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(Соңы 3-бетте)

«Алланың бұйырған, ешкімнен ұрламай, алдамай тапқан дүниемізбен балалардың рахатына жаратайын деп үйлі 
болған едік. Нәсіп еткен 6 ұлымыз бар, шүкір. Алайда, еш кінәсіз үйден айырылып отырмыз... Кеше ғана Астанада үйі 
болмай, күндіз-түні нан табу мақсатында еңбек етіп жүрген ата-ана бір-ақ түнде 5 қызынан айырылған еді, енді 6 балалы 
отбасы далада қалмақ...». Арызын осылай бастаған көпбалалы ана Г.Джананова соңғы үмітпен редакциямызға арызда-
нып келіпті. Арызда келтірілген уәжіне дәлел болатын бір бума құжаттың көшірмелерін де ұсынды. 

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМІ ҒАБИДОЛЛА ӘБДІРАХЫМОВТЫҢ НАЗАРЫНА!

Нұрбол БАТЫРБАЕВ, заңгер:
– Заңсыздыққа жол берген тұлға қандай лауазымға ауысып, 

қайда кетсе де жауаптылыққа тартылуы керек, міндетті түр-
де. Заңда қылмыс жасағаннан кейін жазаға тарту барысында 
ескіру мерзімі деген түсінік бар. Ол жасаған қылмыстың ауырт
палығына қарай әртүрлі болады. Үш жылдан бастап, жиырма 
жылға дейін. Ауыртпалығы онша ауыр емес заңбұзушылық 
болса, үшбес жыл,  ауыртпалығы орташа қылмыс болса – ол 
он жыл, ауыр қылмыстар болса – он бес, ал аса ауыр қылмыс
тар болса – жиырма жыл. Яғни, осынша мерзім аралығында 
адамның қылмысы анықталса, жауапкершілікке тартылады. 
Одан кейін қанша жұмыс ауыстырып жіберсе де, бәрібір кезінде 
істегені алдынан шығады.  

Кәмнұр ТӘЛІМҰЛЫ, ақын: 
– Мен бұл мәселенің заң жағынан қалай екенін білмеймін, себебі 

заңгер емеспін. Бірақ, әділеттілік тұрғысынан қарағанда, мейлі қандай 
жұмысқа кетсе де, басшы өзінің кезінде басқарған мекемесінде жіберген 
қателігі мен заңбұзушылығы үшін жауапқа тартылуы керек сияқты. 
Бүгінде адамдарда жаппай, яғни, қандай қызмет істесе де, «осы мүм-
кіндікті пайдаланып қалайын, қашанғы отырам осы орында?»  деген бір 
түсінік қалыптасып кеткен. Қазақша айтқанда, «Қазаншының еркінде, 
қайдан құлақ шығарса» дегеннің кері ғой. Сол оймен келгендер қыз-
метін абыроймен атқарудан гөрі, құзыретін барынша пайдаланып, өз 
қажетін өтеп алады. Оны өзгелер, қарамағындағылар біліп отырса да, 
қорықпайды. Және таң қалатының, сол басшы әлгі қызметтен кетсе 
де, ешкім оны тергептексермейді де, керісінше көп ұзамай лауазымы 
көтеріліп шыға келеді. 

Ойталқы

Лауазымды қызметке отырғандар-
дың дені «Қолында бар қонышынан 
басады» принципін мықтап ұстана-
тын секілді. Сөйтіп бір жыл ма, үш не 
бес жыл отыра ма, әйтеуір барынша 
сол қызметін пайдаланып қалады. 
Бір жағы бұған азаматтардың «басқа 
жұмысқа ауысып кетсем, кім тергей-
ді дейсің?» деген пікірі әсер ететін 
сияқты. Осы тұста біз қызметтен кет-
кен басшы жауапкершілікке тартыла 
ма деген сауалға жауап іздеуді жөн 

көрдік. 

 

(Соңы 3-бетте)

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ ТАЛҚЫ

(Соңы 5-бетте) (Соңы 2-бетте)

ӨЗГЕРІС ЗАҢДЫЛЫҚТЫ 
НЫҒАЙТУДЫҢ КЕПІЛІ  

Осы мақсатта ағымдағы жылдың 21 
қаңтарында Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қа-
зақстан Республикасының кейбір заңнама-
лық актілеріне меншік құқығын қорғауды 
күшейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайлан-
дыру және қылмыстық заңнаманы одан әрі 
ізгілендіру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заңға 
қол қойды. Аталған заңмен 42 заңнамалық 
актіге, оның ішінде, 11 кодекске меншік 
құқығын қорғауды күшейтуге, төрелікті 

дамытуға, сот жүктемесін оңтайландыруға 
және экономика саласындағы қылмыстар-
ды ізгілендіруге бағытталған өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді.

9 талап нотариустар 
құзырына өтті

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын артты-

ЕЛІМІЗДІҢ КОНСТИТУЦИЯСЫНДА МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ ЕҢ ҚЫМБАТ ҚА-
ЗЫНАСЫ – АДАМ ЖӘНЕ АДАМНЫҢ ӨМІРІ, ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАН-
ДЫҚТАРЫ ЕКЕНІ НАҚТЫ БЕЛГІЛЕНГЕН. ЗАҢМЕН КӨЗДЕЛГЕН АДАМ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНЫҢ ҚОРҒАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ МАҚСАТЫНДА ЕЛІМІЗДЕ ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРГЕ ӨЗГЕРІСТЕР 
МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛІП ОТЫРАДЫ. 

Бұрын адамдардың жеке өздерінің келуі 
талап етілсе, қазір оны алыстан жүзеге 
асыруға болады» деген болатын. Жолдау-
да айтылған міндеттерді жүзеге асыру 
мақсатында сот жүктемесін оңтайландыру 
бағытында Азаматтық процестік кодекске 
және «Нотариат туралы» заңға өзгерістер 
енгізілді. Соған орай осыған дейін сотта 
қаралуға жататын 9 санаттағы даусыз та-
лаптар нотариустарға берілді. 

– Раушан Шәмілқызы, биыл туризм саласын дамытудың 
2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасының жоба-
сы жасалды.  Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлының айтуынша, бұл Қазақстанды турис тік 
державаға айналдыруға мүмкіндік бермек. Бұл қаншалықты 
негізді?

– Бізге қазір өзгелер сияқты жаңадан бір нәрсе ойлап табу-
дың қажеті жоқ. Қолда барды ұқсатып, өзгелерге жарқыратып 
көрсете алсақ, соның өзі жеткілікті. Өкінішке қарай, сөзіміз бен 
ісіміз бір болмай тұр. Әрдайым сөзіміз озып кетіп, өзіміз далақтап 
артында қаламыз. Әйтпесе, қоғам дамуындағы туризмнің маңы-
зы мен рөлі биік мінбелерден айтылудай-ақ айтылды. Бұл жерде 
мәселенің бәрі қаржыға келіп тіреліп тұр. Егер инфрақұрылымға 
қажетті инвестиция салынып, Үкімет туристік қызмет нарығын 
дамытуға нақты қолдау жасаса, бұл сала жылдам дамып, елдің 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы күрт көтерілері күмәнсіз. 

2-бет

АШУ — АДАСТЫРАДЫ, 
АҚЫЛ  — ТАБЫСТЫРАДЫ

4-бет

БАНКРОТТЫҚ РӘСІМ 
КЕЗІНДЕГІ МҮМКІНДІКТЕР 
КЕҢЕЙДІ

8-бет

«ТУРИЗМГЕ ДЕГЕН 
КӨЗҚАРАС  ҚАНА ЕМЕС, 

САЯСАТ ТА ӘЛІ 
ТҮЗЕЛГЕН ЖОҚ»

«АЛТЫ БАЛАМЫЗБЕН 
ДАЛАДА ҚАЛҒАЛЫ ТҰРМЫЗ...» 

БАСҚА ЖҰМЫСҚА АУЫСҚАН БАСШЫЛАРДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ  ТАРТУ МҮМКІН БЕ?

АТАУЛЫ КӨМЕК АЛУДА 
ҚИЫНДЫҚ БОЛМАУЫ ТИІС

Раушан ИБРАГИМОВА, туристік компания басшысы: ру» атты Тұңғыш Президент Жолдауында 
«Жыл сайын 4 миллион азаматымыз сотта 
қаралатын іске қатысады. Бұған қаншама 
күш пен қаражат жұмсалады. Уақыт пен 
ресурстардың орынсыз шығынын талап 
ететін артық сот рәсімдері қысқаруға тиіс. 

4-бет

ЖАС МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІГЕ ТӘЛІМГЕР 
КӨМЕКТЕСЕДІ
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ТАЛҚЫ

Пәрмен

Демалушылар мен туристердің, орман 
пайдаланушылар және аңшылардың қара-
пайым өрт қауіпсіздігі ережесін сақтамауы 
салдарынан жасыл желек ну ормандарымыз 
өртке орануда. 

Орман өрті салдарынан ағаштар мен 
өсімдіктер жойылып, жан-жануарлар, құстар 
мен жәндіктер өсу ортасын тастап, басқа 
жерлерге қоныс аударуға мәжбүр болады. 
Табиғат – бізге берген тәңірдің сыйы. Бағалай 
білсек, қажетімізге жарата алсақ, табыстың, 
туризмнің көзі. Алайда, біз әлі күнге сол та-
биғи байлықтың қадіріне жете алмай келеміз. 

Табиғат аясында демалғандар жер әлемді 
қоқысқа толтырып жатыр. Жаны ашып, айна-
ланы тазалап кетудің орнына, жаққан оттарын 
өшірмей, төтенше жағдайдың туындауына 
түрткі болатындар да көп. Осыған орай, біз 
тұрғындар арасында үнемі түсіндіру жұмыста-
рын жүргізіп, табиғатқа деген жанашырлықты 
оятуға тырысамыз.

Туған жерін сүйетін жандар мемлекеттік 
орман қорының аумағына келіп демалу және 
пайдалану кезінде ормандағы өрт қауіпсіздігі 
ережесін қатаң сақтауы тиіс. Егер оны бұзған 
жағдайда Қазақстан Республикасы Әкімшілік 

ОРМАН ҚАУІПСІЗДІГІН САҚТАМАҒАНДАР АЙЫППҰЛ 
ТӨЛЕЙДІ

құқықбұзушылық туралы кодексінің 367-бабы тала-
бына сәйкес, жеке және заңды тұлғалар төмендегі 
тармақтар бойынша әкімшілік жауаптылықта болады:

1. Ормандарда өрт қауiпсiздiгi талаптары мен 
санитариялық қағидаларды бұзу – жеке тұлғаларға 
– он, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне – отыз, орта кәсiпкерлiк субъектiлерi-
не – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз елу 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғады.

2. Өрттiң шығуына, адамның денсаулығына 
және қоршаған ортаға зиян келтiруге әкеп соққан 
дәл сол іс-әрекет, егер бұл әрекет ірі залал келтір-
месе, – жеке тұлғаларға – жиырма бес, лауазымды 
адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – қы-
рық бес, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жетпіс, iрi 

кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз елу айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде 
көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда 
жасалған әрекеттер –   жеке тұлғаларға – бір жүз, 
лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъек-
тiлерiне – екі жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
– төрт жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың бес 
жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл  
салуға әкеп соғады..

Табиғат – халық байлығы, сондықтан, оны қор-
ғау баршаның міндеті!!!

Б.ЖУМАНОВ, 
Алматы облыстық Орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының бөлім басшысы

Адам баласына тән асыл құндылықтарды айрықша бағалаған жөн. 
Ол салғырттықты, асығыстықты көтермейді. «Ашу алдынан, ақыл 
соңынан..» деген бар ғой. Кейбіреулер ашу үстінде сотқа арыз беріп 
тастап, кейін ақылға салып безбендей келе бастапқы ойларынан бас 
тартып, отбасын сақтап қалудың маңызды екенін кеш те болса түсініп 
жатады. Айталық отбасылық дау сотта қаралып, некенің бұзылуы жөнін-
дегі шешім шығып кетті делік. Бұл қателіктің заңдастырылып кеткені, 
бәрінің біткені емес. Кеш те болса ақылға келіп, ағаттықты түзетуге, 
отбасын сақтап қалуға қашанда мүмкіндік бар.

Бұдан бес жыл бұрын Жәнібек пен Жайнагүлден бақытты жан жоқ 
еді. Ендігі өмірлерін мәңгі бірге өткізуге серт байласты. Көңілдері жара-
сып, отау құрды. Тату-тәтті тұрмыс құрып, бес жылда үш перзент дүние 
есігін ашты. Жанұя болғасын «ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмайды». Кей-
де ол да болды. Бірақ, шектен шығатын, кешірілмейтін ештеңе жоқ еді. 
Мәселе кешегі жүрек қалауларына, үш перзенттерінің тағдырына тірел-
генде екеуінің де қайтымы әзір тұратын. Жас отбасының ісіне қа йын 
жұрттың араласуы кейде мәселені ушықтырып, үйдегі ұрыс-керістің 
басталуына себеп болып жатқан кездері де аз емес. Түсіністіктің тіні 
босаған кездерде қызғаныштың қызыл иті де бас көтеріп қалатын.  Ке-
зекті алақұйын сәттердің бірінде жас келіншек қаладағы қайын жұртына 
тартып отырды. Отбасының сақталуын көксеп, артынан жұбайының 
сабылғаны еш нәтиже бермеді. Жайнагүл ажырасу жөнінде сотқа арыз 
беріп тастаған. 

Сот бұл отбасының тағдырына тым қатаң қарады. Жас жігіттің от-
басын сақтап қалуға тырысқанына, татуласуға заң шеңберінде жазбаша 
алты ай мұрсат сұрағанына да қарамастан қалалық сот «Бірыңғай сот 
тәжірибесін» желеу етіп, арада бір ай өткеннен кейін отбасын ажырату 
жөнінде шешім қабылдап жіберген. Сөйтіп  Орал қалалық №2 сотының 
шешімімен талапкер Жайнагүл Елекешованың талап арызы қанағаттан-
дырылып, жұбайымен екеуінің арасындағы неке бұзылған еді.

Амалы құрыған азамат Батыс Қазақстан облыстық сотына шағынды. 
Ол апелляциялық шағымында араларында ортақ үш баланың барын 
және келіспеушіліктер кездейсоқ болғанын, өзінің отбасын сақтап қа-
луға әрекеттеніп жүргенін айтып, қалалық сот шешімінің күшін жоюды 
сұрады. Азаматтың айтқаны шындыққа сай болып шықты. Сот алқасы-
ның мәжілісі қарсаңында Жайнагүл де өз арызынан бас тартатындығы 
және азаматтық істі қысқартуды сұраған жазбаша арыз түсірді. Жас 
жұбайлар өздерінің татуласқандарын мәлімдеп, сот шешімін бұзып, істі 
қысқартуды сұрады.

Екі жақтың түсініктемелерін тыңдап, іс материалдарын тексере 
келе Батыс Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот 
алқасы өзінің 2019 жылғы 20 наурыздағы ашық сот мәжілісінде Орал 
қалалық №2 соты шешімінің күшін толықтай жойып, Елекешевтер отба-
сын ажырату жөніндегі азаматтық іс бойынша сот өндірісі қысқартылды. 
Істегі «Неке туралы» куәліктің түпнұсқасы талапкерге қайтарылып 
берілді.

Осыған ұқсас жағдай Әлмұхамбетовтер жанұясына қатысты орын 
алған болатын. Орал қалалық №2 сотының  шешімімен неке бұзылған 
еді. Бұлар да үш баланың ата-анасы. Данагүл ажырасуға бірден қарсы 
болды. Тіпті сотта да ажырасуға келісім бергісі келмеген. Бірақ, ашу 
үстінде, жаз дегесін келісімін жаза салған. Ал сот жас жұбайлардың 
татуласуына заң шеңберінде уақыт бөлместен, бір айдан кейін некені 
бұзу туралы шешім шығарған. 

Данагүл артынан жағдайды ақыл безбеніне салып, өзінің апелляция-
лық шағымында қалалық соттың шешімін бұзып, жаңадан шешім шыға-
руды талап етті. Бұл жолы апелляциялық сот алқасы басталар алдында 
жұбайы Нұрхан сотқа жазбаша арыз беріп, екеуінің татуласқанын, өзінің 
де ажырасудан бас тартатынын және іс өндірісін қысқартуды сұраған. 
Екі жақтың уәжін тыңдай келе және бастапқы талаптан бас тартудың 
заңға қайшы келмейтінін, әлдекімдердің құқығы мен заңды мүддесіне 
нұқсан келмейтінін ескере келе сот алқасы іс өндірісін қысқартуды қа-
жет деп шешті. 

Өмір, адам тағдыры аса күрделі, астары мен иірімдері тұңғиық құ-
былыс. Оның бірыңғай сот тәжірибесіне көнбейтін де қисыны болуы 
ықтимал. Қоғам, таным, құндылықтар өзгеріп жатыр. Күтпеген жағдай-
лар орын алуы мүмкін. Сондықтан, судья істі қараған кезде қалыптасқан 
бірыңғай қалыпқа сала бермей, оның астарына жіті бойлап, адамгер-
шілік, адамдық тұрғысынан таразылағаны жөн. Некені бұзу жөніндегі 
аталмыш істер соны аңғартады.

(Әдептілік ұстанымдарына сәйкес, кейіпкерлердің аты-жөндері 
өзгертілді).

Нұргүл ҚАНАТБАЕВА,
Батыс Қазақстан облыстық соты бойынша Соттар әкімшісі 

ақпараттық қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы

СОТ ІС ҚАРАДЫ

АШУ – АДАСТЫРАДЫ, 
АҚЫЛ – ТАБЫСТЫРАДЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ӨЗГЕРІС 
ЗАҢДЫЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУДЫҢ КЕПІЛІ

Бұл қандай талаптар десеңіз, 
ол жалақыны өндіріп алу туралы, 
коммуналдық қызметтер бойын-
ша берешекті өндіру, нотариат 
куәландырған қарыз шарты бой-
ынша міндеттемені орындау ту-
ралы; орындау мерзімі басталған 
және міндеттеменің орындал-
мауын борышкер мойындаған, 
жазбаша мәмілеге негізделген 
міндеттемені орындау туралы;  
нотариус жасаған, төлем жасал-
мауына, акцептінің болмауына 
және акцепт күнінің белгіленбе-
уіне вексель наразылығына не-
гізделген міндеттемені орындау 
туралы; лизинг шартына немесе 
Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес, лизинг ныса-

насын талап ету туралы; ломбард 
кепіл беруші-борышкерге қойған, 
кредитті қайтару мерзімі өткен 
соң кепіл нысанасына өндіріп 
алуды қолдану туралы, кондоми-
ниум объектісінің ортақ мүлкін 
күтіп-ұстауға арналған міндетті 
шығыстарға қатысудан жалтара-
тын үй-жайлар (пәтерлер) мен-
шік иелерінен берешекті өндіріп 
алу туралы; жалдау төлемдерін 
жалдау шартында белгіленген 
мерзімдерде төленбеуіне бай-
ланысты өндіріп алу туралы та-
лаптар.

Атқарушылық жазба 
жасау шарты

Мысалы, сіз қызметкер ретін-
де жұмыс атқарған мекемеңізден 
сізге есептелген, бірақ уақыты-
лы төленбеген еңбекақыны өн-
діру жайлы немесе нотариалды 
куәландырылған шарт негізінде 
қарыз ақшаны өндіру жайлы  
талап арызбен бұрын сотқа жү-
гінсеңіз, енді мұндай даусыз 
талаппен нотариусқа жүгінесіз. 
«Нотариат туралы» заңның 92-1 
бабының талабы бойынша но-
тариус берешекті белгілейтін 
құжатта атқарушылық жазба 
жасайды немесе тиісті қаулы бе-
реді. Егер ұсынылған құжаттар 
берешектің немесе борышкердің 
өндіріп алушы алдындағы өзге де 
жауапкершілігінің даусыз екенін 
растаса, талап қою (арыз) құқығы 
туындаған күннен бастап үш 
жылдан аспайтын уақыт өтсе, 
атқарушылық жазба жасалады.

Сізден коммуналдық төлем-
дерді, мысалы электрмен, газбен, 
жылумен, сумен жабдықтау және 
басқалары үшін, сондай-ақ, өзге 
де шарттар негізінде белгіленген 
тарифтерге сәйкес, көрсетілетін 
қызметтер үшін берешекті өн-
діріп алу туралы нотариустан 
атқарушылық жазба келген 
жағ дайда таң қалмаңыз, себебі 
биылғы жылдың ақпан айынан 
бастап жоғарыда аталғандай, 
мұндай берешектерді өндіру но-
тариустың атқарушылық жазба 
жасауы арқылы жүргізілетін бо-
лады.

