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(Соңы 3-бетте)

Еліміздің күре жол-
дарында ірі жол апат-
тары жиілеп барады. 
Соның бірі 20 сәуір 
күні таңғы сағат 04.15-
те Алматы-Ташкент 
автожолының 181 
шақырымында орын 
алды. Алдымен Toyotа 
Camry жеңіл автокөлігі 
бір бағытта жүріп бара 
жатқан Mercedes-Benz 
814 жүк көлігіне барып 
соғылады. Апат сал-
дарынан жеңіл көлікте 
отырған әйел оқиға 
орнында көз жұмады. 
Сол сәтте Шымкент 
қаласынан Алматы 
қаласына бағыт алған 
Van Hool жолаушы-
лар автобусы апатқа 
ұшыраған көліктерді 
айналып өтпек болған-
да аударылып кетіп, 8 
жолаушы оқиға орнын-
да қаза болады. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Сәбит АМАНБАЕВ, Автокөліктер одағының бас директоры:
– Менің білуімше, соңғы бір жылдың ішінде ғана жолаушылар 

тасымалдайтын автобустардың қатысуымен 10 шақты ірі 
жол апаты болды. Ақтөбеде 52 өзбекстандық тірідей жанып 
кеткен соң-ақ, бұл салаға Бас прокуратура кешенді тексеру 
жүргізді. Бірақ, олар жолаушы тасымалдаумен заңды түрде ай-
налысып жүрген автопарктерді тексерді де, заңсыз жүргендер-
ге мойын бұрған да жоқ. Негізінде заңды тасымалдаушыларға 
кедергі келтіріп, саланың дамуына тосқауыл болып отырған 
– солар. Тексерудің соңында Бас прокуратура «Көлік комитеті 
өздеріне тиісті жұмысты жеткіліксіз атқарып отыр» деген 
қорытынды шығарды. Ал, негізінде жолаушылар тасымалын 
бақылаудан басталатын Көлік комитетінің бұл функциясын 
осыдан 5 жыл бұрын жол полициясына аударып жіберген. 

Ойталқы
Ирак ЕЛЕКЕЕВ, заңгер қоғам қайраткері:
– Расында, қазіргі таңда жолаушылар тасымалын ұйымдас-

тыру ісі бізде ақсап тұр. Соның тікелей көрсеткіші деп соңғы 
уақыттары автобустардың аударылуы немесе жүк көлік-
терімен соқтығысуының көбейгенін айтуға болады. Сәйкесінше 
адам шығыны да артып отыр. Бейбіт күнде жылына жол апа-
тынан 4 мың адамнан айырылу деген сұмдық қой.

Сондықтан Еуропа елдеріндегі секілді кешкі сағат 22.00-ден 
таңғы 6.00-ге дейін жүк көліктері мен автобустардың алыс 
жолға шығуына тыйым салу қажет. Өйткені, осы уақытта жол-
дағы көру мүмкіндігі төмен болады.

Одан кейін жасы 21-ге толмаған азаматтарға жүргізуші куәлі-
гін бермеу керек. 

Бүкіл әлемдік Денсаулық сақ-
тау ұйымы Қазақстан жол апаты 
бойынша дүниежүзінде 1 орын-
да тұрғанын жария етті. Бұл 
келеңсіздікті жоюды ел Үкіметі-
нен бастап әрбір қазақстандық 
ойлауы қажет. Себебі жол апа-
тына қатысты статистика жаға 
ұстатарлық. Осы ретте мұндай 
қорқынышты көрсеткіштерді 
қайт сек азайтамыз деген сауал-

ды көлденең тартқан едік.

 (Соңы 3-бетте)

БӘРЕКЕЛДІ! МӘСЕЛЕ

(Соңы 3-бетте) (Соңы 2-бетте)

МҮГЕДЕК БАҚҚАН АНАЛАР

Тұрмыстың ауырлығы, қоршаған 
ортаның ластануы, азық-түлік сапа-
сының нашарлығы жарымжан бала-
лардың дүниеге келуінің негізгі себебі 
болып отыр. Елімізде қанша ата-ана-
ның мүгедек бала тауқыметімен бет-
пе-бет өмір сүріп жатқаны жуырда 
Парламент Сенатында өткен мүгедек 
балаларды әлеуметтік қорғау мәсе-

лелеріне арналған дөңгелек үстелде 
айтылған еді. 

Жиында сөз алған еліміздің Еңбек 
және әлеуметтік қорғау вице-министрі 
Светлана Жақыпованың айтуынша, бү-
гінде Қазақстанда 680 мың мүмкіндігі 
шектеулі адам болса, оның 87 мыңы 18 
жасқа дейінгі балалар екен. Бұл еліміз-
дегі балалардың 1,5 пайызы. Өкінішке 

БАЛА – АДАМНЫҢ БАУЫР ЕТІ. «АТАДАН ПҰЛ ҚАЛҒАНША, ҰЛ ҚАЛСЫН» 
ДЕЙТІН ҚАЗАҚ ҮШІН БАЛА ЕЛ МҰРАТЫН ЖАЛҒАСТЫРЫП, ІСІН АЛҒА 
АПАРУШЫ. СОНДЫҚТАН БАЛАНЫҢ ДҮНИЕГЕ САУ БОЛЫП КЕЛІП, ТЕҢ 
ҚҰРБЫСЫНЫҢ АЛДЫ БОЛҒАНЫ – ЕҢ ҮЛКЕН ТІЛЕК, АСҚАҚ АРМАН. АМАЛ 
НЕ, ШЫР ЕТІП ДҮНИЕ ЕСІГІН АШҚАН СӘТТЕ АТА-АНАСЫНА ОСЫНДАЙ 
ҮЛКЕН ҮМІТ СЫЙЛАҒАН БАЛАЛАРДЫҢ БӘРІ ӘУЛЕТКЕ ҚУАНЫШ ӘКЕЛЕ 
БЕРМЕЙДІ. ӨМІРГЕ ЖАЗЫЛМАС СЫРҚАТ ЖАМАП КЕЛІП, ОТБАСЫНЫҢ 
ҚАЙҒЫСЫНА АЙНАЛАТЫН БАЛАЛАР ДА АЗ ЕМЕС. МҰНДАЙ ҚАСЫРЕТТІҢ 
САЛМАҒЫН БАЛАСЫ СЫРҚАТ АТА-АНА ҒАНА ТҮСІНЕР.

лық мүгедек балалардың 72,8 пайызын 
құрайды. Сырқатты анықтау, емдеу әлеу-
меттік маңызды дерттерді, жарақаттарды  
оңалту әдістерінің жетілдірілгеніне, 
тұрақты түрде скрингтер өткізілетініне 
қарамастан балалар арасында бірінші 
топтағы мүгедектікке шығу азаяр емес.

қарай, бұл көрсеткіш жылдан жылға 
артып бара жатыр. Тек соңғы жеті жыл-
дың ішінде мүгедек балалар қатары екі 
пайызға өсіпті және олардың дені ем 
қонуы қиын туабітті мүгедектер. Жүй-
ке жүйесі ауыратындар, ауытқушылық 
пен психикалық бұзылушылығы бар 
жазылмас дертке ұшыраған балалар бар-

Сайын БОРБАСОВ, саясаттану ғылымдарының докторы:
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«БІЗДЕ КЕЗДЕЙСОҚ АДАМДАР 
САЙЛАУДА ЖЕҢІСКЕ ЖЕТЕ АЛМАЙДЫ»

2-бет

ҚОРҒАУДЫ ЕМЕС, 
ҚОЛАҚЫНЫ ОЙЛАҒАН 
АДВОКАТТЫҢ ҚҰНЫ 
КӨК ТИЫН
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ТАС ЖОЛДА ҮЗІЛГЕН 
ТАҒДЫРЛАР 

ЖОЛАУШЫЛАР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАЙТСЕК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕМІЗ?

Тілеухан ӘБІЛДАЕВ, «Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы қалалық 
филиалының директоры 

Өткен сенбіде Алматы қаласының тұрғыны Са-
мат Жалилов «Хабар» телеарнасындағы көрер
менге жақсы таныс «Миллион кімге бұйырады?» 
интеллектуалды шоубағдарламасына қатысып, 5 
миллион теңгені қанжығасына байлады. Т.Жүрге-
нов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясының 
«Кино және телевизия режиссері» мамандығын 
үздік тәмамдаған ол бүгінде қысқаметражды 
кино түсіріп, көрерменді қуантып жүрген жас ре-
жиссер. Бала күнінен білімге құштар, тынымсыз 
ізденісті жаны сүйетін Самат енді қазақ тіліндегі 
«Миллион кімге бұйырады?» бағдарламасының 
тұрақты көрермені ғана емес, 5 миллион теңге 
ұтқан алғашқы қатысушысы. Осы орайда, қырық 
минутта миллионер атанған Самат ЖАЛИЛОВ-
ТЫ әңгімеге тартқан едік.

ӨҢІРДЕ МЕМЛЕКЕТ 
БАҒДАРЛАМАСЫ 
НЕГЕ БҰЗЫЛДЫ?

«ТЕГІН 
МЕДИЦИНАЛЫҚ 
КӨМЕКТІҢ 
АУҚЫМЫ 
КЕҢ»

бар игіліктен бас тартуға мәжбүр
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МӘСЕЛЕ

Оң қадам

Ақмола облыстық сотының ғимаратын-
да сенім дүкені ашылып, жұмыс істей баста-
ды. Бұл дүкеннің ерекшелігі сонда,  онда са-
тушы жоқ. Негізінен, жергілікті өндірушілер 
шығарған азық-түлік өнімдері сатылатын 
дүкенде тауарлардың бағасы көрсетілген 
жапсырма мен ақша салынатын жәшік тұр. 
Сатып алушылар қалаған тауарын алып, 
жәшікке ақшасын салып кетеді.

Integrity shop жобасы негізіндегі сенім 
дүкені ҚР Мемлекеттік қызмет және 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
Ақмола облыстық департаментінің ықпал-

дастығымен ашылып отыр. Бұндай жоба 
скандинав елдерінде көп жылдардан бері 
қолданылып келеді екен және өзін жақсы 
қырынан көрсеткен. Қоғамдық тамақтану 
бағытында қызмет көрсететін сенім дү-
кенінен ендігі уақытта облыстық сот қыз-
меткерлері мен сотқа келушілер  жергілікті 
кәсіпкерлер өндірген самса, тәтті тоқаштар 
мен бутерброд, басқа да тағамдарды са-
тып алуларына болады. Сатып алушы баға-
сы көрсетілген тағамды алу үшін жәшікке 
ақшасын салады және артығын қайтарып 
алады. 

САТУШЫСЫЗ ДҮКЕН – Бұнда бәрі адамдардың ар-ұяты мен се-
німіне негізделген және ол адамдардың бір- 
біріне деген сенімін қалыптастырады. Ал бұл өз 
кезегінде жемқорлық сияқты қоғамдық дертті 
жоюға игі ықпалын тигізбек, – дейді мемлекет-
тік қызмет және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
департаменті басшысының орынбасары Райхан 
Біратаева. 

Әлеуметтік желілерден Батыс елдерінде жол 
жағасында сатушысыз жұмыс істейтін бағасы 
жазылған азық-түлік, көкөніс өнімдері сатылатын 
дүкендер жайындағы бейнероликтерді көріп, 
қайран қалып жүрген біздер енді сатушысыз 
дүкен қызметін өзіміз де пайдаланатын күнге 
жеткен сияқтымыз. Сатушысыз дүкен қызметінің 

қаншалықты жемісті боларын алдағы уақыт көр-
сетер, дегенмен ең бастысы, сең қозғалып, сырт-
тай тамсанып жүретін шетелдік тәжірибе бізге де 
келгені қуантады.

– Алдағы уақытта осындай сенім дүкен-
дерін аудандық сот ғимараттарынан да ашсақ 
деген жоспарымыз бар, – дейді облыстық 
сот әкімшісі жетекшісінің орынбасары Сайра 
Шуақ баева. Сот жүйесінен бастау алған бұл 
игі бастаманы басқа салалар да қолдайды 
деген үміт бар. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

МҮГЕДЕК  БАҚҚАН  АНАЛАР 
бар игіліктен бас тартуға мәжбүр

Вице-министрдің айтуынша, мүгедек балалар-
ды әлеуметтік қорғау біздің еліміздің мемлекеттік 
отбасы саясатының ажырамас бір бөлшегі. Оның 
тиімділігі қашанда осы кішкентай азаматтардың  
қоғамның барлық саласына қатысуымен өлшенеді. 
Сондықтан, оларды әлеуметтік қолдау шаралары 
белгілі деңгейде жүзеге асырылып отыр. Ағымдағы 
жылдың шілде айынан бастап, Елбасының тапсыр-
масына сәйкес, әлеуметтік өтемақылар отыз пайыз-
ға өсірілмек. 

Мүгедек балалардың 14,6 пайызы өздеріне 
қолайлы үй жағдайында оқиды. Олардың білім 
алуы үшін қажет заттар шығыны жергілікті бюд-
жет есебінен өтеледі. Былтыр оның көлемі 694 
миллион теңге көлемінде болды. Балаларды оңалту 
шараларына да мүмкіндігінше өтемақы жасалуда. 
2018 жылы осындай шаралардың 66 пайызын жү-
зеге асыруға мүмкіндік туды. Жуырда технология 
әлемінің тез жаңаруын ескере отырып, оларға қа-
жет жабдықтар тізімі қайта жасалды. Бұл ескірген 
плеер мен телефондар орнына заманауи ноутбук, 
смартфондар ұсынуға мүмкіндік берді. Оңалту ша-
раларына қажет қаражатпен толықтай қамтамасыз 
ету бюджеттің мүмкіндігіне сай кезең-кезеңімен 
жүзеге асуда. Медициналық оңалтудың осы желісін 
дамыту үшін аймақтық оңалту орталықтарын салу 
жоспары бар. 2020 жылдың қаңтарынан бастап ен-
гізілетін міндетті медициналық сақтандыру есебі-
нен оңалту қызметін қаржыландыру 2,7 есе артпақ. 

Мүгедек балалармен толыққанды жұмыс жүр-
гізіп, оларды қоғам өмірінің барлық саласына тар-
туды қамтамасыз ету үшін әлі де біраз шара керек. 
Қазіргі таңда құзырлы орындар керектінің бәрін 
арнайы жасалған Ұлттық жоспарда түзіп, қажет 
қаржы көлемін анықтапты. Ол аз да емес, көп те 
емес 34 млрд теңге. Бүгінде бұл сұраныс құзырлы 
министрлік тарапынан зерделеніп, келісілуде. 

Мүгедектерге қатысты шешімін күткен мәселе-
лердің аз еместігін Денсаулық сақтау вице-минис-
трі Лаззат Ақтаеваның сөзінен де аңғардық. Оның 
айтуынша, осы уақытқа дейін елімізде білім берудің 
ерекше талабын қажет ететін балаларды анықтай-
тын  бірыңғай термин жоқ. Әр мемлекеттік органда 
олар әртүрлі аталады. Бірінде мүгедектер болса, 
бірінде аз жұмылдырылған топтар, бірінде ерекше 
білім алу талабын қажет ететін балалар делініп жүр. 
Ал, бұл мәселенің дұрыс шешім табуына едәуір 

кедергі. Мәселен, осының салдарынан мемлекеттік 
органдар, ата-аналар қауымы, әлеуметтік, меди-
циналық, білім беру қызметін көрсететін үкімет-
тік емес ұйымдар арасындағы өзара іс-қимылды 
үйлестіретін нақты тетік жасалмаған. Мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған оқулықтардың тифло-
педагог, сурдопедагог, дефектолог секілді мамандар 
жетіспейді. Сонымен қатар, ерекше назарды қажет 
ететін балалармен жұмыс істейтін мамандар жа-
лақысының аздығы да мүгедек балалар проблема-
сын ушықтырып отыр. 11 аймақта оңалту орталығы 
жоқ. Кейбір аудандардағы емдеу орындарының  
оңалту керуеттерімен қамтамасыз етілуі төменгі 
деңгейде. Қажетті құрал-жабдықтар да тапшы.  

Ал, Парламент Мәжілісінің депутаты, уақытын-
да балалардың дербес құқық қорғаушысы болған 
Зағипа Балиеваның айтуынша, бұл мәселенің ең 
жанды жері мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған 
отбасы мәртебесінің анықталмауында. Шын мәнін-
де ең үлкен қолдау менталдық бұзылыспен туған 
балаларды бағып, тәрбиелеп отырған ата-аналарға 
жасалуы керек. Өйткені, олар осы балалары үшін 
көптеген игіліктерден бас тартуға мәжбүр болып 
отырған жандар. Бұл ата-аналардың энергиясы, 
уақыты, денсаулығы мүгедек балаларға арналып 
жатыр. Сонымен қатар, олар сырқат бала үшін 
қосалқы шығындар шығаруда. Демек, ментал-
дық ауытқушылығы бар балалар да, үлкендер де 
тұрақты қамқорлықты қажет етеді. Сондықтан,  
мұндай отбасыға көпбалалы отбасылар секілді 
айрықша мәртебе берілуі тиіс. Мүгедек балаларды 
қарап отырған адамның зейнет жасын азайтуды 
қарастыру керек. Әлемнің көп елінде бұл мәселе  
қамқоршының пайдасына шешілген. Ата-ананың 
біріне әлеуметтік қызметкер, он сегізге келген 
мүгедектің қамқоршысы мәртебесін беру кезек 
күттірмейтін мәселе. 

