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(Соңы 3-бетте)

2017 жылы 
Үкімет қаулы-
сымен әр жыл 
сайын 16 ақпан мен 
14 маусым ара-
лығында көктемгі 
аңшылыққа тыйым 
салу жөнінде 2021 
жылға дейін мора-
торий белгіленген 
болатын. Үкіметтің 
мұндай қадамға 
баруына бір топ де-
путаттың сол кез-
дегі Премьер-ми-
нистр Бақытжан 
Сағынтаев қа сауал 
жолдап, соңғы 
жылдары заңсыз 
аңшылық жасай-
тын браконьерлер 
көбейіп, аң, құс пен 
балықты қынадай 
қырып жатқан-
дарына алаңдау-
шылық білдіруі 
негіз болған еді. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Мэлс ЕЛЕУСІЗОВ, «Табиғат» экологиялық одағының басшысы:
– Меніңше, мораторийді 10 жылға дейін ұзарту керек. Содан 

кейін 10-100 ақбөкен атқан браконьерлерді 10 жылға дейін бас бос-
тандығынан айыру жазасын белгілесе, обалы жоқ. Себебі, осынша 
аңды 1-2 адам болып ауламайды. Жоқ дегенде 5-6 адам ұйымдасып 
істейді. Ендеше, бұл ұйымдасқан қылмыстық топ болып есепте-
леді. Бұлар заңның 3-4 бабын бір-ақ бұзады. Сондықтан, жазаны 
қатайтқан дұрыс.

Бұрын инспекторлар браконьерледі ұстап оған айыппұл сал-
са, қомақты пайызын оларға сыйақы ретінде беретін. Осындай 
жүйені қайтадан енгізсе, олар заңсыз аңшылармен ауызжалас-
пайтын еді. Немесе айлықтарын көбейту қажет. Қалай болғанда 
да, дәл қазіргідей айлықпен олардың жұмысынан нәтиже күту 
бекершілік. 

Ойталқы
Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ, Парламент Сенатының депутаты:
– Браконьерлікке мүлде тыйым салу үшін бізге кешенді шаралар 

қабылдау қажет болып тұр.
Біріншіден, Ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты «Охот-

зоопром» инспекторларының қызмет барысындағы құзыреттерін 
көтеру керек. Браконьерлерге қарсы қару қолдану да, еңбекақыла-
рын көтеріп, техникалық жарақтандыру да, бәрі заңмен белгіленуі 
тиіс. Сонымен қатар, қызметке де кім көрінгенді емес, заң білетін, 
спорттық дайындығы бар, білікті мамандарды тартқан дұрыс.

Екіншіден, браконьерлерге қатысты қазіргі таңда әкімшілік шара 
қолданып, айыппұл салып жүр. Мұнымен тыйым сала алмаймыз. 
Топтасып шығып, көп мөлшерде аң, құс атқандардың әрекетін қыл-
мыстың ауыр түріне жатқызып, 5-6 жыл бас бостандығынан айыру 
жазасын тағайындаған дұрыс. 

2017 жылы Үкімет Қау-
лысымен 2021 жылға дейін 
көктемгі аңшылықа тыйым 
салынған. Алайда, брако-
ньерлер әлі тыйылмай ке-
леді. Соның салдарынан 
балық пен аң, құс заңсыз 
аулануда. Осы заңсыздықты 
тоқтату үшін не істеу керек? 
Браконьерлер жазасын қа-

тайтқан дұрыс па? (Соңы 3-бетте)

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ ҮКІМЕТ САҒАТЫ

(Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте)

ДӘРІГЕРДІҢ ЖАҒДАЙЫ ЖӨНДЕЛМЕЙ, 

Соңғы он жылда 160 мың адам осы сыр
қатпен дүниеден озған. Бұл бір қаланың 
тұрғындарына тең адам саны.  Өлімнің 
негізгі себептері өкпе, асқазан және сүт 
безінің обыры болып отыр. Онкологиялық 
дертке шалдығушылар әсіресе Ақмо
ла, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және 
Шығыс Қазақстан облыстарында көп. Ал, 
олардың ішінде емделіп жазылатындары 

айтарлықтай емес. Ем алғандардың 51 пай
ызы ғана  бес жылдан аса өмір сүреді екен. 
Ал, өзге елдерде бұл көрсеткіш әлдеқайда 
жоғары. Яғни, бізде обыр ауруының алдын 
алып, емдеу деңгейі әлемдік стандарттан 
төмен деген сөз. Неге? Обыр ауруына қа
тысты осы және өзге де көкейкесті сауал
дар жуырда Парламент Мәжілісінде өткен 
Үкімет сағатында сөз болды. 

ХАЛҚЫМЫЗ ЖАМАН АУРУ АТАҒАН ОБЫР ДЕРТІ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 
ЖАН ТҮРШІКТІРЕДІ. СОҢҒЫ 20 ЖЫЛДА ҚАЗАҚСТАНДА ҚАТЕРЛІ ІСІКПЕН 
СЫРҚАТТАНУШЫЛАР 8 ПАЙЫЗҒА ӨСКЕН. ЕҢ ҚОРҚЫНЫШТЫСЫ, ЕМДЕ-
ЛУІ ҚИЫН БҰЛ ДЕРТ ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ 18 БЕН 60 ЖАСТАҒЫ АДАМДАРҒА 
АУЫЗ САЛУДА. ҚАТЕРЛІ ДЕРТТЕН ҚАЙТЫС БОЛАТЫНДАРДЫҢ ДА САНЫ 
КӨП. ОСЫ СЫРҚАТТАН ЖЫЛ САЙЫН РЕСПУБЛИКАДА 14  МЫҢ АДАМ ӨМІР-
МЕН ҚОШТАСАДЫ ЕКЕН. 

100 мың халыққа шаққанда 102,4тен 95,8
ге дейін төмендетуге, ерте сатыда анықтау 
деңгейін 50,1 пайыздан 53,5 пайызға дейін 
жеткізуге мүмкіндік туған. Халықаралық 
сарапшылардың ұсынымдарына сәйкес, 
сырқатты ерте диагностикалау көрсеткіші 
өзгертілді. 

Отырыста айтылғандай, елімізде обыр 
дертіне қатысты екіүш бағдарлама жаса
лып, оларды жүзеге асыру үшін 80 млрд 
теңгеден астам қаражат бөлінген. Жиында 
баяндама жасаған еліміздің Денсаулық 
сақтау министрі Елжан Біртановтың ай
туынша, осы шаралардың арқасында өлімді 

– Үкіметтік емес ұйымдардың (ҮЕҰ) қоғамдағы рөлі қан-
дай? 

– Үкіметтік емес ұйым бұл билік пен қоғамды байланыстыра-
тын алтын көпір. Әлемдік тәжірибеге үңілсек те, өз тәжірибемізге 
ден қойсақ та осыған көз жеткізуге болады. ҮЕҰ-ның азаматтық, 
демократиялық қоғамды дамытудағы алар орны да, атқарар рөлі 
де зор. Бағымызға орай, елімізде қоғамдық ұйымдарға, қайырым-
дылық қорларына, партиялар мен кәсіподақ ұйымдарына және 
басқа коммерциялық емес ұйымдарға деген көзқарас жылдан- 
жылға жақсарып келеді. Әсіресе, соңғы онжылдықта мемлекет 
тарапынан ҮЕҰ-ның қызметіне қолдау көрсету мәселесі оң жолға 
қойылды. Осының бір жарқын мысалы ретінде Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тікелей бастамасымен қолға алынған «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспары аясында атқарылып жатқан жұмыстарды 
айтуға болады.

Әли БЕКТАЕВ, «Ауыл» партиясының төрағасы, Парламент Сенатының депутаты:
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«ШЕКАРА БОЙЫНДАҒЫ АУЫЛДАРДЫҢ 
ТОЗУЫ ЕЛ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАТЕР»

2-бет

ТІЛ  
МАЙДАНЫНЫҢ 
ЖАУЫНГЕРІ

4-бет

«ҚАЗЫЛЫҚ ЕТУДІҢ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ҮЛКЕН»

6-бет

«БИЛІК ПЕН ҚОҒАМ 
АРАСЫНДАҒЫ 
АЛТЫН КӨПІР»

БРАКОНЬЕРЛЕР 
БОЙ БЕРМЕЙ ТҰР 

ЗАҢСЫЗ АҢ АУЛАУҒА ҚАЛАЙ ТЫЙЫМ САЛАМЫЗ?

АУРУ ЕМДЕЛМЕЙДІ  

БІТІМГЕРШІЛІК ИНСТИТУТЫН 
БІРІГЕ НАСИХАТТАУ 
ҚАЖЕТ

Жанділдә ЖАҚЫПОВ, «Халықаралық құқық қорғау 
орталығы» РҚБ Президенті, «Қазақстан медиаторлары 
қауымдастығы» ЗТБ Бас директоры: 
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Пәрмен

Уақыт бір орында тұрмайды. Соған 
орай әлем елдері де заманның ағымы-
на сай бағытын түзеп, көштен қалмауға 
тырысып, бағуда. Болашақтың табиғи 
байлықпен емес, біліммен байланысты 
екенін бағамдаған елдер жастардың ти-
янақты білім алуына ден қойып отыр. Ал, 
білім тереңдеп, ғылымды игерген сайын 
жаңалықтардың да көбейетіні анық.  Осы 
ретте, Қазақстан да жаһанның алдыңғы 
қатарлы елі болу үшін білім мен ғылымға 
ерекше назар аударуда. 

Елдің алға басуы ғылыми жаңалықтар-

дың ашылуы, өндірісте, өнерде, әртүрлі 
салаларда өнертабыстардың пайда бо-
луынан көрінеді. Ал, өнертабыстардың 
пайда болуына жол ашқан жаңалықтарға 
меншік құқығының туындайтыны белгілі. 
Осындай қажеттіліктерден кейін меншік 
құқығын қорғау елдегі өзекті мәселенің 
біріне айналған. 

Қазақ елінде ықылым заманнан бері 
аманатқа қиянат жасамау, бөтеннің 
мүлкіне көз алартпау тәрбиесі ұрпақтан 
ұрпаққа жалғасып келе жатыр. Солай 
десек те, қолданыстағы заң талаптарын 

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ҚОРҒАЛАДЫ бұзатын оқиғалар кездесіп отыратыны жасы-
рын емес.      

Осы орайда, Алматы облысының Әділет 
Департаментінің зияткерлік меншік құқықтары 
саласы бойынша облыс көлемінде ауқымды 
іс-шаралар атқарылып отыр. 2018 жылы зият-
керлік меншік саласына байланысты 14 өтініш 
түсіп, 9 тұлғаға қатысты  әкімшілік іс қозғалып, 
сол бағытта тексеру іс-шаралары атқарылған. 
Сондай-ақ, тауар таңбасын заңсыз қолдануға 
қатысты 866 құқықтық түсіндіру шаралары өт-
кізілген. Зияткерлік меншік құқығы жайлы жеке 
кәсіпкерлермен, құқық қорғау органдары өкіл-
дерімен үнемі семинар, дөңгелек үстел, әртүрлі 
тақырыптағы дәрістер тұрақты түрде жүргізілді.

Бүгінгі таңда еліміздің дамыған елдер қатары-
на қосылуы үшін әр салада құқықтық сауаттылық, 
насихат жұмыстарын жүргізу өте маңызды. 
Зияткерлік меншік құқықтары саласы елімізде 
нарықтық экономика заңдылықтарымен және  
жаппай кәсіпкерлікті дамыту кезеңінде өз орны 
бар сала екендігі даусыз. Сондықтан, халыққа 
зияткерлік меншіктің қаншалықты маңызды 
екені үнемі түсіндіріліп, өнертабыс иелерінің 
жапа шекпеуіне Әділет департаменті тарапынан 
барынша жағдай жасалуда.

Алматы облысы әділет департаменті
Зияткерлік меншік құқықтары бөлімі

Міне, санаға осындай теріс 
түсінік сіңген қазіргі  жағдай-
да, Көкшетауда тұратын Ан-
дрей Бутенко деген азамат тың 
сот шешіміне разы болып, 
тіп ті осы сезімін хатқа түсіріп, 
Жоғарғы Соттың төрағасы 
Жақып Асановқа жазуы қа-
лыптасқан көзқарасқа кереғар 
жай болғаны анық. Бұл аза-
матты Жоғарғы Сот төрағасы-
на хат жазуға ешкім мәжбүр-
лемеген және осылай жаса деп 
сұрамаған. Яғни, сот шешімі-
не қатты разы болған көкше-
таулық қолына қалам алып, өз 
сезімін хат арқылы төрағаға 
жолдаған. 

Хаттың авторы Көкше тау 
қалалық сотының судья сы 
Ғабит Төлегеновке сотта істі 
қарау кезінде заңдылықты 
сақтауына, істі жан-жақты ти-
янақты қарағанына және жеке 
азамат ретінде өзімен сыпайы, 
мәдениетті қарым-қатынас 

жасағандығына риза болған-
дығын айтады. 

Андрей Бутенко 1994 
жылы әкесі қайтыс болған-
нан кейін, өзінің атына пә-
терді уақытында рәсімдеме-
ген. Бұған заңды білмеушілік 
қана емес, күнделікті кезде-
сетін күйбеңнен шыға алмай, 
кейін жасармын деп жұмы-
сты ертеңгі күнге ысырып 
жүре бергені себеп болады. 
Өз атына рәсімделмеген, же-
кешелендірілмеген пәтерге 
байланысты заң тұрғысынан 
мәселе туындайды. Бір қа-
рағанда заңсыз ештеңесі жоқ, 
ата-анасынан мұра ретінде 
қалған пәтерде тұрып жатыр. 
Бірақ, мұрагерлік құжат рәсім-
делмеген, үй өз атына құжат-
талып, жекешелендірілмеген. 
Өзінің үйі деп саналғанымен, 
құжаттанбаған пәтердің қиын-
дықтары көп кездесіп, біраз 
әуре-сарсаңға салады. Бұл 

қиын түйінді шешудің жалғыз 
амалы – сот шешімі арқылы 
үй иесінің өзі екенін дәлелдеу 
екендігін білікті заңгер ай-
тқанымен, сот туралы алып-
қашты түрлі әңгімелерді есті-
ген Бутенко әділдік табарына 
шүбамен қарайды. Дегенмен 
де, ол амалсыз сотқа шағымда-
нуға мәжбүр болады.  