Соттың бұйрықтық 
іс жүргізуі

Азаматтық процестік кодекс-
ке енгізілген өзгерістердің бірі 
–тараптардың келісімдеріне не-

гізделген 10 талап оңайлатылған 
(жазбаша) іс жүргізуден соттың 
бұйрықтық іс жүргізуіне берілуі. 
Мұның қандай тиімділігі бар 
дерсіз? Оңайлатылған іс жүргізу 
тәртібімен даусыз талаптарды 
сот тараптарды хабарландырып, 
жауапкерге он бес жұмыс күні 
ішінде талап қою арызына пікір 
(қарсылық) ұсынуы үшін мерзім 
белгілеп, аталған  мерзім өткен-
нен кейін тараптарды шақыр-
май қарап, шешім қабылдай-
ды. Бұл жағдайда талап арыз 
сотқа түскеннен кейін бес жұмыс 
күнінің ішінде өндіріске қабыл-
дау, одан кейін он бес жұмыс күні 
жауапкердің пікірін алу үшін бел-
гіленіп, жалпы бір айдан астам 
уақытта қаралып шешілетін. Ал 
сот бұйрығы судья борышкерді 
және өндіріп алушыны олардың 

түсіндірмелерін тыңдау үшін 
шақырмай-ақ, мәлімделген дау-
сыз талаптың мәні бойынша 
арыз дың сотқа келіп түскен күні-
нен бастап үш жұмыс күні ішінде 
шығарылады. Өздеріңіз байқап 
отырғандай, даусыз он талап түрі 
бойынша істі сотта қараудың 
мерзімі барынша қысқартылған 
және тараптардың уақытын, қа-
ражатын үнемдейді, олардың 
сотқа келуі талап етілмейді және  
соттың жүктемесіне де өз әсерін 
тигізеді.

Сот орындаушысының 
қаулысына прокурор 

санкция береді

Заңмен енгізілген өзгеріс-
тер дің қатарында сот орындау-
шы ларының жекелеген қаулы-
ларын соттың санкциялауынан 
проку рорға беруді айтуға болады. 
Ағымдағы жылдың 24 сәуірінен 
бастап, сот орындаушыларының 
борышкерлердің атында банк 
шоттарының болуы, оларда ақ-
шаның бар-жоғы туралы ақпа-
ратты алу, банктердегі ақшасына 
тыйым салу қаулыларын санк-
циялауды прокурор жүргізетін 
болады. Сот тек борышкер бо-
лып табылатын жеке тұлғаның 
немесе заңды тұлға басшысы-

ның Қазақстан Республикасының 
аумағынан шығуына уақытша 
шектеу қою және борышкерді 
сот орындау шысына мәжбүрлеп 
келтіру жайлы қаулыларды санк-
циялайтын болады. 

Заңдарға меншік құқығын 
қорғауды күшейту бойынша ен-
гізілген өзгерістерге тоқталсақ, 
Салық кодексінде, Неке және 
отбасы туралы кодексте, «Төлем-
дер және төлем жүйелері туралы» 
заңда алименттік төлемдер үшін 
ашылатын арнайы шоттардан 
балаларды бағып-қағуға арналған 
алименттік төлемдерді өндіріп 
алуға тыйым салу белгіленді. 

Заң қарыз алушы – борыш-
кердің банктік шотынан ақшаны 
оның берешегін төлеу есебіне 
алуға шектеу енгізді, оған сәй-
кес, оның шотында айлық ең 

төменгі күнкөріс деңгейіне тең 
сома қалуы тиіс. Бұл норма қиын 
қар жылық жағдайға түскен қарыз 
алушы жеке тұлғаларды әлеумет-
тік қорғауға бағытталған.

Жылжымайтын 
мүліктің бағасы 

нарыққа сәйкес 
есептеледі

«Жылжымайтын мүлік ипо-
текасы туралы» заңға да меншік 
құқығын қорғауды күшейту бағы-
тында енгізілген өзгеріс көңіл 
толтырарлық. Осыған дейін егер 
банк заем шарты бойынша бо-
рышкердің қарызын оның кепілге 
салған жылжымайтын мүлкінен 
өндіру жайлы банктер тікелей 
сотқа жүгінетін болса, енгізілген 
өзгерістерге сәйкес, борышкердің 
кепілге салынған жылжымайтын 
мүлікті өз бетімен сатуы үшін 
үш ай мерзім белгіленген, оның 
мүмкіндігі бұрын болмағанын 
атап өтуіміз қажет. 

Мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін меншік иесінен алып 
қоюды жүзеге асыру барысында 
алынып қоятын жер учаскесінің 
тең құнын өтеуді қамтамасыз ету 
үшін жағдай жасау белгіленді.   
«Мемлекеттік мүлік туралы» 
Заңға енгізілген өзгеріске сәй-

кес, өтем мөлшері нарықтық құн 
бойынша анықталатын болады. 
Бұдан басқа, мәжбүрлеп алып 
қою жүзеге асырылатын елді 
мекен шегінде құны тең өзге жер 
учаскесін беру мәселесі рәсімдік 
реттелді. Қазіргі уақытта алып 
қойылатын жер учаскесінің ор-
нына басқа жер учаскесін беру 
мүмкіндігі қарастырылған.

Қылмыстық заңнаманы із-
гілендіру мақсатында енгізілген 
өзгерістерге бухгалтерлік есеп 
және қаржылық есептілік туралы 
заңнаманы бұзған және банк ақ-
шасын заңсыз пайдаланғаны үшін 
залалды өз еркімен өтеген тұлға-
лар қылмыстық жауаптылықтан 
босатылуға жататыны белгіленді. 
Сондай-ақ, осы баптарға ескер-
тулерден «бірінші рет» деген 
сөздерді алып тастау арқылы 

салық төлеуден жалтарға-
ны үшін жауапкершілікті 
көздейтін Қылмыс тық 
ко декстің баптары ізгі-
лен дірілді, бұл бюджет 
алдындағы қарыздарын 
ерікті төлеген жағдайда 
кәсіпкерлерді қылмыстық 
процесс орбитасына тарт-
пауға мүмкіндік береді. 
Енді салықтар бойынша 
берешекті өз еркімен тө-
леген тұлғалар қылмыс-
тық жауапкершіліктен 
босатылады.

Рецидевистерге 
жаза қатаң

Бұдан басқа, Кылмыс-
тық кодекске ұрлықтың, 
алаяқтықтың  қайталануы 
үшін жауапкершілікті кү-
шейтуді көздейтін тиісті 
түзетулер енгізілгенін де 
айтқанымыз жөн. Атап 
айтқанда, бірнеше рет 
ұрлық, алаяқтық жасау 
бұрын ауырлығы орта-

ша қылмыс санатында саналып, 
бірнеше рет ұрлық, алаяқтық 
жасаған тұлғаның залалды өте-
ген жағдайда жәбірленушімен 
татуласу мүмкіндігі қарасты-
рылған болатын. Енгізілген өз-
герістерге сәйкес, ұрлықтың, 
алаяқтықтың бірнеше рет жаса-
луы «ауыр санаттағы» қылмысқа 
ауыстырылып, бұл өз кезегінде 
айыпталушыны тараптардың 
татуласуына байланысты қыл-
мыстық жауапкершіліктен босату 
мүмкіндігін болдырмайтыны 
белгіленді.

Азаматтардың сот төрелігіне 
қолжетімділігін жеңілдету, мен-
шік құқығын қорғауды күшейту, 
қылмыстық заңнаманы одан әрі 
ізгілендіру мәселелері Президент 
назарынан қашанда тыс қалған 
емес. Азаматтардың, мемлекет-
тің және ұйымдардың бұзылған 
немесе даулы құқықтары мен 
бостандықтарының және заңмен 
қорғалатын мүдделерінің  соттар 
тарапынан дер кезінде қорғалуы 
заңдылық пен құқық тәртібін 
нығайтуда, құқықбұзушылықтың 
алдын алу бағытында жасалған 
оң қадамдардың бірі болмақ. 

Әлия ТҮБЕКБАЕВА,
Жаңақорған аудандық 

соты төрағасының міндетін 
атқарушы

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
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Қарапайым мысал, Серік Ахметов кезінде Премьер министр болды, одан 
кейін Қорғаныс министрі болды. Ал, Қарағанды облысының әкімі болып 
тұрған кезінде бюджеттің ақшасын жеп қойды деп қамалғаны естеріңізде 
шығар. Бұрынғы Денсаулық Сақтау министрі Ж.Досқалиев та медициналық 
академия ректоры кезінде заңсыздығы үшін жауапқа тартылды. Міне, осы 
жағдай мен айтып отырған жауапкершіліктің нақты дәлелі. Сондықтан қан-
дай да бір лауазымды қызметке барған азамат заңның осы жағын біле жүруі 
тиіс, білуге міндетті. Яғни, жасаған кінәсі анықталса, оның сол қылмысқа 
қатысты екені дәлелденсе, мейлі қайда барса да, қанша жұмыс ауыстырса 

Соған қарағанда қазір бізде басқа жұмысқа ауысу – жауапкершіліктен, жалпы 
жауаптан құтылу дегенді білдіретін сияқты.

 Егер шын мәнінде әділдік болса, онда талай басшы темір тордың ар жағынан 
табылуы керек еді. Себебі қызмет бабы, қызмет мүлкі, мекеме қаржысы деген бар. 
Оны ешкімнің, тіпті басшының да талан-таражға салуына, қол астындағы қызмет-
керлерді қалаған кезінде шығарып жіберіп, орнына өзінің туыс-туғандарын алып, 
қалағанын істеуге қақысы жоқ. Сондықтан, бізге басқа жұмысқа ауысып кетсе де, 
кезінде жасаған қылмысы, заң бұзушылығы сияқты әрекеттері үшін жауапқа  тар-
ту тетіктерін барынша жетілдіру керек. Егер де жемқорлыққа жол берсе, оны бас 
бостандығынан айырып қана қоймай, мал-мүлкін кәмпескелеп, мемлекет қазынасына 

Ойталқы

құю керек. Сонда ғана адамдар аяқ тартып, бүгінгідей «Қолда барда қоншынан басуды» ойламас еді, аяқ тартар 
еді. Заңнан қорқып, жұмыс ережесін сақтар еді. Онда қарапайым қызметкерлердің еңсесі көтеріліп, ешкімнен 
қорықпайтыны сөзсіз. 

ҚОҒАМ

БАСҚА ЖҰМЫСҚА АУЫСҚАН БАСШЫЛАРДЫ ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТУ МҮМКІН БЕ?

да, жауапкершіліктен қашып құтыла алмайды. Бұл біздің еліміздің заңдарына негізделген. Соған сәйкес, 
нақты қылмыс жасаған болса, онда ҚР Қылмыстық кодексі бойынша, Қылмыстық іс жүргізу кодексі 
бойынша және Жемқорлыққа қарсы іс қимыл туралы заң бар, онда да арнайы осы мәселелер қамтылған. 
Тек бір ғана жағдайда азаматтар жауапкершіліктен құтылуы мүмкін, ол – жасаған қылмысы анықтал-
май, жабулы қазан жабулы күйінде қалған кезде ғана. Басқа жағдайдың бәрінде жауап береді. 

(Соңы. Басы 1-бетте)

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМІ ҒАБИДОЛЛА ӘБДІРАХЫМОВТЫҢ НАЗАРЫНА!

Шымкентте құбыр 
дауына іліккендер қатары 

800-ге жуықтапты 
 
Мәселенің мән-жайына қысқаша 

тоқталып өтер болсақ, Шымкент қаласы-
ның тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз 
етіп отырған «Су ресурстары-Маркетинг» 
ЖШС-і Пролетарская көшесі 39 үйде 
тұратын арыз иесін сотқа беріп, жер 
астынан өткен кәріз құбырының үстіне 
тұрғызылған деген себеппен ұзындығы 
10 метр және ені 5 метр тұрғын үйді, 25 
метр бетон қоршауды бұздыртуға шешім 
шығартады. Апелляциялық және кассаци-
ялық сот бірінші сатылы соттың шешімін 
күшінде қалдырған. Алайда, бұған арыз 
иесі келіспейді. 

«Сот шешімін және қаулыны әділет-
сіз шығарылған деп есептеймін, – дейді 
арыз данушы Г.Джананова. – Біздің, кәме-
летке толмаған 6 баламыз бен анамыздың, 
зайыбымның конституциялық құқымыз-
дың бұзылуына жол берілді. Бұған негіз 
болар деректер жеткілікті. Мемлекеттік 
актіге сәйкес аталған жер учаскесі жеке 
меншігіміз болып табылады. Сондай-ақ, 
ол құжатта ешқандай шектеулер немесе 
ауыртпалықтар, қандай да бір құбыр 
жүйелері туралы белгілер жоқ. Осыған 
байланысты «Су ресурстары-Маркетинг» 
ЖШС-ның баспанамды бұзғызу мақса-
тында сотқа түсірген арызына қарсы та-
лап арыз берген болатынмын. Бірақ, судья 
«үйдің құжаттары толық ұсынылмаған» 
деген себеппен қарсы арызымды қараусыз 
қалдырды. 

Сумен қамтамасыз етуші серіктестік 
бертінге дейін біздің жер учаскеміздің 
астындағы құбырдың нақты қай жерде 
екенін, тіпті бар екенін де білмеген. 
Өйткені, олар талап арызында ұсынған 
топотүсірілімінде құбырды үйдің астын-
да деп көрсеткен. Біз құбырдың бетін 
ашып, жаңа топотүсірілім жасатқанда 
олай болмай шықты. Судья шешімді жа-
риялау кезінде кәріз құбырларының 1965 
жылы салынғаны туралы оқыды және 
шешімінің негізіне алды. Ал, ол құжат сол 
мекеменің бас есепшісі И.Ровенконың қол 
қоюымен расталған. Мұрағаттан алынған 
құжат болса келісуге болады, ал, талап-
кер болып табылатын тараптың заңдық 
күші жоқ анықтамасы не себепті ресми 
құжат болып табылуы керек? Керісін-
ше, біз аталған жер учаскесі сонау 1935 
жылдан бері жекенің меншігінде екендігі 
жөнінде ресми құжат, нақты айт қанда 
Шымкент қаласы Абай аудандық Әділет 
басқармасының басшысы С.Акбаровтың 
18.06.2018 жылғы №1-375/6612 санды 
шығыс нөмірімен берілген құжатты 
ұсындық. Алайда, судьяның біздің ресми 
құжатты емес, талапкер жақтың өздері 
дайындаған бір жапырақ қағазды назарға 
алғанын түсінбедік. Заң талаптарына сай 
заңдастырылған жер учаскеміздің мем-
лекеттік актісіне қатысты сот тарапынан 
ешқандай кем-кетік табылмады. Олардың 
заңды күші жойылмаған. Соған қара-
мастан, үйді бұзуға шешім қабылдаған. 

Тағы бір назар аударатын жағдай, 
судья көшпелі сот отырысында тікелей 
өзі қатысып, үйдің шын мәніндегі көлемі 
– ұзындығы 12, ені 11 метр екенін өз 
көзімен көрсе де шығарған шешімінде үй-
дің толық көлемін талапкердің арызында 
көрсетілгендей ұзындығы 10, ені 5 метр 
деп қате көрсетеді. Оның үстіне негізсіз 
талап етіліп отырған 5 метр санитарлық 
қорғау аймағына үйдің бір ғана бұрышы 
сәйкес келмейді».

Бізге пікірін білдірген К.Алибаев 
үлкен бір мекеменің заңгері. Ол мәлімет-
терді немесе заң талаптарын бір негізге 
сүйеніп айтып отырғаны анық. Дегенмен, 
көкейде бірнеше сауал пайда болды. Ол 
«Жер кодексінің 44-бабы бойынша мен-
шік иесі құрылыс жүргізер алдында меке-
мелермен өздігінше келісім-шартқа оты-
руы қажет» дейді. Аталған заңда мұндай 
қажеттілік жер учаскесі жаңадан сұралған 
кезде жүргізілетіні көрсетілген. Ал, бұл 
жерде жер учаскесі жаңадан сұралып 
отырған жоқ, бұрыннан пайдаланылып 
келген учаске сатып алынған. Оның үсті-

«АЛТЫ БАЛАМЫЗБЕН 

салатыны айтылып отыр. Сонымен қатар, 
К.Алибаев тың сөзінен түсінгеніміздей, 
жылжымалы мүліктерді тіркеу, құжаттау 
мекеменің міндеті емес екен. Ал, Су 
кодексінің 80-бабы, 5-бөлімінде «су ша-
руашылығы ұйымдары гидромелиорация-
лық жүйенің, су шаруашылығы құрылы-
сының паспортына ие болуға мiндеттi» 
екені тайға таңба басқандай жазулы тұр. 

Айтқандай, кәріз жүйелері жылжитын 
мүлік болса, оларды ауыстыру жолымен 
мәселені шешуге болатын болса неге 
ол халықтың есебінен жасалуы керек? 

не аталған заңда санитарлық-қорғау ай-
мағын белгілеу үшін уәкілетті орган тиісті 
жергілікті атқарушы органдардың сәулет 
және қала құрылысы саласындағы функ-
цияларды жүзеге асыратын құрылымдық 
бөлімшелермен бірлесе отырып атқараты-
ны көрсетілген.  

К.Алибаев «Сервитутқа отыруға 
бізге құқық беріледі, бірақ, міндетті 
емеспіз. Ондай келісім-шартқа отыруға 
жер учаскесінің иесі тарапынан ұсыныс 
болуы қажет» дейді. Ал, аталған кодекстің 
67-бабында меншік иесі жер учаскесін 
мүдделі жеке және заңды тұлғаларға 
шектеулі нысаналы пайдалану құқығымен 
беруге міндетті» делінген. Яғни, келісімге 
отыру жайлы ұсыныс жер иесі емес, 
мүдделі жақтың ұсынысы негізінде жа-

Неліктен құрылысты бұзып немесе қо-
сымша қаражат жинап, зардап шегуі ке-
рек? Серіктестік тұтынушыларды сумен 
қамтамасыз етудің арқасында пайда та-
уып отыр емес пе? Тағы бір назар салатын 
нәрсе, «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС 
тарапынан ГАСК мекемесіне құбырлар-
дың жайы туралы 2012–2013 жылдары 
ғана хат жолдаған екен. Ал, серіктестіктің 
1998 жылы жекешеленгенін ескерсек, 
осы кезге дейін неге үнсіз жатқаны да 
түсініксіз.  

Журналистік зерттеу жүргізу бары-
сында су және кәріз құбырларына қатыс-
ты кедергілерге жолыққан адамдар саны 
800-ге жуықтағанын білдік. Олардың да 
бірнешеуімен арнайы жолығып, мән-жай-
ға қанығуды ойладық. 

біреуінің шамасы келмейтіні түсінікті 
жайт емес пе?    

Тұлпар көшесі 137-үйдің тұрғыны 
Жанар Қожаева «үйіміздің су құбырына 
жақын орналасқанын оны сатып алған-
нан кейін барып білдік», – деп отыр. Ал, 
жердің мемлекеттік актісінде ешқандай да 
шектеулер мен белгілер жоқ. Сонда олар 
үй астында құбыр жатқанын «пал ашып» 
білуі керек пе? Соттың «үйдің біраз бөлі-
гін бұзу керек» деген шешімінен кейін 
есеп шоттарына тыйым салынып, жауып 
тастапты. 

Осы көшенің тұрғыны Эльвира Ро-
зақұлова «үйімізді бұзудан аман алып 
қалу үшін балалардың жәрдемақысын, 
декреттік ақшаның бір тиынына да тимей, 
жетпегенін қарыз алып толтырып, жинап 

тарды бұзуға байланысты шыққан шешім-
дердің саны 800-ге жуықтайды екен. 
Демек, 800 отбасы деген сөз. Бір-екеу 
болса мейлі, сонда осынша адам ортақ 
қателікке жол беріп отыр ма? Және осы 
қателікке кінәлі тұрғындардың өздері ғана 
ма? Ал, жер учаскесін кезінде оңды-солды 
бере берген жер комитетінің, әкімдіктің 
қызметкерлері, тұтынушыларға қызмет 
көрсететін түрлі коммуналдық мекеме 
қызметкерлері сүттен ақ, судан таза ма? 
Құрылыстар заңсыз салынған болса, оған 
бақылау жасамай, жол берген лауазым 
иелері не үшін жауапқа тартылмайды? 

Бәлкім, «Су ресурстары-Маркетинг» 
ЖШС-ның заңгері айтқандай, сервитутқа 
отыру үшін меншік иелерінен ұсыныс 
түсу керек деп қарап отырмай, санитар-

ДАЛАДА 
ҚАЛҒАЛЫ ТҰРМЫЗ...» 

Арызданушы бізге осындай келіспеу шіліктерінің бар екенін айтып берді. Біз 
өз кезегінде «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-ның құқық бөлімінің басшысы 
Кеңес Алибаевпен жолығып, бетпе-бет отырып әңгімелестік. 

– Тұрғын үй кәріз құбырының үстінде тұрғаны үшін сотқа арыз түсіріп, тала-
бымыз қанағаттандырылды, – деп бастады әңгімесін ол. 