Мүгедектің мұңы көп. Алайда, бізде олар 
көбіне үстірт қарастырылады. Мүгедектің де адам 
екені, оның өз ортасынан, қоғамнан тыс болуы 
қиындығын еселей түсетіні ескерілмейді. Әрине, 
жасалып жатқан Ұлттық жоспар үшін қажет со-
маның көлемі айтылды. Бірақ, онда қандай шара 
қамтылатыны белгісіз. Негізі осындай шараларды 
мүгедектердің өз өкілдерімен жүзеге асыру оң нәти-
же берер еді.  Бұл да көп айтылып, назарға алынбай  
жүрген мәселе...

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 
КӨМЕГІМЕН ХАЛЫҚ ТҰТЫНА-
ТЫН ҚЫЗМЕТТЕРДІ БАРЫНША 
ТИІМДІ, ҚОЛЖЕТІМДІ, ЖЕДЕЛ 
ЕТУ БАСТЫ МІНДЕТТЕРДІҢ БІРІ-
НЕ АЙНАЛҒАНЫ БЕЛГІЛІ. ОСЫ 
БАҒЫТТА СОТ САЛАСЫНЫҢ ДА 
ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕН ЖЕТІСТІКТЕРІ 
АЗ ЕМЕС. БҰЛ СОТ ЖҰМЫСЫН 
ҮЙЛЕСТІРІП, ІСТЕРДІҢ САПАЛЫ 
ҚАРАЛУЫН ЖАН-ЖАҚТЫ ҰЙЫМ-
ДАСТЫРАТЫН КЕҢСЕ ҚЫЗ-
МЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖҮГІН БІРАЗ 
ЖЕҢІЛДЕТТІ. 

Сот мамандары – болашақ судьялар. 
Сондықтан олардың да жұмыстары-
ның бір ізге түсіріліп, бос уақыттың 
тә жірибені шыңдауға арналғаны дұрыс. 
Электрондық технологияның бұл ретте 
судьялар мен сот мамандарына көмегі 
көп. Арыз-шағымы сотта қаралған аза-
маттардың істі қарау барысында көретіні 
– судья ғана. Ал сол процесс жүргізілген-
ге дейін кеңсе қызметкерлері атқаратын 
қыруар жұмысты былайғы жұрт байқай 
бермейді. Шындығына келгенде іске 
қатысатын құзырлы орган өкілдерінен 
бөлек, тараптардың, куәгерлердің про-
цеске дер кезінде келіп, тәртіпке сай сот 

Осындай сұрақ қойылғанда 
қарапайым халықтың көпшілігі 
«Судья әділ болуы, тараптарға тең 
қарауы тиіс. Заңнан сауатты бо-
лып, тура төрелік етуі міндет» деп 
жауап беріп жатады. Яғни, азамат-
тардың пікіріне ден қойсақ, істің 
дұрыс шешілуіне жауапты жалғыз 
орган – сот болса, негізгі жауапты 
тұлға – судья екен. Шындығында, 
істің ең түпкі межесі ақиқатпен 
астассын десек, сот отырысына 
қатысатын барлық тұлға өз ісіне 
салғырт қарамауы керек. Сот оты-
рысының тәртіпке сай өтуі, та-
раптарға теңдей мүмкіндік беріп, 
істі терең саралау судьяның білік-
тілігіне байланысты болғанымен, 
қылмыстың себебін анықтап, ай-
ыпты нақты қою, жазаны дұрыс 

таңдау қадағалаушы орган мен 
қорғаушының белсенділігі мен  
тиянақтылығына тікелей тәуелді. 
Өкінішке қарай, адвокаттардың 
кейде белгілі бір деңгейде еңбек-
тенбейтіні байқалып жатады.

Әрине, адвокаттардың бар-
лығы бірдей өз ісіне немқұрайды 
қарайды, сауаты кем деуден ау-
лақпыз. Дегенмен, сот отыры-
сында бірді-екілі сұрақ қойғаны 
болмаса, іске жайбарақат қатысып 
отыратын адвокаттар аз емес. Аза-
маттар өзін қорғайды, өзі білмей-
тін заң талаптарын түсіндіреді, 
ақ екенін дәлелдейтін деректерді 
іздеп жүріп табады деп сенім 
артқан жандардың сот отырысын-
да ештеңеге қатысы жоқ үшінші 
тараптардай жайбарақат отыруы 

КӨКЕЙТЕСТІ

ҚОРҒАУДЫ ЕМЕС, ҚОЛАҚЫНЫ 
ОЙЛАҒАН АДВОКАТТЫҢ ҚҰНЫ 

КӨК ТИЫН

қаншалықты дұрыс? Қызметіне 
кіріспес бұрын қаламақысының 
көлемін нақтылайтын адвокаттар-
дың кейде қарапайым анықтама-
ларды алуды қиынсынатыны да 
ешбір ақтауға келмейді. 

Әсіресе, мемлекеттің қолда-
уымен тегін қызмет көрсетуі тиіс 
адвокаттардың жұмысына сын 
айтатындар көп. Мемлекеттік 
тұрғыдан тегін деп аталғанымен, 
сотқа қатысқан адвокаттарға қа-
ламақы төленбей қалмайды. Бірақ, 
ақының төленбеуі, ақшаның аз-
дығы адвокаттың өз міндетін 
адал атқаруына кедергі келтірмеуі 
тиіс. Құқықтық салада қызмет 
ететін судья, тергеуші, прокурор, 
адвокат секілді мамандықтар-
дың негізгі мұраты халықтың 
құқығын қорғау, елдегі әділеттің 
кепілі болу. Қаржыға құмарлық 
мамандыққа деген адалдықты 
көмескілемеуі керек. Ақшасы 

жоқ адамға құқықтық көмек көр-
сетуден бас тартқан адвокаттың 
бүкіл адвокатура беделіне нұқсан 
келтірері даусыз. Әрі қорғаудан 
бұрын, қолақыны ойлаған ад-
вокаттың құны қоғам үшін көк 
тиын. Осыны қорғаушылар үнемі 
ескерсе, жадында ұстаса дейсің. 
Өйткені, үкімнің әділ шығуына 
прокурор мен адвокаттың дәлелді 
уәждерінің әсері мол. Азаматтар 
да жыл өткен сайын мұны түсініп, 
өз құқығын қорғарда тәжірибеде 
өзін жақсы жағынан көрсеткен 
адвокттарға таңдау жасауда.

Сержан БАЙБОЛОВ,
Жетісу аудандық 

№2 сотының судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ПАЙЫМ

ЖЕДЕЛДІК пен АШЫҚТЫҚ СЕНІМДІ АРТТЫРАДЫ қысқа мәлімет беріп, іске таспаны қоса 
тіркесе болғаны. Бұрынғыдай том-том 
хаттама жазу қажет болмай қалды.

Жалпы, дыбыс-бейнежазба құрыл-
ғыларының енгізілуі сот саласындағы та-
лай жаңа өзгерістерге бастамашы болды. 
Электрондық қызметтің артықшылығын 
пайдалана отырып бүгінде сот отырыс-
тарын қашықтықтан жүргізуге мүмкін-
дік туды. Шалғай ауылдарда тұратын, 
шетелде іссапармен жүрген куәгерлерді 
сотқа арнайы келтіріп әуре қылмай қа-
шықтықтан смартфон арқылы процеске 
қатыстырудың да нақты тетігі жасалды. 
Осының барлығы соттың жаңа техно-
логия ізгілігінен құралақан қалмағанын 
айғақтайды. 

Ең бастысы, мұндай жаңашылдық 
қарапайым халықтың жұмысын жеңіл-
детуді мақсат етеді. Сотқа азаматтар өз 
құқығын қорғаймын, өз мүддемді таптат-
паймын деп келеді. Сондайда шаруасы 
әділ ғана емес, жылдам да жеңіл шешілсе 
құрылымға деген құрметі арта түседі. 
Ендеше, біз де өзімізге сеніп отырған 
азаматтарды әуре-сарсаңға салмай, сот 
қызметінің жаңашылдыққа сай жұмыс 
істеп отырғанын сөзбен емес, ісімізбен 
дәлелдей алуымыз керек.

Исағали ТҰҢҒЫШБАЕВ,
Жаңақорған аудандық сотының 

судьясы
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

отырысының өтуіне кеңсе қызметкерлері 
аз еңбек сіңірмейді. Қатысушыларға 
шақыру жіберу, сот отырысының уақы-
тын нақтылау, істің өз дәрежесінде өтуіне 
атсалысу мамандардан жауаптылық пен 
ыждағаттылықты талап етеді. Десек те, 
жаңа технологияның сот жұмысына ен-
гізілуі осы жұмыстардың жеңілдеуіне көп 
ықпалын тигізді.

Мәселен, бұрын арыз-шағымдарды 

азаматтар өз аяғымен келіп, сотқа өткі-
зетін. Соның кесірінен сот ғимаратында 
ұзын-сонар кезек болатын. Жұмысынан 
қалып, шағымының соңында жүрген аза-
маттар сәл нәрсеге ашуланып, шу шығара-
тын да кездер көп еді. Ал «Сот кабинеті» 
сервисінің қолға алынуы осы мәселенің 
оң шешілуіне жағдай жасады. Сөйтіп 
алдымен мемлекеттік мекемелерге қатыс-
ты арыздарды «Сот кабинеті» арқылы 

қабылдау жолға қойылса, кейіннен сер-
вистің тиімділігін түсінген азаматтар да 
шағымын үйінде, кеңсесінде отырып-ақ 
жолдауға болатынына көз жеткізді. Бү-
гінде арыз-шағымдардың басым бөлігі 
осы бірегей сервис арқылы қабылданып, 
компьютердің көмегімен судьяларға ав-
томатты түрде бөлінеді. Жоғарғы Соттың 
ресми сайтында арыз, шағымдардың 
үлгілері көрсетілгендіктен, азаматтарға 
да қашықтықта отырып жұмыс істеген 
ыңғайлы.

Кеңсе – сот жұмысының айнасы деген 
рас. Өйткені, сот процесінің кемшіліксіз 
өтуі кеңсе жұмысының қалай ұйымдасты-
рылатынына тікелей байланысты. Содан 
болар, судьялар қызметіне ғана тиянақты 
көңіл бөлініп қоймай, тәуелсіздік алған 
жылдардан бері соттың кеңсе жұмысы-
ның заманауи жетістіктерден кеш қалма-
уына да үнемі назар аударылып келеді. 
Сот мәжіліс залдарының дыбыс-бейне 
жазу құрылғыларымен жабдықталуы сол 
ілкімді істердің бірі. Дәл осы құрылғы-
лардың кеңсе жұмысына әкелген жаңа-
лығы көп. Ең алдымен бұл сот мәжілісі 
хатшыларының жұмысын едәуір жеңіл-
детті. Бұрын процеске қатысушылардың 
барлық сөзін көшіріп, хаттама жасайтын 
мамандарға енді тек сот процесі туралы 

СОТТА АҚИҚАТ АЙТЫЛУЫ, ДАУ- ЖАНЖАЛДЫҢ 
СОҢҒЫ НҮКТЕСІ ҚОЙЫЛУЫ ТИІС. ӘРІ СОҢҒЫ СӨЗ-
ГЕ ЕШКІМНІҢ КҮМӘНІ БОЛМАУЫ ШАРТ. ОЛ ҮШІН 
НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

(Соңы. Басы 1-бетте)
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Өкінішке қарай жол полицейлерінің онсыз да жұмысы көп. Оларға жүргізушілердің 
ереже бұзбауынан бастап көшедегі қоғамдық қауіпсіздікті де жүктеп қойды. Сөйтіп 
жолаушылар тасымалына олар дұрыс бақылау жасай алмай жүр. Мұны өткен жылдың 
қорытынды жиынында сол кездегі ІІМ Қ.Қасымовтың өзі мойындап, «бұл бақылауды 
Көлік комитетіне қайтару керек» деді. Бұл енді амалсыз мойындау еді.

Бүкіл әлемдік Денсаулық сақтау ұйымы – Қазақстанның жол апаты бойынша дүни-
ежүзінде 1-орында тұрғанын мәлімдегенін білеміз. 100 мың адамға шаққанда 25 адамнан 
келіп отыр. Және, 30 мыңнан астам дене жарақатын алып, қаншамасы мүгедек болу-
да. Олардың көпшілігі сол жарақаттарының салдарынан қайтыс болады. Сондықтан 
жолаушылар тасымалына бақылауды қатайту қажет. Негізінде автобустар бағытқа 

Ойталқы

(Соңы. Басы 1-бетте)

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҚОҒАМ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ЖОЛАУШЫЛАР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАЙТСЕК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕМІЗ?

шығар алдында жүргізуші қанша сағат демалды, қалааралық алыс жолда екі жүргізушісі бар ма, көліктері дұрыс 
па, осының бәріне тахографты бақылау жүргізілуі тиіс. Автобустардың көбі 20 жылдан артық пайдаланылған 
техникалар. Бұлардың пайдалану мерзімін 15 жылдан асырмайтын техникалық регламент қойған жөн. Әйтпесе, 
ескі техника тетігі кез келген сәтте істен шығуы мүмкін. 

  

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘКІМІ БОЛАТ БАҚАУОВТЫҢ НАЗАРЫНА!

Е НДІ ОСЫ ЖОЛ-КӨЛІК ОҚИҒАЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ РЕСМИ 
ДЕРЕКТЕРГЕ КӨЗ САЛСАҚ, ӘЛЕМДЕ ЖЫЛЫНА 1 МИЛЛИ-
ОН 240 МЫҢ АДАМНЫҢ ТАҒДЫРЫ ТАС ЖОЛДА ТАУСЫ-

ЛАДЫ ЕКЕН. СОНЫҢ 4 МЫҢҒА ЖУЫҒЫ БІЗДІҢ ЕЛГЕ ТИЕСІЛІ. 
БҰҒАН ҚОСА ЕЛІМІЗДЕ ЖОЛ АПАТТАРЫНАН 30 МЫҢНАН 
АСТАМ АДАМ ЖАРАҚАТ АЛЫП, СОНЫҢ КӨБІ МҮГЕДЕК БО-
ЛЫП ҚАЛЫП ЖАТЫР. БҮКІЛ ӘЛЕМДІК ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 
ҰЙЫМЫ ҚАЗАҚСТАН ЖОЛ АПАТЫ БОЙЫНША ДҮНИЕЖҮЗІНДЕ 
БІРІНШІ ОРЫНДА ТҰРҒАНЫН ЖАРИЯ ЕТТІ. ОНЫҢ ІШІНДЕ ЖОЛ-
КӨЛІК ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ 30 ПАЙЫЗДАН АСТАМЫ АЛМАТЫДА 
БОЛАТЫНЫ АНЫҚТАЛҒАН.  

Жалпы, автобустағы 46 жолаушының 
42-сі зардап шеккен. Олардың қатарында 
көрші Өзбекстан, Тәжікстан азаматтары 
да бар. Жол апатына ұшыраған жолау-
шыларды Отар мен Қордайдағы ауру-
ханаларға жедел жәрдем көліктерімен 
тасымалдау барысында тағы 2 жолаушы 
көз жұмған. Осылайша, аталмыш апаттан 
барлығы 11 адам қаза болып, қалғандары 
емханаларға жатқызылған. Қаза болған-
дардың 5-еуі өзбекстандық.

Жамбыл облыстық Денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Марат Жұ-
манқұловтың айтуынша, сол күні Жам-
былдан білікті 3 оташы-дәрігер Қордайға 
тікұшақпен жетіп, зардап шеккендерге 
ота жасаған. Дәрігерлер қазіргі таңда 3 
адам жансақтау бөлімінде ауыр жағдайда 
жатқанын айтты. Сонымен қатар жарақат 
алған 9 өзбекстандық осы елдің Төтенше 
жағдайлар министрлігінің желісі арқылы 
Өзбекстан Республикасына жөнелтілген. 
Еліміздің Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Өзбекстан Президенті Шав-
кат Мирзиеевке жедел хат жолдап, өз-
бек халқына көңіл айтты. Орын алған 
оқиғаға байланысты облыс әкімі Асқар 
Мырзахметовтің тапсырмасымен Тараз 
қаласында арнайы комиссия құрылып, 
тәулік бойы қауырт желі іске қосылған. 
Комиссия құрамында облыс әкімінің 
бірінші орынбасары Бекболат Орынбе-
ков, облыстық Полиция департаментінің 
бастығы, полковник Арман Оразалиев 
және басқа да тиісті лауазым иелері бар. 
Комиссия оқиға орнына барып, жол-
көлік оқиғасының мән-жайын анықтап, 
зардап шеккендерге сапалы көмек көр-
сетуді ұйымдастыруда. 

Ал, апатқа қатысты ҚР Қылмыстық 

– Самат, жуырда «Миллион кімге бұйырады?» бағдарламасынан 5 миллион 
теңге ұттыңыз. Құтты болсын! Бағыңызды сынауға не түрткі болды?

– Рақмет! Мен негізі «Миллион кімге бұйырады?» бағдарламасының тұрақты көрер-
мендерінің бірімін. Осы бағдарламаның орыс тіліндегі нұсқасын, одан қалды осындай 
шетелдік шоу ойындарды да жиі көремін. Өйткені маған адамның интеллектуалдық 
деңгейін көтеретін, білімін таразылауға мүмкіндік беретін бағдарламалар қатты ұнайды. 