Көкшетау қалалық соты-
ның судьясы Ғабит Төлегенов 
сот отырыстарын тиянақты 
жүргізіп, оның ұсынған құ-
жаттарын жан-жақты зерделе-
ген. 1994 жылдан бері кейбір 
құжаттардың сақталмауына 
байланысты біраз қиындық-
тар  туады. «Судья куәгерлер 
ретінде менің көршілерімді 
шақырып, жауап алып, мұра-
ны қабылдау фактісін анықта-
ды және сол негізде  менің 
құқығымды қорғап, шешім 
шығарды. Менің көршілерім 
«Саған жақсы судья кезікті», – 

деп айтып жүр. Шынында да, 
менің ісімді қараған судья өте 
инабатты және  істі жан-жақты 
қарайтын мықты заңгер екен» 
– дейді Бутенко өз хатында.

Сөйтіп, ата-анасынан қал-
ған үйді заңдастыруға орай 
туындаған қиындықтар артта 
қалып, Көкшетаудың тұрғыны 
баспанасын сот шешіміне сай 
заңдастырып алған. Хатында 
ол судьяның істі ұзаққа со зып, 
түрлі құжаттар сұрап әуре- 
сарсаңға салмай, жедел және 
сауатты қарап, әділ шешім 
шы ғарғаны туралы асқан ри-
залықпен жазады. «Осындай 
судьялар сот беделін көтеруге, 
халықтың сотқа деген сенімін 
арттыруға жағдай жасайды» – 
делінген Жоғарғы Сот төраға-
сына жазылған хатта. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

Еліміздің Жоғарғы Соты халықаралық 
тәжірибе мен бабаларымыздан қалған 
бітім гершілік заңын сабақтастыра отырып, 
бүгінде ауқымды жобаларды іске қосуда. 
Сот жүйесін ілгерілету бағытында ҚР 
Жоғарғы Сотының төрағасы Ж.Асанов 
бастаған жұмыс тобы өткен жылы «Сот 
төрелігін дамытудың 7 түйіні» деп атала-
тын ауқымды бағдарлама жасап, әр түйін 
бойынша жаңа жобалар іске қосылды. Сол 
жобалардың ішінде «Үлгілі сот», «Татуласу: 
Сотқа дейін, сотта» жобаларының жетістігі 
мен тиімділігін аз уақытта көріп отырмыз. 

Сотқа дау айтып келген азамат тардың 
сотқа дейін де, сотта да татуласуға мүм-
кіндігі бар. Сотқа дейінгі татуласу бой-
ынша медиаторлар, заң герлер және басқа 
да кәсіби ма мандар дауласушы тараптарға 
құ қықтық көмек көрсетсе, сотта татуласу 
бойынша кез келген уа қытта тараптар істі 
тоқтатып, судья- медиаторға жүгіне алады. 
Осы орайда Маңғыстау облыстық сотын-
да, бірінші саты соттарында Құқықтық 
орталықтар (фронт- офис), Татулас тыру 

орталықтары, ал, жақында ғана Қазақстан 
халықтары ассамблеясының жаңа ғи-
маратында Отбасы орталығы ашылды. 
Отбасы дауларын бітімгерлікпен шешу, 
шайқалған шаңыраққа құқықтық көмек 
көрсету жұмыстарын бір жерге шоғыр-
ландырған орталықта Ақтау қаласының 
№2 сотының бітімгер-судьясы, психолог, 
адвокат мамандары қызмет көрсететін 
болады. Өңірдегі орталықтар қоғамда да-
уды азайтып, даудың басым бөлігін бейбіт 
түрде шешуге ықпал етеді деп сенеміз. 

Өткен жылы республика соттарының 
бірқатарында, биыл барлығында дерлік 
«Отбасылық сот» пилоттық жобасы іске 
қосылды. Жоба отбасылық дауларды, 
ажырасулардың санын, яғни, қоғамдағы 
дауласушылықты азайту, дау-жанжалмен 
жүрген ерлі-зайыптылардың татуласуына 
септігін тигізу міндеттерін көздейді. 

Аталған жобалардың әлеуеті өте жоға-
ры. Осы жобалармен бүгінде көптеген 
отбасылар сақталып, кә сіпкерлер қомақты 
баж салықтарынан босатылуда. Мысалы, 

ЛЕБІЗ

САРАП

ЖОҒАРҒЫ СОТ ТӨРАҒАСЫНА ХАТ

АДАМ ТАҒДЫРЫН ТАРАЗЫҒА САЛЫП, ЗАҢ ШЕҢБЕРІНДЕ ӘДІЛ 
ШЕШІМ ШЫҒАРАТЫН СУДЬЯҒА ЖҮКТЕЛЕР МІНДЕТ АУЫР ДА ЖАУАП-
ТЫ. ӨЙТКЕНІ, СОТҚА ЖҮГІНГЕН ЕКІ ТАРАПТЫҢ БІРІ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ 
СОТ ШЕШІМІНЕ НАРАЗЫ БОЛЫП ЖАТАДЫ. ОСЫ ОРАЙДА, СУДЬЯ 
ҚАНШАЛЫҚТЫ ЗАҢДЫ БАСШЫЛЫҚҚА АЛЫП, ӘДІЛ ШЕШІМ ШЫҒАР-
ДЫМ ДЕГЕНМЕН, ЖАУАПКЕР ЖАҒЫ ОНЫҢ ШЕШІМІНЕ КӨҢІЛІ ТОЛМАЙ, 
ЖОҒАРЫ ТАРАПҚА ШАҒЫМДАНАТЫН ЖАЙЛАР АЗ КЕЗДЕСПЕЙДІ. ЗАҢ БҰЗЫП, ЖАУАПКЕР БОЛҒАН 
АЗАМАТТАРДЫҢ АРАСЫНДА ҚАТЕЛІГІН ТҮСІНІП, СОТ ШЕШІМІН САБЫРЛЫЛЫҚПЕН ҚАБЫЛДАЙТЫНДАР 
АЙТАРЛЫҚТАЙ КӨП ЕМЕС. КЕРІСІНШЕ, СОТ ШЕШІМІНЕ, ОНЫ ШЫҒАРҒАН СУДЬЯҒА ҚАРА КҮЙЕНІ АЯУ-
СЫЗ ЖАҒЫП, ӘДІЛ ШЕШІМ ШЫҒАРМАДЫ, БҰРА ТАРТТЫ ДЕП АЙЫПТАП ЖАТАТЫНДАР ЖИІ КЕЗДЕСЕДІ.

ЖАҢА ЖОБАЛАРДЫҢ 
ТИІМДІЛІГІ ЗОР

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТЫНЫС-ТІРШІЛІГІНДЕ, ҚОЙНАУЫ БАЙ ТА-
РИХЫНДА БІТІМГЕРШІЛІК РӘСІМІНІҢ КӨП ҚОЛДАНЫЛҒАНЫН ЖАҚ-
СЫ БІЛЕМІЗ. БҮГІНГІ ЖАҢҒЫРТЫЛҒАН, ЖАҢА АТАУҒА ИЕ БОЛҒАН 
МЕДИАЦИЯ ОСЫ БІТІМГЕРШІЛІК НЕМЕСЕ ТАТУЛАСТЫРУ РӘСІМІ 
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

былтыр төрт баласы бар бір отбасы сот-
қа ажырасу туралы талап арыз бер ді. 
Ерлі-зайыптылар ешқашан қайта қосыл-
майтындарын айтып, бет көріспестей 
бір-біріне ауыр сөздер айтты. Алайда 
бітімгер-судья екі жақпен де тіл табыса 
алып, ортақ мүдделерін анықтап, оларды 
бір ымыраға келтіре алғанының арқасын-
да төрт бала ата-анасының жанында, өз 
шаңырақтарында қалды. 

Тағы бір сотқа түскен талап арыз 
алимент бойынша қарызын өндірумен 
байланыс ты болды. Судья бо рышкерге 
балаға қамқорлық жасау жә не оларды 
тәрбие леу – ата-ананың ете не құқығы 
әрі мін деті екенін түсіндірді. Борышкер 
өз баласының тәрбие сі мен асырауынан 
жал тарып, үлкен қателікке жол бергенін 
ұғынып, соттан дау ды бейбіт жолмен ше-
шуді сұрады. 

Ал, мамандандырылған экономи-
калық сотта әдетте қомақты сомаларға 
байланысты кәсіпкерлер мен ірі мекеме-
лер арасында қаржылық даулар қаралып 
жатады. Ондай істер бойынша төленетін 
мемлекеттік баж салығы да ауқымды. 
Мысалы, Табиғатты қорғау департаменті 
көптеген уақыт бойы қоршаған ортаға 
зиянды қалдықтарды төгіп келген мемле-
кеттік мекемеге қатысты талап арыз жа-
зып, соттан экологиялық залал үшін 450 
млн теңге мемлекет пайдасына өндіруді 
сұраған. Аталған істі медиациямен қара-
уға тараптар келісім бермеді, жауапкер 
талап арызбен келіспегенімен, өз әрекетін 
дұрыс тайтын дәлелдемелер ұсынған жоқ. 
Нәтижесінде жауапкер мекемеден 450 
млн теңге залал сомасы мен 1,5 млн теңге 
мемлекеттік баж төлемін өндіру туралы 
сот шешімі шықты. Ал, келесі бір істе 
жеке кәсіпкер серіктестіктен келісім шарт 
бойынша қарыз төлемі 12 млн теңгені 
өндіруді сұрады. Серіктестік өз қарызын 
мойындап, істі медиация мен бітіруді 
сұрады. Нәтижесінде 120 000 теңге төлен-
ген мемлекеттік баж төлемі қайтарылды. 

Дауды медиация арқылы, яғни, бала-
малы тәсілмен шешу азаматтардың уақы-
тын, ақшалай шығынын үнемдеуге, ең 
бастысы, адами қарым-қатынасты сақтап 
қалуға мүмкіндік береді. Сондықтан да, 
медиация – заманауи қажеттілік деуге 
болады. 

Мұрат АУБАКИРОВ,
Маңғыстау облыстық 

сотының судьясы

КЕЛБЕТ

Қабыл Дүйсенби. Осынау есімді 
естіген зиялы қауым болсын, билік 
өкілдері немесе көзі қарақты көпшілік 
оқырман болсын өз елінде өгейдің 
күйін кешкен, теріс саясаттан теперіш 
те көрген Ана тілімізді еске алады. Өйт-
кені, Қабекең көп жылдан бері қазақ 
тілінің қасиетін ұлықтап, өгейсіткен-
дердің өкпесін қағумен келеді. Қабыл 
Тұрарұлының өжеттігінің, тілге қырын 
қарағандарға қадаған сын жебесінің 
арқасында қаншама көше тілі түзелді, 
нешеме мекеме тілінің беті бері қарады. 
Өз ана тіліне мұрын шүйіріп қараған 
талай шенеунікті тәубесіне түсірді. 
Бүгінде сот саласының тілін қазақылан-
дыруға үлкен үлес қосып келеді. 

Әрине, мұның барлығы айтуға ғана 
оңай, ал, тіл майданының жауынгері 
атану екінің бірінің қолынан келмейді. 
Қабыл Тұрарұлы осы кедергілердің бар-
лығын бұзып өтіп, ерен ерліктің үлгісін 
көрсетіп келеді. Міне, ғұмырын Ана 
тілінің абыройын асқақтатып, қасиетін 
сақтап қалу жолына арнап келе жатқан 
«Қазақ тілінің жанашыры» төсбелгісінің 
иегері Қабыл Дүйсенби биыл асқаралы 
60 жасқа толып отыр. 

Осы мерейлі мерекені өзі бүгінде 
қызмет ететін Шымкент қалалық со-
тының ұжымы ескерусіз қалдырмады. 
Шымкент қалалық сотының судьясы 
Бәйдібек Дүйсекеев ұжым атынан 
алғыс білдірсе, Шымкент қалалық сот-
тар әкімшісінің басшысы Нұрсұлтан 
Байтілесов қуаныш иесінің иығына 
шапан жауып, сый-сияпат жасады. 
Сонымен қатар, доғарыстағы судья 
Мейірхан Әміров, журналист Уали-
хан Қожақ, Пушкин атындағы кіта-
пхана басшысы Шәрбану Дінәсілова 
ыстық ықыластары мен жүрекжарды 
лебіздерін арнап, жазушы, тарихшы, 
ш е ж і р е ш і ,  « Қ а л а м г е р »  қ о ғ а м -
дық бірлестігінің төрағасы Момбек 
Әбдәкімұлы «Үздік шығармасы үшін» 
медалін табыс етті. 