– Арызданушылардың айтуынша, жерге жеке меншік беретін мемле-
кеттік актіде ешқандай шектеулер көрсетілмеген екен. Ендеше, неге 
олар зардап шегуі тиіс?

– Мемлекеттік актіні тиісті мемлекеттік мекемелер береді. Жер ко-
дексінің 44-бабы бойынша меншік иесі жер учаскесіне қандай да бір құрылыс 
жүргізер алдында инженерлік-коммуникациялық жүйелері бар мекемелермен 
өздігінше келісім-шартқа отыру қажет.

– Кәріз құбырлары мемлекеттік тіркелуі тиіс емес пе?
– Құбырлардың барлығы топотүсірілімде көрсетілген. Құрылыс жасайтын 

адам бірінші топотүсірілім жасап алуы қажет. 
– Жер кодексінің 67-бабына сәйкес мүлік иелері оны жер иесімен ортақ 

пайдалану мақсатында келісім-шартқа, яғни, сервитутқа отыруы тиіс.
– Біздің тарапымыздан ондай келісім-шартқа отыруға құқық беріледі, бірақ 

міндетті емеспіз. Ондай келісім-шартқа отыруға жер учаскесінің иесінен ұсы-
ныс болуы қажет. Ертеңгі күні апат немесе басқа да жағдайлар орын алған 
кезде біздің кәріз, су құбырларына емін-еркін жетіп, жөндеу жұмыстарын жүр-
гізуімізге мүмкіншілік жасауы керек. 

– Сонда жер учаскесіндегі барлық шектеулерді көрсету әкімшілік та-
рапынан атқарылуы тиіс болып тұр ғой. 

– Жер берумен айналысатын арнайы комиссия жұмыс істейді. Сол комис-
сия жер учаскесін беру мүмкіндігі бар ма, жоқ па деген сауалды күн тәртібіне 
көтеру керек. Көптеген жерлер жария ету, яғни, легализация жолымен беріл-
ген. Бұл жұмысқа біздің мекемені араластырмады. Әйтпесе, бұл шектеулерді 
сол кезде-ақ қоятын едік. 

– Су кодексінің 31, 37, 59, 66, 80-баптарында «Су шаруашылығы 
құрылыс тарына құқықтар Қазақстан Респуб ликасының жылжымайтын 
мүлікке және олармен жасалатын мәмілелерге құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу туралы заңдарына сәйкес міндетті түрде мемлекеттік тіркелу-
ге тиіс» деп көрсетілген. Бұған байланысты не айтар едіңіз? 

– Бұл заң бізге мүлкіміздің өз балансымызда болу үшін қаланың планшетін 
жүргізуге міндеттейді. Негізі құбырлар жылжымалы мүлікке жатады. Оларды 
әділет органдарына тіркеу міндетті емес, қаланың планшетіне орналасты-
рылған. Ал, жылжымайтын, яғни су көздері орналасқан жер, скважиналар, ре-
зервуарлар және басқаларының барлығы да заңдас тырылған, яғни тіркелген.     

– Осыған ұқсас жағдайлар, сот ше шімдері көп кездеседі ме? 
– 800-дей шешім бар. 
– Мұның барлығы не себепті орын алып жатыр және ол тұрғындар 

алдағы уақытта не істейді? Бұз деген құрылыс тың барлығын бұзуға 
міндетті ме?

–  Иә, заң бойынша біздің талабымыз ды орындаулары қажет. Кей жағдай-
ларда құрылысты бұзу жолымен емес, құбырларды ауыстыру жолымен шешу-
ге болады. 

– Баспанасын, басқа да құрылыс жайларын бұзу оңай емес. Бұл әлеу-
меттік ахуалды ушықтырып жіберуі де ғажап емес. Осындай келеңсіздік-
тің алдын алу үшін әкімдікке қандай да бір ұсыныстармен шығып 
көрдіңіздер ме? 

– 2012–2013 жылдары ГАСК мекемесіне осындай жағдайлардың барлығын 
көрсетіп, хат жолдағанбыз...

Шымкент қаласындағы Тұлпар атты 
көшедегі оннан астам үйдің су құбыры-
на жақын орналасуына байланысты 
құрылыс тарды бұзу жөнінде сот шешімі 
шыққан. Тұрғындар қанша әрекеттенсе де 
сот шешімі күшінде қалдырылған. Амал 
жоқ, олар өзара келісе отырып өз есеп-
терінен су құбырын үйлерден алшақтау 
етіп айналдырып өткізу үшін ортадан 
ақша жинауға кіріседі. Сөйтіп, әрбір үй-
дің егесі 800 мың теңгеден астам қаражат 
жинап беруге мәжбүр болады. Бірақ, ол 
ақшаны беруге біреуінің шамасы келеді, 

беруден басқа амал қалмады» деп отыр. 
Октябрьская көшесі 64/1 үйдің тұрғыны 
Гүлмира Ахметова жалғызбасты ана екен. 
Жағдайды айтып, жанарын жасқа шы-
лаған ана «Мен жұмыссыз, жалғызбасты 
анамын. Балам арнайы дәрігерлік есепте 
тұрады. Бар тапқанымыз сол баланың 
дәрі-дәрмегіне кетеді. Осындай жағдай-
ымызға қарамастан үш  қосалқы үйді, 
моншаны өз есебімізден бұзуға мәжбүр-
леді. Барлығын уақытылы істедім. Сонда 
да жеке сот орындаушысы келіп, 126 мың 
теңге айыппұл салды. Бұл мен үшін үлкен 
ақша. Үйді арестке қойды. Осыншалықты 
жауапқа тартатындай біз қылмыскер ме 
едік?      

Осы секілді шағымын айтушы тұрғын-
дар көп. Жоғарыда айтқандай, соттың 
шешімімен тұрғын үйді, түрлі құрылыс-

Ж о ғ а р ы д а 
айт қандай, соттың ше

ші мімен тұрғын үйді, түрлі құры
лыстарды бұзуға байланысты шыққан 

шешімдердің саны 800ге жуықтайды 
екен. Демек, 800 отбасы деген сөз.  Біреу

екеу болса мейлі, сонда осынша адам ортақ 
қателікке жол беріп отыр ма? Және осы қателікке 
кінәлі тұрғындардың тек қана өздері ме? Ал, 
жер учаскесін кезінде оңдысолды бере берген 
жер комитетінің, әкімдіктің қызметкерлері, 
тұтынушыларға қызмет көрсететін түрлі комму
налдық мекеме қызметкерлері сүттен ақ, судан 

таза ма? Құрылыстар заңсыз салынған 
болса, оған бақылау жасамай, жол 

берген лауазым иелері не үшін 
жауапқа тартылмайды? 

лық-қорғау аймақтарында орналасқан 
құрылыс иелерімен сот арқылы емес, 
азаматтық тұрғыда мүдделі мекеме ретін-
де келісімге келіп, мәселені шешпеске? 
Кәріз, су құбырларына толықтай құжаттар 
жасалып, тиісті құзырлы органдарға ұсы-
нылып, ол қағазға ресми түрде енгізілсе, 
жер учаскелерінің иелері де құбырдың 
үстіне әдейі құрылыс салмайтын шығар? 
Сол кезде мұндай даулар туындамас па еді? 

Бұл жағдайға Шымкент қаласының 
әкімі Ғабидолла Әбдірахымовтың өзі тіке-
лей араласып, мәселенің оңды шешілуіне 
ықпал етпесе соңы ушығып кетпесіне 
кім кепіл?! Қашанғы қарапайым халық 
зардап шеге бермек? Шыдамның да шегі 
бар емес пе?

Ш.МЕКЕНБАЙҰЛЫ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ.   
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Міндет

Қазіргі жаһандану заманында 
мемлекеттік қызметшіге қойылатын 
басты талаптардың бірі – әдептілік 
қағидаларын сақтау. Айта кетерлігі, 
ол тек қызмет ету уақытында ғана 
емес, өмірлік ұстанымға айналуы 
қажет.

Мемлекеттік қызметші Қазақ стан 
халқының тілі мен салт- дәстүріне, 
адамдарға құрметпен қарауы, ортада 
өзін дұрыс ұстауы, дұрыс сөйлеуі, өз 
ойын анық, түсінікті тілмен жеткізе 
білуі, тәртіпке бағынуы, адал, әділ, 

қарапайым болуы, өзінің кәсіби дең-
гейі мен біліктілігін арттыру арқылы 
уақыт талабына, халық сұранысына 
сай болуы, жұмыс уақыты мен мем-
лекет меншігін қызметтік мақсатта 
ұтымды пайдалануы сияқты талап-
тарды сақтауы керек. Басшы мен 
бағынышты тұлға, әріптестер арасын-
дағы қарым-қатынастар стандарты 
Тұңғыш Президент Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қыз мет шілерінің әдеп 
кодексінде көрсетілген. 

Аталған Жарлықпен мемлекеттік 
органдарда Әдеп жөніндегі уәкіл 
қызметі енгізілгенін еске сала кеткен 
жөн.

Ақтөбе облыстық Әділет депар-
таментінде Әдеп жөніндегі уәкілдің 
функциясы бөлім басшысына жүк-
телген. Ол тараптан өткен жылдың 
қорытындысына сәйкес, бірқа-
тар жұмыстар атқарылды, яғни, 
бірнеше семинарлар мен арнайы 
мамандардың қатысуымен семи-
нар-тренингтер өткізілді, анонимді 

ӘДЕП ҚАҒИДАЛАРЫН САҚТАУ ӨМІРЛІК ҰСТАНЫМҒА АЙНАЛАДЫ сауалнама жүргізіліп, ұжымдағы 
ахуал анықталды, мемлекеттік қыз-
метшілер қажетті ақпараттық ма-
териалдармен қамтамасыз етіліп, 
заңнамамен таныстырылды. Атқа-
рылған жұмыс туралы ақпарат Әді-
лет департаментінің ресми сайтын-
да орналастырылды.

Қазіргі  уақытта мемлекеттік 
қызметшілердің нәтижелі жұмыс 
атқаруы үшін барлық жағдайлар 
жасалған және бұл бағыттағы жұ-
мыстар одан әрі жалғастырылуда. 
Жанұясына, жеке өміріне уақыты 
болуы үшін жұмыс уақыты аяқталған 

кезде қызмет компьютерлерінің ав-
томатты түрде сөндірілуі, сонымен 
қатар, материалдық жағдайларын 
жақсарту секілді шаралар қабылда-
нуда.

Соның бәрінде жүктелетін негізгі 
міндет – қызметті адалдықпен атқа-
рып, заңнама талаптарын қалтқы-
сыз сақтау.

Айнұр КӨШКІНБАЕВА, 
Ақтөбе облыстық Әділет 

департаментінің әдеп 
жөніндегі уәкілі

ТАЛАП

объективті, демократиялы әрі ашық жү
реді. Сондықтан, біліктілік талабына сай 
кандидат бос тұрған лауазымдық қызмет
ке өзінің білімі мен біліктілігін конкурста 
көрсетіп, қызметке тұруына болады.  

Аталмыш тәжірибе Германия, Фран
ция, Жапония сынды алдыңғы қатарлы 
мемлекеттерден алынды. Онда жалпы 
конкурс ең төменгі бос лауазымға жария
ланады, ал, ішкі конкурс жоғары тұрған 
бос лауазымдардың орындарына жария
ланады.  

Заманауи мемлекеттік қызметте ме
ритократия қағидасы жарқын және ашық 
түрде қолданылады. Бұл мемлекеттік 
аппарат институтын біріктіре түседі және 
мемлекеттік қызметтің имиджін көтереді.

2018 жылы ішкі конкурс бойынша 
Алматы қаласының жергілікті атқару 
органдарында ең төменгі лауазымнан 
жоғары тұрған лауазымға 108 (69,2%) 
мемлекеттік қызметші конкурс негізінде 
орналасқан. 

Конкурс өткізудің ашықтығын қамта
масыз ету мақсатында белгілі талапқа сай, 
қоғамдық ұйымдардың (қоғамдық қор, 
тәуелсіз палата ұйымдары, этномәдениет 
бірлестігі және т.б.) өкілдерінен тәуелсіз 
бақылаушылар пулы құрылды. Осылай
ша, жаңа модельдік шеңберде кез келген 

ЖАС МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІГЕ 
ТӘЛІМГЕР КӨМЕКТЕСЕДІ

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ ЕҢ 
НЕГІЗГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТЕТІГІ. МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ 
КӘСІБИЛІГІ МЕРИТОКРАТИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕ ҚҰРАЛҒАН. СОН-
ДАЙ-АҚ, МҰНДА НӘТИЖЕЛІЛІК, ТҰРАҚТЫЛЫҚ, ҚОҒАМҒА ЕСЕП 
БЕРУ, МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДА БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖҮЙ-
ЕНІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП, ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БАСТЫ 
МАҚСАТ ЕТІП ҚОЙЫЛҒАН. 

Қазіргі кезде бес реформаны жүзеге 
асыру мақсатында «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспары іске асырылып жатқаны 
мәлім. Реформаның біріншісі және Ұлт 
жоспарының алғашқы 15 қадамы кәсіби, 
тәуелсіз және тұрақты мемлекеттік аппа
рат құруға арналған. 

Сондықтан, бүгінгі таңда жаңа мем
лекеттік қызмет моделінің негізгі нүкте
лері белгіленіп отыр. Мәселен, біріншісі 
мемлекеттік қызметке кіру кезі модерни
зацияланған. Атап айтқанда, «Б» корпусы 
әкімшілік мемлекеттік қызметке алғаш 
кіретін немесе мемлекеттік қызметті 
тоқтатып, қайта кіретін азаматтарға ірік
теудің үш кезеңінен өтуіне тура келеді: 
әуелгісі – мемлекеттік тілді және ҚР заң
дарын білу деңгейін тестілеу нәтижесінде 
алынған сертификат; екіншісі – жеке 
басын және қасиетін бағалау автоматтан
дырылған негізде берілген қорытынды; 

ал үшіншісі – белгілі бір конкурс жария
ланған мемлекеттік органдарда әңгіме
лесуден өту. Бұл арада тестілеуден өту 
аса маңызды рөл атқарады. Себебі, бос 
лауазымға лайықты кандидатты іріктеу 
және мемлекеттік қызметтік жүйеге деген 
сенімділік осы кезден бастап қалыптаса
ды. Сол себепті, тестілеудің ашықтығы 
барынша жүзеге асырылып, қадағалана
ды. Қазіргі кезде кандидаттардың заңды 
жақсы білу міндеттілігіне қоса, оның 
жеке басы мен қасиеттері де жұмысқа 
қа былдануда айрықша назарға алынады. 
Өйт кені, кандидаттың заңды білуі мен 
қабілеттілігі қызметте пайдалануда үлкен 
ықпалын тигізеді.

Екіншіден, Қазақстан мемлекеттік 
қызметте ілгері тұрған бос лауазымға 
біртебірте көтерілетін мемлекеттік қыз
меттің мансаптық жүйесіне көшті. Енді 
бос тұрған лауазымдық қызметке тұру 

нан бастап Алматы қаласының әкімдігіне 
жаңа факторлыбалдық шкала бойынша 
еңбекақы төлеу жүйесі енгізілді. Осы
лайша, жұмыс нәтижелері бойынша 
мемлекеттік қызметшілердің айлықақы
лары көтерілді. Оларды заңды тұрғыда 
мотивациялау мақсатында мемлекеттік 
қызметшілерді бағалау және көтермелеу 
енгізілді. Соған сәйкес, мемлекеттік қы
зметшінің жұмыс нәтижесін бағалау бой
ынша бонус төленеді. Бүгінгі күні мемле
кеттік қызметшінің жеке жұмыс жоспары 
бойынша бағалау нәтижесі индикаторлық 
жетістігіне сәйкес болып келеді және мем
лекеттік қызметшінің қызметін бағалау 
методикасы да жұмыс жасайды. 

Бесіншіден, мемлекеттік қызметшінің 
кәсіби дамуына көп көңіл бөлініп келеді.

Мемлекеттік қызметшінің біліктілігін 
көтеру мақсатында оқу нормасы бекітіл
ген. Соған сай, мемлекеттік қызметші 
кем дегенде үш жылда бір рет біліктілік 
талабын көтеріп тұрады. Біліктілік та
лабын көтеру мақсатында жүргізілген 
семинарлар тәжірибелік характерді бас
шылыққа алады және олар мемлекеттік 
қызметшілерге арналады. Одан басқа, 
мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін 
көтеру мақсатында арнайы бағдарламалар 
(бастамашылық, жауапкершілік, қызметті 
тұтынушыға және оны хабарландыруға 
бағдарлау, қызметті басқару, шешім қа
былдау және т.б) жасалынады. Мемле
кеттік қызметшілер қайта дайындық пен 
біліктілігін ҚР Президенті жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясында жә
не оның филиалдарында көтереді.     

Қазіргі таңда заманауи және кәсіби 
мемлекеттік аппарат құру басты талап 
екенін сезіне отырып, біз мемлекеттік 
қызметті модернизациялауда барлық күш 
жігерімізді саламыз.

білікті және адал мемлекеттік қызметшіге 
өзінің мансаптық өсуіне кедергі жоқ. 

Үшіншіден, мемлекеттік қызметке 
жаңадан келген тұлға үшін мансаптық өсу 
жолында кәсіби біліктілік пен бейімделу 
үлкен рөл атқарады.

Жас мамандарды мемлекеттік қыз
метке тез бейімдеу үшін мемлекеттік ор
гандарда коллективте сыйлы мемлекеттік 
қызметшілер санатынан тәлімгерлер ин
ституты бекітілген. Тәлімгер жас мемле
кеттік қызметшіге барлық жағынан көмек 
көрсетеді. Тәлімгерлердің мансабын 
көтеру мақсатында оларға сыйлықақылар 
да тағайындалады.

Төртіншіден, былтыр желтоқсан айы

Г.ДАНИЯРОВ, 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Алматы қаласы бойынша 

департаменті басшысының орынбасары  

ЗАҢ

Әрбір банкрот болған 
кәсіпорын қызметкерлерін 

кәсіпорынның жағдайы 
қалай болатыны, еңбе-

гінің өтемін алатын не ала 
алмайтыны, кәсіпорын 
орнында қалатын-қал-

майтыны жайлы сұрақтар 
мазалайтыны анық. 

Сонымен қатар, көбіне 
банкрот болған мекеме-
лер жұмысшыларының 

еңбекақысын өтей алмай, 
сотқа жүгінетіндері де бар-

шылық. 

Банкрот – дәрменсiздiгi заңды 
күшіне енген сот шешімімен бел
гiленген борышкер, банкроттық 
– борышкердiң сот шешiмiмен 
танылған, оны таратуға негiз бо
лып табылатын дәрменсiздiгi. Бан
кроттық рәсімі – кредиторлардың 
талаптарын Қазақстан Республи
касының заңдарында белгіленген 
тәртіппен банкроттың мүліктік 
массасы есебінен қанағаттандыру 
мақсатында жүзеге асырылатын 
рәсім. «Оңалту және банкроттық 
туралы» Қазақстан Республикасы
ның заңы кредиторлар талаптарын 
борышкер толық көлемде қанағат
тандыруға дәрменсіз болған кезде 
туындайтын қоғамдық қатынастар
ды реттейді. Жеделдетілген оңалту 
рәсімін, оңалту рәсімін қолдану 
және борышкерді банкрот деп тану 
негіздерін белгілейді. Сондайақ, 
оңалту және банкроттық рәсім
дерін жүргізудің тәртібі мен шарт
тарын айқындайды.

«Оңалту және банкроттық ту
ралы» Қазақстан Республикасы
ның заңындағы жаңалықтар «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының 
бес институттық реформаларын 
жүзеге асыруға және оңалту мен 

банкроттық рәсімдерін жетілдіруге 
бағытталғаны белгілі.

Осыған сәйкес, 2015 жылы 13 
қарашада Елбасы «Қазақстан Рес
публикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне оңалту және банкроттық 
мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы заңына 
қол қойып, құжат 2015 жылдың 1 
желтоқсанында заңды күшіне енді. 
«Оңалту және банкроттық тура
лы» Қазақстан Республикасының 
заңы «Төлем қабілетсіздігін реттеу 
рәсімі» атты 21тараумен толықты
рылып, борышкер мен кредитор 
арасында төлем қабілетсіздігін 
реттеу туралы келісім жасасу не
гізінде төлем қабілетсіздігін реттеу 
механизмін қолдану шарттары мен 
тәртібі қарастырылған.

Төлем қабілетсіздігі белгілері 
орын алған жағдайда борышкер өзін 
банкрот деп жарияламай, төлем қа
білетсіздігін реттеу рәсімін қолдану 
туралы сотқа жүгінуге құқылы. Айта 
кету керек, заң бойынша банкрот
тық рәсімінің кез келген сатысында 
бітімгершілік келісімін бекіту және 
кәсіпорынды жаңа меншік иесіне 
сату мүмкіндігі қарастырылған.