Бірақ, осы уақытқа дейін тек экраннан тамашалап, ал бағдарламаға қатысып, бақ 
сынауға батылым жетпей жүрді. Көп көрермен сияқты мен де теледидардың алдында 
отырып сұрақтарға жауап беріп, өз мүмкіндігімді талай сынап та көргенмін. Сырттай 
жеңімпаз атанған кездерім де болды. Ақыры ойлана келе, «неге бағымды сынап көрмес-
ке?» деп шештім. 

– Тәуекелге бел бумас бұрын қандайда бір дайындық жасаған боларсыз. Кітап-
тарды ақтарып, ғаламторды қарап дегендей...

 – Әрине. Бағдарламаны үзбей көріп, онда қандай сұрақтарға көбірек басымдық 
беріледі? Қай бағыттағы сұрақтар жиі кездеседі? Ойынның қай кезеңінен бастап 
сұрақтар қиындай бастайды? Жеңілдіктерді қандай жағдайда және қалай пайдалану ке-
рек? Тіпті, жүргізуші мен ойыншы арасындағы диалог қалай өрбиді? Осының барлығын 
ұзақ уақыт бақылап жүрдім. Осы аралықта өзімді де іштей психологиялық тұрғыда да-
йындап, білімімді жетілдіруге тырыстым. Қанша дегенмен сенімсіздік болады. Ойынға 
дейінгі барлық сынақтардан сүрінбей өтіп, студияға шыққанда бойымды қорқыныш 
билегендей болды. Өзімше «мен режиссермін, камерадан қорықпаймын» деп ойлаған-
мын. Бірақ, жүргізушімен бетпе-бет келгенде, кәдімгідей қобалжыдым. 

– Бұған дейін осындай бағдарламаларға қатысып немесе басқа да ұтыс ойын-
дарынан олжалы болған кезіңіз болды ма?

– Бірінші рет ақшалай ұтысқа ие болып отырмын. Жаңылмасам, бес-алты жасымда 
анам телефон арқылы ойнатылатын ойынға менің, әпкемнің және өзінің туған күндерін 
цифрмен жіберіп, әпкем екеуміздің сандарымыз жасырулы тұрған ұяшықтардың са-
нымен сәйкес келіп, сыйлық алғанбыз. Кейін сол сыйлықты алуға барғанда маған өлең 
оқытқаны еміс-еміс есімде қалыпты.  

– Жетінші сұрақта залдың көмегіне жүгіндіңіз, екінші «күймейтін» соманың 
сұрағы өзіңіздің мамандығыңызбен байланысты болып, оп-оңай үш жүз мың тең-
гені еншіледіңіз. Дегенмен, қай сұраққа қиналдыңыз? 

– Жалпы, сұрақтар аса қиын болған жоқ. Бір жерде жинақтаған білімім көмектессе, 
енді бірінде ішкі түйсігіме, логикама жүгіндім. Мені қатты састырған – 12-ші сұрақ бол-
ды. Кино саласының маманы бола тұра Чарльз Чаплин негізін қалаған киностудияны 
атай алмасам, ұятқа қалар едім. Алайда, өздеріңіз көргендей сәттілік серік болып, жа-
уабым дұрыс шықты. Шынымды айтсам, жеңілдікті пайдаланған сұрақтардың жауабын 
білген жоқпын. Әсіресе, философиямен байланысты сауал мен үшін жат еді.  

– Ойынға қатысушы әрі бес миллион теңгенің жүлдегері ретінде өзіңізден ке-
йінгі ойыншыларға қандай кеңес берер едіңіз? 

– Біріншіден, барлығына сәттілік тілеймін. Екіншіден, өз біліміңді сынаудан еш 
қорықпау керек дер едім. Кеңеске келсек, әрине көп ізденіс қажет. Сан-салалы білімің 
болмаса бәрі бекер. Сосын, өздеріңіз де аңғарған боларсыздар, мен 50/50 көмегін ойлан-
бастан бірден пайдаландым. Себебі, егер мен өз нұсқамды жүргізушіге алдын ала айтып 
қойсам, ол мені күмәндандырып қоюы мүмкін ғой. Өзім бұған дейін бағдарламаны 
көргенде көп қатысушылардың осындай қателікке жол беріп, жаңылысып қалатынын 
аңғардым. Сондықтан бірден дұрыс емес екі жауапты алғызып тастасаңыз, қалған екі 
жауаптың бірін таңдау жеңіл болады. 

– Он миллион теңге алуға бір-ақ қадам қалғанда неге кері шегіндіңіз? Сұрақ 
та соншалықты қиын болған жоқ. Әттеген-ай, деп қалған жоқсыз ба? 

– Үш жүз мың мен бес миллионның айырмасы бар, бес миллион теңге аз ақша емес. 
Қанағат деп өз-өзімді тоқтаттым. Бәлкім, ойын аяқталғаннан кейінгі жауабым дұрыс 
шыққанда өкінер едім. Шынымды айтсам, соңғы сұраққа бас қатырғым келмеді. Қанша 
дегенмен іштей қобалжу бар, бір сұрақтан екіншісіне өткен сайын «осы жерден сүрініп 
кетер ме екенмін» деген ой бар, бір жағынан уақыт тығыз. Қысқасы, ойын оңай болған 
жоқ. Алайда, еш өкінбеймін. 

– Бес миллион теңгені ұтқан кезде қандай сезімде болдыңыз?   
– Оны айтып жеткізу мүмкін емес. Көпке дейін сенбей, өз-өзіме келе алмай жүрдім. 

Жан-жақтан құттықтап, арқамнан қағып жатыр. Қуанышымда шек жоқ. Осы сәтті 
пайдаланып, «Хабар» телеарнасына, осы бағдарламаның бас демеушісі «СберБанкке» 
алғысымды білдіремін. 

– Құпия болмаса, ұтысыңызды қайда жұмсайтыныңызды айтыңызшы. 
– Отбасыммен бірге ел көріп, жер көріп, Еуропаға саяхат жасау көптен бері көке-

йімде жүрген арманым еді. Бұйыртса, осы арманымды жүзеге асырсам деп жоспарлап 
отырмын. 

– Уақыт тауып, қуанышыңызбен бөліскеніңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Камила ЫСҚАҚОВА, 
«Заң газеті»  

Тұңғыш Президент Н.Назарбаев 2016 
жылы еліміздің еңбек нарығында қалып-
тасқан мәселелерді шешіп, халықтың 
өмір сүру деңгейін арттыру үшін Үкімет-
тің алдына – тұрғындарды кәсіпкер-
лікке ынталандырып, жұмыспен қамту 
міндетін қойды. Осыған орай, Үкімет 
2017–2021 жылдарға жоспарланған, ха-
лықты нәтижелі жұмыспен қамтуға және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған 
«Еңбек» бағдарламасын қабылдаған бо-
латын. Өкінішке қарай, осы бағдарлама 
Павлодар облысында өрескел бұзылғаны 
анықталды.

Бұл заңсыздықтардың алғашқысы 
туралы осы өңірдің Сыйбайлас жемқор-
лық профилактикасы басқармасының бас 
маманы Нұржан Толыбаев хабарлады. 
Оның айтуынша, Павлодар облысында 
жүзеге асуы тиіс «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасын орындау барысында 
көптеген заңсыздықтарға жол берілген. 
Сонымен қандай заң бұзушылыққа жол 
берілгенін Нұржан Толыбаевтың өз 

5 МИЛЛИОННЫҢ 
ИЕСІ

БӘРЕКЕЛДІ!

ТАС ЖОЛДА 
ҮЗІЛГЕН ТАҒДЫРЛАР 

ӨҢІРДЕ МЕМЛЕКЕТ БАҒДАРЛАМАСЫ 
НЕГЕ БҰЗЫЛДЫ?

сөзімен тұздықтайық.
– Облыста қолға алынып, жүргізілуі 

тиіс «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
сөз жүзінде ғана орындалып келген. 
Мәселен, Ақсу қаласында және Ертіс 
ауданында тұрғындарды әлеуметтік жұ-
мыс орындарына «жалған орналастыру» 
фактісі тіркелген. Яғни, екі қолға бір 
күрек таппай жүрген азаматтар өздерінің 
жұмысқа орналасқанынан хабардар 
болмаған. Сонымен қатар кейбір мемле-
кеттік қызметшілер әлеуметтік жұмысқа 
бағытталған ақшаны қалталарына басқа-
ны жөніндегі деректің беті ашылды, – 
деді ол. 

Құзырлы орган өкілінің ресми сөзін 
сараптап қарасақ, бұл жерде үш бірдей 
заңсыздық орын алып отыр. Біріншіден, 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының 
орындалу барысы бұзылған. Екіншіден, 
мемлекеттің сеніп тапсырылған қаржысы 
талан-таражға түскен. Үшіншіден, әлеу-
меттік жәрдемақы алды, қосымша оқы-
тылды, еңбекке орналасты, жұмыспен 

қамтылды деген тұрғындар бұл жақ-
сылықтың бірін де көрмей, құқықтары 
бұзылып, тұрмыстың тауқыметін тартып 
жүре берген. Алайда, құзырлы орган-
дардың қай-қайсысы да «нақты қанша 
қаржы жымқырылды, қанша әлеуметтік 
жағдайы төмен отбасы мүшелері зардап 
шекті?» деген сұрақтарға жауап бермей, 
тергеу әлі жүргізіліп жатқанын көлденең 
тартты. Дегенмен, заңсыздықтар орын 
алғанын жоққа да шығармайды. 

Бұл жөнінде Павлодар облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеу-
меттік бағдарламалар басқармасы бас-
шысының орынбасары Хелуа Кәшкенова 
да БАҚ-қа орын алған дерек жөнінде 
баяндады. «Барлық құжат заңды түрде 
рәсімделген. Мәселен, ауыл әкімдерінің 
бірі ақшаны жалған құжатпен алып 
келгенін мойындады. Бүгінде барлық 
жайт бойынша ішкі тергеу жұмыстары 
жүргізілуде. Мәселенің жай-жапсарын 
ведомство басшылығы анықтап жатыр», 
– деп мәлімдеді.

Әрине, бұлар осылай нақты жауаптан 
қашқақтағанымен заңсыздықтың орын 
алғаны анық. Және, бұл жөнінде еліміз-
дегі басты БАҚ хабар таратып үлгерді. 
«Заң газеті» де бірнеше тармақтан тұра-
тын заңсыз әрекетті өз назарында ұстап, 
бұдан ары қаузайтын болады. 

Ендеше, Павлодар облысының әкімі 
Болат Бақауов бұл заңсыздық туралы 
ресми жауап берер деген ойдамыз.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ,
«Заң газеті»

кодексінің 345-бабы 4-тармағына сай, 
қылмыстық іс қозғалған. Мамандардың 
алдын ала болжамына қарағанда авто-
бустың жылдамдығы жоғары болған 
және алдыңғы соқтығысқан көліктермен 
жақын арақашықтықта келе жатқан жоға-
ры жылдамдықтағы автобус айналып 
өтпек болғанда жолдан шығып кеткен. 
Ресми мәліметтерді сараптап қарасақ, 
автобус жүргізушісі қазірдің өзінде 
арақашықтықты сақтамағаны, жыл-
дамдықты арттырғаны үшін екі ереже 

бойынша айыпталып отыр. Тергеу ба-
рысында тағы қандай мәліметтер белгілі 
болатынын уақыт көрсетеді.

Енді осы жол-көлік оқиғаларына 
қатысты ресми деректерге көз салсақ, 
әлемде жылына 1 миллион 240 мың 
адамның өмірі тас жолда үзіледі екен. Со-
ның 4 мыңға жуығы біздің елге тиесілі. 
Бұған қоса елімізде жол апаттарынан 
30 мыңнан астам адам жарақат алып, 
соның көбі мүгедек болып қалып жатыр. 
Бүкіләлемдік Денсаулық сақтау ұйымы 
Қазақстан жол апаты бойынша дүни-
ежүзінде бірінші орында тұрғанын жария 
етті. Оның ішінде жол-көлік оқиғала-

рының 30 пайыздан астамы Алматыда 
болатыны анықталған. Мұның басты 
себебін мамандар Алматыдағы көліктің 
көптігімен, қозғалыстың қиындығымен, 
шеттен келетіндердің жол ережелерін 
сақтамайтындығымен түсіндіреді. Жал-
пы, елімізде жыл өткен сайын көлік 
түрлері көбейіп, жол қозғалысы қиындай 
түсуде. Нақтырақ айтсақ, бүгінде еліміз-
де 4 миллионға жуық жеңіл көлік, 500 
мыңнан аса жүк көлігі және 100 мыңнан 
аса түрлі маркідегі автобустар бар екен. 

Бұған қосымша көрші елдерден келетін 
ауыр жүк көліктерінде есеп жоқ. Осы 
жүк көліктері және автобустардың қаты-
суымен орын алатын жол апаттарында 
адам шығыны да көп болады. 

Сондықтан мамандар болашақта жо-
лаушылар тасымалдайтын көліктер мен 
жүк көліктерінің түнде жүруіне тыйым 
салу жөнінде ұсыныс әзірлеуде. Жол 
апаттарын азайту үшін мұндай қадамға 
барамыз ба, жоқ па, бұған енді уақыт 
төреші.

Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ, 
«Заң газеті»

Жүргізуші куәлігін қатаң сынақтан өткізіп 
барып беретін жүйе қалыптастыру қажет. 
Қазіргідей жең ұшынан жалғасып, куәлікті сатып 
ала беретін болса, жол апаты тоқтамайды. 

Ал, көлікті спиртті ішімдік ішіп жүргізгендер-
ге екінші мүмкіндік берілмеуі керек. Тұңғыш Пре-
зидент Н.Назарбаев үлкен бір жиында айтып 
еді, «ұсақ кемшіліктерді жөнге салсақ, үлкен 
апат болмайды» деп. Сол кемшіліктерді түзе-
мегендіктен ірі жол апаттары болып жатыр. 
Жалпы алғанда, ел Үкіметі бұл салаға кешенді бір реформа жасауы 
тиіс деп есептеймін.
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МІНБЕР

БҮГІНГІ ТАҢДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ 
СОТЫНЫҢ РЕСМИ САЙТЫНДА «СОТ КАБИНЕТІ» МОДУЛІ 
АРҚЫЛЫ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ЖӘНЕ ОЛАР-
ДЫҢ ЗАҢДЫ ӨКІЛДЕРІ СОТТАРҒА ЭЛЕКТРОНДЫҚ НЫ-
САНДАРДЫ ТОЛТЫРУ АРҚЫЛЫ ҚҰЖАТТАРЫН ЖОЛДАУ 
МҮМКІНДІГІНЕ ИЕ БОЛЫП ОТЫР. СОТ ОРГАНДАРЫМЕН 
ХАТ АЛМАСУ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРМЕН ҚАТАР 
МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРҒА 
ДА ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛДЫ. 

Пікір

МАҢЫЗДЫ БЕТБҰРЫС
Сот жүйесіне электронды құжат айналымы

ның біртіндеп енуімен электронды сот төрелігіне 
маңыз ды бетбұрыс жасалды. Аталған жаңашыл
дық сот ісін жүргізудің ашықтығы мен жария
лылығын қамтамасыз етіп, азаматтардың сотқа 
деген сенімін нығайта түскені анық. Осы мақсатта 
бірқатар тың жобалар іске асырылды. Еліміздің 
барлық соттарына «Төрелік» ақпараттық жүйесі, 
«Сот кабинеті», «Сот құжаттарымен танысу», 
«SMSхабарлама» сервисі, «Талдау» форумы, 
дыбысбейне жазатын құрылғылар, бейне
конференция байланысы секілді ақпараттық 
технология лардың енгізілуі сот жүйесі қызметінің 
тиімділігін арттырды. 

Әсіресе, сот процестерінің дыбысбейне 

ЖҮЙЕДЕГІ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚТАР

КӨЗҚАРАС

Жедел ақпарат алмасудың озық техноло-
гиясы дамыған ХХІ ғасырда сотқа жүгінудің 
инновациялық тәсілдері іске қосылуда. Сот 
жүйесін цифрландыру бойынша республика 
соттарымен үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. 
Еліміздегі сот төрелігін дамыту бағытындағы 
жүйелі жұмыстар Елбасы Жолдауы негізінде 
іске асырылып жатқан «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасының мазмұнымен 
толық үйлесімін тауып отыр. 

Соттарда ақпараттық технологияларды 
белсенді түрде қолданудың нәтижесінде бұқа-
раның басым бөлігі қағазбастылық пен соттар-
дағы ұзын-сонар кезектен арылып, үйлерінен 
шықпай-ақ сот төрелігіне қол жеткізуге мүм-
кіндік беретін заманауи жобалардың игілігін 
көруде. Ақпараттық технологияларды (IT 
– Information technology) дамыту қажеттігін 
Тұңғыш Президент Н.Назарбаев «Қазақстан-
ның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Жолдауында баяндаған 
болатын.