 Қабыл Тұрарұлы қазақ тілінің тағ-
дырына алаңдаған филолог қана емес, 
заңгер, инженер-технолог та. Оның 
еңбек жолына назар аударар болсақ, 
қызметті алғаш рет ҚазХТИ-дің жол-
дамасымен Шыршық трансформатор 
зауытында инженер-технолог болып 
бастаған. Тіл жанашыры ретіндегі жан-
кешті жұмыстары ҚР Президентінің 
жанындағы Мемлекеттік қызмет акаде-
миясын бітіріп, Шымкент қаласы Абай 
аудандық тіл бөлімінің меңгерушісі 
қызметіне кіріскеннен кейін басталды. 
Шымкент қалалық тіл басқармасын, 
қала әкімшілігінің ұлт саясаты жөнінде-
гі комитетінің төрағасы, қалалық білім, 
жастар ісі, мәдениет және денсаулық 
сақтау басқармасы ішкі саясат бөлімін, 
кейін Оңтүстік Қазақстан облыстық 
тілдерді дамыту басқармасы мемлекет-
тік тілді дамыту және ономастикалық 
жұмыс бөлімін басқарған жылдары 
мемлекеттік тілге қатысты көптеген 
кедергілермен бетпе-бет келді. 

Әуелі Қабекеңнің ұсынысымен дү-
ниеге келген керемет бастама жайына 
тоқталып өткеніміз жөн болар. Қ.Дүй-
сенби Шымкент қалалық тіл басқарма-
сының бастығы болып тағайындалған-
нан кейін қала әкімінің 1994 жылғы 
31 мамырдағы №513 қаулысымен «Тіл 
және халықтық педагогика мәселе-
лерімен шұғылданатын әдістемелік 
орталықтың» тұсауын кескен болатын. 
Кейінірек осы орталық негізінде қазақ 
тілін оқыту орталығын құру туралы 
Қабыл Дүйсенбидің ұсынысын сол кез-
дегі қала әкімі А.Орманов қолдап, 1997 
жылы 31 қаңтарда республика бойын-
ша бірінші болып Шымкент қалалық 
әкімшілігі тіл басқармасының жанынан 

ТІЛ МАЙДАНЫНЫҢ 
ЖАУЫНГЕРІ

Қабыл Дүйсенби - 60 жаста

«Мемлекеттік тілді міндетті және ақы-
сыз оқыту орталығы» ашылды. Осы-
лайша қазақ тілін оқып үйренушілерге 
жан-жақты жағдай жасалып, барлық 
орыс тілді азаматтарға мемлекеттік 
тілді үйретудің тетігі іске қосылған еді. 
Бұл игі бастама 1998 жылы Астанада 
республикамыздың басқа қалаларында 
да қолдау тауып, төрт-бес жылда бүкіл 
Қазақстанға таралды. Сондай-ақ, Қ.Дүй-
сенби Шымкент қаласында «Тілге құр-
мет – елге құрмет» байқауын дәстүрлі 
түрде өткізуге бастамашылдық жасай 
отырып, өзге ұлт өкілдерінің де қазақ 
тілін оқып-үйренуге деген ынтасын 
оята білді.  

Қабекең қаузаған тақырыптардың 
бірі – ономастика. Біз Қабыл Тұ рар-
ұлынан осы сала бойынша облыста 
атқарылған шаруа жайын еске түсіруді 
өтінген едік. «Оңтүстікте оно мастика 
мәселесіне айрықша мән берілудің арқа-
сында отаршылдық пен тоталитарлық 
дәуірлерден қалған қаншама атаулардан 
арылған жайымыз бар. Айталық, Ре-
спублика бойынша тәуелсіздігіміздің 
алғашқы он жеті жылы ішінде бір 
мыңнан астам елді мекендердің атау-
лары өзгертілсе, соның 400-і Оңтүстік 
Қазақстан облысына тиесілі болды. 
Облысымызда 1991–2008 жылдар ара-
лығында 400-ден астам білім, мәдениет 
мекемелерінің және үш мыңдай көше 
атауы ауыстырылды немесе жаңадан са-
лынғандарына ат қойылды. Бұндай көр-
сеткішке жергілікті ономастика комис-
сиялары тарапынан ұзақ жылдар бойы 
тынымсыз жүргізілген жүйелі жұмыс 
пен табан тірескен саяси-идео логиялық 
тартыстың нәтижесінде қол жеткіздік. 
Облыс орталығындағы мектептерге 
түркі дүниесінің ғұламаларының ұлты-
мыздың азаттығы мен тәуелсіздігі үшін 
күресіп өткен қайраткерлердің, ханда-
ры мен батырлардың, ғалымдар мен 
ақын-жазушылардың есімдері берілді. 
Соның нәтижесінде Шымкент қаласын-
дағы 30 мектеп елге танымал тарихи 
тұлғалардың есімімен аталды. Қаладағы 
7 елді мекен, 40 шағын ауданға жер-
су атаулары қойылып, 900-ден астам 
көшенің жартысы табиғи атауларға ие 
болды», – деп еске алады Қабекең. 

Иә, Қабыл Дүйсенбиді тіл жанашы-
ры ғана емес, тіл майданының нағыз 
жауынгері деуге толық негіз бар. Мем-
лекеттік тіл, оның болашағы үшін, тари-
хи атауларды қалыпқа келтіруде барын 
да, жанын да салып жұмыс істеп жүрген 
Қабыл Тұрарұлын біз де мерейтойымен 
құттықтап, ұзақ та мағыналы ғұмыр, 
сарқылмас күш-қуат тілейміз!

Шадияр МОЛДАБЕК
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
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Мэлс ЕЛЕУСІЗОВ, «Табиғат» экологиялық одағының
 басшысы:

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ, Парламент Сенатының депутаты:

Сауалнаманы әзірлеген Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ
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Сонымен қатар, жол талғамайтын көлік, заманауи 
байланыс құралдары, сайлы қарумен қамтамасыз етілуі 
тиіс. Табиғат қорғау инспекторларын осылай әлеу-
меттік және техникалық жағынан жарақтандырмай, 
браконьерлерді ауыздықтай алмаймыз. Ал, ол дегеніміз, 
бағалы табиғи байлығымыз болып саналатын аң, құс пен 
балықтың тұқымын мүлде құртуға алып келеді.

Бұл ретте Еуропа елдерінің тәжірибесін алып 

Қандықолдар сонда ойланады. Үшіншіден, аң, құс пен балықтың кейбір түрлерін аулауға мүлде 
тыйым салу. Мәселен, мына оңтүстік жақта қоян, қырғауыл дегендер өте көп мөлшерде ауланып, 
қазіргі таңда жойылудың аз алдында тұр. Бұларды табиғатта қорек ететін жыртқыштар да көп 
қой. Сол сияқты балықтың да сирек тұқымдарын аулауды тоқтату қажет. Менің білетінім, Арал 
жақта жылда балық аулауға квота беріледі. Міне, балықшылар берілген рұқсаттан екі есе артық 
аулайды екен. Осыған бақылауды күшейткен жөн.

Төртіншіден, Еуропа елдеріндегідей аңшылық шаруашылықтарын ашқысы келген кәсіпкерлерді 
қолдау керек. Мәселен, Еуропаның аңшылық шаруашылығында бір қоян атқыңыз келсе, жоқ дегенде 
100 еуро қаржы төлейсіз. Сондай-ақ, аңшыларға рұқсат беруде де Еуропалық стандартты енгізсек 
дұрыс болар еді. Бізде қазіргі таңда мектепті кеше бітірген балаға да рұқсат береді. Бұл дұрыс емес. 

Ойталқы

(Соңы. Басы 1-бетте)

Жасы 25-тен асқан, жоқ дегенде жоғары оқу орнын аяқтаған, ақыл тоқтатқан азаматтарға ғана мүмкіндік берілсе. Және олар-
дың рұқсат алуға төлейтін қаржысын да көбейтіп, 200 мыңға дейін апарса, бұл саладан қазынаға да қомақты қаржы түсіруге 
болады.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҚОҒАМ

БРАКОНЬЕРЛЕР БОЙ БЕРМЕЙ ТҰР

ӨКІНІШКЕ ҚАРАЙ, ЖОҒАРЫДА АЙТЫЛҒАН 690 
АҢШЫЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨКІЛДЕРІ КӨКТЕМГІ 

АҢШЫЛЫҚҚА ТЫЙЫМ САЛҒАН ҮКІМЕТ ҚАУЛЫСЫНА ҚАР-
СЫ БОЛЫП ОТЫР. ОЛАР ЕНДІ ДЕПУТАТТАР АРАСЫНАН ӨЗ-
ДЕРІНІҢ СОЙЫЛДАРЫН СОҒУШЫЛАРДЫ ТАУЫП, ҮКІМЕТ-
ТІҢ ЖОҒАРЫДАҒЫ ҚАУЛЫСЫНЫҢ КҮШІН ЖОЙМАҚҚА 
ӘРЕКЕТ ЕТУДЕ. БҰЛ ОЛАРДЫҢ БАЛЫҚ, АҢ, ҚҰС ТЫҢ ҚАНЫ 
МЕН ОДАН ТҮСЕТІН ҚАРЫЖЫСЫНА ҚҰНЫҚҚАНЫН КӨР-
СЕТСЕ КЕРЕК. 

ЗАҢСЫЗ АҢ АУЛАУҒА ҚАЛАЙ ТЫЙЫМ САЛАМЫЗ?

(Соңы. Басы 1-бетте)

Мәселен, соңғы жылдардың статис
тикалық деректеріне көз жүгіртсек,  2015 
жылы заңсыз аң аулаудың 636, ал 2016 
жылы 758 фактісі тіркелген. 2017 жылы 
елімізде заңсыз аң аулау бойынша рекорд
тық көрсеткіш орнаған. Табиғат қорғау 
инспекторлары ұстаған браконьерлер 
туралы 4774 хаттама толтырып, 4643 адам 
әкімшілік, 30 адам қылмыстық жауапкер
шілікке тартылыпты. Сонымен қатар, 51 
қару тәркіленіп, аңшылар 2,5 млн теңге 
айыппұл төлеген. Бұл әрине, ұсталғанда
ры, тіркелгендері. Ал, қаншасы «бармақ 
басты, көз қыстымен» жабулы күйі қалды 
десеңізші.?! Өйткені, біздің елде мұндай 
деректер жиі орын алатыны жасырын 
емес. Бұған Бас прокуратураның жақында 
жариялаған дерегі дәлел. Онда Маңғыстау 
және Атырау облыстарында ұсталған бра
коньерлерді жергілікті жердегі учаскелік 
полиция қызметкерлері «қамқорлықтары
на» алып, әрекеттерін бүркемелеп келгені 
айтылды. Олар заңсыз балық аулаған, 
аң, құсты атқан. Бұдан да сорақысы 2019 
жылдың 17 наурызында орын алды. Ішкі 
істер министрлігінің мәліметіне қараған
да, Ақмола және Қарағанды облыста
рының аумағында жүздеген ақбөкеннің 
денесі табылған. Арнайы іздестіру тобы 
құрылып, олар жедел іздестіру барысында 
күдіктілерді ұстаған. Масқара болғанда, 
олардың қатарында Ауыл шаруашылығы 

Обырмен ауырғандарға көмек көрсе
ту деңгейі де артып келеді. Министр өз 
баяндамасында олардың біразы жайлы 
мағлұмат берді. Солардың бірқатарына 
тоқталсақ, мәселен, елімізде ересек ха
лыққа онкологиялық көмек үш деңгейде 
көрсетіледі. Біріншісін амбулатория
лықемханалық деңгейде онкологиялық 
ауруларды ерте анықтау, диагнозды қою 
кезінде, сондайақ, диспансерлік байқауда 
амбулаториялық деңгейде қызмет көрсету 
мақсатында 405 онколог кабинеті және 
1604 қарау кабинеті жүзеге асырады. 
Екіншісі, яғни  қатерлі ісіктермен ауы
ратын науқастарға медициналық көмек 
16 өңірлік онкологиялық диспансер және 
Ақтөбе, Жезқазған, Шымкент, Көкшетау 
қалаларында көпбейінді ауруханалар
дағы төрт онкологиялық бөлімшеде көр
сетіледі. Үшінші деңгейдегі медициналық 
көмекті Қазақ онкология және радиология 
ғылымизерттеу институты мен Онколо
гия және трансплантология ұлттық ғылы
ми орталығы береді. 2018 жылы Астана 
қаласында томотерапия орталығының 
ашылуы, Ұлттық ғылыми онкология ор
талығындағы протон орталығы және үш 
сәулелі терапия аппараты іске қосылған. 

Министр бұл мәселедегі кемшілік
терді де жасырмады. Оның сөзінше, 
қатерлі ісікті емдеп жазудың басты кепіл
діктерінің бірі – сырқатты ерте анықтау 
деңгейі Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымы мемлекеттерімен салы
стырғанда әлдеқайда төмен. Бұған онколо
гиялық скринингтермен қамту пайы зының 
төмендігі, диагностикалаудың жоғары 
технологиялық әдістерінің және иннова
циялық емдеудің, оның ішінде, сәулелік 
терапияға толыққанды қол жетпеушілік, 
онкологиялық науқастарды емдеу мен 
байқауды толық көрсету үшін медицина
лық ақпараттық жүйелердің талапқа сай  
интеграцияланбауы, жаңа технологиялар 
саласында жеке ғылыми базаның және 
дайындаудың жеткіліксіздігі себеп.  Ал, 
ісікке қарсы емдеудің негізгі компонент
терінің бірі – cәулелік терапия мен қамту 
бар болғаны 20 пайыз деңгейінде. Бұл көр
сеткіш дамыған елдерде 6075 пайыз екен.  

Онкологиялық көмек көрсетудің тиім
ділігі елдегі профилактикалық ісшара
ларды ұйымдастыруға байланысты болса, 
Қазақстандағы бұл шараға арналған 
шығынды айтпағанда, жалпы денсаулық 
сақтау саласының қаржыландырылуы 
әлемдік деңгейден екі жарым есеге төмен. 