Банкроттық жағдайында бітім
гершілік келісім – өзара келісім
дердің шарттары бойынша жа
салатын екіжақты келісім болып 
саналады. Ол тараптардың даулы 
құқықтық қатынастар бойынша 
жаңа құқықтары мен міндеттерін 
анықтайды, атап айтқанда, міндет
темелердің орындалу мерзімдері, 
көлемі туралы ақпарат.

Банкроттық рәсімінің аясында 
бекітілетін бітімгершілік келісі
мінің (Заңның 1125 б.) борыш
керлер мен кредиторлар арасында 
бекітілетін төлеу мерзімін кейінге 
қалдыру, бөліп төлеу, жаңалау, қа
рызды кешіру, қарыздан жеңілдік 

жасау тәрізді азаматтыққұқықтық 
келісімшарттардан бірқатар ерек
шеліктері бар.

Банкроттық рәсімін жүргізу
дің кез келген сатысында борыш
кер мен кредитор бітімгершілік 
келісімін жасауға құқылы. Бітімгер
шілік келісімге қол қоюға банкрот
тықты басқарушы да қатысады.

Бітімгершілік келісімді бекіт
кенге дейін бірінші кезектегі кре
диторлар талаптары толық көлемде 
өтелуі міндетті шарт болып табы
лады.

Оны сот бекіткен сәттен бастап 
банкроттық рәсімі тоқтатылады.

Егер бітімгершілік келісім жа
сасу кезінде кредиторлардың бірі 
болып мемлекеттік орган қатысқан 
жағдайда (мысалы мемлекеттік 
кірістер органы), онда бітімгер
шілік келісім мұндай мемлекеттік 
органның алдында бітімгершілік 
келісім бекітілген күннен бастап 
бір жылдан аспайтын мерзімге бе
решектерді өтеуді кейінге қалдыру 
шартында жасалуы мүмкін.

Қазіргі уақыттағы заң алдымен 
борышкердің кәсіпорынды мүм
кіндігінше сақтап қалуына бағыт
талған нормаларды қамтиды. Өйт
кені, кәсіпорындардың жалпылама 
бәрінің банкроттыққа ұшырауы еле
улі әлеуметтік салдарларға ұрын
дыруы мүмкін. Сондықтан, барлық 
нарықтық қатынас орнаған мемле
кеттерде кәсіпорынды жалпы күй
реуден қорғауға бағытталған бел
гілі бір механизмдер қалыптасқан. 
Мұндай механизмдердің негізгі эле
менттерінің біріне  банкроттықты 
кұқықтық реттеу жатқызылады.

Ғ.БЕКМАМБЕТОВ,
Қызылорда облысы 
мамандандырылған

 ауданаралық экономикалық 
сотының судьясы 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу бүгінде елі
міздің күрделі мәселесі болып отыр. Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына сәйкес, сыбай
лас жемқорлық қылмыстарға негізінен лауазымды 
қылмыстар жатады. Яғни, қызмет өкілеттігін 
теріс пайдалану, билікті не қызметтік өкілеттікті 
асыра пайдалану, пара алу, пара беру, парақор
лыққа делдал болу, қызметтік жалғандық жасау, 
көрінеу жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған 
бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету 
және басқа осындай қылмыстардың барлығы сы
байластық жемқорлық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлықтың демократиялық 
мемлекеттің саяси және қоғамдық институттары
на, ел дамуына келтірер залалы орасан. Елбасы 
«Қазақстан халқының әлауқатын арттыру – мем
лекеттік саясаттың басты мақсаты» атты өзінің 
Қазақстан халқына Жолдауында «Демократиялық 
қоғам жағдайында қылмыс пен сыбайлас жемқор
лыққа қарсы күрес ерекше мәнге ие болады» деп 
атап көрсетті. Демек, бұл мемлекеттің осы бағыт

Банкроттық рәсім 
кезеңіндегі мүмкіндіктер кеңейді

ЖЕГІҚҰРТ

Сыбайлас жемқорлықты 
жоймай, даму жоқ

тағы кешенді және жүйелі күрес жүргізу 
саясаты жалғасын таба беретінін білдіреді.

Сонымен қатар, аталмыш жегіқұртпен 
күресті халықтың құқықтық мәдениетін 
арттыру жұмыстарынсыз елестету мүмкін 
емес. Өйткені, мемлекет азаматтары өз
деріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы 
ісәрекет жасалған жағдайда қандай ісқи
мыл қолдану керектігін толық білулері 
қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында 
тиімді әрі бірыңғай жалпы мемлекеттік 
саясат жүргізу, мемлекет пен азаматтар
дың өмір сүруінің барлық салаларында 
жемқорлық деңгейін төмендету, қоғамның 
мемлекетке және оның институттарына 
сенімін нығайту бүгінгі басты мақсат бо
лып отыр. Осы мақсаттағы жұмыстарды 
жүйелі жүргізуге «Қазақстан Республика
сында қылмысқа және сыбайлас жемқор
лыққа қарсы күресті күшейту және құқық 
қорғау қызметін одан әрі жетілдіру жөнін
дегі қосымша шаралар туралы» Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш Президентінің 
Жарлығы тың серпін берері анық. Бұл 

Жарлық еліміздегі құқық қорғау органдары қыз
меттерін жетілдіруге бағыттала отырып, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы әрекеттердің алдын алуда 
жүйелі әрі тұрақты шаралар атқаруды қамтамасыз 
етеді. Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбай
лас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің 
бірі саналады. Ол ұлттық қауіпсіздікке де елеулі 
қауіпқатер төндіретінін айта кеткен жөн. Осы се
бепті де, онымен күресу алдыңғы орынға шығып 
отыр. Сондайақ, мұның жолдары Қазақстан Рес
публикасының заңнамаларымен бекітілген.

Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ деу 
оңай. Бізге керегі қоғамның барлық күшжігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін 
оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану. Сон
да ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға 
болады.

Нұрлан ЕСҚАЛИЕВ, 
Қазталов аудандық №2 сотының 

аға сот приставы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
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ТҰҒЫР

– Саланы дамыту үшін не істеу 
керек?

– Біз өзгерістің бәрі ең алдымен адам 
үшін жасалатынын ұмытып кетеміз. Кей-
де істелген тірліктің бәрі тек Президентке, 
Үкімет басшысына, министрге, Парла-
мент депутаттарына не әкімге есеп беру 
үшін ғана жасалып жатқандай боп көрі-
неді. Біреумен жарысқа түскендей ала-
шапқын боламыз да, нәтижесінде ешкім 
еш нәрсеге жауапты болмайды. Мәселен, 
қаншама оқу орны туризм мамандарын 
дайындап жатса да, олардың бітірушілері 
бұл саладан өз орнын таба алмай жүр. 

– Әрбір сала бойынша маман да
йындаудың белгілі бір стандарты бол
май ма?

– Болады. Бірақ, оны қадағалап отыр
ған ешкім жоқ секілді. Өкінішке қарай, 
нарықта кәсіби мамандар емес, әуесқой-
лардың дәурені жүріп тұр. Сондықтан, 
туризмге қатысты қызмет түрлерінің әлі 
күнге дейін өзіндік сапа стандарттары жоқ. 
Әркім ойына келген бағаны қойып, жұртты 
шошытып жүр. Елге сырттан келетіндер-
ден гөрі шетелге барып демалатындардың 
саны басым түсіп жататыны сол себепті.   

– Үлкен автожолдар бойындағы 
дәрет ханалардың да халықаралық 
стан дарты бар көрінеді...

– Рас айтасыз. Бізде оны ешкім қа-
дағалап отырған жоқ. «Келгенше қонақ, 
келген соң үй иесі ұялады» дегендей, ше-
телдік туристерді алып жүрген кезде мұн-
дай ұятты жағдайға жиі кездесеміз. Егер 
өркениетті елдердегідей жол бойындағы 
жанаржағармай құю орындары мен асха-
накафе, қонақүйлердің орналасқан жері 
көрсетілген арнайы карта жасалып қойса, 
ешкім жол бойында бұлай әуресарсаңға 
түспес еді. Егер мұндай жұмыс орындары 
көптеп құрылып, онда көрсетілетін қыз
мет сапасының деңгейі жергілікті атқа-
рушы органдар тарапынан қадағаланса, 
бұл ауылдық елді мекендердің дамуына 
да ықпал етер еді. 

– Ауылдық туризм дегеннің өзі осы
дан басталмай ма?!

– Әрине. Бізде осыған үлгі көрсетіп, 
ұйымдастырып, жол нұсқау жағы әлсіз. 
Жұрт көп жағдайда туристерге сататын 
тауарын да, көрсететін қызметін де қым-
батқа бағалап, азырақ, бірақ тұрақты 
түсіп түратын ақшаға күнделікті жұмыс 
істегеннен гөрі, бір рет сатып көбірек та-
быс тапқанды артық көреді. Бұл жағынан 
көршілес елдерден артта қалып қойдық. 
Мысалы, Қырғызстанда қырғыздар бар-
лық жерге өздерінің киіз үйлерін тігіп, 
көшпенділердің тұрмыссалты, ас мәзірі, 
әдетғұрпы мен өзге де ұлттық ерекшелік-
терін көрсету арқылы шетелдіктерді ұлт-
тық мәдениетке қызықтыру жағын белгілі 
бір деңгейде жолға қойған. 

– Туризмді дамыту үшін бізге ал
дымен оның идеологиясын айқындап 
алу керек шығар. Қалай ойлайсыз?

– Артық болмас еді. Өйткені, туризм
нің кей салаға тікелей, енді бір салаға жа-
нама түрде, ал енді біріне екіншіүшінші 

Меморандум

ХАЛЫҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТЫН 
КӨТЕРГЕН ЖӨН

Түркістан облысы бойынша Соттар әкімшісінің 
басшысы Орынбасар Лештаев және Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының 
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Түркістан 
облысы бойынша департаменті басшысы Нұрлан 
Қамбатыров өзара ынтымақтастық туралы Мемо-
рандумға қол қойды.

Жиын барысында сөз алған О.Лештаев қолға алынып 
отырған іс-шаралар халықтың құқықтық сауаттылығын 
арттыруға, сыбайлас жемқорлық көріністеріне «мүлдем 

төзбеушілік» қағидасын қалыптастыруға септігін тигізері-
не сенім білдірді. Н.Қамбатыров өз кезегінде азаматтар-
дың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін 
арттырудың және өз құқықтары мен оларды қорғау тәсіл-
дері туралы хабардар болуының маңыздылығына назар 
аударды.

Аталған құжаттың негізігі мақсаты – «100 нақты қа-
дам» Ұлт жоспары мен «Қазақстан-2050» стратегиялық 
бағдарламасын жүзеге асыру болып табылады. Мемо-
рандум аясында түзілген бірлескен іс-шаралар жоспа-
рына сәйкес, тараптар Қазақстан Респуб ликасының 
2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясын жан-жақты насихаттау және түсін-
діру, тақырыпқа сай бірлескен кездесулер, «дөңгелек 

үстелдер» мен семинар-тренингтер ұйымдастыру, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы кітапшалар әзірлеу және оларды 
тарату бойынша бірлесе жұмыс жасайтын болады. 

Сонымен қатар, жоспар шеңберінде парақорлыққа 
және парақорлыққа делдалдық үшін жауапкершілікті 
түсіндіретін, оның ішінде, сыбайлас жемқорлық бағы-
тындағы нақты құқық- бұзушылықтар бойынша тергеу 
және сот шешімдерінің нәтижелерін, сыбайлас жемқор-
лық үшін жауапкершілікке тартылған азаматтар туралы 
материалдарды, тақырыпқа сай бейнероликтерді БАҚ-та 
және ресми сайтта жариялап отыру көзделген.

Ш.МЕКЕНБАЙҰЛЫ 
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

Ел тәуелсіздігін айқындайтын негізгі 
конституциялық құқықтық белгілердің 
бірі – мемлекеттік тіл. Яғни, тіл саясаты 
мемлекеттің ұлттық тағдырын шешетін 
киелі құбылыс. Бұған Алаш ардақтылары 
А.Байтұрсынұлының «Ұлттың сақталуына 
да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің 
ең қуаттысы – тіл» немесе Ғұмар Қараштың 

«Біз тілімізді қанша сақтасақ, ұлтымызды 
да сонша сақтаған боламыз» деген даналық 
сөздері дәлел. Осы пікірлерді Мағжан Жұ-
мабаев ойымен жандандырсақ: «Ұлттың ұлт 
болуы үшін бірінші шарт – тілі болу керек». 
Демек, Қазақстанда қазақ тілі басқалардан 
оқ бойы озық тұрып, үстемдік етуі тиіс. 
Өкінішке қарай, отаршыл империяның 
салқыны тілімізге де тиді. 

Конституцияға сай, Қазақстан Респуб
ликасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі. 
Дей тұрғанмен, мемлекеттік тіл үстемдік 
ете алмауда. Бұл, әрине, Қазақстанның әрбір 
азаматының кемшілігі. Тәуелсіздік алға-
лы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру 
мақсатында түрлі бағдарлама қабылданды. 
Мысалы, «Қазақстан Рес публикасында 
тілдерді дамыту мен қолданудың 20112020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама-
сы». Осы бағдарламамен мемлекеттік тілдің 
мемлекеттің басқару тілі ретінде қолда-
нылуы, іс жүргізуді толық мемлекеттік тілге 
көшіруді, т.б. қамтамасыз ету міндеттелді. 
Айта кетерлігі, аталған бағдарламаға сай, 
Жоғарғы Сот төрағасының 2009 жылғы 27 
ақпандағы №36 өкімімен республика сотта-
рындағы ісқағаздар мемлекеттік тілге толық 
көшті. Бірақ, тілге қатысты мәселе түбегейлі 
шешілді дей алмаймыз. Оның басты себебі, 
жоғарыда айтқанымыздай, ел азаматтарына 
тікелей байланысты. Мысалы, заң бойынша 
талап арыз сотқа қай тілде түссе, іс сол тілде 
жүргізіледі. Сотқа  ресми тілде жүгінетін-
дер басым. Адвокаттар мен заңгерлердің 
көбі орыстілді, олар өздеріне ыңғайлы тілді 
таңдайды. Сотқа қай тілде жүгіну, әрине, заң 

бойынша азаматтардың өз құқығы. Деген-
мен, мемлекеттік тілге құрмет көрсетіп, сол 
тілде сөйлеу әрбір қазақстандықтың міндеті.

 Ұлт көшбасшысы «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласында «Ұлттық 
код ол – ұлттық тіл, діл, мәдениет, салт
дәстүр, әдетғұрып, тәрбие, тарих және 
Отаны мен оның шекарасы. Осының бәрі 
бірігіп ұлттық болмысты қалыптастырады» 
деді. Ең алдымен кез келген адамның тіліне 
мән беріліп, қай ұлт өкілі екені тілі арқылы 
танылады. Тіл осынысымен  ұлттық кодтың 
басты кілті. Ұлттың рухани жаңғыруына 
бастайтын нақты қадамдардың алдыңғы 
қатарына қазақ тілі жазуын  латын жазуына 
көшіру мәселесінің қо йылып, нақты міндет-
тер белгіленуі де ұлттық сананы сілкінту, 
жаңғырту міндетінен туындап отыр. Қай са-

лада болмасын мемлекеттік тіл мәртебесінің 
артуына қарапайым азаматтар мүдделілік 
танытса, әсіресе, Елбасы айтқандай, «Қазақ 
қазақпен қазақша сөйлессе» тіл мәселесі 
оң шешімін табар еді. Шет мемлекеттер 
тәжірибесіне жүгінсек, «Тәжікстан Респуб
ликасының азаматы мемлекеттік тілді білуге 
міндетті» деп Конституция мен міндеттесе, 
Литва Республикасының Конституциясында 
«Мемлекеттік тілдің мәртебесіне қарсы кез 
келген әрекет жүзеге асырылмайды» деп 
көрсетілген. Бізге де бұл тұрғыда белгілі бір 
жауапкершіліктер қабылдайтын кез келді. 

Гүлбарам ТУЛЕГЕНОВА,
Ырғыз аудандық сотының

бас маманы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

КИЕ

ТІЛ САҚТАЛСА, ҰЛТ ТА САҚТАЛАДЫ

жақтан қосымша ықпалы бар. Бір турис
тің сұранысын қамтамасыз ету кезінде, 
кейде бір емес бірнеше адамға жаңа 
жұмыс орны құрылады. Мысалы, бала-
лар асық ойнап, бозбалабойжеткендер 
алтыбақан теуіп, қыз қуу, теңге ілу, көкпар 
тарту, асау үйрету, аударыспақ, палуандар 
белдесуін көрсетіп жатса, қызкеліншек-
тер кесте тігу, құрақ құрау, ас дайындау, 
апаәжелер тұсау кесу, бесікке салу, келін 
түсіру секілді салтдәстүрлерді көрсетіп, 
музыканттар ұлттық аспаптарда ойнап, 
бишілер би билеп, әншілер ән шырқап 
мәресәре болады. Ал мұндай шарадан 
кейін қонақтар суретке түсіп, кетерінде 
естелік ретінде қолөнершілердің ұлт-
тық бұйымдарын, кәдесыйларын сатып 
алып жатады. Көңілінен шығып жатса, 
келесі жолы таныстарын да ертіп келіп, 
көргенін, естігенін жыр қылып айтып 
жүреді. Яғни елдің танымалдығы артып, 
халықтың абыройы өсе түседі.    

– Қазақстан шетелдіктер үшін биыл 
электрондық виза енгізді. Бұл жұмыс 
қалай жүріп жатыр?

– 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап Қа-
зақстан Республикасында шетелдіктерге 
бір мәртелі визаны электрондық форматта 
алу рәсімі енгізіледі деген. Электрондық 
виза (іскерлік, туристік және емделу 
үшін) ҚР  Ішкі істер министрлігінің Көші
қон қызметі бөлімшелерінде белгіленген 
тәртіппен рәсімделген қазақстандық та-
раптың шақыруы негізінде беріледі. Ше-
телдіктер жарамды электрондық виза мен 
тек Астана және Алматы қалаларындағы 
халықаралық әуежайлардың бақылау пун-
кттері арқылы Қазақстан аумағына кіреді 
және шығады. Туристік электрондық 
визалар 117 елдің, іскерлік және емделу 
үшін – 23 елдің азаматтарына беріледі деп 

әлемге жар салып, таудай қылып бастаған 
бұл жұмыстың әзірге аяғы қылдай болып 
тұр. Себебі, 1 қаңтардан бастап қолда-
нысқа енеді деген жүйе әлі  сәуірге дейін 
енген жоқ. Мен елдеріңізге барайын деп 
едім, виза ала алмай отырмын деп бізге 
шетелдік туристер мен өзге де серіктес
теріміз жиі хабарласады. Әзірге олардың 
сұранысын қанағаттандыра алмай тұр-
мыз. Өйткені, өркениетті елдердің халқы 
өзінің демалысын кемінде 36 ай бұрын 

университетінде жапон тілінен сабақ 
беретін тарихшы қызды гид етіп қо-
сып, Түркістанға жібергенбіз. Дәл сол 
уақытта А.Яссауи кесенесіне Өзбекстан 
арқылы тағы бір жапондар делегациясы 
келген. Экскурсия кезінде олар бірнеше 
мәрте ұшырасып қалған. Өзбекстаннан 
келген делегациядағы гид Яссауи өзбек-
тен шыққан ғұлама болған, бұл кесене 
байырғы өзбек жерінде орналасқан, оны 
біздің бабамыз Әмір Темір салдырған 

көңілдегідей етіп ұйымдастыру үшін ма-
манданған компаниялармен келісімшарт 
жасап, бірге жұмыс істеуі керек еді. Егер 
бәрі дұрыс ойластырылса, барлық тарапқа 
мұндай жұмыс табылады. Өкінішке қа-
рай, көрпені өздеріне қарай тартып, қала 
аумағы мен одан сыртқары жердегі бар-
лық сапарды өздері ұйымдастырып, оған 
тіл білетін қызметкерлерін гид етіп қосып 
қоятындықтан, бұл салада да мемлекеттік 
саясат өз деңгейінде жүрмей тұр. 

Жалпы, туризм саласы бізде мүлде 
қорғалмаған. Ондағы қызмет көрсе-
тушілер өз күнін өзі көруге мәжбүр. 

– Кеңес Одағы кезінде де Қырғыз стан 
мен Өзбекстанда туризмнің дамуына 
біршама қолдау жасалып, ондай жәрдем
нен Қазақстан сырт қалғанды. Елдегі 
туризм нің кенжелеп қалуына мұның да 
әсері тиіп жатқандай. Қалай дейсіз?