Сот жүйесіндегі негізгі жобаның бірі – 
«Smart coт». Бұл жоба IT саласында жаңа тренд-
терді тиімді пайдалану, пайдаланушылардың 
барлық санаттары үшін барынша қарапайым 
және қолайлы электрондық сервистер жасауды 
көздейді. Соған сәйкес, ІТ өнімдердің интер-
фейсін жеңілдету және жеткілікті функциона-
лын қамтамасыз ету; Толыққанды электрондық 
сот істеріне ауысу (сот ісін жүргізу түрлері 
бойынша); Азаматтар үшін дауларды сотқа дей-
ін реттеу сервисін әзірлеу; процесс нәтижесін 
болжау жүйесі; Сот ісін жүргізуде «жасанды 
интеллект» және «блокчейн» технологияларын 
пайдалану; Сот отырысы залдарында процесс 
қатысушыларына арналған автоматтанды-
рылған жұмыс орындарын құру; Электрондық 
талап қою арыздарын (арыздарды) қалыптас-
тыру процедураларын жеңілдету; Ақпараттық 
қауіпсіздікте салалық жедел орталықтарын құру 
бойынша мақсатты жұмыстар қолға алынды.

Сот жүйесіндегі жобалар аясында сот-
тардың заманауи түрлері мен озық цифрлық 
технология ларды енгізу, артық уақыт пен қаржы 
шығындарына алып келетін сот процедура-
ларын қысқарту мәселесі өз шешімін табуда. 
Бірқатар жобалар іске асырылу арқылы элек-
трондық сот төрелігінің базалық компоненттері 
құрылды.

Бүгінгі күнгі сот залдарындағы орнатылған 
бейнебайланыс жүйесі сот төрелігін қашықтан 
жүргізуге мүмкіндік береді. Мәселен, қазіргі 

ЖІГЕРСІЗ ҰЛ 
ҚАЙДАН 

ШЫҒАДЫ?
Тәуелсіздік алған жылдары орын алған жұмыссыздық, 

қымбатшылық көп отбасыларға оңай әсер еткен жоқ. Осы 
кездері отбасын сақтауға мән беруді қойып, бір үзім нан табу 
үшін кәсіп іздеп кеткендер көп. Кейбір азаматтардың қиын-
шылыққа төтеп бере алмай, ішімдікке салынғаны да шын-
дық. Осының салдарынан қаншама отбасының шаңырағы 
шайқалды.

Негізінен азаматтар отбасын құрғаннан кейін, ата-ана ретінде 
баланың тәрбиесі мен біліміне қатысты барлық мәселені келісім-
мен шешуі керек. Алайда, кейбір азаматтар өздерінің құқықтары 
мен міндеттерін дұрыс орындамай, өзінің қосағына не туған ба-
ласына салғырттық кейде тіпті қатыгездік танытып, зорлық-зом-
былық жасап жатады. Осындай отбасылардан келешекте жігерсіз 
ұл, ибасыз қыз шығады. 

Соңғы кездері отбасында туындайтын кикілжіңдер өз шегінен 
шығып сотқа дейін жетіп жатыр. Соның ішінде сотта Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 
73-бабында көзделген отбасы-тұрмыстық қатынастар саласындағы 
әкiмшiлiк құқықбұзушылықтар, атап айтқанда отбасы-тұрмыстық 
қарым-қатынастағы азаматтарға сыйламау шылық көрсетіліп, бы-
лапыт сөйлеу, қорлап тиісу, кемсіту, үй заттарына зақым келтіру 
және жақындарының тыныштығын бұзатын басқа да әрекеттер 
жасаған «үйдегі батырларға» қатысты әкімшілік істер қаралады. 
Осы еркеліктері үшін жаза ретінде ескерту не үш тәулікке дейінгі 
мерзімге әкімшілік қамауға алу жазасы тағайындалады. Ал, егер 
тәртіпсіздік бір жыл ішінде қайталанып жасалған болса онда сот 
құқықбұзушыға он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамауға 
алу жазасын қолданады. Аудандық соттың қаулыларымен был-
тырғы жылы 72 құқықбұзушы, биылғы жылдың үш айында 31 
құқықбұзушы жауапкершілікке тартылды.

«Ауруын жасырған өледі» демекші, үйінде болған ұрыс-керісті 
сыртқа шығармай, «Қол сынса, жең ішіндеге» салып жүре беретін  
жеңгейлердің, қызғаншақтықпен не ішімдіктің буымен сүйіп 
қосылған қосағының бет-аузына «макияж» салып беретін тентек-
тердің әрекеті қайғылы жағдайға апарып жатады.

Бұндай жағдайда балалар құқықтарын қорғайтын орган ата-
ана лық міндеттерін орындамайтын ата-ананы сотқа беріп, ата-
ана лық құқықтан айыруды талап етеді. Оны тек қорғаншы мен 
қамқоршы орган ғана емес, баланың ата-анасының біреуі немесе  
прокурор талап етуі мүмкін. 

Алтай өңірі бойынша былтырдың өзінде 23 ата-ана, ал биылғы 
жылдың 3 айында 10 ата-ана кәмелетке толмаған балаларын 
тәрбиелеу және оқыту жөнiндегi мiндеттердi дәлелдi себептерсiз 
орындамағаны үшін Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 127-бабы бойынша сот қаулысымен 
әкімшілік жауапкершілікке тартылған. 

Әрине, шығыстық менталитетке ие қазақ отбасына сай тәрбие-
ге байланысты «Екі жастың ортасына есі кеткен түседіге» салып 
үндемей қалуға да болады. Бірақ, келешек ұрпақты ұлттық  негізде 
тәрбиелеу үшін осы мәселелерге салғырттық танытпай, қоғам бо-
лып атсалысу қажет. 

Жоғарғы Соттың бастамасымен жер-жерлерде ашылып жатқан 
«Отбасылық сот» пилоттық жобасы өз жемісін беріп, болашақта  
елімізде отбасылық мәселелерді шешуге маманданған сот ретінде  
қалыптасса құба-құп. Осындайда тек кезекті сайлау науқанында 
ғана белсенділігін көрсететін, былайғы уақытта қарапайым жұртта 
жұмысы жоқ қоғамдық ұйымдардың осы мәселеге назарын ау-
дарғым келеді. Себебі тату отбасынан келешекте мемлекетіміздің 
өркендеуіне елеулі  үлес қоса алатын,  қайырымды, жігерлі, үлгілі  
ұрпақ шығады. 

А.ИСМАГУЛОВ,
Алтай аудандық сотының төрағасы 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Сауле УТЕГЕНОВА, 
Қызылорда қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы

таңда соттар басқа өңірдегі адамнан қашықтан 
куә ретінде жауап алу мүмкіндігін ұтымды 
пайдалануда. Сұрақ-жауап алынатын адам жер-
гілікті сотқа келіп, сол жерде бейнебайланыс 
арқылы тиісті сотпен байланысқа шықса болға-
ны. Мұндай куәлік ету заңды болып табылады 
және сот тарапынан толық көлемде ескеріледі. 
Бұған қоса, бейнебайланыс жүйесі ісі жүр-
гізіліп жатқан тұлғаның бас бостандығынан 
айыру орындарында және тергеу абақтысында 
отырған сотталған немесе тергеуде жүрген 
адамдарды тасымалдамай-ақ жауап алу үшін 
қолданылады. 

«Виртуалды сот» жобасы аясында іске 
қатысу шылар ұялы телефондары немесе смарт-

Электрондық қызметтерді кеңейту мақса-
тында Жоғарғы Сот интернет-ресурсының «Сот 
кабинеті» сервисінде «Талап қоюды қамтамасыз 
етудің күшін жою туралы өтініш» және «Сот 
процесін кейінге қалдыру туралы өтініш» жібе-
ру үшін жаңа нысандар іске қосылды. Аталған 
қызметтерге «Іс бойынша құжаттар» бөлімінде 
қол жеткізуге болады. Өтінішті жіберу үшін 
ұсынылған нысанды, толтырып оған қажетті 
құжаттарды қоса тіркеп, электрондық цифрлық 
қолтаңбамен қол қойып белгіленген сот орга-
нына жолдау қажет. Өтінішті қарау барысын 
«Менің істерім» бөлімінен көруге болады.

Тағы бір тоқталып кетер жайт, «Сот каби-
неті» сервисінің «Электронды сенімхат» бөлімі. 

шығатын ресми құжаттарды апостильдеу; Сот 
істерін іздеу;  «Талдау» форумы – сот практика-
сын қорыту деп аталатын бөлімдерден тұрады.

Интернет-сервистің ерекшелігі азамат-
тардың өздеріне ыңғайлы кез келген уақытта 
үйінен немесе жұмыс орнынан шықпай-ақ, 
интернет желісі арқылы электрондық циф-
рлық қолтаңбасымен сотқа талап арыздар, 
өтініштер мен шағымдарын электронды түрде 
жолдай алады. Сонымен қатар, бүгінгі таңда 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
ресми сайтында «Сот кабинеті» модулі арқылы 
жеке және заңды тұлғалар және олардың заңды 
өкілдері соттарға электрондық нысандарды 
толтыру арқылы құжаттарын жолдау мүмкін-
дігіне ие болып отыр. Сот органдарымен хат 
алмасу жеке және заңды тұлғалармен қатар 
мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарға 
да қолжетімді болды. 

«Сот кабинеті» адвокаттар мен заңды өкіл-
дер қызметінің тиімділігін арттырып, азамат-
тардың құқықтық мәдениетін нығайтуға жәр-
демдесуде. Сондай-ақ, Жоғарғы Сот соттардың 
халықпен байланысын жетілдіру және «Сот 
кабинетінің» сервистерінің рөлін кеңейту мақ-
сатында адвокаттардың  күнтізбесін жаңғырту; 
«Сот кабинеті» арқылы жіберілетін құжаттар 
мәртебесінің қажетті құрамын кеңейту; сот 
отырысы қатысушыларына жіберілетін хабар-
ламаларды жүйелеу; «Сот кабинеті» сервисі 
арқылы берілетін құжаттардың тізбесін кеңей-
ту; жіберілген хабарламалар бойынша өтінішке/
іске тікелей сілтемені қолдану сияқты қызмет 
түрлерін іске асыруда.

фон, гаджет, планшет тағы басқа сол сияқты 
техника құралдары арқылы сот процестеріне 
виртуалды түрде қатыса алады. Бұл тиімді тәсіл 
Қызылорда қаласының мамандандырылған 
әкімшілік сотында 2018 жылдың тамыз айынан 
қолданысқа енгізіліп, іске қатысушылардың бірі 
басқа облыс орталықтарында болуына орай, 
аймақтарда іссапарларда немесе емдеу меке-
мелерінде болуына байланысты жүзге жуық 
әкімшілік іс қаралған.

Соттарға қолжетімділікті қамтамасыз етуде 
«Сот кабинеті» сервисін дара айтып кеткен жөн. 
«Сот кабинеті» сервисін пайдалану үшін сот ісі-
не қатысушы Қазақстан Республикасы Ұлттық 
куәландырушы орталықтың электрондық цифр-
лық қолтаңбасын алып, тіркелуі қажет. «Сот 
кабинеті» сервисі келесі бөлімдерге бөлінген: 
Сот ісін жүргізу (талап арызды (арызды), апел-
ляциялық/кассациялық шағымды, өтінішхатты, 
сот отырысы хаттамасына ескертпе, қарсы 
талап, пікір және т.б. беру); Өтініш беру; Сот 
органдарына хатты жіберу; Сот органдарынан 

«Сенімхат» бөлімі ашылған бетте «Қосу» бас-
тырмасын басып, сенімхат нысанын, соның 
ішінде өкілдің деректерін толтырса жеткілікті. 
«Электронды сенімхат» бөлігінде сенім біл-
дірушіге электрондық сенімхат жасау кезінде 
іске қатысушы тұлғалардың негізгі құқықтарын 
тізбе түрінде көрсету мүмкіндігі ұсынылған.

Сот жүйесіндегі электронды қызмет түр-
лері бұлармен шектелмейді. Халық үшін 
тиімді жобалардың қатарында сот практикасы-
ның қорытулары мен сот актілері дерекқорын, 
Жоғарғы Соттың нормативтік қаулыларын 
пайдалануға мүмкіндік беретін «Талдау» 
форумын, «Сотқа шақырту қағазы», «Сот құ-
жаттарымен танысу», «Хабарлама бойынша 
сот құжаттарын көру» сервистерін атап өтуге 
болады. Сонымен қатар, «Сот актілерінің 
банкі» атты кеңейтілген сервис іске қосылды. 
Бұл сервис арқылы заңды күшіне енген сот 
шешімдері мен үкімдерін іздеуге болады. Қо-
рыта айтқанда, цифрлық формат ең алдымен 
адам құқығының қорғалуын күшейтеді. 

таспаға жазылып, электронды форматта көрініс 
табуы сот мәжілісі хатшыларының жұмысын 
жеңілдетуге, судьяның және сот процесіне 
қатысушылардың тәртіпке бағынуына ықпал 
етіп, сот төрелігінің ашықтығы мен әділдігіне 
жол ашты. 

Қазіргі таңда сот жүйесін одан әрі жаңғырту 
мақсатында сот жұмысының заманауи формат
тарын және озық электронды сервистер енгізу 
жалғасын тауып отыр. Орал қаласының маман
дандырылған әкімшілік сотында 2018 жылдың 
желтоқсанынан бастап «Виртуалды сот» жобасы 
енгізілді, ол іс жүзінде өзінің тиімділігін дәлел
деді. Мысалы, 2018 жылдың желтоқсан айында 
бейнеконференция және мобильді қосымша

қызметкерінің сотқа келіп ісін тапсырудың және 
сот процесіне қатысатындардың барлығын сот 
залына жинаудың қажеттілігі туындамайды. 
Әкімшілік істер «Сот кабинеті» жүйесімен түсіп, 
тіркелген соң «Виртуалдық сот» жобасы аясында 
онлайн режимде  электрондық форматта қарау 
көзделген. Ағымдағы жылдың наурыз айында 
бастау алған бұл жоба аясында 12 әкімшілік іс 
электрондық форматта қаралды.

Аталған жобалар азаматтар құқықтарының 
сот арқылы қорғалуын қамтамасыз етуді жетіл
діріп, сот ісін жүргізуді жеделдете және жеңілде
те түсері анық. 

Руслан ДЕМЕУОВ,
Орал қаласының мамандандырылған 
әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі

ны қолдану арқылы 34 әкімшілік іс қаралса, 
ағымдағы жылдың үш ай мерзімі ішінде 49 іс 
қаралып, 36 тұлға жауапкершілікке тартылып, 
2 құқық бұзушы қамаққа алынған, 28 адамға 
айыппұл салынып отыр. Сонымен қатар, алты 
тұлғаға ескерту жасалып,  12 іс медиация жо
лымен қысқартылды. 

«Бейнеконференц байланыс жүйесі – бұл 
істерді жедел қарастыру және тараптардың  сот
пен кедергісіз қарымқатынасы үшін оңтайлы 
шешім болып табылады. Сондайақ, бүгінде 
әкімшілік істерді электрондық түрде қарауды және 
сот отырыстарында қағаз тасымалдағыштардан 
бас тартуды және барлық процедуралық құжат
тар мен ісәрекеттерді электрондық форматқа 
көшіруді қамтитын «Электронды сот залын» құру 
жұмысы қолға алынып отыр. Бұл ретте полиция 
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Талдықорғандағы облыстық перинаталдық 
орталықта Бауберіковтер әулетінде дүниеге кел-
ген үшемнің отбасына үш бөлмелі тұрғын үйдің 
кілті сыйға тартылды. Дүниеге келгендеріне 
небәрі 1 айдан енді асқан Алима, Алиша, Аль-
мираны құттықтауға облыс әкімінің орынбасары 
Ақан Әбдуәлиев келіп, Бауберіковтар әулетіне 
облыс әкімі Амандық Баталовтың сәлемін жет-
кізді. Сәбилердің әкесі Дәуреннің қолына Тал-
дықорғандағы коттеджді қалашықтан 3 бөлмелі 
үйдің кілтін табыстап, нәрестелерге арналған 
сый-сияпаттарын қоса ұсынды. 

– Үшемнің дүниеге келуі – үлкен қуаныш. 
Әр баланың өз ризығы бар. Мұндай жағымды 
уақиға Талдықорғанда осыдан 11 жыл бұрын 
болған екен. Енді, міне, биыл осындай зор қуа-
нышқа кенеліп отырмыз. Сондықтан, бұл үлкен 
уақиғаны елеусіз қалдырмай, облыс әкімі Аман-
дық Баталов үш сәбидің ата-анасына тұрғын үй 
кілтін тапсыруды маған жүктеді. Балалар үлкен 
азамат болып өсіп, қуаныштарыңыз ұзағынан 
болсын, – деп тілегін білдірді облыс әкімінің 
орынбасары Ақан Әбдуәлиев. 

Қуанышқа ортақтасып келгендерге ри-

ҮШЕМНІҢ АТА-АНАСЫНА ҮШ БӨЛМЕЛІ ПӘТЕР 
БЕРІЛДІ

зашылығын білдірген сәбилердің әжесі Рая 
Есмұратқызы дәрігерлердің атына да жылы 
лебізін жеткізді. «Үшемге жүкті екені белгілі 
болғаннан бастап Еңлік перинаталдық орта-
лықтың директоры Қанат Жұмашев бастаған 
білікті дәрігерлер ерекше бақылауына алып, күтім 
жасады. Шағын қала Талдықорғанның медици-
насында да мықты кадрлар топтасқанына көзіміз 
жетіп, Аллаға шүкір, бүгін осындай қуанышқа 
куә болып отырмыз. Әлеуметтік саланың да-
муына жағдай жасаған ел басшыларына, облыс 
жетекшілеріне шын жүректен ризашылығымды 
білдіремін», – деді Рая әже. 

