одан екі жақ та ұтады. Уақыт 
жоғалмайды. Ақша үнемделеді. Қатынас үзілмейді. Адамның азаматтық абыройбе
делі сақталады. Міне, татуластырушы судьяның мақсаты да осы.

Татуластырушы судьяның арқасында тараптар жылы қарымқатынасты сақтап 
қалады. Бұған бір мысал. Өткен жылы сотқа талапкер жолкөлік оқиғасы сал
дарынан автокөлігіне келтірілген материалдық шығынды өндіру туралы талап 
арызымен жүгінген болатын. Талап арыз түскен соң, тараптарға  хабарламалар 
жолданып, арыз түскеннен кейін үшінші жұмыс күніне тараптармен әңгімелесу 
белгіленді. Белгіленген күні тараптарға татуласудың артықшылықтары мен мүм
кіндіктері, оның басымдықтары жанжақты түсіндіріліп, нәтижесінде тараптар 
татуласып, бітімге келді. Бір сөзбен айтқанда, дау 3 күннің ішінде шешімін тауып, 
тараптар соттан ризашылықпен тарқасты.

Татуластырушы судьяның атқарған жұмыстары нәтижесінде сотқа баратын істер 
біршама азайды. Мәлімет үшін айта кетейік, 2018 жылдың қазанынан 2018 жылдың 
аяғына дейін бітістіруші судьяның қарауына 36 талап арыз беріліп, оның ішінде 16 
талап арыз бойынша тараптар бітімге келген. Бұл 32 адам соттан бірбіріне рен
жімей, мәмілеге келіп, түсіністікпен қайтты дегенді білдіреді. 

Пилоттық жобаның мақсаты – азаматтық сот ісі барысында және сот ісін жүр
гізбей татуластыру рәсімдерін кеңінен қолдану. Сонымен қатар, сот ісін жүргізбей 
дауды бейбіт реттеуге, құқықтық мәдениетті арттыруға ықпал ету көзделеді.

 
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Неке және отбасы, бұл – бірбірімен 
тығыз байланысты қоғамдық құбылыс. 
Неке отбасының негізі болып табылаты
ны мәлім. Заң тілінде сипаттасақ, неке 
(ерлізайыптылық) – ерлізайыптылар 
арасындағы мүліктік және жеке мүліктік 
емес құқықтар мен міндеттерді туғыза
тын, отбасын құру мақсатында Қазақстан 
Республикасының заңында белгіленген 
тәртіппен тараптардың ерікті және толық 
келісімімен жасалған ер мен әйел арасын
дағы тең құқықты одақ. 

Ал, отбасы дегеніміз «Неке (ерлі  
зайыптылық) және отбасы туралы» Қа
зақстан Республикасы кодексінде (бұдан 
әрі – Кодекс) қарастырылғандай, некеден 
(ерлізайыптылықтан), туыстықтан, жек
жаттықтан, бала асырап алудан немесе 
балаларды тәрбиеге алудың өзге де ны
сандарынан туындайтын және отбасы 
қатынастарын нығайтып, дамытуға септі

Тіл саясаты – тіл тағдырын белгілей
тін мемлекеттік шаралар жүйесі. Бұл 
ұғым алғашында «ұлттық саясат», «ша
руашылық саясат» терминдерімен қатар 
пайда болып, өзінің мазмұны жағынан 
партиялық және мемлекеттік саясаттың 
ұлт мәселесіндегі тілге қатыстылығын 
біл дірген. 

Ал, кейінірек бұл терминнің мазмұ
ны кеңейіп, әлеуметтік сөйлеу, дәстүрлі 
саналы бағытта басқару деп түсіндірілді. 
Басқаша айтқанда, тілдік даму процесін 
және оны басқарудың стихиялығына 
жол бермеуді көздеген  саясат болды. Тіл 
саясаты тілдік дамуға қоғамның саналы 
ықпал етуінің  теориясы ретінде бір мақ
сатта ғылыми негізде басқару және тілдік 
жаңа  қарымқатынас құралдарын жасау 
болып табылады. Қазіргі таңда ұлт тілі 
мәселесі өзекті болып отыр. Адамзат  та
рихында жүздеген  тілдер  жойылып, өлі 
тілге айналып кеткені мәлім. Бәрінің де 
жойылу себебі одан да зор тілдің шығуы. 
Ал, осының өзі әділетсіз тіл саясатының 
салдары болып саналады.

Тілдердің үш тұғырлығы идеясында 
Елбасы оған нақты анықтамасын берді, 
яғни, қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 
тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын 
тілі – жаhандық экономикаға ойдағыдай 
кірігу тілі. 

Егемендік алған еліміздің жаңа даму 
кезеңінде, оның дүниежүзілік аренаға 

Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президентінің «Қа-
зақстан–2050» Стратегиясы мен 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспары 
бағдарламаларында соттарға 
ауқымды тапсырмалар жүк-
телген. Оларды орындау үшін 
халықтың еңбек және басқа да 
дауларын татуласу тәртібімен 
шешу мүмкіндіктерін арттыруға 
бағытталған шаралар қолға алы-
нып жатыр.

Бүгінде дау-дамайларды сотқа 
жеткізбей шешуде – медиация 
қоғамның барлық саласын-
да тиімді қолданылып келеді. 
Себебі, сотқа жүгінген жағдайда 
ұтылатын және ұтатын жақ бола-
ды. Бұл өз кезегінде тараптардың 
қарым-қатынастарына зиянын 
тигізеді. Сондықтан да, тарап-
тарға шиеленістерді екіжақты 
келісіммен шешу әлдеқайда 
тиімдірек. 