– Өзбекстанда КСРО кезіндеақ ту-
ризм жақсы дамыған. Метро салынып, 
Бұхара, Хиуа, Самарқанд сияқты қала-
ларға Одақтың түкпіртүкпірінен саяхат-
шылар келетін. Грузияның таулары, Қыр
ғызстанның Ыстық көлі, Молдованың 
шараптары, Балтық жағалауы қалалары 
сол кездегі тәптәуір жарнамаланды. Ал, 
Қазақстан мал мен егін шаруашылығы 
басым дамыған ел ретінде ғана қалып, 
туризмге айтарлықтай көңіл бөлінген 
жоқ. Көрші елдер сол кездегі әлеуетті әлі 
пайдаланып келе жатыр. Бізде тәуелсіздік 
жылдары бірқатар ауқымды жобалар 
қолға алынғанымен, нәтижесі көңіл қу-
антпай тұр. Себебі, туризмге деген көзқа-
рас қана емес, саясат да әлі түзелген жоқ. 

 – Сұхбатыңызға рақмет!
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

«Заң газеті»

Раушан ИБРАГИМОВА, туристік компания басшысы:

«ТУРИЗМГЕ ДЕГЕН КӨЗҚАРАС ҚАНА 
ЕМЕС, САЯСАТ ТА ӘЛІ ТҮЗЕЛГЕН ЖОҚ»

туристерден әрбір тәулікке 24 доллар 
көлемінде төлемақы алу мәселесін кө
терді. Бұған не дейсіз?

– ЕХРО мамандандырылған халықа-
ралық көрмесі Астанада өтер кезде біз 
де сондай ұсыныс енгізгенбіз. Түскен 
қаржыны елді әлемге таныстыруға жар-
намаға жұмсайық дедік. Алайда, ол кезде 
ешкім тыңдаған жоқ. Осыдан 45 жыл 
бұрын БАӘде ЕХРО2020 болады деген 
кезде, олар мұны енгізді. Статистикалық 
деректерге қарағанда, бұл шетелдік ту-
ристердің санына еш әсер етпеген. Сон-
дықтан, мұндай шараны біз де құптаймыз. 
Бірақ, туристерден алынатын бұл қаржы-
ны қонақүй бағасынан алса дұрыс еді.  

– Естуімше, қазір туристерге қыз
мет көрсететін гидтердің қызметін еш
кім бақыламайтын сияқты...

– Дұрыс айтасыз. Алдыңғы жылы 
маған Жапониядан туристер келді. Сол 
кезде әлФараби атындағы Қазақ ұлттық 

ел өз мемлекетінде басқа мемлекеттің 
өкіліне өз идеологиясын насихаттатпай-
ды. Мәселен, Өзбекстанда туристті алып 
жүрсеңіз, кеудеңізде үкіметте ресми 
тіркелгеніңізді көрсететін арнайы нөмір 
жазылған бейджигіңіз болуы керек. Он-
сыз бір қадам аттап баса алмайсыз. Біздің 
де нарықта тәртіп орнату керек, әркім өз 
бетінше гид болмауы керек деген әңгімені 
Үкіметке сан мәрте айттық. Әзірге құлақ 
асқан жан жоқ.  

– Туризмнің дамуында іскерлік 
туризмнің алар орны ерекше. Бұл 
бағыт та атқарылып жатқан жұмыстар 
көңіліңізден шыға ма?

–  Бізде осы уақытқа дейін іскерлік 
туризм болған жоқ. Ол енді ғана қолға 
алынып жатыр. Өйткені, іскерлік мақсатта 
келушілерді қабылдайтын туркомпания-
лар емес, кездесуді, конференция, саммит 
сияқты шараны ұйымдастырушылар-
дың өздері. Олар қонақтардың сапарын 

ТАРИХТЫ БҰРМАЛАЙТЫН МҰНДАЙ ӘҢГІМЕНІ 
ӨЗ ЕЛІ АРҚЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНҒА ТУРИСТЕР АЛЫП 
КЕЛІП ЖҮРГЕН ӨЗБЕК ҚАНА ЕМЕС, ОРЫС ПЕН ҚЫР
ҒЫЗ ГИДТЕРІ ДЕ АЙТЫП ЖҮР. МӘСЕЛЕН, ҚЫРҒЫЗ 
ГИДТЕРІ ҚАЗАҚ ДЕГЕН БОЛМАҒАН, ОЛАР ҚЫРҒЫЗ
ДАН ШЫҚҚАН, ЗЕРТТЕУШІЛЕР КҮНІ КЕШЕГЕ ДЕЙІН 
БІЗДІ ҚЫРҒЫЗ, ҚАЗАҚТАРДЫ ҚАЙСАҚ ДЕП АТАҒАН 
ДЕСЕ, СОЛТҮСТІК ОБЛЫСТАРДАҒЫ ОРЫСТІЛДІ 
ГИДТЕР БҰЛ РЕСЕЙДІҢ ЖЕРІ ДЕП ЖҮРГЕНІ БАҚТА 
САН МӘРТЕ ЖАЗЫЛДЫ.

жоспарлап, бағдарлама жасайды. Ал біз 
оларға не виза рәсімдей алмай, не ұлттық 
шаралардың алдын ала бекітілген нақты 
күнтізбесін ұсына алмай жүрміз. Мәсе-
лен, Наурыз мерекесінде Алматы қаласы 
ісшаралар жоспарын 12 апта қалғанда 
әрең берді. Ал оны көршілес өзбек елі ту-
ристік компанияларға былтырғы қараша 
айынан бастап жіберіп қойды.

– Мәдениет және спорт министрі 
мемлекеттік бағдарлама жобасын 
Үкіметте таныстырған кезде шетелдік 

деп таныс тырып жүрген көрінеді. Тарих-
ты бұрмалайтын мұндай әңгімені өз елі 
арқылы Қазақстанға туристер алып келіп 
жүрген өзбек қана емес, орыс пен қырғыз 
гидтері де айтып жүр. Мәселен, қыр
ғыз гидтері қазақ деген болмаған, олар 
қырғыз дан шыққан, зерттеушілер күні 
кешеге дейін бізді қырғыз, қазақтарды 
қайсақ деп атаған десе, солтүстік облыс
тардағы орыстілді гидтер бұл Ресейдің 
жері деп жүргені БАҚта сан мәрте жа-
зылды. Ал өз тарихын сыйлайтын ешбір 
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«Банк Центр Кредит» АҚ директорлар кеңесі 
қаулысының 11.03.2019 жылғы №3-0311-02 
шешіміне қосымша

Приложение к Постановлению Совета 
директоров АО «Банк Центр Кредит»  
№3-0311-02 от 11.03.2019 г.    

Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалармен жасалатын кепілсіз кредит өнімдері бойынша мәмілелердің үлгі талаптары 
(жеке тұлғаларға арналған) 

«Жалақы есебіне берілетін қолма-қол ақша» өнімі 
Мақсатты топ Жеке тұлғалар
Жасы Қарыз берілген сәтте 21 жастан бастап қарызды өтеу аяқталған сәтте 68 жасқа дейін 
Қамсыздандыру БҚШ бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін орындауын қамсыздандыру: БҚШ бойынша тұрақ-

сыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) 
Кредиттік лимиттің валютасы Теңге
Кірісті растау Толық 
Қарыздың ең аз сомасы 50 000 теңге
Қарыздың ең жоғары сомасы 7 000 000 теңге
Кредиттің ең аз мерзімі 6 ай
Кредиттің ең көп мерзімі 60 ай
Комиссиялар мен мөлшерле-
мелер 

Бас офистің уәкілетті органы бекіткен және Банктің ішкі сайтына орналастырылған мөлшерлемелер 
мен тарифтерге сәйкес

Кредитті мерзімінен бұрын 
ішінара/толық өтеу

Бас офистің уәкілетті органы бекіткен және Банктің ішкі сайтына орналастырылған тарифтерге сәйкес 

«POS «Тауарлық экспресс кредит» өнімі  
Орны 1. Банк жұмыскерін орналастырған жағдайда, Серіктестердің аумағында.

2. «Кредиттік брокер» жүйесін пайдаланған кезде, қызметкерді орналастырусыз. 
Мақсатты топ Жеке тұлғалар
Қарыз алушыға қойылатын 
негізгі талаптар 

«Жалақы есебіне берілетін қолма-қол ақша» өнімі бойынша талаптарға сәйкес 

Қамсыздандыру БҚШ бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін орындауын қамсыздандыру: БҚШ бойынша тұрақ-
сыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) 

Қарыз валютасы Теңге
Бастапқы жарна Серіктеспен жасалған келісімге сәйкес тауарлардың белгілі бір топтары бойынша талап етіледі 
Төлеуге қабілеттілігін талдау Қарыз кірісті толық растау арқылы беріледі 
Сыйақы мөлшерлемесі/ ко-
миссиялар 

Бас офистің уәкілетті органы бекіткен және Банктің ішкі сайтында орналастырылған тарифтеріне сәйкес 

Кредиттеу бағдарламасы 
(Өнімнің опциясы)

«Стандарт»
(CR_Standart)

«Бөліп төлеу» (Installment) Сақтандыру сомасы қосылған «Стандарт» (CR_
Standart_Insurance)

Ерекше талап Серіктеспен жасалған келі-
сімге сәйкес Серіктестің 
та ра пынан Банкке тауар 
бойынша жеңілдіктің / дис-
конттың болуы 

Қарыз алушының өмірі кредиттің барлық мерзіміне 
міндетті түрде сақтандырылуы тиіс және сақтандыру 
сомасы қарыз сомасына қосылады.
Сақтандыруды ресімдеу кепілсіз қарыздар бойынша 
қолданыстағы сақтандыру процесіне сәйкес жүргізіледі 
және міндетті түрде қарыз алушының сақтандыру сый-
лықақысын бірден толық төлеуімен кредиттің барлық 
мерзіміне шарт жасау көзделген. Қарыз алушы кредит 
алуға байланысты сақтандыру шартын жасауға өз ер-
кімен ерік білдіруі туралы өтінішті Банкке береді.

Қарыздың ең аз сомасы 20 000 теңге
Қарыздың ең көп сомасы 1 000 000 теңге
Кредиттің ең аз мерзімі 3 ай
Кредиттің ең көп мерзімі 36 ай 24 ай 48 ай
Мерзімінен бұрын өтеу Қарызды бастапқы 3 ай ішінде мерзімінен бұрын өтеген кезде, қарыз сомасының 3,5% мөлшерінде 

тұрақсыздық айыбы төленеді. 
Қарыз ресімделген күннен бастап 14 күнге дейін тауар қайтарылған жағдайда, айыппұл санкциялары 
қолданылмайды.

«Кепілсіз қарыздарды қайта қаржыландыру» өнімі 
Мақсатты топ Басқа екінші деңгейдегі банктерде кепілсіз кредиттері бар жеке тұлғалар, сонымен бірге зейнеткерлер, 

әскери қызметкерлер 
Кірісті растау Толық
Қамсыздандыру БҚШ бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін орындауын қамсыздандыру: БҚШ бойынша тұрақсыз-

дық айыбы (айыппұл, өсімпұл) 
Қарыздың ең жоғары сомасы - 5 000 000 дейін

- VIP санатындағы тұлғалар үшін 6 000 000 дейін 
Кредит валютасы Теңге
Кредиттің ең аз мерзімі 6 ай
Кредиттің ең көп мерзімі 60 ай 
Комиссиялар мен мөлшерле-
мелер 

Бас офистің уәкілетті органы бекіткен және Банктің ішкі сайтына орналастырылған мөлшерлемелер 
мен тарифтерге сәйкес

Жасы Қарыз берілген сәтте 21 жастан бастап қарызды өтеу аяқталған сәтте 68 жасқа дейін 
Кредитті мерзімінен бұрын 
ішінара/толық өтеу 

Бас офистің уәкілетті органы бекіткен және Банктің ішкі сайтына орналастырылған тарифтерге сәйкес 

«Ақысын бөліп төлеу арқылы көрсетілетін сервис» өнімі 
Мақсатты аудиториясы Банк ынтымақтастық туралы келісім жасаған компаниялардың клиенттері 
Мақсаты  Тауарлар мен сервистің ақысын бөліп төлеу
Қамсыздандыру БҚШ бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін орындауын қамсыздандыру: БҚШ бойынша тұрақсыз-

дық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
Ең аз сома 30 000 теңге
Қарыздың ең жоғары сомасы 3 000 000 теңгеге дейін
Кредит валютасы Теңге
Кредиттеудің ең аз мерзімі 4 ай (бастапқы жарнасыз)
Кредиттеуд ің  ең  жоғары 
мерзімі 5 айдан бастап 9 айға дейін (10% бастапқы жарнамен)
Комиссиялар мен мөлшерле-
мелер

Бас офистің уәкілетті органы бекіткен және Банктің ішкі сайтына орналастырылған мөлшерлемелер 
мен тарифтерге сәйкес 

Қосымша талаптар: Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалармен мәмілелер ағымдағы қызмет аясында, жалпы негіздер бойынша, 
жеңілдік талаптарын ұсынусыз, «банк ЦентрКредит» АҚ-тың кредиттеу және кредиттік тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес 
белгіленген барлық лимиттерді, шектеулерді және талаптарды сақтай отырып жасалады. 
Кепілсіз кредит өнімдері бойынша өтінімдерді автоматты режимде қарастырған кезде, Банктің Банкпен айрықша қатынастағы 
тұлғалармен жасаған мәмілелерінің жиынтығы есепке алынады. 

* * *
Типовые условия сделок по беззалоговым кредитным продуктам с лицами, связанными с Банком особыми отношениями

(для физических лиц)
Продукт «Наличные под зарплату»
Целевая группа Физические лица,
Возраст От 21 года на момент выдачи займа и до 68 лет на момент окончания займа.
Обеспечение Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по ДБЗ является: неустойка (штраф, пеня) 

согласно ДБЗ
Валюта кредитного лимита Тенге
Подтверждение доходов Полное
Минимальная сумма займа 50 000 тенге
Максимальная сумма займа 7 000 000 тенге
Минимальный срок кредита 6 месяцев
Максимальный срок кредита 60 месяцев
Комиссии и ставки В соответствии со ставками и тарифами, утвержденными полномочным органом Головного 

Офиса и размещенными на внутреннем сайте Банка
Частичное / полное досроч-
ное погашение кредита

В соответствии с тарифами, утвержденными полномочным органом Головного Офиса и разме-
щенными на внутреннем сайте Банка

Продукт  «POS «Товарный экспресс кредит»»
Место 1. На территории партнеров: при размещении работника Банка.

2. Без размещения работника, при использовании системы «Кредитный брокер».
Целевая группа Физические лица
Основные требования к за-
емщику

Согласно требований по продукту «Наличные под зарплату»

Обеспечение Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по ДБЗ является: неустойка (штраф, пеня) 
согласно ДБЗ

Валюта займа Тенге
Первоначальный взнос Требуется по определенным группам товаров согласно соглашения с партнером
Анализ платежеспособности Займы предоставляются с полным подтверждением доходов
Ставка вознаграждения/Ко-
миссии 

В соответствии с тарифами, утвержденными полномочным органом Головного Офиса и разме-
щенными на внутреннем сайте Банка

Программа кредитования 
(Опция продукта)

«Стандарт»
(CR_Standart)

 «Рассрочка»
(Installment)

«Стандарт» со страховкой
(CR_Standart_Insurance)

Особое условие Наличие скидки/дискон-
та  на товар со стороны 
Партнера Банку согласно 
заключенного с партнером 
соглашения

Страхование жизни заемщика обязательно на 
весь срок кредита, включается в сумму займа
Оформление страхования осуществляется 
согласно действующего процесса оформления 
страхования по беззалоговым займам и предус-
матривает в обязательном порядке заключение 
договора на весь срок кредита с единовременной 
полной выплатой заемщиком страховой премии. 
Заемщик предоставляет Банку заявление о его 
добровольном волеизъявлении заключения 
договора страхования в связи с получением 
кредита и предоставлением его в Банк.

«Банк Центр Кредит» АҚ Басқарманың 19.12.2012 жылғы 
№ 482 шешімімен бекітілген,Басқарманың  26.05.2014ж. 
№ 225, 09.02.2017ж. № 83, 28.03.2019ж. № 3-0328-09 
шешімімен өзгерістер енгізілген.  

Утверждено Решением Правления № 482 от 19 декабря 
2012 г. АО «Банк ЦентрКредит», с учетом внесенных из-
менений, утвержденных Решением Правления № 225 от 
26.05.2014г., № 83 от 09.02.2017г., № 3-0328-09 от 28.03.2019 г.    

БИЗНЕС-КЛИЕНТТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН МЕРЗІМДІ БАНКТІК САЛЫМДАР ЖӘНЕ «ТАЛАП ЕТКЕНГЕ ДЕЙІНГІ» БАНКТІК САЛЫМ 
ШАРТТАРЫНЫҢ ҮЛГІ НЫСАНДАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН  ҮЛГІ (ШАМАЛАС) ТАЛАПТАР / 

ТИПОВЫЕ (ПРИМЕРНЫЕ) УСЛОВИЯ К ТИПОВЫМ ФОРМАМ ДОГОВОРОВ 
ДЛЯ СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ И ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» С БИЗНЕС-КЛИЕНТАМИ

Осы Үлгі (шамалас) талаптар бизнес-клиенттермен жасалатын 
мерзімді банктік салымдар және «Талап еткенге дейінгі» банктік 
салым шарттарының үлгі нысандары үшін белгіленген және 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 388-ба-
бында көзделген тәртіппен бұдан кейін бірігіп «Тараптар» деп 
аталатын, бизнес клиент Салымшы мен «Банк ЦентрКредит» 
АҚ, оның филиалдары мен құрылымдық бөлімшелері (бұдан 
кейін мәтін бойынша – Банк) арасындағы, бизнес-клиенттермен 
жасалатын «Мерзімді», «Мерзімді плюс», «Жинақтаушы плюс», 
«Жинақтаушы элит», «Талап еткенге дейінгі» банктік салым 
шарттарын (бұдан кейін мәтін бойынша бірге немесе жеке – 
Шарт) жасасуға және орындауға байланысты қарым-қатынасты 
реттейді және жинақ есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу опе-
рацияларын жүргізудің стандартты қағидасы мен тәртібін (бұдан 
кейін мәтін бойынша – Үлгі талаптар) белгілейді.
Бизнес-клиент (Салымшы) дегеніміз – заңды тұлға, оның 
оқшауланған бөлімшелері, жеке кәсіпкер.

Настоящие Типовые (примерные) условия установлены для 
типовых форм  договоров для срочных банковских вкладов и 
вклада «До востребования» с бизнес-клиентами и в порядке, 
предусмотренном статьей 388 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан, регулируют отношения между Вкладчиком - бизнес 
клиентом и АО «Банк ЦентрКредит», его филиалов и их струк-
турных подразделений (далее по тексту – Банк), совместно в 
дальнейшем именуемые «Стороны», связанные с заключением 
и исполнением Договоров банковского вклада «Срочный», «Сроч-
ный плюс»,  «Накопительный плюс», «Накопительный элит», 
«До востребования» с бизнес-клиентами (далее в отдельности 
именуемые - Договор) и определяют стандартные положения и 
порядок осуществления операций по открытию, ведению и закры-
тию сберегательных  счетов (далее по тексту – Типовые условия).
Бизнес-клиентом (Вкладчиком) является юридическое лицо, 
его обособленные подразделения, индивидуальный предприни-
матель.

1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ҚАҒИДА РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Банк пен Салымшы Шартты жасағанға дейін Банк осы Үлгі 
талаптарда көзделген қандай болмасын міндеттемелерді қа-
былдамайды.

1.1. Банк не несет каких-либо обязательств, предусмотренных 
настоящими Типовыми условиями, до заключения Банком и 
Вкладчиком Договора.

1.2. Осы Үлгі талаптардың қағидасы стандартты нысанда бел-
гіленген және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, сон-
дай-ақ Шарттың негізінде ашылған барлық жинақ есепшоттары-
на (бұдан кейін мәтін бойынша әрқайсысы жеке-дара Есепшот 
деп аталады) қолданылады.

1.2. Положения настоящих Типовых условий определены в 
стандартной форме и являются неотъемлемой частью Договора 
и распространяются на все сберегательные счета, открытые на 
основании Договора (далее по тексту каждый в отдельности 
именуемые – Счет).

1.3. Қол қойылған Шарттың негізінде Банк салымды қабылдайды, 
Салымшыға есепшот ашады және Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында көзделген, сондай-ақ оған сәйкес 
белгіленген, банктің тәжірибесінде қолданылатын банктік ере-
желерге, Банктің ішкі процедуралары мен басқа нормативтік 
актілеріне сәйкес Есепшот бойынша операцияларды орындайды. 

1.3.На основании подписанного Договора, Банк принимает вклад, 
открывает Вкладчику Счет и выполняет операции по Счету, пред-
усмотренные законодательством Республики Казахстан, а также  
установленными в соответствии с ним банковскими правилами, 
применяемыми в банковской практике, внутренними процедура-
ми и иными нормативными документами Банка.

1.4. Ашылатын Есепшоттың нөмірі,  салымның сомасы, мерзімі, 
валютасы, салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі, сыйақы 
есептеу талаптары, оған қоса Шартты мерзімінен бұрын бұзған 
кездегі талаптар Шартта көрсетіледі.