Осы сәтте облыс әкімі Амандық Баталов Дәу-
ренмен, Еңлікпен телефон арқылы сөйлесіп, ізгі 
тілегін жеткізіп, жақсылық тіледі. 

Алима, Алиша, Альмира – Дәурен Серікұлы 
мен Еңлік Қайсарованың тұңғыштары. Дәурен 
шағын кәсіппен айналысса, Еңлік – қаладағы 
№12 мектепте мұғалім. 

Перинаталдық орталық мамандарының ай-
туынша, сәбилердің де, анасының да денсаулығы 
жақсы. «Нәрестелер 2.300, 2.100 және 1.750 кг 
салмақпен дүниеге келген. Қазір жағдайлары 
жақсы, дамуы қалыпты», – дейді дәрігерлер. 

Үшемге берілген үш бөлмелі тұрғын үй Тал-
дықорғандағы жаңадан салынған коттеджді қа-
лашықтан кілті тапсырылған ең алғашқы үй екенін 
атап өтуге болады. 

Алматы облысы әкімінің 
баспасөз қызметі

– ҚР Президентінің кезектен тыс 
сайлауы биыл қалай жүзеге асуы 
мүмкін?
– Қазақстандағы бұл Президенттік 

сайлау билік транзитінің басталуына бай-
ланысты кезектен тыс өтейін деп жатыр. 
Қазір біздің саяси өмірімізде постназар-
баевтық билік транзиті орын алып отыр. 
Елбасы 2019 жылдың 19 наурызында 
сағат 19-да президенттік биліктен кеттім 
деп жариялады. Конституция бойынша 
Сенат төрағасы спикер Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Президент болып тағайында-
лып, оған Парламент келісім берді.

Менің ойымша, Президент сайла-
уын асықпай 2020 жылғы желтоқсан-
ның бірінші жексенбісінде де өткізуге 
болушы еді. Бірақ, билік осылай деп 
шешті. Оны Парламент қолдап отыр. 
Сондықтан Қазақстан халқы қазір ке-
зектен тыс Президент сайлауына дайын-
далуда. 

Президенттік сайлауға үміткер боп 
қатысатын азаматтарды саяси патиялар 
немесе қоғамдық қозғалыстар ұсынады.  
Бірақ, президенттікке ұсынылу барысын-
да 100 мың адамның қолын жинауы қажет. 
Одан кейін ол міндетті түрде мемлекеттік 
тілді білуі, 5 жыл мемлекеттік қызметте 
істеуі және 15 жыл Қазақстанда тұруы 
керек. Биліктегі азаматтардың ондай та-
лаптарды орындауы қиын. Мысалы,  биз-
нес пен саяси элита өкілдері мемлекеттік 

Сайын БОРБАСОВ, саясаттану ғылымдарының докторы:

«БІЗДЕ КЕЗДЕЙСОҚ АДАМДАР 
САЙЛАУДА ЖЕҢІСКЕ 
ЖЕТЕ АЛМАЙДЫ»
тілден емтиханды Нұрсұлтан Назарбаев 
сияқты тапсыра алмайды. Ал, енді Қа-
сым-Жомарт Кемелұлы менің ойымша 
осы талаптардың бәріне сәйкес келеді. 
Сондықтан ол міндетті түрде ұсынылады 
және халықтың басым дауысын алатын 
шығар деген болжамым бар. Себебі, оны 
Елбасының өзі қолдап отыр. Елбасы 
қолдаған соң оның артында тұрған «Nur 
Otan» халықтық демократиялық партиясы 
қолдайды. Облыс, аудан, ауыл әкімдері 
түгелдей дерлік партия мүшелері. Сон-
дықтан, әкімшілік ресурсының барлығы 
Қ.Тоқаев жағында болады. Ол 90 пайыз 
болмағанмен 60-70 пайыз көлемінде 
бірінші турда-ақ жеңіске жетеді деп ой-
лаймын.  

– ҚР Президенті сайлауының та-
рихына көз жүгіртсек бізде оған бір 
емес, бірнеше рет үміткер болғандар 
ғана емес, онда өз дауысын басқа 
үміткерге  бергендері де бар екен.
–  Экологиялық қозғалыс төрағасы 

Мэлс Елеусізовты айтып отырсыз ғой. 
Ол кісі биыл да қатысам деп айтыпты. 
Ал енді оның сол кезде мен өз дауысым-
ды Н.Назарбаевқа бердім дегені дұрыс 
болмады. Бізде Президент қана емес, 
Парламент сайлауына да кейде үміткер-
лердің жеңіл-желпі қарау үрдісі бар. Бұл 
демократиялық мемлекеттерге жат. Әр 
сайлау тағдырлық маңызға ие дүние. Ол 
қоғамның дамуын айқындайтын, қоғамды 
дұрыс бағытқа бағыттайтын ең озық, ең 
білгір, ең сұңғыла, ең патриот, ең отан-
шыл адамдардың билікке келетін сайлауы 
болу керек. Сонда ғана қоғам дұрыстала-
ды. Сондықтан оның дұрыс өтуі, трансфе-
рентті болуы, ашық болуы, дауыстардың 
дұрыс саналуы, сайлауға халықтың келуі, 
дауыстың ұрланбауы, бір адам басқа 
адамның орнына дауыс бермеуі, сайлау 
заңдылығының толық сақталуы халықты 
тәрбиелейді. Бұл әділеттіктің жолындағы 
дүниелер. Сондықтан  Қазақстан халқы 
сайлауға өте мұқият болуымыз керек. 
Онда осы уақытқа дейінгі қателіктерді 
қайталауға болмайды. 

– Сайлаудың билікке лайықты 
адамдардың келуіне көмектес
кенімен, кездейсоқ адамдардан 

қорғауға ешқандай кепілдік бере 
алмайтынын да жоққа шығаруға 
болмайды ғой?
– Қазақстанда бұл қауіп жоқ. Қа-

зақстандағы сайлаудың ерекшеліктері 
оған билікке жақын жүрген адамдар 
келеді. Бізде кездейсоқ адамдар сайлау-
да жеңіске жете алмайды. Себебі біздің 
халықтың менталитеті бойынша  бизнес 
пен саяси элита бұрын билікте болған, 
сыналған тәжірибесі бар, халыққа цере-
моналдық тұрғыдан көрінген адамдарды 
ғана президенттікке ұсынады. Қазақстан 
халқы ешуақытта көлденең көк аттыға 
дауыс берген емес. Мысалы, сайлауға 
бір емес бірнеше рет қатысқан Жақсы-
бай Бәзілбаев деген азаматты мен жақсы 
танимын. Өте білімді азамат, бірақ оның 
артында ешбір әлеуметтік күш жоқ. Ол 
көп болса 1-2 пайыз дауыс алады. Одан 
артық ала алмайды. Себебі ол билікте 
болған жоқ. Саяси элитадағы танымал 
тұлға емес. Қазақстанда  халық  тек таны-
мал фигураларға ғана дауыс береді. Енді 
сол үрдіс Тоқаевқа да байланысты қайта-
ланады деп ойлаймын. Себебі ұзақ жыл-
дар бойы билікте келе жатыр. Қазақстан 
халқына  ғана емес, шет елдерде де зор 
құрметке бөленген адам. Соның өзі оған 
біраз дауыс әпереді. Жастар да оны жек 
көрмейді. Ол бірінші өте жаңашыл адам. 
Екінші, бірнеше шет тілін біледі. Үшінші, 
қазақи ортадан шыққан. Сондықтан оның 
мүмкіндігі өте  жоғары.

– Кей кезде сайлауға үміткер 
болғандардың қол жинау барысын-
да тізімін өткізген 100 мың адамның 

дауысын сайлауда жинай алмай-
тындары жиі кездесіп жатады.  Оны 
қалай түсінуге болады?
–Бұл олардың қол қоюды ашық, заң 

негізінде адал жүргізгеніне күмән кел-
тіреді. 

– Қоғам ашық болмаса оны 
жеке адамның немесе партияның 
диктатурасы алмастырады деген 
түсінікке қалай қарайсыз?
–  Бізде қоғамды  ашық деп те, жабық 

деп де айта алмайсың. Біз әлі де болса 
транзиттік демократиядағы қоғамбыз. 
Бізде толыққанды демократия орнаған 
жоқ. Толыққанды демократия дегеніміз 
не? Онда адамдардың сайлау құқығы 
шектелмеу керек. Партиялық тізім деген 
демократиялық елдерде жоқ. Онда кез 
келген адам  өзін-өзі ұсына алады. 100 
мың адамның қолын жинау, мемлекеттік 
тілді білу деген талаптар да жоқ. Біздегі 
артық талаптардың өзі демократияның, 
адам құқықтары мен бостандықтары-
ның әлі де шектеулі екенін  көрсетеді. 
Сондықтан, демократиялық елдер Қа-
зақстанды авторитарлық мемлекеттердің 
қатарына жатқызады. Оны биліктің өзі 
де мойындайды. Қазақстанда негізінен 
«Nur Otan» халықтық демократиялық 
партиясы билік жүргізіп отыр. Оның ли-
дері Нұрсұлтан Назарбаев шешуші рөл 
атқаруда. Сондықтан бізде барлық мәселе 
бір адамға ғана тіреліп жатады. 

Бізде шын мәніндегі диктатура да 
жоқ. Диктатура деген таңнан кешке дейін 
адамдарды әрбір сөзі үшін қудалау ғой. 
Осы сөзім үшін мені ешкім қудаламайты-

нын білем. Себебі бізде белгілі дәрежеде 
сөз бостандығы бар. 

– ҚР Тұңғыш Президентінің 
«адам еркін болмайынша – қоғам 
еркін болмайды. Қоғам еркін бол-
майынша – ой еркін болмайды. 
Ойың еркін болмайынша – ісің алға 
баспайды» деген сөзі бар еді. 
–  Сіз өте дұрыс аңғарғансыз. Қоғам 

еркін болмайынша – сана  еркін болмайды. 
Ал, сана еркін болмайынша – қоғам дұрыс 
дамымайды. Біздің қоғамды кері кетіріп 
отырған, дамуына тежеу боп, тұсау салып 
отырған осы құбылыс. Шын мәнінде бізде 
осындай еркіндіктер жоқ. Неге оппози-
цияға еркіндік бермеске? Оппозиция жау 
емес қой. Мықты болсаң оппозицияны 
қудалама, еркін сөз, ой, пікір, теория 
бәсекесінде  оның қатесін дәлелдеп бер. 
Сонда сені халық жақтайды. Оппозиция 
қоғамдағы аурулардың, кемшіліктердің 
бетін ашады. Біз осыны ғалым ретінде өз 
еңбектерімізде, мақалаларымызда талай 
рет жаздық. Ауырған адамға жазылу үшін 
дәрі қандай керек болса, қоғамға оппо-
зиция да сондай керек. Оппозиция түрлі 
ауруларға қарсы дәрі. Демократиялық 
қоғамның ең басты атрибуттарының бірі. 
Оппозиция болмаса қоғам дамымайды. 
2010 жылға дейін Қазақстан қоғамында 
экономикалық өрлеу болды. Біз осы қоғам-
ның бостандықтарын шектей бастағаннан 
кейін экономикалық даму да шектелді. 

Яғни – рухани, демократиялық бостан-
дық, адамдардың санасының бостандығы 
түптің түбінде материалдық дамуға әке-
леді. Неге батыс мемлекеттері бай? Өйт-
кені  оларда адамдардың ойы бай, қиялы 
бай. Қиял болмай даму болмайды. 

– «Егер саяси оппозиция болма-
са, онда оны болдыруға тырысу ке-
рек» деген пікірге қалай қарайсыз? 
– Өкінішке орай бізде сөз бір жақта, 

іс бір жақта. Коммунистік партияның  
қателіктерін қазір біз Қазақстан қоға-
мында қайталап жатырмыз. Біз пікірге 
ден қоятын билік құруымыз керек. Сол 
билік қана бәрін дұрыс ұйымдастыратын 
болады. Онсыз бәсекеге қабілетті 30 елдің 
қатарына қосыла алмаймыз. Бізде жақсы 
идеялар көп, бірақ «біз бәрінен озып жа-
тырмыз» деген, артық мадақ пен марапат 
та көп. Кеңес одағы кезінде біз кемелден-
ген социализм, коммунизм құрамыз деп 
мақтандық. Бірақ, бірде-бірін орындамай, 
ең соңында өзі құлап түсті. Біз осыдан сақ 
болуымыз керек. 

– Билік деген ең алдымен жауап-
кершілік емес пе?
– Әрине жауапкершілік. Билікке кел-

ген адам белгілі дәрежеде өз мүддесін 
ойлайды. Билік иелерінде жоғары жалақы 
болғаны жөн. Үлкен билікте тұрып кіш-
кентай жалақы алатын болса ол дұрыс 
болмайды. Содан кейін ол жалақысына 
сәйкес жұмыс істейтін болады. Д.Қонаев-
ты неге ел әлі есінен шығармай құрметпен 
қарайды. Себебі адал болды, халқына 
қыз мет жасады. Өлгенде артында бір-ақ 
үйі қалды. Басқа түк те қалған жоқ. 

– Әр сайлаудың өз технология-
сы болады. Бұл жолғы Президент 
сайлауының қандай ерекшеліктері 
болуы мүмкін?
– Сайлауға берілген мерзім өте аз. 1,5 

айда барлық үміткер бірдей өз имиджін 
қалыптастырып үлгермейді. Бұл сайлауда 
кімде имидж бар сол жеңеді. Қалғаны 
өзін халыққа көрсетіп үлгермейді. Бұл 
сайлау дың ерекшелігі осы. Сондықтан 
билік өз қолындағы мүмкіндікті пайдала-
нып, өзінің өкілін президенттікке өткізіп 
алайын деп отыр. Бұл шындық. Оның 
жасырып,  жабатын ештеңесі жоқ. Басқа 
кандидаттар халыққа жағатын имиджін 
жасап, өзін таныстырып үлгермейді.

– Сайлауды электронды жүйеде 
өткізуге бола ма?
– Әлемнің дамыған елдерінің бәрі де 

қағаз бюллетенмен дауыс береді. Ең демо-
кратиялық ел саналатын АҚШ-тың өзінде 
электрондық сайлау деген жоқ. 

Сайлауды электронды жүйеде өткізуге 
бола ма деген кезде мәселенің бәрі қоғам-
ның ашықтығына келіп тіреледі. Сайлау 
комиссиясы мүшелерінің дауыс беруге  
келмеген адамдардың бюллетендерін заң-
сыз пайдаланған жағдайлары бізде бұған 
дейін аз болған жоқ.  Бізде жергілікті 
билік органдары өз сайлаушылары дауыс 
беруде белсенді болды деп жоғарыға 
есеп беруге әбден үйренген. Оның бәрі 
кеңестік жүйенің синдромы. Бұлай істеу-
ге болмайды. Әрбір сайлау участогы мен 
округы сайлауды барынша әділ өткізуге 
күш салуы керек. 

«Экзит пул» деген бар. Онда сайлау-
шылардан бақылаушылар кімге дауыс 
бердіңіз деп сұрап, алдын ала болжай-
ды. Оның болжамдары әрдайым дұрыс 
шығып тұрады. Мәселен, Украинадағы 
Президент сайлауының бірінші кезеңінің 
қорытындысын экзит пул бір апта бұрын 
болжап берді. 

– Сайлауда біздің саясаткерлер  
неге белсенді емес?
– Олар жеңіске жете алмайтынын бі-

леді, өйткені арттарында партиялар тұр-
ған жоқ. Сондықтан, сайлауға қатыспайды 
ғой деп ойлаймын. Егер өз партиясының 
серкесі болса неге сайлау ға қатыспасқа. 
Өкінішке орай біздегі партиялардың бәрі 
үкімет жағындағы партиялар. 

– Билік кезектен тыс бұл сайлау-
ды негізінен экономикалық жағдай-
ға және шетелдік инвесторлармен 
байланыстыруға тырысуда. 
– Оның бәрі бос сөз. Инвесторларға 

сайлаудың ешқандай  қатысы жоқ. Егер 
қоғамда тұрақтылық  болса, өзіне жағдай 
жасалса болды. Оларға сен бір емес бірне-
ше сайлау өткізесің  бе бәрібір.

– Қазақстандағы соңғы сайлау
ларда Алматы жұртшылығының 
белсенділігі өте төмен екені байқа-
лып жүр. 
– Менің болжамымша, сайлаушы-

лардың қатысуы биыл да Алматыда 40 па-
йыз, ал, Қазақстанда 82 пайыз шамасын да 
болуы мүмкін. Алматы жұртшылығы ның 
биліктен көңілі қалған. Олар бұған бас 
ауыртып қайтем, бәрі онсыз да белгілі 
ғой дейді. 

Жалпы бұл көзқарас дұрыс емес. Олар 
жақсы болсын, жаман болсын сайлауға 
қатысты өз пікірін оған қатысу арқылы 
ашық білдіруі керек.  

– Биылғы Президент сайлауын-
да үміткерлікке ұсынылып жатқан-
дар арасында жастардың төбе көр-
сете бастауын қалай бағалайсыз?
–  Ол дұрыс. Жастар мұнда жеңбесе де 

зор саяси тәжірибеден өтеді. Халыққа да 
үлкен қуаныш сыйлайды.