Қуаныш МЫХАНОВ,
Қазалы аудандық сотының судьясы

шығып, басқа елдермен саясиэкономика
лық, мәдени қарымқатынастарды қалып
тастыруы, Қазақстанның Біріккен Ұлттар 
Ұйымына мүше болуы, әртүрлі дипло
матиялық қызмет атқаруы шетел тілінің 
рөлін көтеруді қажет етеді. Тіл – тек қаты
нас құралы емес, тілін үйреніп жүрген ел
дің рухани байлығын меңгеруде де үлкен 
рөл атқарады. Тәуелсіздікке қол жеткізген 
жылдардан бері әлемдегі көптеген ел
дермен саясиәлеуметтік, экономикалық 
және мәдени байланыс жасауға кеңінен 
бет бұрдық. Бұл қарымқатынастың нәти
желі болуында, халық пен халықтың 
өзара ынтымақтастығын арттыруда тіл 
білудің мәні зор. Көптілді оқыту – жас 
ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самға
уына жол ашатын, әлемдік ғылым құпия
ларына үңіліп, өз қабілетін танытуына 
мүмкіндік беретін бүгінгі күнгі ең басты 
қажеттілік. Сондықтан да, еліміздің білім 
саласында қазақ, орыс, ағылшын тілдері 
оқу тілі ретінде де қолданылады.   
Тіл арқылы өзге елдің мәдениетін, та
рихын білуге болады. Елбасымыз Н.На
зарбаев өз Жолдауында Қазақстанның 
әлемдегі барынша дамыған және бәсекеге 
қабілетті елдер қатарына кіру стратегия
сын ұсынған болатын. Онда осы міндет
терді шешуге жәрдемдесетін дамытудың 
жеті басым бағыты анықталған. Елбасы 
«Бұл шешуші басымдықтардың бірі – осы 
заманғы білім мен озық ғылымды дамыту 

болып табылады» деп нақты көрсетті де.
Сот жүйесінде де тіл саясатының үрді

сі қарқынды дамып келеді. Қазақ тілі нің 
қажеттілігін арттыру мақсатында елеулі 
қадамдар жасалып жатыр. Тілді үйрену ге 
ниет білдірген азаматтар қажетті оқуәдіс
темелік құралдармен қамтамасыз етілген, 
қазақ тілін тегін оқыту курстары ашылып, 
барша жағдай жасалған. Алаш зиялы
ларының бірі Сәкен Сейфуллин «Кеңсе 
тілі қазақша болмай, іс оңбайды» дегені 
мәлім. Бүгінде құжаттардың мемлекеттік 
тілде жүргізілуі түбегейлі қалыптасқан. 
Оның сапасы да, мазмұны да басты назар
да. Баспасөз беттерінде заң бойынша сот 
өндірісін жүргізу тілін таңдау азаматтар
дың өз еріктерінде екені ұдайы жарияла
нады. Яғни, талап қоюшы арызын, өз ойын 
еркін жеткізе алатын ана тілінде беруге 
құқылы. Сондықтан, «қаным қазақ» деп 
жүрегі соғатын әрбір азамат талап арызын 
ана тілінде жазса, нұр үстіне нұр болар 
еді. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демек
ші, мемлекеттік тілді дамыту барысында 
көздеген мақсаттың шыңына жету үшін 
бірлесіп жұмыс жасауымыз қажет. Бәсеке
ге қабілетті отыз елдің қатарына ену үшін 
ең алдымен тіліміздің тазалығына зор мән 
беруіміз керек. 

А.АБИШЕВА,
Шахтинск қалалық сотының 

бас маманы  
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

КИЕ 

МЕМЛЕКЕТ САЯСАТЫНЫҢ 
АЖЫРАМАС БӨЛІГІ

гін тигізуге арналған мүліктік және жеке 
мүліктік емес құқықтар мен міндеттерге 
байланысты адамдар тобы.

Қазақстан Республикасының «Неке 
және отбасы туралы» кодексі  Консти
туцияға және Қазақстан Республикасы
ның өзге де заңдары мен нормативтік 
құқықтық заң актілеріне негізделеді.

Өз кезегінде отбасы құқығын қорғау 
тәртібі сот арқылы азаматтық іс жүргізу 
тәртібімен қарастырылады. Қазақстан 
Республикасы Азаматтық процестік ко
дексінің 29бабына сай, қарастырылған 
жалпы тәртіп бойынша неке бұзу туралы 
талап арыздар жауапкердің тұрғылықты 
жері бойынша сотқа беріледі. Алайда, не
кені бұзу туралы талап қоюшылар талап 
қоюшының тұрғылықты жері бойынша, 
онымен кәмелетке толмаған балалары 
бірге тұрған жағдайда берілуі мүмкін.

Аталмыш кодекстің 16бабында қарас
тырылғандай, неке (ерлізайыптылық) 
ерлізайыптылардың біреуінің немесе 

екеуінің өтініші бойынша оны бұзу жо
лымен, сондайақ, сот әрекетке қабілетсіз 
деп таныған жұбайының қорғаншысы 
берген өтініші бойынша тоқтатылуы 
мүм кін. Некені зайыбының жүктілігі 
кезе ңін де және бала туғаннан кейінгі бір 
жыл ішінде оның келісімінсіз бұзуға бол
майды.

Кодекспен некені бұзудың екі түрі 
қарастырылған. Атап айтқанда, неке 
– некені тіркеуші органдарда және сот 
тәртібімен ғана бұзылады.  

Некені (ерлізайыптылық) сот тәртібі
мен бұзудың кодекспен қаралған  негізгі 
бір тәртібі, бұл ерлізайыптылардың 
бірбіріне мүліктік және өзге де талапта
ры болған жағдайларда, неке (ерлізайып
тылық) сот тәртібімен бұзылады. Кодекс
пен неке бұзу туралы істер бойынша 
тараптарға некені бұзумен қатар мүліктік 
талап ету құқығы қарастырылған. Мүлік
тік талап, бұл – тараптардың ортақ мүлкін 
өзара бөлісу болып табылады. 

Неке егер ерлізайыптылар арасында 
отбасын сақтап қалу мүмкін болмаған 
жағдайда сот тәртібімен бұзылады. 