көретін болсақ, оның түрлері көп. Мысалы, фото, видео аңшылығы. Осыны на-
сихаттау керек. Аңшылықтың мұндай мәдени түрімен айналысатын әуесқойлар 
арасында байқаулар ұйымдастыруға болады. Бұл өз кезегінде туризмді дамытуға 
да үлес қосады. Аңшы, балықшыларға рұқсат берерде, оларға деген шарттарды да 
күрделендірген дұрыс.

Осыдан обырға шалдыққандар дәрімен 
толық қамтамасыз етілмей отыр. 2019 
жылы онкологиялық ауруларды диагнос
тикалау және емдеудің 30 жаңа хаттамасы 
қайта қаралды, 25 жаңа таргеттік және 
иммуноонкологиялық препарат енгізіл
ді. Оларға жыл сайын 5,6 миллиардтан 
8 миллиард теңге көлемінде қосымша 
қаржы қажет. Науқастарды ауруханалық 
төсекпен қамтамасыз ету де төменгі дең
гейде. Бұл көрсеткіш мың адамға шаққан
да 15тен келіп отыр. 

Онколог мамандардың тапшылығы да 
өзекті мәселе. Ел көлеміндегі олардың бос 
штат бірлігі 126,5 болып отыр. Маман
дарға, әсіресе, Қостанай, Павлодар, Ал
маты облыстары, Астана және Шымкент 
қалаларындағы емханалар зәру. Бұған 
сөз алған депутаттар да айрықша назар 
аудартты. Солардың бірі депутат Гүлнар 
Ықсанова онкологтардың жетіспеушілігін 
жалақының аздығымен байланыстырды. 
Бұл мамандар емханаларда учаскелік 
терапевтпен бірдей жалақы алады екен. 
Содан олар қосымша ақы төленіп, ын
таландырылатын мамандандырылған 
емханаларды таңдайды. Жай емхана
ларда жұмыс істейтін онкологтар бұл 
міндетті өзге саламен қосып атқарады. 

Обырмен ауыратындар саны бойынша 
республикада ең алдыңғы орында тұрған 
Алматыдағы емханалардың 58 пайызында 
мамандар осылай жұмыс істеуге мәжбүр. 
Жыл сайын 4 мың адам обырға шалдыға
тын бұл шаһарда бүгінде 20 мыңнан астам 
сырқат бақылауда тұр.

Мамандар, сонымен қатар, Астана мен 
Алматыда ғана жұмыс істеуге ынталы. 
Былтыр оқу орнын бітірген жүз маман
ның жартысы ғана өңірлерге орналасты
рылған. Онкохиругтар да жетіспейді. Бұл 
кадр бойынша мақсатты резидентура жоқ. 
Медициналық жоғары оқу орындарында 
онколог терапевтер мен жалпы хирург
терді ғана дайындайды. Онколог хирург 
болу үшін үш айлық курстан өту қарасты
рылған. Бұл толыққанды маман болуға 
жеткіліксіз. Сондықтан, жалпы хирургия 
бойынша резидентураға онкохирургтің 
мақсатты тобын енгізу қажет. 

Депутаттар сырқаттың алдын алу 
деңгейінің төмендігіне қатысты да өз ой
ларын ортаға салды. Олардың айтуынша, 
онкология сырқаттардың 40 пайызында 
соңғы сатысында анықталған. Бұл дертті 
дер кезінде диагностикалауға скрининг
пен алдын ала тексеруде қол жетсе, 
ауылдық жерлердегі халықтың жарты

сынан астамының оған қамтылуы қиын. 
Өйткені,  475 елді мекенде медициналық 
ұйым жоқ. Демек, елу мыңнан сексен 
мыңға дейін адам тұратын ауылдарда 
скринигтер өткізілмейді. Тұрғындар бұл 
шараның ақысыз өткізілетінінен жеткілік
ті хабардар емес. Аудандардағы алғашқы 
медициналықсанитарлық көмек орта
лықтарында ешқандай дайындығы, мате
риалдықтехникалық базасы жоқ команда 
жұмыс істеуде. Сондықтан, алғашқы 
медициналықсанитарлық көмек көрсету 
жүйесінің нормативтерін қайта қарау ке
рек. Сондайақ, медициналық қызметкер
лердің онкоқырағылығын арттыру өзекті 
тұр. Тек көзбен көріп, тексергенге сену 
қажет емес. Шетелдерде бұл ауруға бейім
ділік қанның онкомаркерлері  арқылы 
анықталады. 

Халық қалаулылары технологиялық 
әдіспен ауруды анықтау деңгейіне қатыс
ты да сын пікір айтты. Олардың мәлімде

бірі аймақтардағы «сақалды құрылысқа» 
айналған онкологиялық  емдеу орында
рын салуға миллиардтап ақша бөлгенше, 
шетелде емделу үшін квота санын көбей
ту керек деген пікір қосты. Бұған министр 
мырза мұндай көмек тек елімізде емдеу 
мүмкіндігі жоқ сырқаттарға берілетінін, 
шетелде емделгісі келетіндердің бар
лығының тілегін орындау отандық меди
цинаның дамуын, мүмкіндігін тежейтінін 
айтты. 

Дұрысақ. Егер ем сапалы болып, 
мамандар сырқаттарға білікті көмек 
көрсетіп жатса, бұған еш дау жоқ. Бү
гінде ауруханаға аяқпен барып табыт
пен қайту жағдайы көбейіп отырғанда, 
жұртшылықтың шетелде ем делуге деген 
құштарлығына отандық меди цинаның 
мүддесі тұрғысынан қарау қаншалықты 
қисынды?! 

Министр осы жиында Қазақстан Рес
публикасы Тұңғыш Президентінің 2018 

министрлігіне қарасты «Охотзоопром» 
мекемесінің инспекторлары да бар. Бұл 
енді қасқырға қой бақтырғандай жағдай 
болып отыр. Осы жылдың басында ғана 
Қарағанды облысы аумағында осы «Охот
зоопром» мекемесінің инспекторы Ерлан 
Нұрғалиев браконьерлердің қолынан 
қаза тапқаны белгілі. Кейін Тұңғыш 
Президент Н.Назарбаев Е.Нұрғалиевтің 
әрекетін ерлікке балап, 3ші дәрежелі 
«Барыс» орденімен мараппаттады. Ал, 
жақындағы заңсыз оқиғада инспекторлар
дың қандықолдармен ауыз жаласуы олар
дың әріптестерінің атына кір келтіріп тұр. 
Күдіктілер тергеліп, тексеріліп, жазасын 
алар. Алайда, жүздеген ақбөкенді енді 
тірілте алмаймыз. Олардың қаншамасы 
буаз, жақын күндері төлдейтінін есепте
сек, қандықолдардың тартар жазасы да 
ауырлай түсуі тиіс...

Орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі комитетінің белгілеуі бойынша, 
елімізде сүтқоректілердің – 34, құстардың 
– 59, балықтардың – 70 түрін арнайы рұқ
сатпен аулау енгізілген. Тек заң бойынша 
белгіленген аңшылық нысанда аулануы 
тиіс аңдардың тізімінде бұғы, аю, сібір 
тау ешкісі, елік, доңыз, борсық, суыр, 
түлкі, қасқыр бар. Ал құстардан кекілік, 
шіл, құр, қырғауыл, қаз және үйректің 
барлық түріне аңшылық етуге рұқсат 

берілген. «Заң бойынша белгіленген 
аңшылық нысаны» дейтін себебіміз, бү
гінде Қазақстан аумағында 690 аңшылық 
шаруашылық тіркелген. Мұның сыртында 
аң аулауға барлық маусымда мүлде тыйым 
салынған мемлекеттік қорықтарымыз да 
бар. Өкінішке қарай, жоғарыда айтылған 
690 аңшылық шаруашылық өкілдері көк
темгі аңшылыққа тыйым салған Үкімет 
қаулысына қарсы болып отыр. Олар енді 
депутаттар арасынан өздерінің сойылда
рын соғушыларды тауып, Үкіметтің жоға
рыдағы Қаулысының күшін жоймаққа 
әрекет етуде. Бұл олардың балық, аң, құс
тың қаны мен одан түсетін қарыжысына 
құныққанын көрсетсе керек. Егер балық, 

аң, құсқа да сәл ғана жанашырлықпен 
қарар болса, көктемде құстар жұмыртқа 
басып, аңдар төлдеп, балық уылдырық 
шашады емес пе? Яғни, осынау тіршілік 
иелерінің де көбею процесі жүреді. Ал, 
шаруашылықтарындағы аң, құс пен 
балықтың көбейгені оларға да дұрыс 
емес пе? Болашақ ұрпаққа да табиғат 
байлығын қалдыруды неге ойламаймыз 
дейсің, еріксіз.

Табиғат жанашырларының бақылауы 
мен зерттеуіне қарағанда, тыйым са
лынған 2 жылдың ішінде ғана құстардың 
көбеюі байқалған. Бұл жөнінде Алматы 
мемлекеттік табиғи қаумалдығы ке
шені директорының орынбасары Жұмат 

Оспанұлының айтуынша, соңғы 2 жылда 
қорық аумағына мылтық асынып кіретін 
браконьерлер анағұрлым қысқарған. 
Соның нәтижесінде аңдар туристер
ден үрікпей, олардың суретке түсіруіне 
мүмкіндік туындаған. Бұл енді жақсы 
жетістіктің нышаны. Егер осы мораторий
дің уақытын 10 жылға дейін созар болсақ, 
балық пен аң, құсты қазіргі деңгейден де 
көбейтуге мүмкіндік тумақ.

Қазіргі таңда елімізде мылтық қол
дануға рұқсат алған 150 мыңнан астам 
әуесқой және кәсіпқой аңшы тіркеліпті. 
Оларда кемінде 2 мылтық, көбінде 56 
отты қарудан бар екен. Оптикалы бұл 
қарулардың алды 1,5 шақырымдағы 
аңды қағып түсуге қауқарлы. Мұның 
сыртында жол талғамайтын көліктер мен 
әуеден ажал сеуіп келетін тікұшақтарды 
пайдаланған браконьерлерге ерік берсең, 
болашаққа жыбарлаған тірішілік ие
лерін қалдырар түрі жоқ. Сондықтан, заң 
шығару шы органдар қандықолдарға қа
тысты заңды қатайтып, заңсыз аң, құс ау
лағандарды бас бостандығынан айыруға 
дейін жаза тағайындауы қажет. Әйтпесе, 
бүгін айыппұлын төлеп, ертең заңсыз әре
кетін жалғастыратындар тыйылмай тұр. 

Нұрболат АБАЙҰЛЫ, 
«Заң газеті»

ҮКІМЕТ САҒАТЫ

ДӘРІГЕРДІҢ ЖАҒДАЙЫ ЖӨНДЕЛМЕЙ, 
АУРУ ЕМДЕЛМЕЙДІ

уінше, елімізде сәулелі емдеу бар болғаны 
бес заманауи аппаратпен ұсынылады. 
Қалғандары тозған. Осыдан жыл сай
ын кем дегенде 10 мыңға жуық сырқат 
сәулелі емдеуден сырт қалады. Сегіз 
өңірде ауруды анықтау аппараттары 
толықтай ескірген. Төрт өңірдегі, оның 
ішінде, Астанадағы маммографтың да 
тозығы жеткен. Жалпы, онкологиялық 
емдеу жүйе сіндегі құралжабдықтар 
паркін тұтастай жетілдіру керек. Өйт
кені, жабдықтарды жөндеу ұзақ әрі жа
бық жағдайда жүзеге асырылады. Олар 
кейде жабдықты сатып алғаннан қым
батқа түседі. Бұл орталықтандырылған 
аппараттарды жөндеу қызметін де құру 
қажеттігін көрсетеді. Сонымен қатар, 
ядролық медицинаны құру үшін медици
налық және медициналық емес кадрлар 
дайындау өзекті мәселе болып отыр.  

Онкология саласының бас ауруына ай
налған бұл мәселелер тұтастай денсаулық 
сақтау ісінің проблемасы. Сондықтан да 
елімізде сырқатқа дауаны шетелден іздеу 
қалыпты үрдіске айналып бара жатыр. 
Жағдайы келмегендер елден жылу жинай
ды. Бүгінде әлеуметтік желілерде шетелде 
ем алуға ақша сұраушылар көп. Жиында 
бұл жайында да айтылды. Депутаттардың 

жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнер
кәсіптік революция жағдайындағы даму
дың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауы
ның тармақтарын іске асыру үшін қолға 
алынған «Қазақстан Республикасында 
дербестендірілген және превентивті ме
дицинаны енгізудің 2019–2021 жылдарға 
арналған ұлттық бағдарламасына» баста
машы болып отырғанын айтты. Демек, 
медицина саласын тағы бір үлкен өзгеріс 
күтіп тұр. Алайда, одан бұл саланың 
ауған көші түзелеріне сену қиын. Бізге 
осындай жалаулатқан ауқымды шара
лардан гөрі ақ халатты жандардың айлық 
табысын, әлеуметтік жағдайын дұрыс
тау қажет секілді. Өйткені, дәрігерлер 
арасында алдындағы сырқатқа біреудің 
жары, біреудің баласы, біреудің әкесі, 
біреудің анасы ретінде қарап, оның ар
тында тұтас бір әулеттің тағдыры тұрға
нын сезінетіндер азайып барады. Олар 
үшін адам өмірі бизнеске, табыстың 
көзіне айналып бара жатқандай. «Ораза, 
намаз – тоқтықта» дегендей, Гиппократ 
анты ақ халаттылар үшін күн көрістің 
көлеңкесінде қалғандай көрінеді. 

  
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті»
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АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНА – 50 ЖЫЛ

– Иса Нүсіпұлы, сот сала-
сына 35 жыл еңбек сіңірдіңіз, 
Алматы қалалық сотының 50 
жылдық мерейтойы қарсаңын-
дағы әңгімемізді өткен күндер-
ден, әріптестеріңізден бастасақ.