– Кандидаттардың бағдарлама-
ларынан биыл қандай да бір жаңа-
лық күтуге бола ма?
– Креативті жастар жаңалық жасай 

алады. Мысалы, жанар-жағар май баға-
сын арзандату, ол үшін жаңадан бірнеше 
мұнай өңдеу зауыттарын ашу көп адам-
ның көңілінен шығар еді. Сол сияқты көп 
балалы аналарға берілетін жәрдемақы 
мөлшерін ұлғайту мәселесі. Біздің ға-
лымдар көп балалы аналарға берілетін 
жәрдемақының мөлшерін есептеп, оның 
әрбір балаға 42 мың көлемінде берілу 
керек екенін айтуда. Сол сияқты Алматы-
ның экологиясын жақсартуда жылу энер-
гетикасы  станцияларын газға көшіруден 
ғана экологияны 2 есе жақсартуға болады 
екен. Ал, бензин сапасын жақсартсақ 
оны тағы 2 есе жақсартуға мүмкіндік бар 
көрінеді. Осындай ерекше ұсыныстар жа-
сайтын адамның бағдарламасы халыққа 
ұнары күмәнсіз.  

– Президент сайлауына қаты-
сатын адамдардың сайлау алды 
бағдарламасын жүзеге асыруына 
заңнамада қандай да жауапкершілік 
қарастырылған ба?
– Қазіргі таңда бұл үшін жауапкер-

шілік заң жүзінде қаралмаған. Президент-
тік бағдарлама ең алдымен моральдық 
жауапкершілік қой. Сөз бен ісің бір болса 
саясатың да жақсы болады. Жалпы, бізде 
сөз бен істің арасындағы алшақтық сая-
сатты өрге бастырмай келе жатыр ғой. 

– Әңгімеңізге рақмет.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

Шын мәнінде бізде осындай еркіндіктер жоқ. Неге 
оппозицияға еркіндік бермеске? Оппозиция жау емес 
қой. Мықты болсаң оппозицияны қудалама, еркін сөз, 
ой, пікір, теория бәсекесінде оның қатесін дәлелдеп бер. 
Сонда сені халық жақтайды. Оппозиция қоғамдағы ауру-
лардың, кемшіліктердің бетін ашады. Біз осыны ғалым 
ретінде өз еңбектерімізде, мақалаларымызда талай рет 
жаздық. Ауырған адамға жазылу үшін дәрі қандай керек 
болса, қоғамға оппозиция да сондай керек. Оппозиция 
түрлі ауруларға қарсы дәрі. Демократия лық қоғамның ең 
басты атрибуттарының бірі. 
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Семинар-тренинг 

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – 
УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Балқаш қалалық соты «Тіл
дер орталығы» мекемесімен 
бірлесіп, «Латын графикасын
дағы мемлекеттік тіл» тақыры
бында семинар тренинг өткіз
ген болатын. Аталмыш шараға 
қалалық соттың судьялары мен 
сот мамандары қатысты.

Елбасының «Болашаққа 
бағ дар: рухани жаңғыру» ма
қа ласында қазақ тілін біртін
деп латын әліпбиіне көшіру 
жұмыс тарын жүргізу мәселесі 

күн тәртібіне қойылғаны мәлім. 
Осыған орай, семинарға қа
тысушылар латын әліпбиінің 
қазақ тілін дамытуда маңы
зы зор екендігіне тоқталды. 
Сондайақ жаңа әліпби қазақ 
тілінің қолданысын кеңейтуге 
әсер ететінін, ғылым мен тех
ника тіліне төл дыбыстарымыз
ды енгізу латын таңбалары 
ар қылы өз шешімін табатыны 
атап өтілді.

Семинар тренингте әдіскер

МЕЖЕ

лер латын әліпбиінің орфогра
фиялық, орфоэпиялық заң
дылықтарға байланысты ем ле 
ережелерімен таныстыр ды. 

Жаңа әліпбидің кейбір линг
вофонографиялық ерек шелік
терін, латын графикасына 
көшу тәжірибесін, латын әліп

биіне ауысудың ұтымды жол
дарын, латын графикасына 
көшу барысында қазақ тілінің 
жаңғыруы мен сөйлеу мәдени
етін атап өтті. Олар латын гра
фикасына көшу уақыт талабы 
екенін айтып, оған ауысудың 
рөлі мен маңыздылығын түсін
дірді.

Шара барысында әдіскер 
Лаура Юсупова латын әліпбиі 
бойынша Емле ережесімен, 
Емле ережесіндегі шеттілді кір
ме сөздерді меңгеруге бағыт
талған тренинг жұмыстарын 
жүргізді. Латын әліпбиі әріп

терінің қазақша нұсқасында 
айтылуы мен жазылу әдіс
терімен таныстырды.  

Семинарға қатысушылар
ға жаңа әліпбиді қолданудың 
әдістемесі ұсынылып, жазу 
барысында латын графи
касын қолдануға дағдыла
ну арқылы оның дамуына 
жағдай жасау керек деген 
ұсыныс білдірді.

Гүлмира ЖАКУПОВА,
Балқаш қалалық 

сотының судьясы
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

СОТ БЕДЕЛІН КӨТЕРУ – 
БАСТЫ МАҚСАТЫМЫЗ

Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген 
алғашқы күндерден бастап сот жү

йесін  жетілдіру, судьялардың кәсіби 
біліктілігін  арттыру мақсатында көп

теген реформа қабылданып, нақты 
жоспарлар жүзеге асырылды. Ең 

бастысы, осы бағдарламалар нәтиже
сінде соттар мен судьялар іс жүзіндегі 

тәуелсіздікке қол жеткізіп, сот сала
сы еліміздегі басты құқық қорғау 

жүйесі болып қалыптасты. Тәуелсіз 
сот құрылымын қалыптастыру мен 

жетілдіру бағытында көптеген батыл 
қадамдар жасалып, игі бастамалар 

қолға алынды. Тіпті, көптеген да
мыған елдерде жасалынбаған замана
уи өзгерістер енгізіліп, үлкен маңызды 

шаралар іске асырыла бастады.

ДАУСЫЗ ІСТЕРДІ 
НОТАРИУСТАР 

ҚАРАЙДЫ
Ағымдағы жылғы 21 қаңтарда «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот 
жүктемесін оңтайландыру және қылмыс тық заңнаманы одан әрі ізгілен-
діру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңына қол қойылды. Заңнама негізінде Елбасы судьялар жүктемесін 
азайтып, сапаға мән беруді тапсырған-ды. 

Аталған заңнама Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асановтың бастамасымен 
«Сот төрелігінің жеті түйіні» жобасы шеңберінде атқарылған жұмыстың 
нәтижесі десек болады. Ол өзгерістер соттардан даусыз істерді алып 
тастау арқылы судьялардың күрделі істерге көп көңіл бөлуіне мүмкіндік 
беруді, соттар жүктемесін 70 пайызға азайтуды көздейді.

Нақтырақ айтқанда, аталған заңнамамен Азаматтық процестік ко-
декске, Нотариат туралы заңға енгізілген өзгерістерге сай, бұрын сотта 
бұйрықтық іс жүргізу тәртібімен қаралған бірқатар даусыз талаптар 
нотариустарға берілді. Атап өтсек, нотариат куәландырған мәмілеге не-
гізделген міндеттемені орындау туралы; жазбаша мәмілеге негізделген 
міндеттемені орындау туралы; ломбард кепіл беруші-борышкерге қой-
ған, кредитті қайтару мерзімі өткен соң кепіл нысанасына өндіріп алуды 
қолдану туралы; қосымша шығыстарды өндіріп алу туралы талаптарды 
қоспағанда, «Тұрғын үй қатынастары туралы» ҚР заңында бекітілген 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған міндетті 
шығыстарға қатысудан жалтаратын үй-жайлар (пәтерлер) меншік ие-
лерінен берешекті өндіріп алу туралы; төлеу мерзімі басталған, жария 
шарттар негізінде нақты тұтынылған көрсетілетін қызметтер (жылумен, 
сумен жабдықтау және басқа) үшін, сондай-ақ, өзге де шарттар негізінде 
белгіленген тарифтерге сәйкес көрсетілетін қызметтер үшін берешекті 
өндіріп алу туралы; жұмыскерге есепке жазылған, бірақ төленбеген 
жалақы мен өзге де төлемдерді өндіріп алу туралы даусыз талаптар бо-
йынша берешекті өндіріп алу нотариуспен берілген атқарушылық жазба 
немесе тиісті қаулы негізінде жүргізілетін болады. Бұл жерде аталмыш 
атқарушылық жазба негізінде тұрақсыздық айыптарын (өсімпұлдарды), 
пайыздарды өндіріп алу жүргізілмейді.

Атқарушылық жазба жасағаннан кейін немесе тиісті қаулы шығарған-
нан кейін нотариус келесі жұмыс күнінен кешіктірмей борышкерге 
олардың көшірмесін табыс етеді немесе байланыс құралдарын пайда-
лана отырып, борышкердің электрондық пошта мекенжайы бойынша 
немесе белгілі тұрғылықты жері бойынша жібереді. Егер борышкер атқа-
рушылық жазба немесе тиісті қаулымен келіспесе, ол оның көшірмесін 
алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оны шығарған нотариусқа 
хабарламасы бар мәлімделген талапқа байланысты қарсылығын жазбаша 
түрде жіберуге құқылы.

Ал, нотариус өз кезегінде мәлімделген талапқа байланысты қар-
сылықты алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей атқа-
рушылық жазбаның немесе тиісті қаулының күшін жою туралы қаулы 
шығарады және оның көшірмесін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей 
өндіріп алушыға, борышкерге табыс етуге немесе жіберуге тиіс. Егер жа-
салған атқарушылық жазба немесе тиісті қаулы борышкердің қарсылығы 
бойынша нотариустың қаулысымен күшін жоймаса, оларға дау айту сот 
тәртібімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар, атқарушылық жазбаны 
жасағаны үшін нотариусқа төленуге тиісті сома борышкерден негізгі 
қарызымен бірге өндірілуге жатады, егер олар ескертпе түрінде болса, 
пошта қызметі де өндіріледі. Заң шығарушы азаматтар үшін өндірілетін 
соманың 0,2 пайызы көзделген, бірақ 0,5-тен төмен және 50 АЕК-тен 
жоғары болмауы тиіс. Заңды тұлғалар үшін, өндірілетін соманың 1 па-
йызы, алайда 1-ден төмен және 100 АЕК-тен жоғары болмауы тиіс. 

Бұл өзгерістер сот жүктемесін азайтуда, сот төрелігінің сапасын 
арттыруда және нотариус арқылы даусыз талаптарды шешуде оң нәтиже 
береріне сенім мол.

М.ШҮКІРОВ,
Жаңақала аудандық сотының судьясы 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Сот жүйесінде «Медиация туралы» 
заңды өз деңгейінде жүзеге асырып, 
бітімгершілік рәсімдерін арттыру мақ-
сатында бірқатар шаралар атқарылып 
жатыр. Медиация – сот төрелігін жүзеге 
асыру процесін оңайлатуға, басы артық 
бюрократиялық рәсімдерден арылуға, сот 
жұмысын жеңілдетуге, дауларды соттан 
тыс реттеу институтын дамытуға, бол-

туралы» заңымыз  аты бөлек болғанымен, 
қазақ халқы үшін жат дүние емес. Ол да-
рабоз билеріміздің дәстүрлі билік жүргізу 
тәсілінің заңды жалғасы.

Елімізде «Медиация туралы» заңның 
қабылдануы, бітімгершілік институ-
тының дамуы – өркениетке бет түзеген 
қоғамымызда оң өзгерістер енгізіліп 
жатқанының айқын көрінісі.

Медиацияны жүргізу тараптардың 
өзара келісімі бойынша және олардың 
арасында медиация туралы шарт жа-
салған кезде жүзеге асырылады. Медиа-
цияны жүргізу тілін тараптар медиацияны 
жүргізу барысында пайдаланылатын тіл 
немесе тілдер туралы өздерінің қалауы 
бойынша уағдаласа алады. Егер тарап-
тардың бірі медиацияға жүгіну туралы 
ұсынысты жазбаша түрде жіберсе және 

оны жіберген күннен бастап он күн ішін-
де немесе ұсыныста көрсетілген өзге де 
орынды мерзімде медиация рәсімін қол-
дануға басқа тараптың келісімін алмаса, 
мұндай ұсыныс қабылданбаған болып 
есептеледі. Медиацияны жүргізу үшін та-
раптар өзара келісім бойынша бір немесе 
бірнеше медиаторды таңдайды. 

Бітімгер медиация жүргізу барысында 
екі жаққа да құқықтарының бірдей екенін 
түсіндіргені жөн. Медиация жүргізу ал-
дында медиатор оған дайындық жасайды. 
Тараптарды тыңдап, даудың шығу себебін 
айқындау үшін екі жақтың пікірін толық 
тыңдап, қажетті мәлімет жинайды.  

Бүгінгі күні дауларды медиация арқы-
лы шешу күн тәртібіндегі өзекті мәселе. 
Бұл бағытта Сырдария аудандық соты 
нақты жұмыстар атқарып келеді. Мәсе-

БИЛІК АЙТУДЫҢ ОЗЫҚ ӨНЕГЕСІ
МЕДИАЦИЯ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.Назарбаевтың мемлекет пен 
қоғамды жаңғыртуға бағытталған «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарының 2-бөлімінде, «Цифр-
лы Қазақстан», «Рухани жаңғыру» бағдарла-
маларында сот жүйесін жетілдіру мәселелері  
де қамтылған. 

Аталмыш бағдарламалар негізінде ҚР 
Жоғарғы Сотының төрағасы Ж.Асанов ұсын-
ған сот саласын жетілдірудің жеті түйінін бел-
гілеп, оларды орындау бойынша бірнеше пи-
лоттық жобалар ұсынылған болатын. Жоғарғы 
Сот дайындаған «Бейнелі сот», «Судьялар-
дың сот актілерін түсіндіруі», «Соттардағы 
татулас тыру рәсімдері», «Судья көмекшілері» 
жобалары бұл күнде аудандық және қалалық 
соттардың тәжірибесіне енгізіліп, сынақтан 
өтуде.

Сот жүйесін жетілдірудің жоғарыда 
атал ған бағдарламаларына сәйкес, Алматы 
қаласы Бостандық аудандық сотында бір-
неше пилоттық жоба қолға алынды. Қазіргі 
кезде тәжірибеге енгізілген бұл жобалар 
азаматтардың сот төрелігіне қолжетімділі-
гін, соттарда ақпараттық технологиялардың 
кеңінен қолданылуын арттыра түсуде. Осы 
жобалардың арқасында сот өндірісіндегі 
қағазбастылық азайып, жалпы сот өндірісі 
жеңілдеп, сот істерін жүргізуге нақты қа-
дамдар жасалуда.

Бостандық аудандық сотының күту за-
лында фронт-офис ашылып, онда «Төрелік» 
жүйесіне қосылған компьютермен, принтер-
мен, көшіру аппараттарымен жабдықталған 
reception-қабылдау орны ұйымдастырылған. 
Осында сот маманы келушілердің барлық 
сұрақтарына жауап беріп, қажетті ақпарат 
алуға көмектеседі. Бұл судьялар мен сот 
мәжілісі хатшыларының жұмысын жеңіл-
детіп, орынсыз арыз-шағымдардың азаюына 
себеп болуда.

Соңғы жылдары сот жүйесінде тараптар-
ды татуластыру, дауларды бейбіт жолмен өза-
ра келісімге келтіру арқылы шешу шаралары 
қарастырылуда. Соның бір – «Соттардағы 
татуластыру рәсімдері» жобасы бойынша 
Бостандық аудандық сотында татуласты-
рушы судья жұмыс жасауда. Аудандық сот 
төрағасының өкімімен тағайындалған судья  
Г.Талапова жобаны жүзеге асыру барысында 
2018 жылдың 28 маусымынан бері татулас-
тырушы судья ретінде 1367 өтінішті қарап, 
110 өтініш бойынша медиативтік келісім 
жасаған. Медиативтік келісімге  келуіне 
орай мемлекеттік бюджеттен тараптарға 
жалпы сомасы 1 510 799 теңге баж салығы 
қайтарылды.

Сот саласын дамытудағы жаңа бастама-
ның бірі – «Сот актілерін түсіндіру» жобасы 
бойынша атқарылған жұмыстар бұл жобаның 
өміршеңдігін көрсетіп отыр. Бостандық ау-
дандық сотында аталған жоба бойынша жау-
апты болып тағайындалған судья О.Каракузи-
ева 2018 жылдың 1 қаңтарынан 2018 жылдың 
31 мамырына дейін 351 азаматтық іс қарап, 
оның 125-сі бойынша шешім шығарған, 42 
іс қысқартылған тәртіппен қаралған. Жалпы, 
талап арыз тәртібімен қаралған 83 іс бо-
йынша сот шешімі жария етілгеннен кейін 
шешімді тараптарға түсіндірген. Нәтижесін-
де, сот шешіміне келтірілетін апелляциялық 
шағымдар саны азайған.