1.4. Номер открываемого Счета, сумма, срок, валюта вклада, 
ставки вознаграждения по вкладу, условия начисления возна-
граждения, в том числе  при досрочном расторжении Договора 
указываются в Договоре.

1.5. Салымшы салымның барлық сомасын талап еткеннен кейін 
Есепшот жабылады және Шарт бұзылған болып есептеледі.

1.5. После востребования Вкладчиком всей суммы вклада, Счет 
закрывается и Договор считается расторгнутым.

2-БӨЛІМ. САЛЫМ БОЙЫНША СЫЙАҚЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО 
ВКЛАДУ

2.1. Сыйақы есептеу бір жылда 365 күн / бір айдағы күнтізбелік 
күндердің нақты саны негізінде жүргізіледі. Бұл кезде ақша келіп 
түскен күн және Шарттың қолданыс мерзімі аяқталған күн бір күн 
ретінде есептеледі.

Начисление вознаграждения 
производится на основе базы 365 дней в году/фактические ка-
лендарные дни месяца. При этом, дата поступления денег и дата 
окончания срока действия Договора, считается как один  день.

2.2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген 
жағдайлардан басқа кезде, Салымшыға төленетін сыйақыдан 
салық төлеудің қолданыстағы тұрақты мөлшерлемесі бойынша 
төлем көзінен табыс салығы ұсталады. 

2.2. С вознаграждения, выплачиваемого Вкладчику, за исключе-
нием случаев, предусмотренных налоговым  законодательством 
Республики Казахстан, удерживается подоходный налог у источ-
ника выплаты по действующей ставке налогообложения.

2.3. Шарттың қолданыс мерзімі аяқталған кезде, Салымшының 
банктік деректемелері өзгерген немесе олар көрсетілмеген 
жағдайда, салымның және есептелген сыйақының сомасы 
Салымшыдан салым сомасы мен есептелген сыйақы сомасын 
қайтаруды талап еткен жазбаша хабарламасын алғанға дейін 
сыйақы есептелмей, сол есепшотта қалады («Талап еткенге 
дейінгі» банктік салым шартын қоспағанда).

2.3. При истечении срока действия Договора, в случае изменения 
банковских реквизитов Вкладчика либо их отсутствия, сумма 
вклада и начисленного вознаграждения остается на этом же 
Cчете без начисления вознаграждения до письменного извеще-
ния Вкладчиком о востребовании суммы вклада и начисленного 
вознаграждения (за исключением Договора банковского вклада 
«До востребования»).

3-БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР РАЗДЕЛ 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Егер салым сомасын және есептелген сыйақы сомасын 
төлейтін күн демалыс (мереке) күніне сәйкес келсе, төлем 
демалыс (мереке) күнінен кейінгі бірінші жұмыс күні жасалады. 
Салымшының төлемнің осы себеппен кешіктірілгені үшін пайыз 
есептеуді немесе қандай да бір өтемақы төлеуді талап етуге 
құқығы жоқ.   

3.1. В случае, если дата выплаты суммы вклада и начисленного 
вознаграждения приходится на выходной (праздничный) день, 
выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий 
за выходным (праздничным) днем. Вкладчик не имеет права тре-
бовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже.

3.2. Банк төмендегі жағдайларда:
- Есепшоттағы ақшаға өндіріп алу қолданған;
- Шарт және осы Үлгі талаптар бойынша мiндеттемелерiн  
орындамаған немесе уақытылы орындамаған жағдайда, егер 
мұндай орындамау немесе уақытылы орындамау Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген тыйымдардан және 
(немесе) шектеулерден туындаса, Салымшының алдында жа-
уап бермейді.

3.2. Банк не несет ответственности перед Вкладчиком в случае:
- обращения взыскания на деньги, находящиеся на Счете;
- несвоевременного исполнения или не исполнения своих обяза-
тельств по Договору и настоящим Типовым условиям, если такое 
несвоевременное исполнение либо не исполнение  вызвано 
запретами и (или) ограничениями, предусмотренными законода-
тельством Республики Казахстан.

3.3. Салымшы сенімхатты жойған және Банкке тиісті сенімхат-
тың күші жойылғаны туралы бір банктік  күн ішінде жазбаша 
хабарламаған жағдайда, Банк Салымшының уәкілетті өкіліне 
сенімхат бойынша Есепшоттан ақшаны  бергені үшін  жауап 
бермейді.      

3.3. Банк не несет ответственности за выдачу по доверенности 
суммы со Счета уполномоченному представителю Вкладчика, 
в случаях, если Вкладчик отменил доверенность и письменно 
не уведомил об этом Банк в течение одного банковского дня, в 
котором соответствующая доверенность была отменена.

3.4. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
негіздер бойынша есепшотты жабуға құқылы.

3.4.Банк вправе закрыть счет по основаниям, предусмотренным 
законодательством Республики Казахстан.

3.5. Қазақстан Республикасының заңнамасы,  Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің,  
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шешімдеріне байла-
нысты депозиттерді қабылдау талаптары өзгерген жағдайда, 
сондай-ақ Банктің Қазақстан Республикасында, сонымен қатар 
шет елдерден ресурстар алуының жалпы талаптарының өзгеруі-
не, инфляция қарқынының, девальвация қарқынының өзгеруіне  
байланысты және мұнымен шектелмей, Банк бұл туралы Шарт 
бұзылады деп болжанған күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын 
Салымшыға жазбаша хабарлап, Шартты мерзімінен бұрын 
бұзуға құқылы. Мұндай жағдайда Банк Салымшыға Шартта 
және осы Үлгі талаптарда көзделген тәртіппен салымды және 
есептелген сыйақыны қайтарады. Бұл кезде Салым бойынша 
сыйақы салым есепшотта болған күндердің нақты санына қаты-
сты Шартта белгіленген мөлшерлеме бойынша төленеді.

3.5. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, 
условий принятия депозитов, связанных с решениями Правитель-
ства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Ка-
захстан, а также, в связи с изменением общих условий получения 
Банком ресурсов как в Республике Казахстан, так и за рубежом, 
изменением темпов инфляции, изменением темпов девальвации 
и, не ограничиваясь этим, Банк вправе досрочно расторгнуть До-
говор, письменно уведомив об этом Вкладчика за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В 
данном случае Банк возвращает Вкладчику Вклад и начислен-
ное вознаграждение в порядке, предусмотренном Договором и 
настоящими Типовыми условиями. При этом вознаграждение по 
Вкладу выплачивается по соответствующей ставке, установлен-
ной в Договоре, за фактическое количество дней пребывания 
Вклада на Счете.

4-БӨЛІМ. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Банктің міндеттері:
4.1.1. Осы Үлгі талаптың және Шарттың  2-бөліміне сәйкес са-
лымды пайдаланғаны үшін сыйақы сомасын есептеу және төлеу;

4.1 Банк обязуется:
4.1.1 производить начисление и выплату вознаграждения за 
пользование вкладом в соответствии с разделом 2 настоящих 
Типовых условий и Договором;

4.1.2. Шарттың қолданыс мерзімі аяқталған күні Салымшыға 
Шартта көрсетілген деректемелер бойынша: 
- салым сомасын; 
- есептелген сыйақының қалған сомасын қайтару.

4.1.2 в  день  истечения срока действия Договора вернуть Вклад-
чику по реквизитам, указанным Вкладчиком в Договоре: 
-  сумму вклада; 
- сумму остатков начисленного  вознаграждения.

4.1.3. Шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде, осы Үлгі талаптар-
да және Шартта белгіленген тәртіппен салым сомасын қайтару 
және сыйақыны төлеу.

4.1.3. при досрочном расторжении Договора вернуть сумму 
вклада и выплатить вознаграждение в порядке, установленном 
настоящими Типовыми условиями и Договором.

4.2. Банктің құқықтары:
4.2.1. Салымшыдан Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасының талаптарына сәйкес Есепшотты ашуға және 
Есепшот бойынша операцияны жүргізуге қажетті ақпаратты және 
құжаттарды талап ету;

4.2. Банк имеет право:
4.2.1. затребовать от Вкладчика информацию и документы, не-
обходимые для открытия Счета, проведения операций по Счету 
в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Республики Казахстан;

 4.2.2. Банк қызметінің Тарифтеріне өзгерістер мен толықтырулар ен-
гізу, Банктің қызметіне жаңа тарифтер белгілеу және енгізілген өзгері-
стер мен толықтыруларды есепке ала отырып,  Тарифтерді Банктің 
www.bcc.kz мекенжайы бойынша интернет ресурсына орналастыру 
немесе Банктің операциялық залдарында хабарландыру ілу және 
басқа байланыс арналары арқылы бұл туралы Клиентке хабарлау.   

4.2.2.  вносить изменения и дополнения в Тарифы на услуги 
Банка, вводить новые Тарифы на услуги Банка и уведомлять об 
этом Клиента путем размещения Тарифов с учетом внесенных 
изменений и дополнений на интернет – ресурсе Банка по адресу 
www.bcc.kz, через объявления в операционных залах Банка и 
иные каналы связи.

4.2.3. Есепшотқа қате төленген (есептелген) немесе берілген 
сыйақы сомасын акцептсіз тәртіппен Есепшоттан есептен 
шығару;

4.2.3. списывать в безакцептном порядке со Счета ошибочно 
выплаченную (причисленную) на Счет либо выданную сумму 
вознаграждения;

4.2.4. Шартта және Үлгі талаптарда көзделген тәртіппен  Үлгі 
талаптарға біржақты тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу.

4.2.4. вносить изменения и дополнения в Типовые условия в 
порядке, предусмотренном  Договором и Типовыми условиями.

4.3. Салымшының міндеттері:
4.3.1. Қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес Банкке 
Есепшот ашу үшін, сондай-ақ Есепшот бойынша операциялар 
жүргізу үшін қажетті   құжаттарды  және ақпаратты беру;

4.3. Вкладчик обязуется:
4.3.1. предоставлять Банку документы и информацию, необходи-
мые для открытия Счета и для проведения операций по нему в 
соответствии с требованиями действующего законодательства;

4.3.2. Салым сомасын Шарт жасалған күні Есепшотқа қолма-қол 
салу (аудару). Салымшы салым сомасын Есепшотқа уақытылы 
қолма-қол салмаған (аудармаған) жағдайда, Шарт жасалмаған 
болып есептеледі;

4.3.2. внести наличными (перечислить) сумму вклада на Счет 
в день заключения Договора. В случае если Вкладчик своевре-
менно не внес (перечислил) сумму вклада на Счет, то Договор 
считается не заключенным;

4.3.3. Шарт мерзімінен бұрын бұзылған кезде, Шарт бұзылады 
деп болжанған күннен 5 (бес) банктік күн бұрын Банкке жазбаша 
хабарлау;

4.3.3. при досрочном расторжении Договора письменно уведо-
мить Банк за 5 (пять) банковских дней до предполагаемой даты 
расторжения.

4.3.4. құрылтай құжаттары, орналасқан жері, соның ішінде 
Шартта көрсетілген нақты мекенжайы, төлемдік деректемелері, 
телефон, факс нөмірлері өзгерген кезде, сондай-ақ Шарттың, 
осы Үлгі талаптардың талаптарын орындауға әсер етуі мүмкін 
басқа да өзгерістер болған кезде, үш күн ішінде бұл туралы Банк-
ке жазбаша түрде немесе Тараптар арасында келісілген басқа 
байланыс құралдары арқылы хабар беріп, осындай өзгерістерді 
растайтын құжаттарды тапсыру;

4.3.4. при изменении учредительных документов, места нахож-
дения, в том числе фактического адреса, указанных в Договоре, 
платежных реквизитов, номеров телефонов, факсов, а также при 
других изменениях, имеющих значение для выполнения условий 
Договора, настоящих Типовых условий, с момента изменения в 
трехдневный срок уведомить об этом Банк в письменном виде 
или по другим согласованным Сторонами средствам связи и 
представить документы, подтверждающие такие изменения;

4.3.5. Банк көрсеткен қызметтер үшін Банктің уәкілетті органы 
бекіткен тариф бойынша төлем жасау;

4.3.5. оплачивать услуги Банка по тарифам, утвержденным упол-
номоченным органом Банка;

4.3.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сәйкес Есепшот бойынша операциялар жүргізу.

4.3.6. производить операции по Счету в соответствии с действу-
ющим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Салымшының құқықтары:
4.4.1. өз Есепшотының жай-күйі туралы мәлімет алу;

4.4. Вкладчик вправе:
4.4.1. получать информацию о состоянии своего Счета;

4.4.2. осы Үлгі талаптардың және Шарттың талаптарымен салым 
сомасын және сыйақы сомасын алу.

4.4.2. получать сумму вклада и сумму вознаграждения на услови-
ях настоящих Типовых условий и Договора.

5-БӨЛІМ. ШАРТ БОЙЫНША ТӨЛЕМ ЖАСАУ
5.1. Банк көрсететін қызметтер үшін Тарифтер Банктің уәкілетті 
органы бекіткен тарифтермен белгіленеді.
5.2. Осы арқылы Салымшы Банкке осы Шарт қызмет көрсеткен сәт-
те қолданыста болатын және www.bcc.kz мекенжайы бойынша ор-
наластырылған тарифтер бойынша төлем жасауға өз келісімін берді. 
5.3. Банк енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, сондай-ақ 
жаңа тарифтер туралы ақпаратты Банктің филиалдарының 
жайларында, сонымен қатар www.bcc.kz мекенжайы бойынша 
интернет ресурсына орналастырады.
Бұл жағдайда, Банк Салымшыға тиісті дәрежеде ақпарат берген және 
жоғарыда көрсетілген тәсілдер арқылы ақпарат жарияланған сәттен 
бастап Салымшы Тарифтерге және басқа да банктік қызмет көрсету 
талаптарына енгізілген түзетулерге  келісім берген болып есептеледі.

РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
5.1 Тарифы за услуги, оказываемые Банком,  определяются Тари-
фами утвержденными уполномоченным органом Банка. 
5.2 Настоящим Вкладчик дал свое согласие Банку на оплату услуг 
по Тарифам, действующим на момент оказания услуг по настоя-
щему Договору и размещенному по адресу www.bcc.kz. 
5.3 Информация  о внесенных изменениях и дополнениях, а так-
же о  новых тарифах размещается Банком в помещениях филиа-
лов Банка, а также на интернет – ресурсе по адресу www.bcc.kz.
В этом случае Вкладчик считается надлежаще информирован-
ным Банком и согласен с поправками, внесенными в Тарифы и 
иные условия банковского обслуживания  с момента опубликова-
ния информации вышеуказанными способами. 

6-БӨЛІМ. СЕНІМХАТ НЕГІЗІНДЕ ЕСЕПШОТ БОЙЫНША ОПЕ-
РАЦИЯЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

РАЗДЕЛ 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ НА ОС-
НОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ

6.1. Осы Үлгі талаптарға сәйкес Салымшының басшысы және 
(немесе) ол өкілеттік берген басқа тұлғалар Қазақстан Респуб-
ликасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен 
Банктегі есепшотта орналасқан ақшаны басқару құқығына ие 
болады.
6.2. Банк сенімхат бойынша операцияларды Қазақстан Рес-
публикасының қолданыстағы заңнамасына және Банктің ішкі 
процедураларына сәйкес   жүзеге асырады.

6.1. Правом распоряжения деньгами, находящимися в Банке на 
счете в соответствии с настоящими Типовыми условиями, поль-
зуется руководитель Вкладчика и (или) иные уполномоченные им 
лица в порядке, установленном действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
6.2 Проведение операций Банком по доверенности осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством Респу-
блики Казахстан и внутренними процедурами Банка.

6.3. Салымшы Банкке сенімхаттың күшінің жойылғаны, Са-
лымшының Банктегі  Есепшот(-тар)ындағы ақшаны басқаруға 
уәкілетті тұлғалардың ауысуы немесе олардың өкілеттігінің 
мерзімінен бұрын тоқтағаны туралы жоғарыда көрсетілген 
жағдайлар туындаған сәттен бастап бір банктік күн ішінде жаз-
баша хабарлауға  міндетті.

6.3. Вкладчик обязан письменно информировать Банк об отме-
не доверенности, замене лиц, уполномоченных распоряжаться  
деньгами, находящимися в Банке на Счете (-ах) Вкладчика, 
либо досрочном прекращении их полномочий  в течение одного 
банковского дня с момента возникновения  вышеуказанных  об-
стоятельств.

6.4. Келесі жағдайларда, яғни:  
1) сенім білдірілген тұлға ҚР қолданыстағы заңнамасының нор-
маларына сәйкес келмейтін сенімхатты берген;
2) сенімхаттағы Салымшының қолы Банктегі қол үлгілері көр-
сетілген құжатқа сәйкес келмеген;
3) сенімхатта сенім білдірілген тұлғаның қажетті өкілеттігі болмаған 
жағдайда, Салымшы Банкке Сенім білдірілген тұлғаның Есепшот 
бойынша операция жүргізуінен  бас тарту құқығын береді.

6.4. Вкладчик предоставляет Банку право отказать в про-
ведении операций по Счету Поверенным в случаях:
1) предоставления поверенным доверенности не соответствую-
щей нормам действующего законодательства РК;
2) если в доверенности подпись Вкладчика не соответствует до-
кументу с образцами подписей, находящихся в Банке;
3) при отсутствии в доверенности необходимых полномочий 
поверенного.

6.5. Банк:
6.5.1. Салымшының Есепшотын басқаратын  өкілетті сенім біл-
дірілген тұлғаның іс-әрекеттері үшін; 
6.5.2. осы Үлгі талаптардың 6.3.-тармағының талаптарын бұзған 
жағдайда, Салымшы алдында жауап бермейді. 

6.5. Банк не несет ответственности  перед Вкладчиком:
6.5.1. за действия поверенного, уполномоченного Вкладчиком 
распоряжаться Счетом;
6.5.2. в случае нарушения требований пункта 6.3. настоящих 
Типовых условий.

6.5.3. Салымшы үшінші тұлғаларға Есепшоттағы ақшаны басқа-
ру бойынша өкілеттік бергені үшін жауап береді.

6.5.3. Вкладчик несет ответственность за предоставление пол-
номочий по распоряжению  деньгами на Счете третьим лицам.

6.6. Салымшының есепшотын Сенім білдірілген тұлға 
басқарған жағдайда:

6.6. В случае если счетом Вкладчика распоряжается пове-
ренный, ему необходимо представить: 

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәй-
кес ресімделген, Есепшотты басқару кезінде ұсынатын, бірінші 
басшы және бас бухгалтер (штатта болған жағдайда) қол қойған 
есепшоттағы ақшаны басқару құқығын беретін сенімхаттың 
түпнұсқасын оған ұсыну қажет. Сенімхатта Салымшы Сенім біл-
дірген тұлғаға есепшотты(-тарды) басқаруға берген өкілеттіктің 
қажетті тізбесі болуы тиіс;
2) Банкте сақталатын, жоғарыда көрсетілген сенімхаттың нота-
риатты түрде расталған көшірмесін;

оригинал доверенности на право распоряжения  деньгами на 
Счете, оформленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Республики Казахстан,  подписанной первым руково-
дителем и главным бухгалтером  (при наличии в штате), которую 
предъявляет при распоряжении Счетом. Доверенность должна 
содержать необходимый перечень полномочий по распоряжению 
счетом(-ами), которым Вкладчик наделяет поверенного;
нотариально удостоверенную копию вышеуказанной доверенно-
сти, которая хранится в Банке;

3) Сенім білдірілген тұлғаның қолының үлгісі бар нотариатты 
куәландырылған құжатты;

нотариально удостоверенный документ с образцом подписи 
поверенного;

4) Сенім білдірілген тұлғаға Есепшоттағы ақшаны басқару өкілет-
тігін беру туралы Салымшының бірінші басшысының немесе 
оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығын ұсыну қажет.

приказ первого руководителя Вкладчика или лица исполняющего 
его обязанности о наделении полномочиями поверенного на 
распоряжение деньгами на Счете.

6.6.1. Салымшы осы Шартқа қол қоя отырып, Банкке Са-
лымшыдан Сенімхатты беру/ күшін жою туралы растау алуды 
қоса алғанда, Сенімхатты беру немесе күшін жою дерегін 
анықтау бойынша іс-шаралар жүргізу, сондай-ақ Сенім білдіріл-
ген тұлға Сенімхатты Банкке көрсеткен сәттен бастап 3 (үш) 
банктік күн ішінде жоғарыда көрсетілген іс-шараларды өткізген 
кезеңде Есепшот бойынша операцияларды жүзеге асырмау 
құқығын береді.

6.6.1. Вкладчик подписанием Договора предоставляет  Банку 
право проводить мероприятия по выяснению факта выдачи или 
отмены Доверенности, включая получение от Вкладчика под-
тверждения о выдаче/отмене Доверенности, а также не осущест-
влять  операции по Счету в период  проведения  вышеуказанных 
мероприятий  в течение 3 (трех)  банковских  дней с момента 
предъявления в Банк Доверенности Поверенным.