– Алматы қалалық соты ең 
алғашқы жұмысын 1969 жылы 22 
шілдеде бастады. Сот құрамында 
14 адам болды. Бұған дейін Алма-
ты қаласының аудандық соттары 
Алматы облыстық сотына қарады. 
Алматы қалалық сотына аудандық 
соттардың тәжірибелі судьяла-
ры жұмылдырылды. Өткенге көз 
салсам Алматының Алатау және 
Бостандық аудандық соттарында 
төраға болдым. Қалалық сотта 
алғашқы болып жұмыс істегендер 
қатарында менің курстастарым 
көп. 1980 жылдардың басында 
Амангелді Есенжанов төрағалық 
қызмет атқарды. Қазір марқұм бо-
лып кетті. Мысалы, қала сотының 
дамып, қалыптасуына курстаста-
рым Зұлпыхар Сейітов, Мұха-
меджан Пақырдінов, Валентина 
Александровна Федосова, Вален-
тина Ильинчина Жуковскаялар 
атсалысты. Бәрі қалалық соттың 

Иса МАЙШИБАЕВ, доғарыстағы судья: 

«ҚАЗЫЛЫҚ ЕТУДІҢ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ҮЛКЕН»

Кие

Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл 
аумағында қоғамдық қатынастардың 
барлық саласында қолданылатын, мем-
лекеттік басқару, заң шығару, сот ісін 
жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. 
Құжат жүзінде дәйектелген бұл талап-
тарды орындап, туған тілдің мәртебесін 
арттыру сіз бен бізге байланысты. Со-
нымен қатар ұлттық өнерімізді, салт-
дәстүрімізді, рухани байлығымызды 
жандандырып, қолдағы барды бағалаға-
нымыз орынды. 

Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі. 

Дүниеге келіп, есі кіре бастағаннан-ақ 
адамдық қасиеттерді қалыптастыратын 
әдептілікті, ізгілік пен ізеттілікке толы 
халықтың нұрлы, асыл сөздерін, тілдің 
жан тербетер әсер күшін ана тілінде 
ұғып үйренеміз. Яғни, ғасырлар бойы 
жиналған саф алтындай тіл қазынасын, 
оның сөз байлығын адамның жаны 
менен жадына мысқалдап енгізу ана-
дан басталады. Ал, ананың ақ сүтімен 
бойымызға даритын тіл мұрасын бар 
байлығымен, көркемдік қуатымен ұр-
пақтан-ұрпаққа жеткізуші, сөз жасап 

БАРЫМЫЗДЫ БАҒАЛАЙЫҚ! дамытушы, тілді мейлінше қастерлеуші – ха-
лық болып саналады. 

Тілге деген құрметті төмендетпей, қазақ 
тілінің бояуын әлсіретпей ұстау үшін кез кел-
ген мекеме іс-құжаттарын мемлекеттік тілде 
әзірлеп, азаматтарға осы тілде қызмет көрсе-
туге міндетті. Сонда ғана қазақ тілі қажет тілге, 
қадірлі тілге айналады.  Қазақ тілін білу, оны 
құрметтеу – жалпы Қазақстан халқының  па-
рызы, ата-бабаларымыздың алдындағы қары-
зымыз, өтейтін борышымыз деп есептеу керек. 
Қазақ елінде, қазақ жерінде қазақ тілі өркендеуі 
қажет. Себебі, Қазақстанның келешегі – қазақ 
тілінде. 

Бүгінде іс қағаздарын жүргізу номенклату-

расына сәйкес жүргізілетін кітаптар, сот тәжіри-
бесінің талдаулары, жедел кеңес және семинар 
сабақ хаттамалары, жоғары сатыдағы соттармен 
және басқа да мемлекеттік мекемелермен хат 
алмасу тек мемлекеттік тілде. Соттағы құжат 
айналымдарының бәрі мемлекеттік тілде. Су-
дьялықтан үміткерлерден де ең алдымен қазақ 
тілін қаншалықты білетіні сұралатындықтан, 
туған тілді білуге, үйренуге ынталылардың кө-
бейгені қуантады.

А.НУРУМОВА,           
Казталов аудандық №2 соты

кеңсесінің бас маманы 
БАТЫС  ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

1996 жылы соттар республика 
көлемінде аттестациядан өтті. 
Алатау аудандық сотында 22 судья 
болды. Судьялар саны көп болған-
дықтан, Ақсайдың сот учаскесі 
бөлініп шықты. Алатау ауданы та-
ратылып, сот Әуезов ауданына қо-
сылды. Бостандық аудандық №2 
соты болды. Қылмыстық істерді 
қарады. Осы сотқа төрағалық 
еттім. Талай істі қарадық. Қиын-
шылығы жетерлік. Бізде судьялар 
көбіне жалтақтап, ақтау үкімдерін 
шығаруға белсенді бола бермейді. 
Заңға сай болса, істі қайта тергеу-
ге жібермей, ақтау үкімін шығару 
керек.

– Қазір ақтау үкімдері кө-
беюде. Қателік жібергендер де 
жазалануы керек шығар?

– Заң бойынша, судьяның істі 
қарауда бұрмалағаны дәлелденсе 
онда үстінен қылмыстық іс қозға-
лады. Жауапкершілікке тартылады. 
Сот жюриі қарайды. Егер дәрігер 
қателікпен адамның аяғын не қо-
лын кессе, оны қалпына келтіру 
мүмкін емес. Ал, аудандық сот 
судьясының кемшілігі қалалық 
немесе Жоғарғы Сотта түзетіледі. 
Сол себепті, судьяны олқылығы 
үшін жазалай беруге болмайды. 
Бұл судьяның сауатсыздығын көр-
сетеді. Судьяның ішкі түйсігі бо-
лады. Кез келген істе тек қана 
заңға жүгіну керек. Сот мәртебесін 
көтеру міндет. 

– Алматы қалалық сотының 
өсіп-өркендеуіне жарты ғасыр-
дан бері куәсіз. Қай өзгерісті 
ерекше атар едіңіз? 

– Қазақ «Елу жылда ел жаңа» 
дегенді бекер айтпаған ғой. Ол 
кезде сот төрағасы Мұсабек Әлім-
беков болатын. Қаланың аудандық 
соттары  қылмыстық істі және аза-
маттық істі қарайтын соттар бо-
лып жеке-жеке бөлінді. Бұдан кей-
ін Алматыда мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық соты, 
ауданаралық кәмелеттік жасқа 
толмағандар соты, қаржы соты, 
әкімшілік соты құрылды. Де-
мек, сот жүйесіндегі реформалар 
бастауында Алматы қалалық соты 
тұрды. Соттардың мамандануы 
сала жұмысын одан әрі дамытты. 
Әркім өз ісіне бейімделіп, маман-
данса тәжірибенің толық болуына 
әсер етеді. 

–  Жастарға айтарыңыз?
– Қазіргі күні қалалық сот-

тағы судьялардың барлығы дерлік 
жастар. Менің тұсымда еңбек 
еткендер зейнетте, біразы марқұм 
болды. Қалалық сотта судья болу-
дың жауапкершілігі үлкен. Билік-
тің өзі үш тармақтан тұрады, атқа-
рушы, заң шығарушы, сот билігі. 
Сондықтан, жастарға айтарым, 
судья  жауапкершілігінің ауыр-
лығын жан-жүректерімен сезіну-
лері тиіс. Судьяның мәртебесі өте 
жоғары. Себебі, судья Президент 
жарлығымен ғана тағайында-
лады. Осы мәртебеге ие болған 
жастар өз істеріне әрдайым адал-
дық танытуға міндетті. Ешуақыт-
та бұрмалауға жол бермеуі тиіс. 
Бұрынғы қазылармен салыстыр-
ғанда қазіргі әріптестеріміздің 
мүмкіндігі зор. Ақпараттық тех-
нология, техникалар жетілген. Біз 
кезінде үкімдер мен шешімдерді 
қаламмен, сиямен жаздық. Бүгін-
де бәрі бар. Соттар салаға бөлін-
ген. Қазіргі қылмыстық, азамат-
тық іс болсын мазмұны өзгерді. 

Дегенмен, өзгермейтін бір 
қағида – әр істің артында адам-
ның тағдыры тұрғанын естен 
шығармаған жөн. Егер адам ісіне 
сай емес жазаға тартылып кетсе, 
оның өз өмірі ғана бүлінбейді, 
онымен қатар, бұл қателік туған-
туыс, отбасы, бәріне әсер етеді. 
Азаматтық істердің де созбалаңға 
салынуына жол берілмеу керек. 
Адалдық бар жерде әділдік орнай-
ды. Алматы қаласы судьяларының 
бұрынғыдай ең алдыңғы қатардан 
көрінуіне тілектеспін.

– Әңгімеңізге үлкен рақмет.

Әңгімелескен 
Т.СМАҒҰЛҚЫЗЫ

Шығысында Алтай мен Ер-
тіске дейінгі, батысында Оңтүстік 
Орал таулары мен Еділге дейінгі 
кең даланы еркін жайлап, Еуразия 
құрлығында өз замандарында 
үстемдік құрған көне түркі им-
периялары мен оның жалғасы 
болған қазақ даласында билер 
соты жүйелі қалыптасты. Дала 
заңының ережелері, сот ісінің 
озық үлгілері болып табылатын 
билер үкімі құқықтық нормалар-
дың принциптерін атқарып келді.

Мал дауына қатысты қа-
зақ елінде қалыптасқан билер 
бітімі әр кезеңдегі мемлекеттік 
құрылым-жүйеге қарай өзгеріп 
отырды. «Қасым ханның қасқа 
жолы», «Есім ханның ескі жолы», 
Тәуке ханның «Жеті жарғысы» 
өз дәуіріндегі заң-жарғылардың, 
мемлекеттік құқықтардың жи-
нақталған озық үлгісіне айнал-
ды. Осы маңызды құжаттарда 
жер дауы, жесір дауы, құн дауы, 
мал дауы және ар дауы бойынша 
тағайындалатын жазалар айқын 
көрініс тапты. Дала билері қалың 
қоғамның барлық дау талап мәсе-
лесін ағайынның қазылығымен, 
ауыл ақсақалының төрелігімен 
шешкен.

Даудың бәрінде де жердің 
бүтіндігі, елдің дербестігі, әр ха-
лықтың өзін-өзі билеу құқығы 
және табан ақы, маңдайтерімен 
тапқан өз дүниесі, ең бастысы, әр 
халықтың ары мен намысы бар. 
Оның қай-қайсысы болмасын екі 
адамның ғана емес, оның артында 
тұрған екі ағайынның, екі әулет 
пен рудың арасындағы араздыққа 
алып келеді. Сондықтан, дауды 
мәміле-бітімге келтіріп, халықтың 
асыл қазынасы – бірлікті сақтай 
отырып шешудің маңызы зор. 

Соның ішінде мал дауы қай 
кезде де жиі туындаған, дала 
заңында да, шариғатта да оның 
тиісті үкімі болған. Қазақ халқы 
малын – жанының, жанын – ары-
ның садақасына балаған арда 

халық. Мал – ежелден көшпелі 
елдің күнкөріс көзі болып, бұл 
маңызын әліге дейін жойған жоқ. 
Сол себепті, мал дауы үшін қатаң 
жаза кесілген. 

Мал-мүлік, жер мен жесір да-
уын әділ таразылап, қарақылды 
қақ жарған талай шешен билер 
мен көсем данышпандар тарихтан 
белгілі. Маңғыстау өңірінде өмір 
сүрген Мәтжан би, Иса мен Ер-
менбет билердің де талай дауды 
әділ төрелікпен шешкені туралы 
ел аузында мысал көп. 

Бүгінгі сот жүйесі де сол би-
лерден қалған дала заңымен та-
лайға төрелік жүргізіп келеді. 
Бұрын би алдына барған даушы 
бүгінде мантия киген судьяның 
алдына келеді. Алдымен даугер 
сотқа жүгіну үшін Азаматтық 
процестік кодекстің 148-149 бап-
тарының талаптарын басшылыққа 
алып, сотқа талап қою арызын 
тапсыру қажет. Мысалы, сотқа 
келген азаматтарға қылмыс құра-
мы жоқ дау бойынша азаматтық 
тәртіппен бірінші сатыдағы сотқа 
жүгіну тәртібі түсіндіріледі. Кеңсе 
қызметкерлері сотқа талап арыз-
бен жүгіну үшін үлгіге сәйкес 
талап қою арызын жазу, мемле-
кеттік баж төлемін төлеу, даулы 
болып тұрған малдың төл құжат-
тарын тіркеп, сотқа іс құжаттарын 
тапсыру бойынша бағыт береді. 

Әрине, бұл ретте Сот кабинеті 
сервисі арқылы онлайн режимде 
талап арызды электронды түрде 
тапсыру, сервис арқылы шағым 
мен өтінішхаттарды жолдау, істің 
қаралу барысын бақылау мүмкін-
дігі де айтылады. Тараптар өзіне 
ыңғайлы кез келген уақытта сот 
құжатын қарап, істің тарихымен, 
деректермен танысып, тіпті сот 
актісін басып шығара алады. 

Қарақия аудандық сотында 
жақында төрт жылқысын жоғалт-
қан бір азаматтың ісі қаралды. 
Азаматтық процестік кодекстің 
71-бабына сай, тараптар мен іске 

қатысатын басқа да тұлғалар 
дәлелдемелерді істі сот талқы-
лауына дайындау сатысында 
бірінші сатыдағы сотқа ұсынады, 
72- бабына орай әр тарап өз та-
лаптарының не қарсылығының 
негізі ретінде сілтеме жасайтын 
мән-жайларды дәлелдеуі тиіс. 