«Виртуалды сот» жобасы сот жүйесіндегі 
жаңа бастама, заманауи үрдіс болып табыла-
ды. Аталмыш жоба енгізілген 2018 жылдың 
қараша айынан бүгінгі күнге дейін Бостандық 
аудандық сотында қаралған 5732 азаматтық 
істің 43-і жаңа технологияларды, яғни, мо-
бильдік қосымшаларды пайдалана отырып, 
жаңа жоба бойынша қаралған.

Ұлт жоспарының заң үстемдігін қамта-
масыз етуге арналған 2-бөлімінің  20-қа-

дамы бойынша барлық сот процестеріне 
бейне және дыбыс таспаға жазу шараларын 
мін детті түрде енгізу қарастырылған. Осы 
жоба бойынша сот залдары ақпараттық 
технологияның соңғы үлгілерімен, бей-
нежазбалармен жабдықталған. Сот про-
цестері бейнежазбаларға жазылады және 
оларға өзгеріс енгізу мүмкін емес. Бұл 
сотқа жүгінушілердің құқығы мен заңды 
мүдделерін қорғауға әрі сот процестерінің 
уақытында өтуіне мүмкіндік беріп, сотқа 
қатысушы тараптардың сотта тәртіп сақта-
уын қамтамасыз етеді.

Жалпы, сот жүйесінде инновациялық 
технологиялар кеңінен пайдаланылуда және 
өзінің тиімділігі мен артықшылығын дәлел-
деуде. Солардың бірі – «Сот кабинеті» бү-
гінгі таңда жұртшылыққа кеңінен танымал  
болып отыр. «Сот кабинеті» арқылы азамат-
тар мен заңды тұлғалар талап арыздарды, 
өтініштер мен апелляциялық шағымдарды, 
наразылықтарды, баж салықтарын тікелей  
электронды түрде соттарға жолдайды және 
өздеріне қажетті сот шешімдері мен үкімдерін  
шығарып ала алады. Осылайша сот жүйесінде 
жаңа технологияларды қолдану соттардың 
ашықтығын, қолжетімділігін қамтамасыз 
етуде. 

Бостандық аудандық сотында атқарылып 
отырған осындай жұмыстар соттың халық 
алдындағы беделін күшейтіп, сенімін артты-
рары анық. Өйткені, жүктелген міндеттерді 
жүзеге асырып, сот беделін көтеру – бас ты 
мақсатымыз. Демек, алдағы уақытта да Бо-
стандық аудандық соты заман ағымға  ілесе 
отырып, осы бағыттағы заманауи шараларды 
одан әрі  жүргізе бермек.

А.БАЯНОВ, 
Алматы қаласы Бостандық 

 аудандық сотының төрағасы

лен, бүгінгі күні «Достық үйі» ғимара-
тында орналасқан «медиация кабинетін-
де» медиаторлар халыққа қызмет етуде. 
Жоғарғы Соттың сотсыз татуласу орта-
лығы жобасын құру ұсынысы негізінде, 
«Татуласу: сотқа дейін, сотта» пилоттық 
жобасы шеңберінде Сырдария аудандық 
сотының ұйымдастыруымен бірқатар 
шаралар өткізілді.

Сөз соңында статистикалық мәлімет-
тер келтіре кетсек, Сырдария аудандық 
сотында 2019 жылдың 3 айында 82 іс 
аяқталып, оның ішінде, 5 қылмыстық, 
18 азаматтық іс, 8 әкімшілік іс медиация 
тәртібімен қысқарған.

Ж.ЖОЛДАСОВ,
Сырдария  аудандық  сотының 

судьясы
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 

БАСТАМА

машы мәселелердің соттан тыс шешілу 
тетіктерінің қалыптасуына ықпал етеді.

Қазақ билігінің белгілі дара тұлғалары 
–Төле, Қазыбек, Әйтеке билер бастаған 
дана билердің ел арасындағы кез келген 
дауды бітімгершілік жолымен шешіп, 
халқымыздың ауызбіршілігін, тұтастығын 
сақтауға үлкен назар аударғаны барша-
мызға белгілі. Сондықтан «Медиация 
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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

2. «Альянс Полис» Сақтандыру Компания» Акционерлік 
қоғамы, 2019 жылғы 12 ақпаннан бастап №2019/1 жалғыз ак-
ционердің шешімі негізінде, өзінің өз еркімен таратылатындығы 
туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабыл-
данады: ҚР, Алматы қ., Жетісу ауданы, Северное кольцо к-сі, 3Б 
ү, С-3 секторы, индексі 050014.

3. «Emirates Motors Almaty» (Эмиратес Моторс Алматы) 
ЖШС, БСН 060440008862, өзінің таратылатыны туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: Алматы қ., Медеу ауданы, Қарасай батыр к., 43/45 үй, 
27-кеңсе. Пошта индексі 050010. Нақты мекенжайы: Сүйінбай 
к., 159А. 

4. «Есмұқан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
090540004412, өзінің таратылатынын хабарлайды. Барлық та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Түркістан облысы, Шардара ауданы, Сүткент ауылдық округі, 
Абай көшесі, н/з үй.

7. «Taza Tender» ЖШС, БСН 170940025645, өзінің тара-
тылғандығы туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекен-
жайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, 
Шалқар ауданы, Шалқар қаласы, Тоқымашылар тұйығы, 4-үй.

10. «Карачаганак-Победа-2017» ауылшаруашылық өндірістік 
кооперативі, БСН 170340021482, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Барлық талап-шағымдар хабарландыру жари-
яланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Бөрілі 
ауданы, Қарашығанақ ауылы, Мира к., 21/1 үй. 

11. «Кямран-2009» ЖШС, БСН 150740010279, өзінің тараты-
латыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмо-
ла облысы, Көкшетау қ., Мир к., 4-үй, 12-пәтер. 

14. «Торговая Компания «Виста» ЖШС, БСН 080440019861, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Қостанай қ., Карбышев 
к., 30Б.

20. «Номад» қоғамдық бірлестігі, БСН 060840014831, 
өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Атырау 
облысы, Атырау қаласы, Нұрсая шағын ауданы,  23-үй, пошта 
индексі 060011.

ТАРАТУ

Алматы қалалық сотының басшылығы мен Судьялар 
одағының Алматы қалалық филиалы Қазақстан Республикасы 
Судьялар одағы орталық кеңесінің хатшысы 

Жазбек Ниетұлы 
ӘБДИЕВТІҢ

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына қайғылары-
на ортақтасып, көңіл айтады.

Алматы қалалық сотының басшылығы мен Судьялар 
одағының Алматы қалалық филиалы Алматы қалалық соты-
ның судьясы Мәлік-тегі Бақыт Мәлікұлына әкесі 

МӘЛІКТІҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Ақмола облысының судьялар корпусы Қазақстан Республи-
касы Судьялар одағының хатшысы 

Жазбек Ниетұлы 
ӘБДИЕВТІҢ

қайтыс болуына байланысты, оның отбасы мен туған-туыста-
рына қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Солтүстік Қазақстан облысының судьялары 
ӘБДИЕВ 

Жазбек Ниетұлының
жақындары мен туған-туыстарына оның қайтыс болуына бай-
ланысты орны толмас қайғыларына  ортақтасып, көңіл айтады.

Солтүстік Қазақстан облыстық сотының ұжымы және облыс 
судьялары Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің 
мүшесі Дауылбаев Асхат Қайзоллаұлына анасы 

Кенже ДАУЫЛБАЕВАНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты орны толмас қазасына ортақта-
сып, көңіл айтады. 

Атырау облысының судьялар корпусы Қазақстан Респуб-
ликасы Конституциялық кеңесінің мүшесі Дауылбаев Асхат 
Қайзоллаұлының ардақты анасы 

Кенже ДАУЫЛБАЕВАНЫҢ
дүниеден өтуіне байланысты орны толмас қазаға ортақтасып, 
көңіл айтады.

Марқұмның топырағы торқа, иманы жолдас болып, Жа-
ратқан қазаның артын қайырлы етсін деп тілейміз.

5. Атауы                   Қазақстанның ММА аралас жауынгерлік жекпе-жек 
                   федерациясы» республикалық қоғамдық бірлестігінің
Қызметінің түрі                  коммерциялық емес
Қызметкерлердің орташа жылдық саны
1
Заңды мекенжайы, Бизнес сәйкестендіру                   Қазақстан  Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауд.,
нөмірі, Жеке сәйкестендіру нөмірі                  Жеңіс даңғылы, № 5/1 үй, 100840010462

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС
31 желтоқсан 2018 жылғы жағдай бойынша

мың теңге

Активтер Жол коды Есепті кезең нің соңына Есепті кезең нің басына
I. Қысқа мерзімді активтер 01 5 036 4 963
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 02 4 4 658
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 04 4 770 0
Қорлар 05 124 124
Өзге қысқа мерзімді активтер 08 138 181
II. Ұзақ мерзімді активтер 06 0 0
БАЛАНС (01 бет + 09 бет) 21 5 036 4 963
Міндеттеме мен капитал 22 3 334 761
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер 23 3 334 761
Салықтар бойынша міндеттемелер 25 127  
Қысқа мерзімдік редиторлық берешек 27 3 207 761
V. Капитал 36 1 702 4 202
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) 42 1 702 4 202
БАЛАНС (22 бет + 36 бет) 43 5 036 4 963

6. Жоғалған: «Агрохимия Қызметтері» ЖШС-не тиесілі, 
БСН 050340002184, ККМ тіркеу карточкасы, тауар чегі кітабы, 
қолма-қол ақшаны тіркеу кітабы, бақылау кассалық машина 
ККМ – ККА «Микро-104Ф», зауыттық нөмірі: 0257391, есепке 
қойылған күні: 11.05.2006 жыл, тіркеу нөмірі 391700000857, 
жарамсыз деп танылсын. 

8. Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Көкшетау жоғары 
медициналық колледжі» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорны, орналасқан мекенжайы: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Глинина к., 
54, Ақмола облысы әкімдігінің 2019 жыл 16 сәуір №А-4/176 қаулысына сәйкес, Ақмола 
облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Көкшетау жоғары медициналық 
колледжі» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 
қайта құру жолымен «Көкшетау жоғары медициналық колледжі» мемлекеттік комму-
налдық қазыналық кәсіпорны болып қайта құрылатыны туралы шешім қабылданғанын 
хабарлайды. Кәсіпорын несиегерлері талап-шағымдарын осы хабарлама жарияланған 
уақыттан бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша ұсынуларына бо-
лады: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Глинина к., 54, kmk@kokshetau.online.kz.

12. Луговой ауылы, Жамбыл көшесі, 1 мекенжайы бойынша орналасқан 
Ертіс ауданы әкімдігінің «Луговой ауылы әкімінің аппараты» КММ-і, «Байзақов 
ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-не қосылу арқылы қайта құрылуы  ту-
ралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 140511, Павлодар облысы, 
Ертіс ауданы, Луговой ауылы, Жамбыл көшесі, 1, тел.: 8 (71832) 27749.

15. 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» Қазақстан 
Республикасы Заңының 44-бабына сәйкес, 2015 жылдың 31 қазанында 
әлеуетті жеке серіктестіктің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын 
бастау туралы хабарланады. «Қарағанды қаласында оңалту орталығының 
ашылуы» жобасы. Жобаны іске асыру мерзімі: 2019-2026 жж. МЖӘ жоба-
сының алдын-ала мерзімі – 7 жыл. Қызмет түрі: медициналық қызмет. Бюд-
жеттен және (немесе) мемлекеттен қолдау шаралары бойынша ұсынылатын 
төлемдер: денсаулық сақтау ұйымдарында үй-жай беру. Аймақтардағы 
тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің нақты қажеттілігі: Қарағанды 
облысының аумағында ай сайын 80 азамат ем алуды (оңалту емі) қажет 
етеді. 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 бере 
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 Ұлт-
тық 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 мынадай жалпы біліктілік талапта-
рына сай болуы керек: 1) Құқықтық қабілеттілікке ие (заңды тұлғалар үшін) 
және іс-әрекетке қабілеттілігі болуы  (жеке кәсіпкер үшін); 2) салықтық бере-
шегінің 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 асатын, оның мүлкі қамауға тыйым са-
лынбаған 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 орындамағаны 
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:  «Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ, мекен-
жайы: Алиханов к., 2, тел.: +7 (7212) 413368. 

16.      БЕКІТЕМІН 
     «Коммеск-Өмiр» СК» АҚ 
     Басқарма Төрағасы
     _______________Ханин О.А.
     «19» сәуір 2019 жыл

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекенжайы бойын-
ша орналасқан «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының 
басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 16 сәуірдегі №12 хатта-
масының шешімі бойынша шақырылған Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 
өткізу туралы хабарлайды.  

Жиналыс 2019 жылдың 23 мамырында сағат 11:00-де Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Наурызбай батыр к-сі, 19 мекенжайы бойынша өтеді. 

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу – 2019 жылдың 23 мамырында сағат 10:30-да 
басталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің 
тізімін құру күні – 2019 жылдың 01 мамыры. 

КҮН ТӘРТІБІ:
Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржы есебін бекіту және 2087 жылға арналған 

аудиторлық есебін талқылау туралы. 
Қоғамның 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай 

акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу жөнінде шешім қабылдау туралы.
Қоғам Басқармасына және Директорлар кеңесі мүшелеріне тағайындалатын сый-

ақы мөлшері және оны белгілеу туралы.
Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды тағайындау. 
Акционерлердің Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына жолдауы 

және оларды талқылау қорытындылары туралы.
Қоғамның үлестес тұлғаларымен және Директорлар кеңесінің мүшелерімен сақтан-

дыру шарттарын жасау туралы.
Қоғаммен ерекше қатынастар арқылы Қоғаммен байланысты тұлғалармен мәміле-

лер жасасу және мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы Қоғам жасасады.
Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
Қоғам ішкі нормативтік құжаттарды жаңа редакцияда бекіту туралы. 
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойын-

ша материалдармен 2019 жылдың 13 мамырында демалыс және мереке күндерін 
қоспағанда, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Нау-
рызбай батыр к-сі, 19 мекен-жайы бойынша танысуға болады. 

Кворум болмаған жағдайда, жиналыс 2019 жылдың 24 мамырында сағат 11:00-де 
жоғарыда көрсетілген мекен-жай бойынша қайтадан өткізіледі. 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акцио-
нерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес және сондағы тәртіп бойынша өткізілетін бо-
лады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі «бір акция – бір дауыс» 
қағидасы бойынша көзбе-көз дауыс беру арқылы қабылданатын болады. 

17. Тендер өткізу тәсілімен сатып алуларды жүзеге асыру туралы хабар-
ландыру

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, 010000, Қазақстан Республикасы, 
Астана қ., Иманов көшесі, 11, электрондық мекенжайы: info@agrocredit.kz 
қуатты есептеу қызметтерін ұсыну бойынша тендерді өткізу туралы хабар-
лайды.

Сатып алынатын қызметтің толық тізбесі, олардың көлемі мен толық си-
паттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

  Тауар жеткізудің талап етілетін мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен 
бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Тендерге тендерлік құжаттамада 
көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті қызметті 
жеткізушілер жіберіледі.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2019 жылғы 24 сәуірден бастап 
келесі мекенжай бойынша алуға болады: 010000, Астана қ., Иманов көшесі, 
11, «Нұрсәулет-1» БО, № 511-кабинет және келесі интернет-ресурс бойын-
ша: www.tender.kazagro.kz.  

Тендерге қатысу үшін электрондық құжат нысанындағы тендерлік өтінім-
дер www.tender.kazagro.kz Қоғамның интернет-ресурсында әлеуетті қызмет-
ті жеткізушілерімен ұсынылады.

Тендерге қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 13 
мамыр сағат 11:00-ге дейін.

Тендерге қатысу үшін өтінімдер 2019 жылғы 13 мамырда сағат 11:00-де 
келесі интернет-ресурс бойынша автоматты түрде ашылады www.tender.
kazagro.kz.

Тендерге қатысу үшін тендерлік құжаттаманың көшірмесін алған кезде 
әлеуетті қызмет көрсетуші өкілінің қолында сенімхат болуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефон бойынша алуға бола-
ды: 8 (7172) 559-979 – А.М.Даутова.

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.

Баспасөз — 2019
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050012, Алматы қаласы, 
Х.Досмұхамедұлы көшесi 
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«Заң газеті» аптасына 2 рет –  
сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.

Жеке таралым 5455 дана
Апталық таралым 10910 дана

Тапсырыс №59 Индекс 65921

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 Мәде ниет және ақпарат 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

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

Бас редактор
Айнұр СЕМБАЕВА

Бас редактордың 
орынбасары
Сәкен ҚАЛДЫБАЕВ

Нөмiрдiң кезекшi редакторы
Камила ЫСҚАҚОВА

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.

Алматы  Нұрбол Әлдібаев
 8 701 357 66 84.
 Айтақын Бұлғақов
 8 705 111 37 21.

Атырау  Құралай Қуатова
 8 701 678 90 77.

Ақмола  Қалкөз Жүсiп
 8 701 300 14 74.

Түркістан  Шадияр 
облысы  Мекен бай ұлы
 8 775 733 56 65.