7-БӨЛІМ. ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ 
ТАЛАПТАР

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРОЧИЕ 
УСЛОВИЯ

7.1. Шарт, Үлгі талаптар бойынша және оған байланысты дау-
лы мәселелер келіссөз арқылы шешіледі. Келісімге келмеген 
жағдайда, даулы мәселе Қазақстан Республикасының қолданыс-
тағы заңнамасына сәйкес уәкілетті сотта шешілуі тиіс. Даулы 
мәселелерді қарастыратын орын – Банктің Есепшот ашылған 
бөлімшесі орналасқан жердегі тиісті сот органы.

7.1. Споры по Договору, Типовым условиям  и в связи с ними 
разрешаются посредством переговоров. При не достижении 
согласия спор подлежит рассмотрению  в уполномоченном суде 
в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. Место рассмотрения споров – в соответствующем 
суде по месту нахождения отделения Банка, где открыт Счет.

7.2. Тараптардың Шарт бойынша, сондай-ақ оған байланысты 
қарым-қатынастары Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес реттеледі.

7.2. Отношения Сторон по Договору, а также в связи с ним ре-
гулируются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан.

7.3. «Заң» мерзімді баспасөз басылымына, сондай-ақ www.bcc.
kz мекенжайы бойынша интернет ресурсына мұндай өзгеріс-
тер мен толықтыруларды (оның ішінде Үлгі талаптарды жаңа 
нұсқада) орналастыру арқылы Банк біржақты тәртіппен Үлгі 
талаптарға өзгерістер мен толықтырулар енгізеді, өзгерістер 
мен толықтырулар «Заң»  мерзімді баспасөз басылымына орна-
ласқан сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар үшін міндетті 
болып табылады.

7.3. Изменения и дополнения в Типовые условия вносятся 
Банком в одностороннем порядке путем размещения таких из-
менений и дополнений (в том числе Типовых условий в новой 
редакции) в периодическом печатном издании «Заң», а также 
на интернет – ресурсе по адресу www.bcc.kz,  вступают в силу и 
являются обязательными для Сторон с момента  размещения в 
периодическом печатном издании «Заң».

7.4. Егер осы Үлгі талаптардың және Шарттың бөлімдерінің 
біреуі заңда белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылса, онда 
аталған дерек осы Үлгі талаптарды / Шартты тұтастай және/не-
месе оның басқа бөлімдерін, қолданыстағы заңнаманың норма-
ларында басқаша қарастырылмаса, автоматты түрде жарамсыз 
деп тануға негіз болмайды.

7.4. В случае если одна из частей настоящих Типовых условий 
либо Договора будет в установленном законодательством поряд-
ке признана недействительной, то данный факт не влечет авто-
матического признания недействительными настоящих Типовых 
условий/Договора в целом и/или иных его частей, если иное не 
предусмотрено нормами действующего законодательства.

7.5. Осы Үлгі талаптар мемлекеттік және орыс тілдерінде жа-
салған.

7.5. Настоящие Типовые условия составлены на государственном 
и русском языках.

Бастапқы редакциясы 21.12.2012 жылғы №840-841 (27912) 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған,  өзгертулер 
мен толықтырулар енгізілген редакциясы 04.06.2014 жылғы 
№108 (28332) «Егемен Қазақстан» газетінде, кейін 17.02.2017 
жылғы № 13 (2938) «Заң» газетінде жарияланған.

Первоначальная редакция опубликована в газете «Егемен 
Қазақстан» № 840-841 (27912) от 21.12.2012г., редакция с 
учетом внесения изменений и дополнений  опубликована в  
газете «Егемен Қазақстан» № 108 (28332) от 04.06.2014г., далее 
в газете «Заң» № 13 (2938) от 17.02.2017г.

(Жалғасы 7-бетте)

ЖАРНАМА
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Алматы қаласы 
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Жел-
тоқсан көшесі, 20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), 
директоры Кривилова Татьяна Ивановна. 
Шымкент қ., Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер-
денов к. бұрышы) RBK банктің жанында, 
Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp : +7-705-
705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

«Юридическая фирма «Консультант» 
ЖШС Орал қ., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.:  
8 (7112) 50-88-05.

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

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

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкел-
ді көшесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772, 87054422939.

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

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

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

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы 
көшесі, 55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 
419в-бөлім, 426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы 
тел.: 8707-705-9222 Emaіl:kaldybayeva@
maіl.ru.

ӘРТҮРЛІ

3. Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданының Жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігі «Кредиттік серіктестігі «НУРИ», БСН 
110840007800, 118-1926-08 ЖШС, өзінің таратылатындығын ха-
барлайды. БҚО, Казталов ауданы, Жалпақтал ауылы, С.Сейфул-
лин көшесі, № 7/2, телефон 8 775 794 16 65.

5. «Транс Мед Снабжение» ЖШС өзінің таратылуы туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қа-
былданады: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
Алмалы ауданы, 149-үй, 18-кеңсе.

6. «Алтын даласы-2014» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
БСН 140340018833, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Барлық талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Батыс 
Қазақстан облысы, Орал қ., Құрманғазы к., 90-үй. 

7. «Arsenal Invest Company» ЖШС (БСН 130340009119) өзінің 
ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады:  ҚР, ШҚО, Семей қ., Краснозна-
менная көш., 9-үй.

8. «РИА» ЖШС, БСН: 050640004230, өзінің таратылатындығын 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап  екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қа-
былданады: Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Ақпаева көшесі, 24А. 

Тел. 8 707 757 90 09.

9. «Baidu» ЖШС, БСН: 171140032710, өзінің таратылатын-
дығын хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап  екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойын-
ша қабылданады: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 
Жаңаөзен қаласы, Самал шағын ауданы, 24-үй, 4-пәтер, пошта 
индексі 130200. Тел.: 8 700 081 48 14.

10. «Шукирлик» ауылшаруашылық өндірістік кооперативі (БСН 
160440003063) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
тар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
150100, СҚО, Айыртау ауданы, Шүкірлік а., Қысқа көш., 6-үй. 

ТАРАТУ

Қызылорда облыстық сотының ұжымы мен ҚР Судьялар 
Одағының Қызылорда облыстық филиалы Ақмола облыстық 
сотының төрағасы Әміров Досжан Сарманқұлұлына інісі

Елдос ӘМІРОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

Минимальная сумма займа 20 000 тенге
Максимальная сумма займа 1 000 000 тенге
Минимальный срок кредита 3 месяца
Максимальный срок кредита 36 месяцев 24 месяца 48 месяцев
Досрочное погашение При досрочном погашении в течение 3 месяцев с даты получения займа выплачивается неу-

стойка в размере 3,5% от суммы займа.
Без штрафных санкций допускается при условии погашения заема  до 14 календарных дней с 
даты предоставления займа

Продукт «Рефинансирование беззалоговых займов»  
Целевая группа Физические лица, имеющие беззалоговые займы в других банках второго уровня, в том числе 

пенсионеры, военнослужащие.
Подтверждение доходов Полное
Обеспечение Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по ДБЗ является: неустойка (штраф, пеня) 

согласно ДБЗ
Максимальная сумма займа -  До 5 000 000 

-  Для категории VIP до 6 000 000
Валюта кредита Тенге
Минимальный срок кредита 6 месяцев
Максимальный срок кредита  60 месяцев 
Комиссии и ставки В соответствии со ставками и тарифами, утвержденными полномочным органом Головного 

Офиса и размещенными на внутреннем сайте Банка

Возраст От 21года на момент выдачи займа и до 68 лет на момент окончания займа.
Частичное / полное досроч-
ное погашение кредита

В соответствии с тарифами, утвержденными полномочным органом Головного Офиса и разме-
щенными на внутреннем сайте Банка

Продукт «Сервис в рассрочку»
Целевая аудитория Клиенты компаний, с которыми Банк заключил Соглашения о сотрудничестве 
Цель  В рассрочку на товары и сервис. 
Обеспечение Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по ДБЗ является: неустойка (штраф, пеня) 

согласно ДБЗ
Минимальная сумма 30 000 тенге
Максимальная сумма займа До 3 000 000 тенге 
Валюта кредита Тенге
Минимальный срок креди-
тования

4 месяца (без первоначального взноса)

Максимальный  срок креди-
тования кредита  от 5 до 9 месяцев (с первоначальным взносом 10%)
Комиссии и ставки В соответствии со ставками и тарифами, утвержденными полномочным органом Головного 

Офиса и размещенными на внутреннем сайте Банка
Дополнительные условия: Сделки с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, заключаются в рамках текущей 
деятельности, на общих основаниях, без предоставления льготных условий, с соблюдением всех установленных лимитов, ограничений 
и требований в соответствии Политикой кредитования и управления кредитными рисками АО «Банк ЦентрКредит».
При рассмотрении заявок по беззалоговым кредитным продуктам в автоматическом режиме учитывается совокупность сделок Банка 
с ЛСБОО.

(Соңы. Басы 6-бетте)

14. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі «Таңбалы» мемлекеттік тарихи-мәдени 
музей және табиғи қорық музейі» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны директорының бос 
лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

1. Лауазымдық міндеттері:
– мекеменің өндірістік, әкімшілік-шаруашылық және 

қаржылық-экономикалық қызметіне басшылық жасайды, 
ұйым мүлкін сақтау мен тиімді пайдалануды бақылауды жү-
зеге асырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі 
жұмысты ұйымдастырады;

– мекеменің саясаты мен стратегиясын анықтайды, 
музей қорын қалыптастыру, сақтау бойынша, сондай-ақ, 
Қазақстан Республикасының тарих және мәдениет ескерт-
кіштерін мемлекет және қоғам мүддесі үшін қорғау және 
пайдалану бойынша жұмысын үйлестіреді;

– жоспарлар, бағдарламалар мен жобаларды жасау 
мен жүзеге асыруға басшылық етеді, қызмет саласында 
олардың орындалуы жөнінде құрылымдық бөлімшелердің 
жұмысын үйлестіреді;

– ғылыми-зерттеу қызметіне жетекшілік етеді, Қазақ-
стан халқының тарихи-мәдени мұрасын насихаттау мен 
дәріптеу ге бағытталған іс-шаралардың өткізілуін қамта-
масыз етеді;

– Қазақстан Республикасының және шет елдердің 
мәдениет және өнер ұйымдарымен ынтымақтастықты 
қам тамасыз етеді;

– ұйымды білікті кадрлармен қамтамасыз ету, олардың 
кәсіби білімдері мен тәжірибесін дамыту, еңбек жағдай-
ларын жасау, ұжымда жайлы психологиялық жағдайды 
қалыптастыру бойынша шараларды қолданады;

– директордың орынбасарлары, құрылымдық бөлім-
шелер мен филиалдардың жетекшілері мен мамандары 
арасында қызметтің жекелей бағыттарын бөледі;

– шарттар жасайды және бұзады, мәмілелер жасайды, 
сенімхаттар береді, қажетті есепті ұсынуды қамтамасыз 
етеді, бұйрықтар шығарады, сотта, мемлекеттік органдарда 
және өзге ұйымдарда мүліктік мүдделерін қорғайды және 
өкілеттік етеді.

2. Үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары:
«өнер» немесе «гуманитарлық ғылымдар» маман-

дықтар тобы бойынша немесе «экология» немесе «құқықта-
ну» немесе «экономика» мамандығы бойынша жоғары 
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандық 
бойынша 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі немесе мемле-
кеттік органдар мен ұйымдарда басшылық лауазымдарда 5 
жылдан кем емес жұмыс өтілі.

3. Білуі тиіс:

– 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасы-
ның Конституциясын;

– 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республика-
сының Бюджет кодексін;

– Конституцияны;
– Бюджет кодексін;
– Еңбек кодексін;
– Қазақстан Республикасының «Мәдениет туралы» , 

1992 жылғы 2 шілдедегі «Тарихи-мәдени мұра нысандарын 
қорғау және пайдалану туралы» (бұдан әрі – «Тарихи-мә-
дени мұра нысандарын қорғау және пайдалану туралы»), 
«Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы», «Авторлық 
құқық және сабақтас құқықтар туралы», «Мемлекеттік мүлік 
туралы», «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңдарын

4. Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға конкурс 
өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген мерзімде 
мынадай құжаттарды ұсынады:

1. конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2. мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
3. еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4. білімі туралы құжаттардың көшірмесі;
5. еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек 

шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа 
қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны туралы 
бұйрықтардың көшірмелері;

6. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы меди-
циналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқа-
рушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік )

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6697 болып тіркелді бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама.

Конкурска қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсі-
би даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты(біліктілі-
гін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми 
жариялымдар туралы құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ, 
бұрынғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар және 
т.с.) бере алады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарлан-
дыру жарияланған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн 
ішінде жүргізіледі.

Құжаттар қолма-қол немесе пошта арқылы: Қазақстан 
Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел көшесі, 
8, Министрліктер үйі, 15-кіреберіс, 314-бөлме мекенжайы 
бойынша қабылданады.

Толық ақпаратты +7 (7172) 74-02-52 телефоны бойынша 
алуға болады.

2. Алматы қаласы Жетісу аудандық сотының судьясы А.Кушер-
баева, Алматы қ., Ачинск – 21/35 үй тұрғыны Калиева Клара Оразбе-
ковнаның, осы мекенжайда тұратын 16.06.1964 жылғы, ШҚО тумасы 
Кикбаев Жанат Токеновичті қайтыс болды деп тану туралы арызы 
бойынша іс қозғағанын хабарлайды. 

Кикбаев Ж.Т. жүрген жері туралы мәліметтері бар адамдарды 
жарияланым берілген күннен бастап үш ай мерзімде хабарлауын 
сұраймыз.

Тел.: 8 707 379 31 59, 8 701 829 77 19.

13. Алматы қаласының атқарушылық округінің жеке сот орын-
даушысы Усенов Жанболат Даулетбекович өз қызметі басталғаны 
туралы хабарлайды, лицензиясының № 5087, 2018 жылы 24 жел-
тоқсанда берілген. Жұмыс уақыты: Дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 
09:00-ден 18:30-ға дейін. Түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін. 
Азаматтарды қабылдау: дүйсенбі және сәрсенбі күндері сағат 09:00-
ден 13:00-ге дейін. Заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Сәтпаев 
көш., 54-үй, 59-кеңсе. Телефон: 8 778 472 88 72, 8 727 351 30 77.

18. МЖӘ жобасын бастау туралы хабарлама
«Қарағанды   облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ денсаулық 

сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жөнінде келесі жоба 
туралы хабарлайды: «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» ҚР заңының 
44-бабына сәйкес, 2015 жылдың 31 қазанында әлеуетті жеке серіктестіктің мем-
лекеттік-жекешелік әріптестік жобасын бастау туралы хабарланады. «Жезқазған 
аймағының медициналық ұйымдары үшін орталықтандырылған медициналық 
зертхананың ашылуы» жобасы. Жобаны іске асыру мерзімі: 2019–2026 жж. 
МЖӘ жобасының алдын ала мерзімі – 7 жыл. Қызмет түрі: медициналық қызмет. 
Бюджеттен және (немесе) мемлекеттік қолдау шараларынан болжамды түрде 
есептелген төлемдер: медициналық ұйымдарға үй-жай беру. Аймақтардағы 
тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің нақты қажеттілігі: Жезқазған 
қаласындағы орталықтандырылған медициналық зертхана құру арқылы ауруға 
уақытылы және дұрыс диагностикалау және емдеу есебінен Жезқазған ай-
мағының тұрғындарына медициналық қызмет көрсетуді жетілдіру, медициналық 
қызмет тарифіне сәйкес жылына кем дегенде 450 000 клиникалық және микро-
биологиялық зерттеулерді жүзеге асыру. Жобаны техникалық жағынан күрделі 
және (немесе) бірегейлендіру: қолданылмайды. Жеке серіктестер МЖӘ-ге келесі 
үлгіде қатысады: 2015 жылғы 31 қазандағы «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
туралы» Қазақстан Республикасы заңының 31-бабына сәйкес тікелей келіссөз-
дер жүргізу. Жоба инвестор есебінен жүзеге асырылады. Жоспарланған МЖӘ 
жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер альтернативті ұсыныстар 
ұсына алады. Жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыруға қызығушылық білдірген 
әлеуетті жеке серіктестер хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес, сондай-ақ, 
«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және жүзеге асырудың 
кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығымен бекітілген 
Ереженің 130-тармағында көрсетілген, жеке серіктесті анықтау бойынша тікелей 
келіссөздерге қатысуға өтінімге балама ұсыныс береді. Әлеуетті жеке серіктес мы-
надай жалпы біліктілік талаптарына сай болуы керек: 1) Құқықтық қабілеттілікке ие 
(заңды тұлғалар үшін) және іс-әрекетке қабілеттілігі болуы (жеке кәсіпкер үшін); 2) 
салықтық берешегінің болмауы, салық төлеуші болуы; 3) мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық 
және (немесе) материалдық және (немесе) еңбек ресурстарына ие болуы; 4) 
банкроттыққа болмаса таратуға жатпайтын, тиісті негізгі құралдардың құнының ба-
ланстық құны он пайыздан асатын, оның мүлкі қамауға тыйым салынбаған болуы 
керек, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес, оның қаржы-шаруашылық 
қызметі тоқтатылмауы керек. 5) соңғы үш жылда күшіне енген сот шешімі негізінде 
жауапкершіліксіз әлеуетті жеке серіктес ретінде тану туралы, мемлекеттік-жеке-
шелік әріптестік келісімшарттары бойынша, өз міндеттемелерін орындамағаны 
және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылмаған болуы 
керек. «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ осы хабарла-
ма жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде балама ұсыныстар қабыл-
дайды. Анықтама үшін:  «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» 
ММ, мекенжайы: Алиханов к., 2, тел.: +7 (7212) 413368. 

19. МЖӘ жобасын бастау туралы хабарлама
«Қарағанды   облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ денсаулық сақтау 

саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жөнінде келесі жоба туралы ха-
барлайды: «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы 
заңының 44-бабына сәйкес, 2015 жылдың 31 қазанында әлеуетті жеке серіктестік-
тің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын бастау туралы хабарланады. «Қа-
рағанды қаласында позитронды-эмиссиялық томография орталығының ашылуы» 
жобасы. Жобаны іске асыру мерзімі: 2020–2027 жж. МЖӘ жобасының алдын ала 
мерзімі – 7 жыл. Қызмет түрі: медициналық қызмет. Бюджеттен және (немесе) 
мемлекеттік қолдау шараларынан болжамды түрде есептелген төлемдер: меди-
циналық ұйымдарға үй-жай беру, жылына кемінде 2400 науқасты тұтыну кепілдігі. 
Аймақтардағы тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің нақты қажеттілігі: 
молекулярлық деңгейде ісіктің құрылымы мен функционалдық ерекшеліктерін 
бағалауға мүмкіндік беретін радионуклидті диагностиканың гибридті әдісі. Ауру-
дың ерте сатыларында ең аз ісік ошақтарын анықтау және ісіктің шекаралары мен 
орналасуы туралы нақты деректермен адам ағзасының үш өлшемді бейнесін алу 
мүмкіндігі. Жобаны техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегейлендіру: 
қолданылмайды. Жеке серіктестер МЖӘ-ге келесі үлгіде қатысады: 2015 жылғы 
31 қазандағы «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы 
заңының 31-бабына сәйкес тікелей келіссөздер жүргізу. Жоба инвестор есебінен 
жүзеге асырылады. Жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті 
жеке серіктестер альтернативті ұсыныстар ұсына алады. Жоспарланған МЖӘ жо-
басын іске асыруға қызығушылық білдірген әлеуетті жеке серіктестер хабарламада 
көрсетілген талаптарға сәйкес, сондай-ақ, Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жо-
баларын жоспарлау және жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 
қарашадағы № 725 бұйрығымен бекітілген Ереженің 130-тармағында көрсетілген, 
жеке серіктесті анықтау бойынша тікелей келіссөздерге қатысуға өтінімге балама 
ұсыныс жасайды. Әлеуетті жеке серіктес мынадай жалпы біліктілік талаптарына 
сай болуы керек: 1) Құқықтық қабілеттілікке ие (заңды тұлғалар үшін) және іс-әре-
кетке қабілеттілігі болуы (жеке кәсіпкер үшін); 2) салықтық берешегінің болмауы, 
салық төлеуші болуы; 3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт бойынша 
міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық және (немесе) материалдық 
және (немесе) еңбек ресурстарына ие болуы; 4) банкроттыққа болмаса таратуға 
жатпайтын, тиісті негізгі құралдардың құнының баланстық құны он пайыздан аса-
тын, оның мүлкі қамауға тыйым салынбаған болуы керек, Қазақстан Республикасы 
заңнамасына сәйкес, оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмауы керек. 5) 
соңғы үш жылда күшіне енген сот шешімі негізінде жауапкершіліксіз әлеуетті жеке 
серіктес ретінде тану туралы, мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттары 
бойынша, өз міндеттемелерін орындамағаны және (немесе) тиісінше орында-
мағаны үшін жауапкершілікке тартылмаған болуы керек. «Қарағанды облысының 
денсаулық сақтау басқармасы» ММ осы хабарлама жарияланған күннен бастап 30 
күнтізбелік күн ішінде балама ұсыныстар қабылдайды. Анықтама үшін:  «Қараған-
ды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ, мекенжайы: Алиханов к., 2, 
тел.: +7 (7212) 413368.  