Сот іс құжаттарын зерделеу ба-
рысында талап қоюшының дәлел 
келтірмегенін, ішкі істер органына 
мал жоғалғаны туралы арызбен 
жүгінбегенін анықтады. Деген-
мен, жауапкердің үйірінде жүрген 
жылқыдағы таңба белгілері малын 
іздеп жүрген талапкерге тиесілі 
екенін айғақтайды. Сондықтан, 
екі жаққа істі бітімгершілікпен 
шешу ұсынылып, бітістіруші 
судья ның көмегімен мал иесіне 
қайтарылып, сотқа берілген арыз 
да қайтып алынды. Азаматтық 
кодекстің 260-бабында «меншік 
иесі өзгенің заңсыз иеленген өз 
мүлкін талап етуге құқылы» деп 
көрсетілген, сондықтан бұл заң 
талабы бұзылса, жауапкер жаза-
сыз қалмайды. 

Жалпы қоғамда қай даудың да 
бітіммен аяқталуы барлық жаққа 
тиімді. Бүгінде «Сот төрелігін 
жетілдірудің 7 түйіні» бағдарла-
масы бойынша республика сот-
тарында «Татуласу. Сотқа дейін, 
сотта» деп аталатын пилоттық 
жоба жүзеге асырылуда. Оның 
негізінде дау жоқ талап арыздар 
автоматты түрде жаңадан бекітіл-
ген бітістіруші судьяның қара-
уына беріледі. Тараптар бітімге 
келуден бас тартқан жағдайда іс 
қайта тағайындалатын болады. 
Бұл тәжірибе соттардағы істердің 
санын азайтуға, судьялардың жүк-
темесін төмендетуге, ең бастысы, 
азаматтардың өз дауларын жыл-
дам әрі артық шығынсыз шешуіне 
мүмкіндік береді. 

Бауыржан ШАЙДУЛЛИН,
Қарақия аудандық сотының 

төрағасы
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

республика көлемінде бүкіл прак-
тиканы жинақтап, озық істерді 
таратуға зор үлестерін қосты. 

Алатау мен Бостандық аудан-
дық соттарында төраға болып 
жүрген кезімде тәжірибелі судья-
лардың біразы қалалық сотқа 
ауысты. Алатау аудандық соты-
ның тұңғыш төрайымы – Зинаида 
Тұңғышбаева. Бұл кісі қалалық 
сотта 1998 жылға дейін еңбек 
етті. Александр Иванович Артиш-
ко да солай, қалалық сотқа ұзақ 
жылдар еңбек сіңірді, кейіннен 
«Альфа» банктің президенті бол-
ды. Ф.Пак та А.Артишко сияқты 
Алатау аудандық сотынан қалалық 
сотқа ауысып, көп жыл еңбек етті. 
Қазіргі жұмыс істеп жүрген судья-
лардың ішінде Нұрділда Сейітов 
кезінде менің қарамағымда еңбек 
етті. Қала бойынша Судьялар 
Одағының төрағасы болды. Қала-
лық сот судьясы Л.Бектемирова-
мен Бостандық аудандық сотында 
қызметтес болдық. С.Базарбаев 
қазір зейнетке шықты. З.Кейкіба-
сова, Л.Ағыбаева екеуі қалалық 
соттан ҚР Жоғарғы Сотына су-
дья болып кетті. Жастардың әр 
жетістігіне қуанып отырамын.

– Сіздің соттағы алғашқы 
қадамыңыз қалай басталды?

– Алматы қалалық сотын-
да 1970 жылы студент кезімде 
өндірістік практикадан өттім. 
Қалалық соттың ең алғашқы 
судьяларының бірі Гүлбахрам 
Сейтенованың қарамағында екі 
ай практикада болдым. Сот жұ-
мысының қыр-сырын сол кісі 
арқылы білдім. Алғашқы жұмы-
сымды сотқа шақырту қағазын 
жазудан бастадым. Соттың жұ-
мысы бір жағынан үлкен мәртебе 
болғанымен, екінші жағынан өте 
қиын. Ол тұста Алатау аудандық 
соты тек қала емес, республика 
бойынша ең үлкен сот болатын. 

МЕДИАЦИЯ

Алматы – Қазақстандағы ірі мегаполистің бірі. 
Мұнда көптеген өндіріс ошақтары, кәсіпорындар, 
мемлекеттік мекемелер орналасқан. Жұмыс орын-
дары көп болған сайын қалаға нәпақа іздеп келетін 
азаматтардың саны да артатыны, соған орай еңбек 
қатынастарында түрлі даулардың туындайтыны 
түсінікті. Әсіресе, жұмысшы мен жұмыс беруші 
арасындағы келіспеушіліктердің көбі құқықтық са-
уаттың төмендігінен, құжаттарға салғырт қараудың 
кесірінен орын алатынын айта кетуіміз керек. Бұлай 
дейтініміз, еңбекақысын даулаған жұмысшылардың 
басым бөлігі жұмысқа тұрарда келісімшарт жаса-
майды. Ал, еңбек келісімшартын жасамаған адам 
өзінің жұмыс істегенін, өнімді еңбек еткенін немен 
дәлелдей алады?

Азаматтар еңбек келісімшартын жасауға неге мән 
бермейді? Сауалнама көрсетіп отырғандай, олардың 
біразы мұндай құжаттың не екенін, қаншалықты 

ДАУДЫ ШЫҒЫНСЫЗ 
ШЕШУДІҢ МҮМКІНДІГІ

БІЛГЕН ЖӨН

ЕҢБЕК КЕЛІСІМШАРТЫНСЫЗ 
ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ БОЛМАЙДЫ

маңызды екенін білмейді. Екіншіден, келісімшарт-
тың қажеттілігін білгенмен, жұмыс беруші жұмысқа 
қабылдамай қоя ма деген қауіппен өз құқығын пай-
далана бермейді. Осының кесірінен өзінің жұмыс 
істегені заңдастырылмағандықтан еңбек ақысына 
қол жеткізе алмай жүргендер қаншама?

Дұрысында, еңбек келісімшарты – жұмыс бе-
руші мен жұмысшы арасында жасалатын жазбаша 
келісім. Кемінде екі данамен жасалатын келісім-
шарт екі тарапта да сақталады. Мұнда екі тараптың 
да жұмыс барысындағы міндеттері, құқығы, жұмыс 
кестесі, тәртібі толық көрсетіледі. Жұмысшы өзіне 
жүктелген міндеттерді талапқа сай атқаруы тиіс 
болса, жұмыс берушінің қарауындағы азаматтар-
дың еңбек етуіне жан-жақты жағдай жасауы, еңбек 
қауіпсіздігін сақтауы, айлықты уақытында төлеуі 
керектігі арнайы заңдарда жан-жақты дәйектелген. 
Еңбек келісімшартын жасамаған жұмыс берушіге 
әкімшілік құқықбұзушылыққа жол бергені үшін 
жаза бар.

Сондай-ақ, мұндай келеңсіздіктердің алдын алу 
үшін «Еңбек келісімшартын жасаңыздар» деген 
атпен республика көлемінде акция да ұйымдасты-
рылып келеді. Мұндай шаралар жұмыс берушілерді 
де, жұмысшыларды да ойлантса игі.

Эльвира ОМАРБЕКОВА,
 Тоғжан ҮСЕНБАЕВА, 

Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат 
басқармасының мемлекеттік инспекторлары

Дегенмен, өзгермейтін бір қағида – әр істің 
артында адамның тағдыры тұрғанын естен 
шығармаған жөн. Егер адам ісіне сай емес 
жазаға тартылып кетсе, оның өз өмірі ғана 
бүлінбейді, онымен қатар, бұл қателік туған-
туыс, отбасы, бәріне әсер етеді. 
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ҚАЗІР «СЕРПІН» БАҒДАРЛАМАСЫ БО
ЙЫНША ХАЛЫҚТЫ СОЛТҮСТІК ЖАҚҚА 

КӨШІРУ ІСКЕ АСЫРЫЛЫП ЖАТЫР ҒОЙ. СОЛ 
СИЯҚТЫ, ШЕКАРА МАҢЫНДАҒЫ АУЫЛДАРҒА 
ДА ХАЛЫҚТЫ АРНАЙЫ КӨШІРУ САЯСАТЫН 
ЖҮРГІЗУ КЕРЕК. БОЛАШАҒЫ ЖОҚ ДЕП АУЫЛ
ДАРДЫ ЖОЯ БЕРСЕК, ШЕКАРАМЫЗ АШЫҚ 
ҚАЛЫП, МҰНЫҢ СОҢЫ ЕЛДІҢ, МЕМЛЕКЕТТІҢ 
ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАТЕР ТӨНДІРЕТІНІН ЕСТЕН 
ШЫҒАРМАУҒА ТИІСПІЗ. 

– Әли  Әбдікәрімұлы, ауылға қан-
шалықты жиі барып тұрасыз? Соңғы 
кезде кең пейілдің, ынтымақ-берекенің 
символы іспетті ауыл адамдары жайлы 
түрлі жағымсыз әңгімелер айтылып 
қалып жүр. Көршісінің шөбін өртеп, 
малын ұрының алдына салып беретін-
дер де бар көрінеді. Есігі құлыптанбай-
тын ауылдағы ақ ниетті жандардың 
пейілі неге бұзылды? Мұны да заманға 
артамыз ба, әлде...?

– Мүмкіндік болса, ауылға барып 
тұруға тырысамын. Наурыз мерекесінің 
алдында ғана туған жеріме барып қайт-
тым. Мектебінде болдым. Ауылдағы қа-
уымнан шынайылықты, ақжарма пейілді, 
үлкенге деген ілтипатты, дәстүрімізге 
деген ерекше құрметті табамын. Мүмкін, 
қазіргі заманға байланысты адамдар-
дың психологиясында өзгерістер болып 
жатқан шығар. Өз басым, ауыл халқына 
тән менталитет өзгерген жоқ деп ой-
лаймын. Бірақ, ауыл туралы шынайы 
ақпарат көп беріле бермейді. Әсіресе, 
ауыл адамдары туралы жағымсыз әңгіме-
лер жиі айтылады. Кей телеарналардан 
берілетін бағдарламалардан, көркем 
фильмдерден де ауыл халқын келемеж-
деген әңгімелерді естіп, сюжеттерді 
көріп қаламыз. Шыны керек, біз ауыл-
дың мәртебесін осылай өз қолымызбен 
түсіріп жатырмыз. Керісінше, ауылдың 
жағымды образын жасап, дәріптеуіміз 
керек еді. Өйткені, ауыл халық ретінде 
өз түбірімізден ажырамауымызға, ұлттық 
салт-дәстүрімізді сақтауға қызмет ететін 
– ең үлкен құндылығымыз. 

– Өркениеттен алыс жатқандарын 
айтпағанда, сапалы ауызсуға жарымай 
отырған елді мекендер аз емес. Мұндай 
жағдайда ауылдың мәртебесін құр 
мақтап көтеру мүмкін бе?! Қаншама 
бағдарлама қабылданды. Тек, оң нәти-
же жоқтың қасы. Керісінше, болашағы 
жоқ ауылдар пайда болып, оларды 
тарату жөнінде шешім қабылдануда...

– Біріншіден, адамдарды ауылдан 
қалаға немесе қаладан ауылға апарудың 
қажеті жоқ. Ауылдарымызда қазіргі таңда 
7,5 миллионнан астам халық тұрады. 
Солардың 3 миллионға жуығы жастар. 
Осы буынға білім беріп, туған жерінде 
жұмыспен қамтамасыз етіп, тұрақтанды-
рып қалсақ, сол үлкен жеңіс. Иә, ауыл бо-
йынша көптеген бағдарлама қабылданды. 
Бірақ, ол шаралар жалпы әлемде ауыл-
дарға қатысты қабылданатын шаралар-
дың деңгейіне жете бермейді. Мемлекет 
тарапынан ауылға аз көңіл бөлініп жатқан 
жоқ. Мысалы, 2000-2003 жылдар «Ауыл 
жылы» болып жарияланды. Осы кезең 
ішінде ауылға үлкен бетбұрыс жасалды. 
Елбасының Жарлығымен елді мекендерді 
дамытуға 370 млрд теңгеден астам қаржы 
бөлінді. Соның есебінен 1077 мектеп, 
100-ден астам денсаулық сақтау мекемесі, 
400-ден астам мәдениет және спорт ғима-
раттары салынды. Ол кезде мемлекеттің 
экономикалық жағдайы әлсіз, қаржысы 
аз болатын. Соған қарамастан осындай 
жұмыстар атқарылды. Сонымен қатар, 
4200-ден астам елді мекенге ауызсу жет-
кізілді. Ол уақытта елді мекендердің 
ауызсумен қамтамасыз етілу деңгейі 21 
пайыз ғана болатын. Осы бағдарламаның 
арқасында бұл көрсеткіш 42 пайызға 
жетті. Қазір ауыл шаруашылығын дамы-
тудың 2021 жылға арналған бағдарламасы 
шеңберінде ауылдың инфрақұрылымын 
дамыту қолға алынып жатыр. Онда ауы-
зсумен, газбен қамтамасыз ету, энер-
гетика жүйесін дамыту үшін қосымша 
жұмыстар атқарылады. Бірақ, әлемдегі 
өзгерістің жылдамдығы өте жоғары. Оған 
ауыл түгілі, қаланың өзі ілесе алмауда. 
Сондықтан, кейде ауылдар қалыс қалып 
жатады. 