Мәселен, кодекстің 19бабына сай, 
егер сот ерлізайыптылардың одан әрі 
бірлесіп өмір сүруі және отбасын сақтауы 
мүмкін еместігін анықтаса, неке (ер
лізайыптылық) сот тәртібімен келесідей 
жағдайларда бұзылады. Біріншіден ко
декстің 17бабының 2тармағында көз
делген жағдайларды қоспағанда, ерліза
йыптылардың кәмелетке толмаған ортақ 
балалары болған; екіншіден ерлізайып
тылардың біреуінің некені бұзуға келісімі 
болмаған; үшіншіден егер ерлізайыпты
лардың біреуі өзінің қарсылығы болмауы
на қарамастан, өз ісәрекеттерімен не әре
кетсіздігімен некені (ерлізайыптылықты) 
бұзудан жалтарған және төртіншіден, 
ерлізайыптылардың бірбіріне мүліктік 
және өзге де талаптары болған жағдайлар
да неке (ерлізайыптылық) сот тәртібімен 
бұзылады.

  Салтанат АБЫЗБАЕВА, 
Ақтөбе қалалық сотының судьясы 
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Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

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

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

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

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

Ершова Людмила ЖК, Шымкент к.,  Желтоқсан 
көшесі,  20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА),
директоры Кривилова Татьяна Ивановна. 
Шымкент к.,  Г.Иляев көшесі,  47 (Шай-
мерденов 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 к,., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 
8 (7112) 50-88-05.

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

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

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызылорда 
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 
көшесі, 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772,  87054422939.

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

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

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

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 
55,  Алма сауда орталығы, 3-қабат, 419в-бөлім, 
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 
87051857573, 87075952199, 87017392783 
Emaіl:kaldybayeva@ maіl.ru.

БАНКРОТТЫҚ

ӘРТҮРЛІ

ЖАРНАМА
ТАРАТУ

ДЕНСАУЛЫҚ

ТЕМЕКІГЕ ТӘУЕЛДІЛІКТЕН ҚАЛАЙ АРЫЛАМЫЗ?

/ /

2. Банкроттың дәрілік препараттары мен шикі заттарын жою бойынша 
қызметті сатып алу конкурсын жариялау туралы ақпараттық хабарлама

ЖШС «Павлодарский фармацевтический завод» банкроттық басқару
шысы ЖШС «Павлодарский фармацевтический завод» банкроттың  ҚР 
аумағындағы дәрілік препараттары мен шикі заттарын жою бойынша 
қызметті сатып алу конкурсын жариялайды. Жоюға тиісті дәрілік пре
параттардың толық тізімін келесі байланыс нөмірі арқылы біле аласыз: 
87076966940.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдер хабарлама жарияланған уақыттан 10 
жұмыс күн ішінде мына мекенжайы бойынша қабылданады: Павлодар қ., 
Академик Сәтпаев көш., 50. Баспочтамт АҚ «Казпочта», абоненттік жәшік 54. 

4. Жоғалған ККМ жарамсыз деп танылсын: «ЖК «А.В.Идгееваға» 
тиесілі, ЖСН 561125400173, Астра100Ф, зауыт нөмірі 169386, 2001 жылы 
шыққан, 06.09.2007 жылы есепке қойылған, Астра100Ф, зауыт нөмірі 
200746, 2001 жылы шыққан, 06.09.2007 жылы есепке қойылған, сондайақ 
қолмақол ақшаны тіркеу кітабы, тіркеу карточкасы, тауар чегі кітабы.

9.«МultimodalCargoLogistics» ЖШС, БСН 090340008268, «VistaTrans» 
ЖШСмен бірігу түрінде қайта ұйымдастырылуын хабарлайды. Шағымдар 
хабарлама жарияланған сәттен бастап екі ай ішінде, мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қ., Амангельді, 64А.

14. Ақпараттық хабарлама
«Евразиан Фудс» АҚ, орналасқан жері: Қарағанды қ., Бытовая көш., 20, 

е/ш № KZ10826M0KZTD2001038, «АТФ Банк» АҚ Қарағанды аудандық 
филиалында 2018 жылға жай акциялар бойынша, 1 жай акцияға 2720 теңге 
мөлшерінде дивиденттер (үлеспайда) төлеу туралы шешім қабылданды.

Дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлеп 
болғаннан кейін төленуі тиіс. Төлем түрі – ақшалай.

15. Ақпараттық хабарлама
«Евразиан Фудс» АҚ, орналасқан жері: Қарағанды қ., Бытовая көш., 

20, е/ш № KZ10826M0KZTD2001038, «АТФ Банк» АҚ, Қарағанды 
аудандық филиалында 2018 жылға артықшылықты акциялар бойынша, 1 
артықшылықты акцияға 2720 теңге мөлшерінде дивиденттер (үлеспайда) 
төлеу туралы шешім қабылданды.

«Евразиан Фудс» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді 
іс жүзінде төлейтін күні – бұқаралық ақпарат құралдары шыққан күннен 
бастап бес жұмыс күні беріледі. Төлем түрі – ақшалай.

16. Ақпараттық хабарлама
«Евразиан Фудс Корпорэйшн» АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., Байзақов 

көш., 69, е/ш № KZ468 26А1К ZTD20 04096, «АТФ Банк» АҚ, Алматы 
аудандық филиалында 2018 жылға жай акциялар бойынша, 1 жай акцияға 2750 
теңге мөлшерінде дивиденттер (үлеспайда) төлеу туралы шешім қабылданды.

Дивидендтер артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлеп 
болғаннан кейін төленуі тиіс. Төлем түрі – ақшалай.

17. Ақпараттық хабарлама
«Евразиан Фудс Корпорэйшн» АҚ, орналасқан жері: Алматы қ., Байзақов 

көш., 69, е/ш № KZ468 26А1К ZTD20 04096, «АТФ Банк» АҚ, Алматы 
аудандық филиалында 2018 жылға артықшылықты акциялар бойынша, 1 
артықшылықты акцияға 2750 теңге мөлшерінде дивиденттер (үлеспайда) 
төлеу туралы шешім қабылданды.

«Евразиан Фудс Корпорэйшн» АҚ артықшылықты акциялары бойынша 
дивидендтерді іс жүзінде төлейтін күні – бұқаралық ақпарат құралдары 
шыққан күннен бастап бес жұмыс күні беріледі. Төлем түрі – ақшалай.