4. «Асыл Кен» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (БСН 
080340022283) жоғалған мөрі, жарамсыз деп саналсын. 

Құрметті оқырман!

«Заң газеті» және «Юридическая газета», 
«Заң», «Фемида» 
басылым дарына жазылу жалғасып жатқанын 
естеріңізге салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан қол үзіп 

қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921
заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928
заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849

«Фемида» – 75858

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@maіl.ru

Біздің басылымдарға
«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, «Қазпресс» ЖШС 
дүң гір шек тері және Алматы қаласын дағы «Дауыс» 
жүйесі ар қы лы жазы лу ла ры ңызға болады.

15. «Асқар Жұмаділдаев атындағы математиктер қауымда-
стығы» қоғамдық бірлестігі (БСН 090540017583) – өзінің тараты-
латындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Қызылорда 
облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Ру-6 НУС, № 28 үй, 10-пәтер.

16. «Агротэкс-Жалагаш» ЖШС (БСН 030140015412) – өзінің 
таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішін-
де мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Мәдениет ауылы, көшесі 
без названия, үй б/н.

Баспасөз — 2019
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Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

Жарнама мен хабарландырулардың маз мұнына жарнама берушi 
жауап ты. Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне байланысты та-
лап-тiлектер хабарландыру жарияланған күн нен бастап екi ай мерзiм 
iшiнде қа былданады. 

Газеттi есепке қою туралы №16297-Г куәлiктi 2017 жылғы 12 қаңтар-
да Қазақстан Респуб лика сының Ақпарат және  коммуникация министрлiгi 
берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс тары «Заң» Медиа-корпорация» 
ЖШС компьютерлiк орта лығында жа салды. Алматы облысы, Iле ауданы, 
Өтеген батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт плюс» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27, 8 
(727) 51-78-31
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

ӘЛЕУМЕТ

АТАУЛЫ КӨМЕК АЛУДА 
ҚИЫНДЫҚ БОЛМАУЫ ТИІС

Атаулы әлеуметтік көмек – бүгінде 
қоғамда жиі талқыға түсетін өзекті 

мәселелердің бірі. Мемлекет тарапынан көр-
сетілетін бұл көмек (бұдан әрі - АӘК) Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі 
«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» 
заңына сәйкес, жан басына шаққандағы табысы 
кедейлік шегінен төмен аз қамтылған адамдарға 
(отбасыларға) беріледі. Осыған орай, 2018 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап, еңбекке қабілетті аз 
қамтылған азаматтармен, олардың жұмысқа 
орналасуға жәрдемдесу жөніндегі шараларға 
қатысқан жағдайында, әлеуметтік келісімшарт 
жасасу және шарттылық қағидаттарына негіз-
делген атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа 
тәсілдері енгізілді.

– «Nur Otan» партиясының XVIII съезінде Елбасы берген тапсыр-
маларды жүзеге асыруға байланысты жергілікті жерлерде қандай нақты 
шаруалар атқарылып жатқанын білу мақсатында ел аралап, істеліп жатқан 
жұмыстарды өз көзімізбен көру үшін келіп отырмыз, – дей келе, министр 
атаулы көмек берудің тетіктері мен мөлшері өзгергенін, осы жайды жер-
гілікті билік халыққа жеткізіп, жан-жақты түсіндіруі керектігін атап өтті.

2018 жылы атаулы көмек көлемі 40-50 пайызға өссе, биыл 70 пайызға 
көтеріледі. Сөйтіп, енді көпбалалы отбасылардың балаларына берілетін 
жәрдемақы 14849 теңгеден 20789 теңгеге жетіп отыр. Министрдің айтуын-
ша, осындай көбейтілген атаулы көмекті республика бойынша 830 мың 
адам, ал Ақмола облысында 18651 адам алуы тиіс. 

– Атаулы көмек алуға қатысты жұртшылықты толғандыратын және 
орынды ренішін туғызатын жайт, ол құзырлы органдардың қажетсіз құ-
жаттарды талап етіп, адамдарды әуре-сарсаңға салуы, – деген Бердібек Са-
парбаев ендігі арада жәрдемақы алу үшін жалғыз ғана құжат – жеке басы 
куәлігі ғана талап етілетінін қадап айтты. Атаулы көмекті алуға қажетті 
басқа барлық құжаттар электрондық нұсқада Халыққа қызмет көрсету 
орталықтары арқылы алынады. Сонымен бірге, министр келген адам қай 
тілде сұраса, сол тілде жауап беру қажеттігін, мемлекеттік қызметкерлер 
қызмет көрсету барысында дөрекіліктер жасайтыны туралы жұртшылық 
тарапынан шағымдардың көптігін айтып, мемлекеттік қызметшілерді 
мәдениетті болуға шақырды. Жасыратын несі бар, соңғы жылдары қара-
пайым халық пен билік арасы біршама алшақтап, өкпе-реніштің көбейіп 
жатқаны шындық. Тәуелсіздік алғанымызға ширек ғасырдан асса да, 
әлі күнге мемлекеттік тілді білмейтін мемлекеттік қызметшілер аз емес. 
Ондайлар қазақ тілінде сөйлеген адамдарға ұғынықты тілде сөйле деп 
өздерінің тіл білмейтіндігіне қысылудың орнына айыптап, дөрекілік 
жасайды. Әлеуметтік желілерде бұндай оқиғалар туралы кейінгі кезде 
жұртшылық жиі айтып, жазып та жүр. Министрдің ескертуі де осыған 
байланысты болса керек. 

Атаулы көмек беру барысында жұртшылықтың түсінбеушілігін, тіпті 
ренішін туғызатын тағы бір жағдай – қосалқы шаруашылықтан түсетін 
табысты есептеу болып отыр. Осыған орай, министр ауыл әкімдері атаулы 
көмек алатын адамдардың үйлерін аралап, қосалқы шаруашылықтары 
жөнінде жеке отбасылық карта дайындаулары қажеттігін ескертті. 

Біржан сал ауданының әкімі Ермек Нұғымановтың атаулы көмек 
тағайындауда қосалқы шаруашылықтан түсетін табысты есепке алу мәсе-
лесіне қатысты қойған сауалына министр азын-аулақ малы, бау-бақшасы 
бар адамдардың сол қосалқы шаруашылықтан жарытып табыс таппай-
тындықтарын, осыған орай шығыны мен пайдасын салыстыра отырып, 
табысы жоқ деп көрсетсе, еш түсінбестік тумайтынына тоқталды. Заңда 
жергілікті билік өкілдерінің бұл мәселені өздері шешу құқығы қарасты-
рылған. Он тауығы, бес қойы, бір сиыры бар адам пәлен қосымша табыс 

ТАБЫСТЫ ЕСЕПТЕУДЕ 
ТҮСІНБЕСТІК ТУЫНДАМАЙДЫ

Жақында Премьер-министр А.Мәмин 
Алматы облысы өңірінде жұмыс са-

парымен болып, Тұңғыш Президенттің «Әле-
уметтік қамқорлық» бастамаларының, инду-
стриялық-инновациялық даму, «Нұрлы жол» 
инфрақұрылымдық даму, «Нұрлы жер» тұрғын 
үй құрылысы мемлекеттік бағдарламаларының 
және «7-20-25», «Денсаулық сақтау» бағдарла-
маларының жүзеге асырылу сапасын тексерді.

Салынып жатқан тұрғын үй алабын аралау 
кезінде Үкімет басшысы өңірде тұрғын үйдің 
қолжетімділігін арттыру және мұқтаж жандар-
дың, оның ішінде көпбалалы отбасылардың 
баспана мәселесін шешу бойынша қабылданып 
жатқан шараларымен танысты. Мәселен, мамыр 
айында 16 қабатты тұрғын үйде 230 пәтерді 
пай далануға беру жоспарланған. Тұрғын үй 
алабының жанында әлеуметтік жобаларды іске 
асыруға ерекше көңіл бөлінген. Атап айтқанда, 
тұрғын үйлердің бірінші қабаттарында 50 орын 
қарастырылып, онда медициналық пункттер 
орналаспақ. Сонымен қатар, клиникалық-диаг-
ностикалық бөлімнің ашылуы да жоспарланған. 
Бұдан бөлек, Алматы облысының орталығы 
Талдықорған қаласында көпбалалы отбасы-
ларға арнап салынатын екі көпқабатты тұрғын 
үйді жобалау басталған. Әкімшілік өкілдері нің 
айтуынша, пәтерлер коттеджді қалашықтан 
беріледі.

«Әлеуметтік қамқорлық» бастамасын іске 
асыру аясында облыста жалпы аумағы 26 мың 
шаршы метр болатын, жалға берілетін 420 пә-
терлік 10 тұрғын үй құрылысы жоспарланған. 
Биыл жалпы аумағы 19,4 мың шаршы метр бо-
латын 8 тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бұл 300 
отбасыны, оның ішінде көпбалалы отбасыларды 
пәтермен қамтамасыз етуге мүмкіндік тудырады. 
Жалпы, «7-20-25» мемлекеттік бағдарламасын 

іске асыру аясында облыста 35 тұрғын үй алабы 
айқындалған. 2025 жылға дейін жалпы аумағы 1 
млн шаршы метр болатын 1 мың үй салынады. 
Бұл пәтерлерге 104 мың отбасы қоныстанбақ. 
Бүгінгі таңда екінші деңгейлі банктер бұл 
бағдарлама бойынша 145 өтінімді мақұлдаған.

Алғашқы кездегі жарнасын төмендету үшін 
тұрғын үй сертификатына облыстық бюджеттен 
1 миллиард теңге бөлінген. Бұл пәтерлерді ала-
тын тұрғындардың қатары мұғалімдер мен дәрі-
герлерге қосымша әлеуметтік аз қамтылған және 
көпбалалы отбасылармен толығуда. Алматы 
облысында «Әлеуметтік қамқорлық» бастамасы 
балабақшалардағы көп балалы және әлеуметтік 
жағдайы төмен отбасылардың балаларын да 
назардан тыс қалдырған жоқ. 21 мың баланың 
тамағын субсидиялау қарастырылып жатыр. Ол 
үшін облыстық бюджеттен 1,2 миллиард теңге 
бөлінген. Бұған қосымша әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған отбасылардың балалары мектептерде 
толығымен ыстық тамақпен қамтылады. Қазіргі 
таңда бұл санаттағы 32 мың бала тегін тамақпен, 
мектеп киімімен, жазғы демалыспен қамтылған.

Жалпы, еліміз бойынша жеке тұрғын үй-
лерде өрт шығу оқиғасы жиілегені белгілі. Осы 
келеңсіздіктің алдын алу үшін облыстық бюд-
жеттен 96 миллион теңге бөлініп, оған 16 мың 
жеке үйлерге улы газды анықтайтын құрылғы 
қайтарымсыз орнатылмақ.

Алматы облысында 2019 жылдың ұраны 
«Халықтың табысы мен өмір сүру деңгейін 
өсіру» болып отыр. Мұның нақты бір көрінісі қа-
лалық қоғамдық көліктерде көпбалалы аналарды 
тегін жүргізу. Алматы облысының әр ауданында 
және ауылдарында әлеуметтік электронды карта 
құрастырылған. Бұдан бөлек, облыс және аудан 
орталықтарында көпбалалы және әлеуметтік 
жағынан аз қамтылған отбасыларға «бір терезе» 

қағидасымен қызмет көрсететін орталықтар 
ашылады. 

Өңірде медициналық қызметтердің қол-
жетімділігі мен сапасын көтеру бойынша қабыл-
данып жатқан шаралар да баршылық. Оның бір 
мысалы өткен жылдың желтоқсанында ашылған 
магнитті-резонансты томография кабинеті. Жаңа 
технологиялы орталықта онкологиялық аурулар-
ды ерте сатысында анықтауға, сонымен қатар 
пайыздық қатынасында олардың ықтималдығын 
айқындауға мүмкіндік береді. Күніне орталықта 
10, 15-ке жуық емделуші тексеруден өтеді. 
Барлық кабинет жоғары кәсіби диагностикалық 
мониторлармен жабдықталған және жасанды 
интеллектіні қосу мәселесі пысықталып жа-
тыр. Орталықта бірыңғай ақпараттық жүйемен 
облыс тағы 13 медициналық мекеме біріктіріл-
ген. Бұл компьютерлік, магнитті-резонансты то-
мографияны, рентгенографияны және басқа тек-
серулерді қоса алғанда, барлық радиологиялық 
тексеруді орталықтандыруға мүмкіндік береді.

Премьер-министрге, сондай-ақ, медициналық 
ұйымдар желісін дамыту, медициналық мекеме-
лерді цифрландыру және техникалық жарақтан-
дыру, мамандардың әлеуетін арттыру, дәрігер-
лердің жүктемесін азайту туралы баяндалды.

Мәселен, 2018 жылы 18 денсаулық сақтау 
нысанының құрылысы басталып, оның 15-і 
қазіргі таңда пайдалануға берілген. Жалпы, 
өткен жылдың қорытындысы бойынша облыс-
та өлім-жітім 2 пайызға, сәбилердің шетінеуі 7 
пайызға, қан айналымы жүйелері ауруларынан 
қайтыс болу 7,9 пайызға, туберкулезден болатын 
өлім-жітім 12,5 пайызға, қатерлі ісіктерден ке-
летін өлім-жітім 1,5 пайызға төмендегені белгілі 
болды.

Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ,
«Заң газеті»

ЖЕТІСУ ЖЕРІНІҢ 
ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ АЗ ЕМЕС

ЖӘРДЕМАҚЫНЫҢ ӨСУІ 
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕДЕ ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ

Ақмола облысына 
жұмыс сапарымен 
келген Қазақстан 
Республикасы-
ның Еңбек және 
әлеуметтік қорғау 
министрі Бердібек 
Сапарбаев ауыл 
және аудан әкім-
дерімен кездесіп, 
биылғы 1 сәуірден 
бастап берілетін 
атаулы көмекті 
алу тәртібі туралы 
айтып берді.

2019 жылғы 1 тоқсанға кедейлік шегі 14849 
теңге мөлшерінде айқындалды (ең төменгі күн-
көріс деңгейінің 50 пайызы). Отбасына АӘК 
мөлшері жан басына шаққандағы орташа табыс 
пен отбасының әрбір мүшесіне есептелініп, 
кедейлік шегінің айырмасы түрінде есептеледі. 
Жаңа форматқа сәйкес, 2019 жылдың сәуірінен 
бастап егер отбасы шығыны АӘК тағайындау 
өлшемінен – 20 789 теңгеден төмен болса, оған 
АӘК тағайындалады. Отбасы АӘК құқығын 
алғанда балаларға кепілдендірілген төлемақы 
әр балаға 18 жасқа толғанға дейін 20 789 теңгені 
құрайды. Сонымен қатар, жәрдемақы қандай 
жағдайда беріледі және қаншалықты өседі деген 
сұраққа келесідей пункттер жауап береді, яғни 
олар мүгедек бала күтімі бойынша жәрдемақы 
және бала кезінен әр топтағы мүгедекті күтушіге 
жәрдемақы. Бұл тұста жәрдемақының өсуі авто-
маттандырылған жүйеде жүзеге асады. Ол 2019 
жылдың 1 шілдесіне дейін 31 183 теңге болса, 
2019 жылдың 1 шілдесінен кейін 41 578 теңгені 
құрайды деп жоспарлануда.

Қазір АӘК алуға үміткер адам немесе отбасы 
тұрғылықты жері бойынша Халықты жұмыспен 
қамту орталығына немесе кент әкіміне өтінішпен 
жүгініп: отбасының әр мүшесіне жеке куәлік; 
жеке қосалқы шаруашылық туралы дерек; банк 
шотының нөмірі; балалардың туу туралы (қайтыс 

болғаны туралы) куәлігі; некені тіркеу (бұзу) ту-
ралы куәлік; жұмыс іздеуші ретінде тіркеуге алу 
жөніндегі өтініш; еңбек қызметін растайтын құ-
жат (болған жағдайда); білімі, біліктілігі, арнайы 
білімнің немесе кәсіби дайындықтың болуы 
(болған жағдайда) туралы құжаттарды ұсынады. 
Болашақта АӘК-ті тек қана сәйкестендіру үшін 
жеке куәлікті ұсынып ала алады. 

Айта кетер жайт, АӘК аясында көпбалалы 
отбасыларына жаңа бизнес идеяларды жүзеге 
асыру үшін 505 мың теңге көлемінде мемлекет-
тік гранттар беріледі. Бизнес идеяларға мысал 
ретінде үйде әлеуметтік жұмыс орындарын 
ашу, көпбалалы аналар мен мүгедек балаларды 
тәрбиелеуші аналар үшін сұранысқа ие маман-
дықтар бойынша қысқа мерзімді оқуларды айта 
аламыз.

Қорытындылай келе, халықтың әл-ауқа-
тын көтеруді мақсат еткен аталмыш шаралар 
әлеуметтік көмек алушылардың әлеуметтік 
жауап кершілігін күшейтуге, олардың жұмыс 
іздеуге және өзін-өзі қамтамасыз етуге ынтасын 
арттыруға, тұрмысы төмен отбасылардың ел 
эконо микасы мен қоғам өміріне қатысу деңгейін 
жоғарылатуға бағытталған.

Ақерке САБЫРҚЫЗЫ,
«Тұран» университетінің 2-курс студенті

табады, сондықтан атаулы көмек алуға 
қақысы жоқ деп көрсететін жергілікті 
әкім-қаралар жоқ емес. Шынында, әлгі 
тауыққа жем, малға шөп қажеттігін, 
малды ұстауға кететін шығын мен 
түсіретін табысын есептей келгенде, 
ауыз жарытар пайда таппайтынын 
ауылда тұратындар ғана біледі. Қалада 
туып өскен, мал өсірудің қыр-сырын 
білмейтін құзырлы орган қызметкер-
лерінің мал ұстау арқылы күректеп 
табыс табуға болады деп санауынан 
туған түсінбестік кедейшілік шегінде 
тірлік кешіп жатқан ауыл тұрғындарын 
атаулы көмектен қағып, қарапайым 
жұртшылықтың билікке деген ренішін 
арттыра түсетіні анық. Министр Берді-
бек Сапар баев осыған орай, бұл түйткілді мәселені жергілікті билік тіз-
гінін ұстаған әкімдерге дұрыс шешу қажеттігін қатаң ескертті.   

Сондай-ақ, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі жергілікті әкімдер 
атаулы көмекті алатын адамдармен түсінік жұмыстарын жүргізіп, жәрдем-
ақы алатындардың бәрі бір күнде – 1 сәуірде құзырлы мекемеге келіп, 
қиындық туғызбау жағын қарастыру қажеттігін де қаперге салды. Атаулы 
көмекті тағайындау бір ай бойы жүргізіледі. Яғни, құзырлы мекемеге сәуір 
айының кез келген күні келіп, құжатты толтыруға болады.  

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

Бұл мәселе төңірегінде қарапайым халықтың 
білмейтін тұстары өте көп. Еліміздің әрбір ай-
мағының әлеуметтік жағдайына байланысты 
АӘК түрлері, мөлшері, жеңілдіктері айқында-
лып, халық тұрмысын оңалтып келеді. АӘК 
тағайындау тәртібі туралы «Балқаш қаласының 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ және «Қарағанды облысы Балқаш 
қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту 
орталығы» КММ ақпараттарына сүйене отырып 
Қарағанды облысындағы АӘК-тің көрінісіне 
тоқтала кетсек.

АТАУЛЫ КӨМЕК ТАҒАЙЫНДАУДА ҚО-

САЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАН ТҮСЕТІН 

ТАБЫСТЫ ЕСЕПКЕ АЛУ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚА-

ТЫСТЫ ҚОЙҒАН САУАЛЫНА МИНИСТР  АЗЫН- 

АУЛАҚ МАЛЫ, БАУ-БАҚШАСЫ БАР АДАМДАР-

ДЫҢ СОЛ ҚОСАЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАН ЖАРЫ-

ТЫП ТАБЫС ТАППАЙТЫНДЫҚТАРЫН, ОСЫҒАН 

ОРАЙ ШЫҒЫНЫ МЕН ПАЙДАСЫН САЛЫСТЫРА 

ОТЫРЫП, ТАБЫСЫ ЖОҚ ДЕП КӨРСЕТСЕ, ЕШ 

ТҮСІНБЕС ТІК ТУМАЙТЫНЫНА ТОҚТАЛДЫ.  ПАЙДА 

БОЛАТЫН АУЫТҚУЛАРЫ БАР АУРУЛАР.