  Қазір елімізде 6936-дан астам елді 
мекен бар. Солар аталмыш бағдарламаға 
сәйкес, әлеуеті жоғары, орта, төмен және 
экологиялық жағдайы нашар елді мекен-
дер деп төртке бөлінген. Бүгінгі таңда 
аталмыш ауылдардың 18,9 па йызы әлеу-
еті жоғары, 75,6 пайызы әлеуеті орта деп 
есептеледі. Бұл өте жақсы көрсеткіш. 430-
дан астам елді мекеннің әлеуеті өте төмен, 
яғни, болашағы жоқ ауылдар санатында. 
Меніңше, осы елді мекендер бойынша 
мемлекет тарапынан дербес бағдарлама 
қабылданып, арнайы шаралар жүзеге 
асырылуы керек. Әсіресе, шекараның 
бойында жатқан ауылдар бойынша нақты 
шара қабылдануы қажет. Өйткені, олар 
біздің жеріміздің, еліміздің  тұтастығын 
қамтамасыз етуде маңызды рөл атқара-
ды. Сондықтан, бұл ауылдарды жоймай, 
керісінше, дамытып, халқын тұрақтан-
дыруға күш салынуы керек. Бастысы, 
ондағы мектептерді сақтап қалуға тиіспіз. 
Мектеп жабылса, ауыл көшеді. Себебі, 
бәріміз де бала үшін өмір сүріп жатыр-
мыз. Сонымен қатар, денсаулық сақтау 
мекемесі, ауызсуы болуы шарт. Тіпті, 
тұрғындары көп ауылдардан халықты 
соларға көшіру қажет. 

Қазір «Серпін» бағдарламасы бойын-
ша халықты солтүстік жаққа көшіру іске 
асырылып жатыр ғой. Сол сияқты, шекара 
маңындағы ауылдарға да халықты арнайы 
көшіру саясатын жүргізу керек. Болашағы 
жоқ деп ауылдарды жоя берсек, шекара-
мыз ашық қалып, мұның соңы елдің, мем-

лекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретінін 
естен шығармауға тиіспіз.  

– Кейбір саясаттанушылар, тәуелсіз 
сарапшылар урбанизация жағдайында 
ауылды дамытудың қажеттігіне күмән 
келтіреді. Мына сөзіңізге қарағанда, 
мұнымен келіспейтін сияқтысыз...

– Әрине, келіспеймін. Иә, урбанизация 
әлемдік үрдіске айналып отыр. Ауылдағы  
халықтың жақсы өмірге ұмтылуы заңды. 
Балалары жақсы жерде тұрса, сапалы 
білім алса, озық қызметтердің игілігін 
көрсе дейді. Ол әрбір адамға тән арман. 
Бірақ, біздің елімізді, территориямызды 
басқа елдермен салыстыруға болмайды. 
Мәселен, Еуропа елдерінің жер ауқымы 
кішкентай. Оларда қала мен ауылдың ара-
сы 15-20 шақырым ғана. Ауылда тұрып 
та қалада жұмыс істей беруге болады. 
Бізде қалаға көшіру үшін ауылды көшіру 
керек. Оның адамдары қалаға қатынап 
жұмыс істей алмайды. Екіншіден, бізде 
Еуропадағыдай әлеуеті жоғары қала жоқ. 
Қазіргі таңда Қазақстанда  агломерацияға 
жататын үш-ақ қала бар. Олар Алматы, 
Нұр-Сұлтан және Шымкент. Иә, оларға 
келіп өмір сүру деңгейін жақсартуға 
болатын шығар. Бірақ, басқа қалаларда 
ондай әлеует жоқ. Өйткені, қалалардың  
да мүмкіндігі шектеулі. Шаһарлардың 
өз тұрғындарының санына ғана лайық 
мектебі, медициналық мекемелері, жұмыс 
орындары бар. Оларда ауылдан көшіп 
келгендердің бәріне жұмыс, үй тауып 
беру, балалардың бәрін балабақша және 
мектеппен қамтамасыз ету мүмкін емес. 
Қазір қалаларға келіп жатқан ауыл азамат-
тарының тұрмыс-тіршілігі керемет болып 
кетіп жатқан жоқ. Көбісі әлі жұмыссыз 
жүр. Балалары мектепке, балабақшаға 
орналаса алмауда. Сондықтан, ауылдан 
келіп алып не пәтері жоқ, әр жерді пана-
лап, жұмыссыз жүрген ауыл тұрғындарын 
қалаға көшіргеннен гөрі ауылда жағдай 
жасап, тұрақтандыру біздің мемлекетіміз 
үшін маңызды. Ауылда жұмыс орында-
рын ашудың мүмкіндігі зор. Бүгінгі таңда 
ауылшарушылық өнімдерінің 29 пайызы 
ғана қайта өңделеді. Егер барлық ауылша-
рушылық өнімдерін қайта өңдеу өндірісін 
жолға қоятын болсақ, әр ауылда кішігірім 
болса да цех, зауыттар ашуға мүмкіндік 
туар еді. Екіншіден, игерілмей жатқан 
жерлерді мал шаруашылығын, көкөніс 
шарушылығын дамытуға пайдалану ке-
рек. Сол кезде ауылда жұмыс та көбейеді, 
өнім де артады. 

– Бұл жөнінде көп айтылады, бірақ, 
бәрі сөз жүзінде қалып жатыр...

– Қазіргі жасалып жатқан мемлекет-
тік бағдарламалар негізінен жергілік-
ті жерлерде жұмыс орындарын ашуға 
бағытталған. Ауыл кәсіпкерлеріне шағын 
несиелер беріліп жатыр. Осының бәрі 
ауылға жету керек. Бұл мәселелерді тек 
бір министрлік шешеді деуден аулақпын. 
Бірақ, соның бәрімен айналысатын тіке-
лей азаматтар бар. Ауыл шаруашылығын 
қолдау қоры, несие корпорациялары жұ-
мыс істейді. Осы ұйымдардың жұмысын-

да әлі де бюрократия, қағазбастылық бар, 
шаруаларға қоятын талаптар көп. Несие 
алуға қажет кепілдіктерді рәсімдеу үшін 
көптеген кедергі тудырады. 

– Сарапшылар дамыған мемле-
кеттер үкіметтерінің азық-түлік тап-
шылығын жасап, өз тауарларына қа-
жеттілік тудыру үшін дамушы елдердің 
шенеуніктерімен астыртын келісім ге 
келіп немесе оларды сатып алып, 
осын дай айла жасайтынын айтып жа-
тады. Бұған сенбейін десең, базардағы 
өнімнің дені сырттан келген. Қаншама 

тар атқарып келеді. Қазір «Ауылды» 
ұйықтап жатқан партия деп ешкім айта 
алмас. Жергілікті жерлерден түсіп жатқан 
хаттар, пікірлер, әлеуметтік желілерде 
айтылып жатқан әңгімелер соның дәлелі. 
Тек осы аталмыш мерзім ішінде біздің 
ұйымға 42 мыңнан астам жаңа мүше 
қабылданды. Егер партияның жұмысын 
көрмесе, азаматтар тарапынан мұндай 
белсенділік болмас еді. 

Осы төрт жыл ішінде біз бірнеше 
маңызды мәселелерді көтердік. Соның 
бірі мемлекетіміздің азық-түлік қауіп-

Тарихи кодты тану, рухани жаңғыру де-
геннің бір бағыты осы. Алдағы уақытта 
байқауда жүлде алған драматургиялық 
шығармаларды сахналап, көркем филь-
мге айналдырсақ деген ойымыз бар. 
Ауылда жақсы дүние көп қой. 

Сондықтан, халықты өз түбіріне 
жақындатып, ауылға деген құрметін ояту 
үшін оның жақсылығын дәріптей беруіміз 
керек. Бұл тек «Ауыл» партиясының ғана 
емес, ауылда кіндік қаны тамған әрбір 
азаматтың парызы деп білемін.  

– Десе де, «Ауыл» партиясы ауылдың 
жайын күйттеу үшін емес, сайлау үрдісі-
не қажет демократияның декорациясын 
жасау үшін жасақталған деген пікір бар. 
Көбісі сіздерді «Nur Otan» партиясының 
шекпенінен шыққан деп те айтып жата-
ды. Бұл қаншалықты шындық?

– Партия деген жалғыз сөз болға-
нымен, ол жалғыз адамнан тұрмайды. 
Біздің бүгінде 300 мыңға жуық мүшеміз 
бар. Олардың дені аудандар мен ауыл-
дарда тұрады. Сондай партияны басқа 
партияның шекпенінен шықты деуге 
бола ма?! Екіншіден, жақында «Nur Otan» 
партиясы 20 жылдығын атап өтті. «Ауыл» 
партиясының құрылғанына 19 жылдан 
асты. «Ауыл» партиясы Социал-демокра-
тиялық партиясы болып құрылған кезде 
«Nur Otan» «Отан» партиясы болатын. 
Бір жылға толмаған партияның шекпені-
нен қалай басқа партия шығады?! Демек, 
біздің ұйым елдің талап-тілегіне сай. 
уақыттың өзі тудырған партия. Жұмысы-
мыз жүріп жатыр. Иә, қаржымыз аз. Біз 
тек өз мүшелеріміздің жарнасымен өмір 
сүріп келеміз. Алайда, соған қарамастан 
партия ретінде аяғымыздан тік тұрдық 
дей аламыз.

– Осынша деңгейге жеткен партия-
ның сайлауда қоғам тарапынан  тота-
литарлық саясаттың жандайшабы де-
ген баға алған Коммунистік партияның 
соңында қалып, Парламентке өтпей 
қалу себебін немен түсіндірер едіңіз?! 

– Парламентке өту үшін сайлаушы-
лардың 7 пайызының дауысын алу 
керек. Коммунистік партия бұрыннан 
келе жатқан саяси ұйым. Халқымыз 70 
жыл осы партияның жетегінде болды. 
Әлі де осы партияның идеологиясын 
қолдайтындар бар шығар. Бірақ, бо-
лашақта елдің сенімін иеленіп, парла-
менттік партия боламыз деген үмітіміз 
бар. Өйткені, руханиятымыздың түбірі, 
болашағымыздың көкжиегі ауылда жа-
тыр. Ауыл қашаннан да тіл мен ділдің, 
дәстүрдің қайнар көзі, молшылықтың, 
берекенің ұясы. Сондықтан, ауылды 
дамыту мемлекет саясатының басты 
бағыты. Ал, «Ауыл» партиясы  өз ісіне 
осынау өміршең стратегияны өзек етіп, 
айнымас мұратына айналдырған бірегей 
саяси ұйым.  

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті»

Әли БЕКТАЕВ, «Ауыл» партиясының төрағасы, Парламент Сенатының депутаты:
 

«ШЕКАРА БОЙЫНДАҒЫ 

суармалы жеріміз, оны игере алатын 
өзіндік технологиямыз бола тұра жат 
жұртқа ақша шашуымыздың себебі не?

– Нарықтың өз талабы бар. Әркім өз 
өнімін өткізгісі келеді. Шетелдік тауар-
лардың ішінде сапалысы да, сапасызы да 
бар. Қай елдің тауарын алуды халықтың 
өзі шешеді. Импорттық тауарлар арзан 
болғандықтан келуін тоқтатпайды. Сол 
үшін өзімізде өндірілетін тауарлардың 
көлемін, сапасын арттыруымыз керек. 
Шынына келсек, осы шараларды атқаруға 
құзырлы тұлғалардың жауапкершілігі 
жете бермейді. Кейде әлсіздік танытады. 
Көбісі қаржы тәртібін бұзып, әкімшілік, 
қылмыстық жауапкершілікке тартылудан 
қорқады. Шенеуніктердің бойында өзін-
өзі әлдебір қауіптен сақтандыру мента-
литеті бар. Айта берсек, мұның себептері 
өте көп. Бірақ, қазіргі уақытта біртіндеп 
реттеліп келеді. Ауылға арналған шара-
лар толықтай атқарылып, бөлінген қаржы 
мақсатқа сай жұмсалса, көп мәселе тиімді 
шешілер еді. 

Иә, суармалы жерлер – үлкен бай-
лығымыз. Оларды тиімді пайдалану 
көп қаражатты және белгілі бір бағытта 
атқарылатын ауқымды жұмысты қажет 
етеді. Осы ресурсты пайдалану арқылы 
азық-түлік молшылығын да қамтамасыз 
етіп, жұмыссыздықты да азайтуға бола-
ды. Сондықтан, мемлекет саясатының 
бір бағыты осыған арналуы керек. Өз 
басым бұл мәселе бойынша бірнеше рет 
депутаттық сауал жолдадым. Сол секілді, 
жайылым да үлкен байлық. Мал шаруа-

шылығын дамыту үшін осы жерлерді 
тиімді пайдалануымыз керек. Бұл туралы 
да біз Парламент мінберінен бірнеше рет 
мәселе көтердік. Қазір осы бағытта қаржы 
бөлініп, жұмыс жүріп жатыр. 

– Ауылдың жайын айтқанда Сіз 
жетекшілік ететін «Ауыл» партиясын 
айналып өту мүмкін емес. Шетелдер-
де партияларды кім басқаратынын 
ешкім білмейді екен. Оларды тек 
бағдарламасы бойынша ғана ажыра-
татын көрінеді. Ауыл үшін не істеп 
жатырсыздар?

– Партия қоғамдық-саяси ұйым. 
Ол біреуге бірдеме салып беріп неме-
се ақшалай көмек көрсететін мекеме 
емес. Ел өміріндегі өзекті мәселелерді 
тиісті орындарға жеткізіп, билік пен 
халықтың арасында дәнекер болатын 
ұйым. Біздің партия әуелде «Ауыл» 
социал-демократия лық партиясы болып 
құрылды. Осыдан төрт жыл бұрын  Қа-
зақстанның Патриоттар партиясы мен 
Ауыл демократиялық партиясы қосылып 
«Ауыл» демократиялық патриоттар пар-
тиясына айналды. Сол кезде осы ұйым-
ның төрағасы болып сайландым. Содан 
бері біраз жұмыс атқарылды. 