3. «Мын Жылкы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өзінің тараты
ла ты ны туралы хабарлайды. Несиегерлер талаптары хабарландыру 
жария ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: ҚР, Алматы облысы, Талғар қаласы, Қарасай батыр к., 1үй. 

6. «ЗаңғарАС» ЖШС өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап
шағымдар осы хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, 
Аманкөл ауылы. 

7. «Өрт қорғау Көкше» ЖШС (БСН 100140009572) өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Момышұлы к., 
41үй.

8. «Nostrum oil & gas UK Limited» Жекеше акционерлік компанияның 
Астана қаласындағы филиалы (БСН 140841009550) өзінің ерікті түрде 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабыл
данады:  ҚР, Астана қ., Есіл ауданы, Комсомольский поселкесі, Мәриям 
Жагорқызы көш., 17үй.

10. «МаккабиМенора» қоғамдық қоры, БСН 080440021338, (ҚР, 050042, 
Алматы қ., Әуезов а., Таугүл ы.а., 27үй, 89пәтер), өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы 
қ., 050051, Достық даңғ., 97А, 1пәтер. Тел.: 8(727) 263 41 60, 8 705 861 63 36. 

11. «Тәуелсіз электрондық сауда алаңы» ЖШС, БСН 140640009726, 
(бұдан әрі – Серіктестік), (Алматы қ., Алмалы ауданы, Сейфуллин к., 499а), 
Серіктестік жалғыз қатысушысының 27.05.2019 жыл №1 шешімімен, тарату 
туралы шешім қабылданды. Талапшағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғ., 107/2үй, 22пәтер. Тел.: 8 (727) 356 
05 77, ішкі нөм. 281, 511. 

12. «Қостанай облысы әкімдігінің ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің «Өңірлік коммуникациялар қызметі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі, БСН 170840009461, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 110000, ҚР, Қостанай 
облысы, Қостанай қ., ӘлФараби даңғ., 126үй, 31бөлме. Тел.: 8(7142) 39 
06 08. 

13. «Жергілікті кәсіподақ «Бастау» қоғамдық бірлестігі, БСН 
090440013735, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талапшағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қ., Әуезов ауданы, 8 ы.а., 10А 
үй. Тел.: 8 701 383 72 65. 

28. Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының «Қараөткел» 
РМК, БСН 990740000376, өздерінің таратылатындығын хабарлайды. 
Талаптар хабарлама жарияланған күннен бастап екі айдың ішінде Нұр
Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 12 кіре беріс, А 549 кабинет 
мекенжайы бойынша қабылданады, тел.: 742276.

29. «Балғын 2017» ауылшаруашылық кооперативі, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Жамбыл 
облысы, Жамбыл ауданы, Шайдана а., Әлімқұлов к., 29үй.

18. Тереңкөл ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 22 мамырдағы №156/2 қаулысы негізінде 
«Тереңкөл ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММсі «Тереңкөл 
ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары 
бөлімі» ММне қосылу арқылы қайта құрылады. Шағымдар хабарландыру жарияланғаннан 
кейін 2 ай мерзім ішінде ҚР, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл ауылы, Елгин 
көшесі, 172 мекенжайы бойынша қабылданады.

19. Тереңкөл ауданы әкімдігінің №158/2 22.05.2019 жылға қаулысы негізінде 
«Тереңкөл ауданының ветеренария бөлімі» ММ қайта ұйымдастыру жолымен « Тереңкөл 
ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі» ММ қосылады. Наразылықтар 
ҚР, Павлодар обл., Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а., Тәуелсіздік көшесі, 236 мекенжайы 
бойынша жарнама жарияланған күннен бастап 2 ай бойы қабылданады.

20. Тереңкөл ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 22 мамырдағы № 157/2 қаулысы 
негізінде «Тереңкөл ауданының дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММсі «Тереңкөл 
ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММне қосылу арқылы қайта 
құрылады. Шағымдар хабарландыру жарияланғаннан кейін 2 ай мерзім ішінде 
ҚР, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл ауылы. Тәуелсіздік көшесі, 243 
мекенжайы бойынша қабылданады.

21. Ақтоғай ауданының әкімдігі «Ақтоғай ауданының тұрғын үйкоммуналдық шаруа
шылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММін «Ақтоғай ауданының 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММіне қосу жолымен қайта құру туралы 
хабарлайды. Талаптар хабарлама жарияланған күнінен бастап осы мекенжай бойынша 
қабылданады: 140200, Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абай көш., 75, тел.: 
8 (71841) 21576.

22. Ақтоғай ауданының әкімдігі «Ақтоғай ауданының ветеринария бөлімі» ММін 
«Ақтоғай ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» КММіне қосу 
жолымен қайта құру туралы хабарлайды. Талаптар хабарлама жарияланған күнінен 
бастап екі ай ішінде осы мекенжай бойынша қабылданады: 140200, Павлодарская 
облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы, Абая көш., 75, тел.: 8 (71841) 21576.

30. ЧУ «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по аттестации 
кандидатов в аудиторы РК» сообщает, что по итогам сессии в городе Алматы, в 
период с 13 по 15 марта 2019 года, получили квалификационные свидетельства 
аудиторов РК следующие кандидаты. «Қазақстанның аудиторлар одағының Қазақстан 
Республикасының аудиторлығына кандидаттарды аттестаттау жініндегі Біліктілік 
комиссиясы жеке меншік мекеме» ҚР хабарлайды, сессия қорытындысы бойынша 
Алматы қаласында, 1315 наурызда аралығында 2019 жылғы алды аудиторлардың 
біліктілік куәліктері ҚР келесі кандидаттар: Рубанов Сергей Сергеевич №МФ
0000801 от 20.05.2019г.; Бекмухамбет Салтанат №МФ0000802 от 20.05.2019г.; 
Жакупова Эльвира Айтмагамбетовна №МФ0000803 от 20.05.2019г.; Берча Татьяна 
Борисовна №МФ0000804 от 20.05.2019г.; Саитова Надия Бекировна №МФ0000805 от 
20.05.2019г.; Купиялов Курмангали Толегенович  №МФ0000806 от 20.05.2019г.;Ким 
Светлана Хасановна №МФ0000807 от 20.05.2019г.; Ананьева Наталья Геннадьевна 
№МФ0000808 от 20.05.2019г.; Оспанова Сая Саиновна  №МФ0000809 от 
20.05.2019г.; Цой Ирина Гранитовна №МФ0000810 от 20.05.2019г.; Ермагамбетов 
Болат Амангельдиевич №МФ0000811 от 20.05.2019г.; Сагиндыкова Анара Агибаевна  
№МФ0000812 от 20.05.2019г.; Сапакова Гульнара Тохтубаевна  №МФ0000813 от 
20.05.2019г.; Маманбаев Алтай Мухамбетбаки улы №МФ0000814 от 20.05.2019г.;