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

– Жалпы, бізде тегін ме-
дицина бар. Оған мемлекет 
жыл сайын 1 триллион тең-
геге жуық қаражат бөліп 
отырады. Ендеше, әлеумет-
тік медициналық сақтан-
дыру жүйесінің енгізілуіне не 
себеп?
– Он сегіз миллион халқы бар 

мемлекет үшін 1 триллион теңге 
көп қаражат емес. Сақтандыру
ды енгізуге дәл осы медицина 
саласына бөлінетін қаржының аз
дығы түрткі болып отыр. Әлемде 
сақтандыруды денсаулық сақтау 
саласын қаржыландырудың тиім ді 
көзі ретінде қарастыратын елдер 
аз емес. Себебі, соңғы кезде жа
һандағы демографиялық ахуал 
өзгерді, жаңа технология дамып 
келеді, қарттар мен балалардың 

Тілеухан ӘБІЛДАЕВ, «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы қалалық филиалының директоры:

«ТЕГІН  МЕДИЦИНАЛЫҚ 
КӨМЕКТІҢ  АУҚЫМЫ  КЕҢ»

әлеуметтік қорғау министрлігінің 
ұсынысымен енгізілген Бірыңғай 
жиынтық төлем аталған санаттағы 
азаматтардың МӘМС жүйесіне 
қатысуын едәуір жеңілдетері сөз
сіз. Сонымен қатар, тарифтер 
жетілдіріліп жатыр. Жалпы, та
рифтер Денсаулық сақтау минис
трлігінің бұйрығымен бекітіледі. 
Былтырдан бастап Қорға тариф
терге қатысты ұсыныстар беру 
құқығы берілді. Қазір осы бағытта 
жұмыс жүруде. 

– Медициналық сақтан-
дыру қорына қанша жарна 
түсті? Қаржы қалай, қайда 
жұмсалады? 
– Наурыз айының соңындағы 

есеп бойынша Қорға 158 млрд 
теңгеге жуық жарна түскен бо
латын. Осы соманың 21 пайы
зы – Алматы қаласының ауда
рымдары. Қаржы Ұлттық банкте 
сақталады. Қор мен Ұлттық банк 
арасында сенімгерлік басқару 
туралы келісімшарт бекітілген. 
Жинақталған қаражат ешқайда 
жұмсалмайды. Жиналған қаржы
ны МӘМС пакеті шеңберінде 
көрсетілетін медициналық қыз
меттерден басқа мақсаттарға жұм
сауға заңмен тыйым салынған. 
2020 жылдан бастап қаражат 
МӘМС пакеті шеңберінде көр
сетілген қызметтер ақысын төлеу
ге жұмсалады.

Қазір Қор Кепілдендірілген 
тегін медициналық көмек пакеті 
шеңберінде, яғни, мемлекеттік 
тапсырыс бойынша халыққа те
гін көрсетіліп жатқан қызметтер 
ақысын төлеумен айналысуда. 
Қаржы республикалық бюджеттен 
бөлінеді. Оған биылға 972,7 млрд 
теңге бөлінді. Болашақта біз осы 
екі пакетті қаржыландырамыз. 

– Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
пакеті мен Кепілдендірілген 
тегін медициналық көмек 
пакетінің айырмашылығы 
неде? МӘМС пакетіне қан-
дай қызметтер енбек?
– Кепілдендірілген тегін ме

дициналық көмек пакетіне енетін 
қызметтер ауқымы кең. Бірақ, 
оның басты мақсаты – шұғыл 
көмекке зәру азаматтарға меди
циналық көмек көрсету, эпиде
мияның жаппай таралуына жол 
бермеу, мемлекеттің араласуын 

қажет ететін ерекше жағдайға ду
шар болған науқастарға көмекте
су. Мысалы, онкологиялық дертке 
шалдыққан адамдарға көмектесу. 
Өйткені, қатерлі ісікке шалдыққан 
науқастарға берілетін дәрідәр
мектер өте қымбат, процедуралар
ды да қарапайым азаматтардың 
қалтасы көтермейді. Ал, МӘМС 
пакеті болса – азаматтарға емдеу 
мен диагностиканың қосымша 
түрлерін алуға, жоспарлы ем қа
былдауға, бағасы қымбат болып 
келетін буын алмастыру, көздің 
қарашығын алмастыру сынды 
тағы да басқа жоғары технология
лық қызметтерді алуға мүмкіндік 
береді. Былайша айтқанда, меди
циналық сақтандыру пакеті – па
циенттің өмір сапасын жақсартып, 
ұлт болашағының негізін қалау ға 
бағытталады. Бізде енгізіліп жат
қан міндетті әлеуметтік медицина
лық сақтандыру жүйесінің басты 
артықшылығы да осында.

– Азаматтар мемлекет-
тік қана емес, жекеменшік 
клиникаларды да таңдай 
ала ды дедіңіз. Қордан тапсы-
рыс алып отырған медицина 
ұйымдарының қанша пайызы 
жекеменшік? 
– Медициналық сақтандыру 

қорымен келісімшарт бекіткен жет
кізушілер арасында мемлекеттік 
емханалар мен ауруханалар да, ква
зимемлекеттік және жекеменшік 
медицина ұйымдары да бар. Биыл 
мемлекеттік тапсырыс шеңберінде 
көрсетілетін қызметтерді 1 408 ме
дицина ұйымынан сатып аламыз, 
700ден астамы – жекеменшік. Бұл 
нені білдіреді? Халықтың таңдау 
мүмкіндігі артып, медициналық 
қызметтің қол жетімділігі мен бәсе
келестік кү шейіп келеді деген сөз. 
Ал, бә секе бар жерде әрдайым сапа 
да болады.

Биыл Алматыда 104 жекемен
шік клиника мемлекеттік тапсы
рыс шеңберінде халыққа тегін 
қызмет көрсетеді. Бұл қала бойын
ша кепілдендірілген тегін медици
налық көмек шеңберінде қызмет 
ететін 185 емдеу мекемесінің 56 
пайызы. Мемлекеттік тапсырысты 
орындауға құлшыныс білдірген 
жеке клиникалар саны соңғы 2 
жылда екі есе артты. 

Сондайақ, алматылықтар 
тір келіп, кепілдендірілген те

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

үлесі артып, созылмалы сырқат
тармен ауыратындар саны көбейіп 
барады. Яғни, қай елде болсын 
денсаулық жүйесіне жұмсалатын 
шығын жыл сайын өсіп отыр де
ген сөз.  

Дамыған мемлекеттерді айт
пағанда, экономикалық деңгейі 
біздікімен шамалас елдердің өзі 
ішкі жалпы өнімінің 8,7 пайызын 
денсаулық сақтау жүйесіне беріп 
отырады екен. Бізде 2016 жылы 
ұлт саулығын сақтауға 1,6 трлн 
теңге бөлінсе, 2017 жылы ол 1 
трлн теңгеге де жетпей қалған. 
Биыл да солай. Салдарынан ден
саулық сақтау жүйесіне жұм
салатын жалпы шығынның 40 
пайызға жуығы азаматтардың 
қалтасынан шығып отыр. Минис
трлік мәліметіне сүйенсек, аза
маттарды кепілдендірілген тегін 
медициналық көмек түрлерімен 
толыққанды қамтамасыз етуге 400 
миллиард теңгеден астам қаражат 
жетіспейді. Түптеп келгенде, ем
ханалардағы ұзынсонар кезек, 
салалық дәрігерлердің жетіспе
уі сынды проблемалар осыдан 
туады. 

– Медициналық сақтан-
дыру қоры міндетті әлеумет-
тік медициналық сақтанды-
ру жүйесін енгізуге дайындық 
жүргізіп жатыр. Қазір қан-
дай жұмыстар атқарылды? 
Алда атқаратын шаруалар 
қандай? 
– Реформаны енгізу жұмыста

ры жоспарға сай жүруде. Реформа 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
басшылығымен енгізіліп жатқаны 
мәлім. Қазіргі таңда белгіленген 
негізгі ісшаралар жүзеге асырыл
ды. Біріншіден, бәсекелестікті қа
лыптастыру мақсатында рынокты 
реттеу жұмыстары қолға алынды. 
Бұрын мемлекеттік тапсырысты 
бөліске салғанда мемлекеттік ем
ханаларға басымдық берілетін. 
Қазір таразы басы теңестірілді, 
жеке меншік клиникалардың ал
дындағы тосқауылдар азайып, 
мемлекеттік тапсырысты алу үшін 
қажетті құжат тізімі қысқартылды. 
Бұл азаматтардың мемлекеттік 
тапсырыс шеңберінде тегін көр
сетілетін қызметтерді жекеменшік 
клиникалардан алуына мүмкіндік 
берді. Сонымен қатар, бұл бола
шақта МӘМС жүйесіне тәжіри

Бурабай ормандарының табиғатқа тигізер игі әсері оттегімен ғана 
шектелмейді. Ғалымдардың деректеріне сүйенсек, бір гектар қылқан 
жапырақты орман 40 тонна, ал бір гектар қалқан жапырақты ағаштар 
100 тоннаға дейін шаңтозаңды тұтып қалады екен. Бір гектар орман 
алқабы бір күннің ішінде 120180 келі көмір қышқыл газын бойына 
сіңіріп, ауаны тазартады. Осыған қарап, ағаш дегенің жердің тыныс 
алатын, табиғатты тазартып отыратын ағзасы ма деген ойға қаласың. 

Табиғат осылайша адамға адал қызмет етуде. Бірақ, екі аяқты 
ақылды пенделердің тарапынан сол табиғаттың шынайы қызметіне 
шынайы сезіммен жауап беру жағы жетіспей жатады. Ағашты заңсыз 
кесу, қарапайым  сақтық шараларын жасамаудан орман өртіне жол 
беру, ағаш арасын ластап кету сияқты теріс әрекеттерді жасайтын
дар қай жерден де кездеседі. Осы орайда, Бурабай орманын адам 
қолымен жасалатын залалдардан қорғау жұмыстарына жыл өткен 
сайын жете көңіл бөлініп, соның нәтижесі бүгінде анық көріне 
бастағанын ризалықпен атап өтуге болар еді. 

Өткен жылы Германиядан келген ғалымдар Бурабай орманын 
зерттеу жұмыстарын жүргізген екен. Неміс ғалымдары зерттеу
лерінің қорытындысы бұрын белгісіз болып келген біраз жайлар
дың бетін ашты. Олардың пайымынша, Бурабай ормандарындағы 
ағаштардың орташа жасы – 6070 жылды құрайды. Тағы бір қызық 
дерек, ормандағы ең кәрі ағаш табылды. Оның жасы 249да екен. 
Бұл ағаш 1679 жылдан бері өмір сүріп келеді. Жуандығы бірнеше 
адамның құшағы жетпейтін алып қарағай көкке шаншылмай, басын 
төмен иіп, бірақ өзінің тәкаппар, асқақ қалпымен айналасындағылар
дан ерекшеленіп тұр. 

Сол неміс ғалымдарының мәліметінше, Бурабайдағы бірінші үй 
құрылысы 150 жылдай бұрын салынған. Қазіргі орман ағаштарының 
біразы сол алғашқы тұрақ пайда болмай тұрған кезде болған. Герма
ниялық ғалымдардың зерттеуі көрсеткендей, Бурабай ормандарына 
қазіргі күні өте үлкен жүктеме түсуде. Орман аумағында бір қала 
мен үлкен кент және көптеген курорттар, шипажайлар мен демалыс 
орындары бар. Жыл сайын курортты аймаққа бір миллионнан астам 
адам демалуға келеді. Оған ағылған автокөліктерді қоссаңыз, бұл 
табиғатқа үлкен жүктеме болатынын бағамдау қиын емес. Соның 
бәріне қарамастан, Бурабай  курортты аймағының қазіргі жағдайы 
неміс ғалымдарының пікірінше, талапқа сай. 

бесі мен материалдықтехни
калық базасы жақсы дамыған 
жеке меншік клиникаларды 
тартуға жол ашады. 

Кепілдендірілген тегін ме
дициналық көмек пакеті шең
берінде халыққа көрсетіліп 
жатқан медициналық көмек 
сапасын бақылау деңгейі де 
едәуір жақсарды. Медицина
лық қызметтерді көрсететін 
жеткізушіұйымдар базасы жа
салды. Медициналық қызмет
терді сатып алудың бірыңғай 
ережесі бекітіліп, медицина
лық сақтандыру төлемдерін 
жинақтау жолға қойылды. 
Елбасы тапсырмасы бойынша 
өзінөзі жұмыспен қамтыған 
азаматтармен жұмыс жүріп 
жатыр. Еңбек және халықты 

гін медициналық көмек пакетіне 
(ТМККК) енетін қызмет түрлерін 
пайда лана алатын емханалардың 
да жартысынан астамы – жекемен
шік. Бүгінгі таңда Медициналық 
сақтандыру қоры Алматы қаласы 
бойынша 77 емханамен келісім
шарт бекіткен. Бұл көрсеткіш те 
өткен жылмен салыстырғанда 
10 пайызға артып отыр. Емхана
лардың көбеюі ұзынсонар ке
зекті азайтып, учаскелік дәрігер
лердің жүктемесін төмендетеді. 
Бұл мәселені шешуге қосымша 
ашылатын учаскелер де септігін 
тигізеді. Қалалық Қоғамдық ден
саулық басқармасы жалпы прак
тика дәрігерлерінің жүктемесін 
азайту мақсатында 2019 жылы 88 
жаңа учаске ашуды көздеп отыр. 
Пациенттерге ыңғайлы болуы 
үшін Damumed ақпараттық жүйесі 
негізінде ұялы қосымша әзірленді. 
Пациенттер аталған жүйе арқылы 
дәрігерге жазылып, зертханалық 
талдаулар нәтижелерімен таныса 
алады. Сондайақ, қосымшаның 
көмегімен үйге дәрігер шақыртуға 
болады. Осындай кешенді шара
лардың арқасында пациенттерге 
қызмет көрсету уақыты 20 пайызға, 
кезекке кететін уақыт 30 пайызға 
қысқаруы тиіс. 

– Жарна мөлшерінің тө
мен екенін ескерсек, МӘМС
ті енгізуге қаржы жеткі
лікті ме? 
– Болжамымыз бойынша, 

сақтандырылған азаматтарға 
МӘМС шеңберінде қызмет көр
сету басталғанға дейін Қорға 240 
млрд теңге қаражат жинақталуы 
тиіс. 2020 жылдан бастап басқа 
санаттағы азаматтар жарна аудара 
бастайды. Оған мемлекет тара
пынан сақтандырылатын 10 мил
лионнан астам адам қосылады. 

Қаржы жеткілікті ме деген 
сауалға келсек, Қор МӘМС шең
берінде көрсетілетін медицина
лық қызметтерді мүмкіндігіне, 
қаржы көлеміне қарай сатып ала
ды. Қалай болғанда да сақтанды
ру жүйесі медицинадағы қаржы 
тапшылығы мәселесін шешуге 
септігін тигізері анық. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Камила ЫСҚАҚОВА,

«Заң газеті»

АЙМАҚ

Бурабай курортты аймағы әсем табиғатымен, 
салқын мөлдір көлдерімен, көрікті шыңдарымен 
ғана жұртшылықты тартпайды, ондағы ең басты 
байлық – кәусар таза ауасы. Бурабайдың орма-
нына кіріп, бірер сағат жүрген адам шаршағанын, 
бойындағы әлсіздік пен басқа да дерттерін естен 
шығарып, өзін сергек, қуатты сезінеді. Бұның бәрі 
жанға шипа кәусар ауасының әсері екені анық. Ал, 
ғалымдардың мәліметіне сенсек, Бурабай орманда-
ры бір күнде атмосфераға 16 миллион келі оттегі 
шығарады екен. Ағаш ішіне кірген адамның бойына 
күш құйылып, сергек сезінуінің басты сыры да 
осында болса керек.

ТАБИҒАТ ТАРТУЫН 
САҚТАУ АДАМҒА СЕРТ

Қазіргі күні курортты аймақта 10 орман шаруашылығы жұмыс 
істейді. Бұл – 180 мың гектар аумақ, ал оның 90 мың гектары орман. 
Өткен бір жылдың ішінде 20 заңбұзушылық болыпты. Тарата айтар 
болсақ, 3 ағашты заңсыз кесу, 4 балықты рұқсатсыз аулау, 2 өрт қа
уіпсіздігін сақтамау, 1 аң аулау ережесін бұзу. Иә, аумағы ат шапты
рым курортты аймақтағы бір жылдың ішінде 20 заңбұзушылықтың 
орын алуы оншалықты көп емес. Заңбұзушылық жағдайларының 
жыл санап кемуіне орман шаруашылықтары тарапынан жүргізіліп 
жатқан бақылау жұмыстарының үлкен әсері бар. Курортты аймақта 
161 инспекциялық бақылау бағыттары жұмыс істейді екен. Оған 
қоса, орман ішінде экологиялық бекеттер де бар. 

Орманшылар курортты аймақтың нағыз қожайындары сияқты. 
Олар орман арасында тұрады, қызметтік көліктермен қамтамасыз 
етілген. Қысыжазы бар өмірін орман арасында өткізетін орман
шылар өзіне бекітілген аумақты бес саусақтарындай жақсы біледі. 
Және орманшылықты кәсіп еткендердің бәрі табиғатқа жақын, оның 
жанын түсіне алатын кәсіби мамандар. Бурабай ормандарының аман 
сақталып, адамдарға қызмет етіп жатқаны  жалақысы аздау, жұмысы 
тынымсыздау болғанына қарамастан, бар өмірін осы кәсіпке арнап, 
табиғат аясында тірлік кешетін орманшылар жұмысының нәтижесі 
десе болар. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 