Мукушева Асемгул Бекболовна  №МФ0000815 от 20.05.2019г.; Чужинова Марина 
Ивановна  №МФ0000816 от 20.05.2019г.;

Волкова Елена Владимировна  №МФ0000817 от 20.05.2019г.; Суюншалиева 
Кульшара Койшыгуловна №МФ0000818 от 20.05.2019г.; Досимова Акумит 
Мырзабековна №МФ0000819 от 20.05.2019г.; Полонская Юлия Владимировна №МФ
0000820 от 20.05.2019г.

5. Алматы қаласы МАЭСның 2019 жыл 21 мамырдағы ұйғарымымен 
«GALARA» ЖШСне қатысты, БСН 030140000296, банкроттық туралы 
ісі бойынша өндіріс қозғалды. 

31. «Талуд» ЖШС (БСН000740001191, орналасқан мекенжайы: Алматы 
қ., Орбита3 ы.а., 5Б үй), «Талуд» ЖШС жалғыз қатысушысының 2019 жыл 
25 мамырдағы шешімімен, (2019 жыл «29» мамыр №25 шешім)  бөліну 
түрінде қайта құру және қайта құру жолымен «Талуд» ЖШСін, орналасқан 
мекенжайы: Алматы қ., Орбита3 ы.а., 5Б және «Negui Montana» ЖШСін, 
орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Орбита3 ы.а., 5Б,  құру  туралы шешім 
қабылданғанын хабарлайды. Несиегерлер талаптары қайта құру туралы 
хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Алматы қ., Орбита3 ы.а., 5Б, тел.:  87770217668, 
87272547755, email: d@orbita3.kz. 

23. Шарбақты ауданы әкімдігінің 23.05.2019 жылғы №178/4 және 176/4 қаулыларының 
негізінде «Шарбақты ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» КММ оған «Дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» КММін қосылу жолымен қайта ұйымдастырылсын және 
бөлімінің функцияларын басқа бөлімге беру және кейіннен «Шарбақты ауданының 
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММне ауыстыру. Талапшағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: 141100, ҚР, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты а., Тәуелсіздік 
к., 26.

24. Шарбақты ауданы әкімдігінің 23.05.2019 ж. №176/4 қаулысы негізінде, 
«Шарбақты ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ «Шарбақты 

ауданының Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» КММне қосылу жолымен, кейіннен 
«Шарбақты ауданының мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММне ауысу 
жолымен ұйымдастырылсын. Талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 141100, ҚР, Павлодар облысы, 
Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Малайсары Тархан көшесі, 42.

25. Шарбақты ауданы әкімдігінің 23.05.2019 ж. №178/4 қаулысының негізінде 
«Шарбақты ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» КММ тілдерді дамыту 
бойынша функциясы «Шарбақты ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ берілсін және оның 
атауы «Шарбақты ауданының ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі» КММ болып 
өзгертілсін. Талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: 141100, ҚР, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, 
Шарбақты ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 26.

26. Шарбақты ауданы әкімдігінің 23.05.2019 жылғы №177/4 қаулысы негізінде 
«Шарбақты ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі» ММ, «Шарбақты 
ауданының ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік және ветеринария бөлім» КММ, «Шарбақты 
ауданының ветеринария бөлімі» ММ қосылуына байланысты қайта ұйымдастырылсын. 
Талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: 141100, ҚР, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты 
ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 49.

27. Шарбақты ауданы әкімдігінің 23.05.2019 ж. №177/4 қаулысы негізінде «Шарбақты 
ауданының ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Шарбақты ауданының 
кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қосылу жолымен 
қайта ұйымдастырылсын, кейіннен «Шарбақты ауданының ауыл шаруашылық, 
кәсіпкерлік және ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесі болып қайта аталсын.  
Талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: 141100, ҚР, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты 
ауылы, Мұзафар Әлімбаев көшесі, 65.

31 мамыр – Дүниежүзілік темекіге 
қарсы күрес күні. 1988 жылы Дүни-
ежүзілік Денсаулық Сақтау ұйымының 
бастамасымен қолға алынған дәстүрлі 
шара биыл «Темекі және өкпе аурула-
ры» тақырыбына арналады. 

Шылымқорлық – әлемдегі ең үлкен 
зиян ды әдеттердің бірі. Қазіргі таңда 
әлемдегі әр төртінші еркек пен әр жиырма
сыншы әйел никотинге тәуелді саналады. 
Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау ұйымы 
мен көптеген елдер оған қарсы күреске 
барынша күшін салып келеді. Өкінішке қа
рай, темекі мен сигара бағасын көтеру, те
мекі өнімдерін жарнамалауға тыйым салу, 
тіпті, қоғамдық орындарда шылым шегуді 
шектеу де әзірге оңды нәтиже бермей тұр.

Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау ұйы
мының мәліметінше, жыл сайын әлемде 
7 миллион адам темекі салдарынан көз 
жұмады. Соның 890 мыңға жуығы өзгелер 
шеккен шылымның түтініне уланғандар. 
Олардың арасында темекі өсіретін елдерде 
тұратын балалар да бар. Яғни, пассивті 
шылымқорлық та біз ойлағандай қауіпсіз 

адам өміріне қауіп төнбейінше емдеу ме
кемелерінің табалдырығынан аттамайды 
деген сөз. Ал, өлімжітім жағынан алғашқы 
орында тұрған жүрекқан тамыры аурулары, 
тыныс алу органдары аурулары мен қатерлі 
ісіктің қайқайсысы да шылымқорлық сал
дарынан болатын дерттер. 

«Шын мәнінде, егер ішкі органдар

ды жыл сайын тексеріп отыратын болса 
мұның алдын алуға болар еді», дейді 
мамандар. Темекі шегетіндер үшін жүрек 
пен өкпені тұрақты бақылауда ұстаудың 
маңызы зор. Оның үстіне, мемлекет ха
лыққа жәрдем ретінде кепілдендірілген 
тегін медициналық көмек пакетін ұсы
нады. Аталған пакетке жалпы практика 
дәрігерінің қабылдауы мен консультация
сы, көздің көру қабілеті мен көз қысымын 
тексеру, қандағы холестерин, глюкоза дең
гейін тексеру үшін қан тапсыру, электро
кардиограмма, флюорография, спирогра
фия сынды қызметтер кіреді. Организмде 
шылымның салдарынан болып жатқан 
өзгерістер мен ауытқуларды осы процеду
ралар арқылы ертерек анықтауға болады.

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде 
көрсетілетін кепілдендірілген медици
налық көмекті Қазақстанда тұратын әр 
азамат пайдалана алады. Бюджет қаражаты 
есебінен көрсетілетін көмек профилакти

калық, диагностикалық және емдік қыз
меттерден тұрады.

2019 жылы денсаулық сақтау саласын 
қаржыландыруға қазынадан 972,7 млрд 
теңге бөлінді. Оның 395,4 млрд теңгесі 
емханалықамбулаторлық көмекке бағыт
талады, негізінен профилактикалық ша
раларға ден қойылмақ. Оған қоса, тегін 
медициналық көмекті мемлекеттік қана 
емес, жеке меншік клиникалар да көрсе
теді. Биыл мемлекеттік тапсырысты орын
дап жатқан 1403 медицина ұйымының 
701і – жеке меншік. 2018 жылмен салыс
тырғанда олардың саны 57ге көбейген. 
Ал, мемлекеттік тапсырысты орындауға 
құлшыныс білдірген жеке субъектілердің 
саны жағынан Шымкент, НұрСұлтан, Ал
маты қалалары мен Қызылорда, Жамбыл 
облыстары көш бастап тұр.

К.ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

емес. Ол жүрекқан тамыры, жүректің ише
миялық ауруы, өкпе, өңеш, асқазан обыры 
сынды т.б. аурулардың бірденбір себепкері.

Ресми статистикаға сүйенсек, Қазақ
станда жыл сайын ауруханаға жататын 
тұрғындардың 68 пайызы немесе 2 милли
онға жуық адам – шұғыл жағдайда жеткізіл
гендер. Былайша айтқанда, әрбір оныншы 
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

Сонымен қатар, қылмыс жасады деген күдікпен сот шешімі 
бойынша қамауға алынған азаматтар, қылмыстық ісі сотқа 
берілген, сот үкімінің заңды күшіне енуін күтіп отыр ған және 
тағы басқа қоғамнан уақытша оқшаулауды қажет ететін тұлға-
лар біздің мекемеде қамауда ұсталады. Мекемеде қылмысқа 
қатысы бар тұлғалар ұсталатын болғандықтан, ішкі тәртіп 
ережелерімен қамауда ұстау талаптары да ерекше.

Ал, бұл салаға жаңа технологиялар қаншалықты қажет 
деген сұрағыңызға келсек, өте қажет деп жауап берер едім. 
Басқасын айтпағанда, осында арнайы режимде қамауда отыр
ғандардың қашып кетуін болдырмау, олардың сыртқы ортамен 
қандай да бір байланыс жасамауын қамтамасыз етудің өзі зама-
науи технологияларды пайдалануды керек етеді. 

Сондайақ, сот шешімімен қамауға алынған тұлғалардың 
заң талаптарын қатаң сақтауын, біздің мекеме қызметкер-
лерінің тиісті ережелерді мүлтіксіз орындауын бақылап отыру 
да бүгінгі автоматтандыру техникаларынсыз мүмкін емес.

– Осы цифрландыру жұмысы дәл қандай жұмыс 
бағыттарында пайдаланылып отыр, атқарылған 
жұмыстар қандай және олар бойынша нендей нақты 
нәтижелерге қол жеткізілді? 
– Бірден айта кететіні, қазір бұл бағытта көп жұмыс атқа-

рылып жатыр. Қарапайым мысал ретінде алсақ, біз режимдік 
нысан болғандықтан электр қуатымен үздіксіз қамтамасыз 
етілуге тиіспіз. Дегенмен, соңғы уақытқа дейін осы мәселе 
шешімін таппай келген еді. Жақында Қызылорда облысы 
әкімдігінің қолдауымен, яғни, Қызылорда облыстық әкімдігінің 
жергілікті жұмылдыру басқармасы арқылы тергеу изоляторын 

Қазірг і  таңда түрлі  ағымдар 
дінімізді бұрмалап, әртүрлі «жаңа-
лықтарды» енгізіп, дінімізден, мәде-
ниетімізден, қазақы дәстүрімізден, 
ұлттық құндылықтарымыз дан айы-
руға тырысып бағуда. Сол үшін халық 
арасында араздық, дұшпандық, тасба-
уырлық тудырып, бірлігінен ажырату 
жолында белсенді жұмыс жасауда.

Дін адамға адам болуды, ұлттарға 
бірлік пен тұтастықта өмір сүруді үй-
ретеді. Біз зайырлы мемлекет болсақ 
та, ұлтымыз дың ата діні Ислам екенін 
ұмытпауымыз керек. Ислам парыздарын 
орындауға шын ниетті кейбір мұсылман 
бауырларымыз соңында теріс ағымға 
қалай кетіп қалғандарын өздері аңғара 
алмай қалып жатады. Сондықтан, еліміз-
де мұндай ағымдардың жұмыс жүргізуіне 
тыйым салынған. Мәселен, Қазақстан 
аумағында соттың шешімімен тыйым 
салынған террористік және экстремистік 
ұйымдар қатарында «Таблиғи жамағат» 
пен «Аттакфир уәлХиджра» ұйымдары 
бар. Осы ретте, кейбір ислами радикалды 
ағымдардың өз идеологиясын насихат
тау дағы бірнеше сатылы әдістәсілдеріне 
тоқтала кетсек.

Бірінші сатыда Ислам дінінде бел-
гіленген құлшылықты орындауды мақ-
сат еткен адам қалыптасқан белгілі бір 
«жамағат» қатарына ақырындап тартыла 
бастайды. Көбіне, мұндай «жамағаттар-
дың» қақпанына намаз оқуды жаңадан 
бастаған, діннен тек үстірт қана хабары 
бар адамдар түсіп жатады. Қармағына бір 
ілінген адамды уағыздар арқылы айнала-
сына топтастыра бастайды. Уағыздардың 
басым көпшілігі о дүниенің бар жақ-
сылықтарына арналған және сол бақытқа 
кедергі болатын бұл дүниеде көп нәрсені 
тәрк ету қажет дегенге саяды. Мысалы, 
музыка тыңдамау, теледидар көрмеу, 
шығарма жазбау, сурет салмау, әдеби 
көркем шығармалар оқымау деген ұста-
нымдар жақсылыққа шақырып, жаман-
дықтан тыю қағидасына айнала бастайды. 

Екінші сатыда күнделікті өмірде «анау 
болмайды», «мынау болмайды», «ол 
дұрыс емес», «мынау дұрыс» деген сын-
ды тыйымдар мен сындардың көбеюі 
қоршаған ортада, яғни, отбасы, туыстары, 
достары арасында түсініспеушіліктерге 
ұласа бастайды. Қазақ халқының салт
дәстүрі мен әдетғұрпының шариғатқа 
мүлдем сай келмейтіні сөз болады. Бұл 
сатыда дінді ұстану мен оның шартта-
рын орындау барысында агрессиялық 
қысым басымдық танытып, көбіне Ислам 
дінінің ішкі терең мазмұнынан гөрі атри-
бутикалық әрекетке баса көңіл бөлінеді. 
Мысалы, балақ қысқарту, сақал қою (бұл 
жерде жас мөлшері, жарасу немесе жа-
распау мәселесі назардан тыс қалады), 
діни құқықтық мәселелерді ескермес
тен «сүннет» деген желеумен екінші, 
үшінші, төртінші әйел алу және қалаған 
уақытта талақ қылу, яғни, отбасылық 
құндылықтардың сақталмау мәселесі 
қоғамда үлкен резонанс тудыруда. Жоға-
рыда аталып өткен мысалдар салдарынан 
сол адамның немесе адамдар тобының 
қоғамнан оқ шаулану үрдісі орын ала-
ды. Өздерінің «таза 
ислами» әрекетін 
қол дамаған ортаға, 
зайырлы мемлекет 
принципін ұстанған 
билік органдары на 
деген өшпенділік 
с е з ім і  тұт анып , 
оларды «кәпірге» 
шы ғару түсінігі қа-
лыптасады. 

Үшінші сатыда 
қоғамнан оқшау-
лану әрекеті өзінің 
шырқау шегіне же
тіп, өз елінен басқа 

шариғатпен амал етуші мемлекетке қоныс 
аудару, дін жолында аянбай күресу мәсе-
лесі мақсат болып алға қойылады. Ендігі 
кезекте ол адам өзі сіңірген діни ради-
калдық идеологиясын таратуға барынша 
атсалысады. Мұндай әрекеттерді Таяу 
Шығыс елдерінен көріп отырмыз. 

Радикалдық идеологияның кез келген 
түрі қоғам үшін аса қауіпті. Ол қоғамда 
ұлтаралық, дінаралық араздықты қоз-
дырып, бірлік пен ынтымаққа нұқсан 
келтіреді. Рухани құндылықтар шетке 
ысырыла бастайды.

Сол мәселелерді болдырмау үшін 
Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қыл-
мыстықатқару  жүйесі департаментіне 
қарасты барлық мекемеде деструктивті 
діни ағымды ұстанушы сотталғандармен 
«Бұл әлем қандай  керемет», «Менің бола-
шағым», «Бостандықтағы менің өмірім», 
«Менің отбасым», «Менің мақсатым» 
тақырыптарында шығармашылық науқа-
ны өткізілді. Әр мекемеде орын алған 
шығармашылық жұмыстар 2кезеңде 
өткізіліп, ШҚО бойынша Қылмыс тық
атқару жүйесі департаментінде 2019 
жылдың мамырында ШҚО Дін істері 
басқармасы басшысының орынбасары 
А.Исабаев, ШҚО Дін істері басқармасы-
ның бөлім бастығы А.Тұрғанбаев, Дін 
мәселелерін зерттеу орталығының ма-
маны Р.Ахметов, ШҚО бойынша ҰҚКД 
3басқармасы өкілдерінің қатысуымен 
сотталғандармен теріс ағымды болдырмау 
шаралары негізінде өткізілген шығар-
машылық науқанға үздік суреттер номи-
нациясы бойынша 5 адам, үздік шығарма-
лар номинациясы бойынша 3 адам, үздік 
өлең номинациясы бойынша 1 адамға Қа-
зақстан Республикасы Қылмыс тықатқару 
кодексінің 128бабына сәйкес, көтермелеу 
шараларын қолдану ұсынылды.

«Ұрпақ тәрбиесіндегі діни тәрбиенің 
орны зор. Өйткені, діни сауатсыздық 
және дінсіздік адамзатты құрдымға алып 
барады. Сол мәселелерді болдырмас үшін 
адамдарды дұрыс арнаға түсіру керек. Дін 
мен дәстүрдің үйлесімді бірлігін қалып-
тастыра білген ұлттың ғана ғұмыры ұзақ 
болмақ», – деп атап өтті ШҚО Дін істері 
басқармасы басшысының орынбасары 
Асқар Мұратұлы. 

Атабабамыз Ислам дінінің сүнниттік 
жолымен өмір сүрген халық. Бұл жөнінде 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н. Назарбаев «Біз мұсылман-
быз, оның ішінде, Әбу Ханифа мазҺабын 
ұстанған сүнниттерміз. Бабаларымыз 
ұстанған бұл жол ұлттық салтдәстүрді, 
атаананы сыйлауға негізделген. Ендеше, 
бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін – Ис-
лам дінін қадірлей отырып, атадәстүрін 
ардақтағаны жөн», – деп атап өткенді. 
Дәстүрсіз ел, халық, ұлт өмір сүре ал-
майды. Бұл мойындалған дүние, яғни, 
дәстүріне берік болған адам, дініне де 
адал болады.

Е.НУРТАЗИНОВ,
Шығыс Қазақстан облысы 

бойынша Қылмыстық-атқару 
жүйесі департаментінің бастығы, 

әділет полковнигі 

Спектакльдің желісі – бір шаңы-
рақтың қиын да тауқыметті тағдыры 
турасында өрбиді. Ағайындар арасын-
дағы алауыздық, күйбең тіршіліктің 
қамы, құты қашқан отбасының қасіреті 
сахналанады.

КА168/2 мекемесіндегі сотталған-
дардың тәрбие жұмысына жауапты 
бөлім бастығы Қанат Макатовтың ай-
туынша, аталған қойылымның тәрбиелік 
мәні зор. Себебі, жазасын өтеушілерге 
осындай мағынасы терең, қоғамның бас
ты проблемаларының бірі бейнеленген, 

адамгершілік құндылықтары көтерілген 
қойылымдарды тамашалау пайдалы 
болып келеді. Бір жағынан сотталған-
дардың рухани және әлеуметтік дамуы, 
екінші жағынан астарында тәрбиелік 
мағынасы да жатыр. 

Жалпы, аталған ісшара облыстық 
Қылмыстықатқару жүйесі департаменті 
мен мәдениет және өнер мекемелерінің 
бірлескен жоспары аясында өткізілуде. 

Тахауи Ахтанов атындағы облыстық 
драма театры жетекшілері 2019 жылдың 
2тоқсанында тағы аталмыш қойылым-

мен түзеу мекемесіне оралатындарын 
атап өтті. 

Мекеме қызметкерлері мен қо
йылымды тамашалаған сотталғандар 
артистерге өз  ризашылықтарын білдірді. 
Сонымен қатар, аталған қойылым жаза-
сын өтеушілердің бір сарынды өмірден 
бір сәтке алшақтап, демалуына өз әсерін 
тигізгені талассыз.  

Қайрат КУБАЕВ,
КА-168/2 мекемесінің 

жасақ бастығы 

СҰХБАТ НАУҚАН

ДӘСТҮРІНЕ БЕРІК 
АДАМ ДІНІНЕ ДЕ АДАЛ 

БОЛАДЫ

Алмат ТАСҚАРАЕВ, Қызылорда облыстық 
қылмыстық-атқару жүйесі ЗК-169/1 
мекемесінің басшысы, әділет подполковнигі: 

ЖОСПАР

үздіксіз электр энергиясымен қамтамасыз ету мақсатында 
дизельді тоқ бергіш генератор сатып әперілді. Сонымен қатар, 
тағы да осы жергілікті атқару билігінің қолдауымен қамаудағы 
арнайы контингенттердің қылмыстық ортамен байланысын 
болдырмау мақсатында ЗК169/1 мекемесіне ұялы байланысты 
басу құрылғысы сатып алынып, орнатылды. Технологияларды 
енгізу тек бұл жұмыстармен шектеліп отырған жоқ. Сондайақ, 
арнайы контингенттерге кездесуге келген туыстарының кезекте 
тұруын реттеуге арналған электронды кезек жүйесі қондырыл-
ды. Нәтижесінде мекемеге келген азаматтарды қабылдау орны 
және бақылау пунктінен өткізу электронды тіркеу түрінде 
жүзеге асырылуда. 

Соңғы жетістіктеріміздің бірі ретінде мекемемізге рент-
генді сканерлеу арқылы жүк тексеру құрылғысы орнатылға-
нын айта аламыз. Бұл тыйым салынған заттардың мекемеге 
еніп кетпеуінің алдын алу мақсатында қолға алынған шара. 
Бұрын барлық заттарды мекеме қызметкерлері қолмен тек-
серген болса, қазіргі уақытта құрылғы арқылы сырттан кел-
ген барлық зат сканерленіп өткізіледі. Бұл да біздің мекеме 
жұмысының тиімділігін, қоғам қауіпсіздігін еселеп арттырды 
деуге болады. 

Жалпы, біздің жұмысымызда технологияларды ендіруге 
сұранып тұрған бағыттар жеткілікті. Қамауда отырғандарды 
тәулік бойы бейнебақылауда ұстаудан бастап, күзет қызметін 
автоматтандыру арқылы мекеме қызметкерлерінің жұмысына 
қосымша көмек жасау да уақыт талабы. Алдағы уақытта біз 
осы бағыттағы жұмыстарымызды жалғастыра беретін боламыз. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан А.БИТАЕВА
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

СПЕКТАКЛЬ КӨҢІЛДЕН ШЫҚТЫ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БО
ЙЫНША ҚЫЛМЫС ТЫҚ
АТҚАРУ ЖҮЙЕСІ ДЕПАР
ТАМЕНТІНЕ ҚАРАСТЫ 
КА168/2 МЕКЕМЕСІНДЕ 
ЖАЗАСЫН ӨТЕУШІ ЛЕР
ДІҢ НАЗАРЫНА ТАХАУИ 
АХТАНОВ АТЫНДАҒЫ ОБ
ЛЫСТЫҚ ДРАМА ТЕАТРЫ
НЫҢ АКТЕРЛАРЫ САХНА
ЛАҒАН «БІР ТҮП АЛМА 
АҒАШЫ» АТТЫ ҚОЙЫЛЫМ 
ҰСЫНЫЛДЫ. 

«ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ЖҰМЫС 
ТИІМДІЛІГІН 

АРТТЫРАДЫ»
(Соңы. Басы 1-бетте)