Біріншіден, партия сайлау мен сайлау-
дың арасында өткел жасайтын ұйым бол-
мау керек. «Ауыл» партиясын БАҚ және 
әлеуметтік желілер арқылы байқап жүр-
сеңіз, елдің әлеуметтік-экономикалық, 
мәдени-рухани дамуына қатысты түрлі 
игілікті бастамалар жасап, нақты жұмыс-

дені тозған. Әсіресе, көкөніс жинайтын, 
мал шаруашылығына пайдаланылатын 
техникалар қатты ескіріп кетті. Бұл мәсе-
лені де арнайы семинар өткізіп, машина 
құрылысымен айналысатын сарапшылар, 
инженер-механик мамандар арасында 
кеңінен талқылап, нақты ұсыныстар әзір-
леп, Үкіметке өткіздік.

Жұмысымыздың тағы бір бағыты 
ауылдың мәртебесін көтеруге арналды. 
Бұл үшін жыл сайын «Ауылым – ал-
тын тұғырым!» деген тақырыпта жас 
әдебиет шілер арасында байқау өткізіп 
келеміз. Тек былтырдың өзінде оған 
280-нен астам шығарма түсті. Байқау 
қорытындысы бойынша жеңімпаздар-
ды анықтап, марапаттаймыз. Оларды 
елге үлгі етеміз. Озық шығармаларды 
сайтқа қоямыз. Үш жанр, яғни, поэ-
зия, проза, драматургияны қамтитын 
шығармалардың барлығы ауылдың 
жайын қаузайды. Байқау өз нәтиже-
сін беріп жатыр. Жылдан-жылға оған 
қатысушылар көбеюде. Биыл тағы да 
өткізіп, жинақ шығарайық деп отыр-
мыз. Әр жыл сайын үш жанр бойынша 
үш кітап шығарып жүрміз. Оларды 
ауыл кітапханаларына тегін тарата-
мыз. Оларды оқып отырып тебіренбеу 
мүмкін емес. Ауылдың қадір-қасиетін, 
қазақ үшін маңызын ашатын, құн-
дылығын көрсететін небір туындылар 
бар. Біз осы байқауымыз арқылы ха-
лықты ауылға жақындатып қана қой-
май, таланттар көзін ашып жатыр мыз. 

АУЫЛДАРДЫҢ ТОЗУЫ 
ЕЛ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ҚАТЕР»

сіздігін қамтамасыз ететін  шаралар – 
органикалық өнімдерді өндіру, шетелден 
келіп жатқан азық-түлік тауарлары ның 
сапасын тексеру жайы. Қазақстанға 
қазір сырттан тегі өзгертілген өнімдер 
(ГМО) көптеп келуде. Оның адам ағза-
сына  пайдасы не зияны туралы ешбір 
маман айта алмайды. Мұндай өнімдерді 
шығару дағы мақсат үлкен агрофирма-
ларға пайда әкелу. Себебі, өнімнің көлемі 
мен сақталу деңгейі артады. Біздің тиісті 
заң нама бойынша, өнімдер тегінің өзгеруі 
шектік деңгейден аспауы керек. Бірақ, 
соның бәрін қадағалап, жүйелі түрде 
тек серіп отырған ешбір ұйым жоқ. Олар 
анда-санда еске түскенде ғана тексеріледі. 
Себебі, арнайы лабораториялар жоқ. Біз 
«дөңгелек үстелде» сарапшылар мен ға-
лымдардың, мүдделі ұйымдар өкілдерінің 
басын  қосып, осы мәселені талқыладық. 
Сонда айтылған пікірлерді, ұсыныстар-
ды жинақтап Үкіметке ұсындық. Бізге 
берілген ақпарат бойынша, олар қабыл-
данып, тиісті әкімшіліктерге жіберіліп, 
нақты шаралар қолға алынуда. Сондай-ақ, 
ауылдық жерлерде ең төменгі жалақы 
алатын азаматтар жайлы да мәселе кө-
тердік. Осы тақырыпта құзырлы министр 
атына сараптаулар негізінде депутаттық 
сауал жолдадым. Бұл мәселе Елбасының 
әлеуметтік бастамаларында қолдауға ие 
болып, соның арқасында бүгінде шешімін 
тауып жатыр. Ауыл шаруашылығын 
техникамен қамтамасыз ету жайына да 
құзырлы орын назарын аудартып келеміз. 
Шыны керек, ауылдағы техниканың 
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Жолдауға – қолдау!

«Төртінші өнеркәсіптік револю-
ция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Елбасы Жолда-
уында Сот және құқық қорғау жүй-
елерін институционалды тұрғыдан 
өзгерту жүзеге асырылып жатқаны 
айтылғаны мәлім. Сондай-ақ, саяси 
құжатта «Адвокаттардың құқықта-
ры мен сотқа дейінгі сатыдағы сот 
бақылауының аясы кеңейді» делін-
ген. Осы тұрғыда азаматтардың 
конституциялық құқықтарына ке-
пілдікті нығайту, құқық үстемді-

гін қамтамасыз ету, құқық қорғау 
қызметін ізгілендіру жұмыстарын 
жалғастыру қажеттілігі де құжаттан 
көрініс тапты. Қазіргі таңда осы 
бағытта жұмыстар жасалуда. 

Соның бір көрінісі, бүгінде сот 
саласында да заманауи ақпараттық 
технологиялар қолданылады. Сол 
арқылы судьялардың барлық қы-
зметі ашық әрі жария түрде жүзеге 
асырылады, яғни, халықтың көз 
алдында.

Елбасы «Қазақстан Республика-

сының кейбір заңнамалық актілеріне 
меншік құқығын қорғауды күшейту, 
төрелік, сот жүктемесін оңтайлан-
дыру және қылмыстық заңнаманы 
одан әрі ізгілендіру мәселелері бо-
йынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заңына қол қойып, 
ол заң 2019 жылдың 3 ақпанында 
күшіне енген болатын. Бұл заңмен 42 
заңнамалық актіге, оның ішінде 11 
кодекске меншік құқығын қорғауды 
күшейтуге, төрелікті дамытуға, сот 
жүктемесін оңтайландыруға және 

СУДЬЯЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ ХАЛЫҚТЫҢ КӨЗ АЛДЫНДА экономикалық қылмыстарды із-
гілендіруге бағытталған түзетулер 
енгізілді. Заңнама негізінен жалпы 
түзетулердің бес тобын қарастырады. 
Осының ішінде түзетулердің екінші 
тобындағы заңнаманы халықаралық 
актілердің ережелеріне сәйкес келтіру 
ұсынылатын «Төрелік туралы» заң 
қолдану практикасындағы бар про-
блеманы шешуге бағытталған. Атап 
айтқанда, мемлекеттік органның 
не квазимемсектор субъектілерінің 
қатысуымен дауларды төрелік қарау 
кезінде шетелдік құқықты қолдану 
мүмкіндігі беріледі. 

Қорыта айтқанда, жаңа өзге ріс-
тер сот төрелігіне халықтың сенімін 
арттырады. Халқымызда «Тура 
биде туған жоқ, туғанды биде иман 
жоқ» деген әдемі тәмсіл бар. Мұның 
мағынасы билік айтушы ешкімді 
алаламайтын адал, қара қылды қақ 
жарған әділ болуы керек дегенге са-
яды. Сондықтан, әрбір істі мұқият қа-
рап, әділ төрелігін айту судьяға серт. 

Т.ТЕМІРБАЕВ,
Жалағаш аудандық сотының 

судьясы
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

ҰЛТТЫҚ 
ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ 
БАҒЫТЫМЫЗДЫҢ 

КЕПІЛІ

ТАҒЫЛЫМ

ҰЛЫ ДАЛА ТӨСІ – 
ТҰНЫП ТҰРҒАН ТАРИХ

Елбасының халықтан қызу қолдау тапқан «Болашаққа 
бағ дар: Рухани жаңғыру» атты тұғырнамасын ширек ғасырды 
артқа тастаған Тәуелсіз Қазақстанның жаһандану дәуіріндегі 
рухани кеңістігінің жаңа бастауы деп бағалауымыз керек. 
Сөз жоқ, «Ұлттың рухани коды» дейтін академиялық ұғым 
кешелі-бүгін ғана емес, Тұңғыш Президенттің ой-санасында 
әлденеше рет елекке түскен, таразыға тартылған, сан жылдар-
дан бері сарапталып, пісіп-жетіліп, өзінің сын сағатын күтіп 
келген дүние екені даусыз.

Осы кезеңдерге дейін елімізде жүзеге асырылған ірі-ірі 
жобалар мен стратегиялық бағдарламалардың дені саяси-
әлеу меттік, экономикалық ендіктерге құрылған болатын. 
Олардың бәрі де рет-ретімен және өте сәтті іске асырылып 
келді. «Ең бірінші экономика, содан кейін саясат» деген 
басқару жүйесін Елбасы тегін айтқан жоқ.

Бір анығы, «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» – ұлт-
тық идеологиялық бағытымыздың кепілі. Ұлттық дамуымыз-
дың негізгі тірегі болар осы үш концепция сөзсіз бір-бірімен 
сабақтасып, тамырласып жатқан идеялар.

Өз алдымызға жеке отау құрып, бабалар аманатына қол 
жеткізіп, шекарамызды айқындап, жаңа тұрпатты тәуел сіз 
мемлекет құрдық. Алыс-жақындағы алпауыт елдермен сая-
си-әлеу меттік, экономикалық және рухани қарым-қатынасты 
жол ға қойдық. Бұл, әрине, айтуға ғана оңай. Әйтпесе, тәуел-
сіздіктің осы ширек ғасырында қаншама қиындықтар, шие-
леністер, күрмеуі қиын әлеуметтік және ұлттық мәселелермен 
бетпе-бет келгеніміз баршамызға мәлім. Сол бір қысылтаяң 
кездерде көшімізді сүріндірмей, қайығымызды қайраңдат-
пай осы кезге дейін жеткізген Елбасының сараб дал саясаты 
екенін бәріміз жан-жүрегімізбен сезіндік, сезініп те келеміз.

Біз қақпа-тереземізді жауып алып, есігін іштен іліп отыр-
ған ел емеспіз. Елбасы алғашқы сәт-сағаттардан бастап-ақ 
жаңа даму жолына түскен елдің көшін алыс-жақын елдер-
мен тығыз қарым-қатынас жасауға және бейбіт өмір сүруге 
бағыттады. Төрт тараппен еркін байланыс орнатып жатқан 
соң жайын ауыздай жаланған жаһандану дәуірімен бірге 
келген сан түрлі құбылыстардан бас тарта алмайсың. Сондай 
кездері, рас, түрлі діни ағымдар мен ұлттық жадымызға, жан 
дүниемізге қайшы келетін келеңсіздіктер дендеп енді. Мұн-
дай жағдайларға табандап қарсы тұратын дүние, ол Тұңғыш 
Президент айтқан – ұлттың рухани коды.

Ұлттың рухани коды дегеніміз не? Ол – сан ғасырлық 
тарихи тамырымыз, мирас болып келе жатқан атамұра 
өнеріміз, өзге елден ерекшелеп тұратын дәстүр-салтымыз, 
әдет-ғұрпымыз, тілдік ерекшелігіміз, діни ұстанымымыз, 
білім-ғылымымыз, қоршаған ортамыз, қыл аяғы ошағымыз, 
отымыздың басы. Аталмыш бағдарламаға құрылған мақалада 
ендігі жерде біздің дамуымыздың негізгі бағыттары болатын 
алғышарттар нақтылы көрсетілген.

Елбасы «ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру үлгісі бү-
гінгі заманның болмысына сай келмеуінің сыры неде?» 
деген сауалды жалпы бұқараға қоя отырып, «Мен еліміз 
мықты әрі жауапкер шілігі жоғары біртұтас ұлт болу үшін 
болашаққа қалай қадам басатынымыз және бұқаралық 
сананы қалай өзгертетініміз туралы көзқарастарымды 
ортаға салуды жөн көрдім. Халқымның тағылымы мол 
тарихы мен ықылым заманнан арқауы үзілмеген ұлттық 
салт-дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, 
әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын 
қалаймын!» деп кесіп айтты. Екі тарау мен алты тармаққа, 
алты тапсырмаға құрылған Елбасы бағдарламасы – руха-
ни кеңістігіміздің жаңа жаңғыруының жарқын нышаны! 
«ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы» атты бірінші бөлімнің 
«Бәсекелік қабілет», «Прагматизм», «Ұлттық бірегейлік-
ті сақтау», «Білімнің салтанат құруы», «Қазақстанның 
революция лық емес, эволюциялық дамуы», «Сананың 
ашықтығы» атты алты тармақ және «Таяу жылдардағы мін-
деттер» атты екінші бөлімдегі ойлар мен идеялар ұлттық мем-
лекеттілікті нығайту мен сақтаудың айқын да нақты көрінісі.

А.ДЖУНДИБАЕВА, 
Ақтөбе қаласы мамандандырылған

әкімшілік сотының судьясы

лар атқарады. Қазақ тарихында  
есімдері алтын әріппен әлі жазы-
ла қоймаған ұлы тұлғалар жетер-
лік. Солардың ішінен тарихта аты 
қалған, ел арасында аңызға ай-
налған билер туралы қысқаша сөз 
еткім келіп отыр. 

Билер өз заманында елдің бірлігі 
мен келешегін сақтап қалу үшін 
күрескен абзал азаматтар. Оларға 
сол уақытта би деген титул бермесе 
де, ата-бабамыз оларды би санаған. 
Тағдырларын соларға сеніп тапсыр-
ған. Билер елге көрсеткен қыз-
меті үшін ешкімнен ақы алмаған. 
Ақыл-кеңесін сатпаған. Өз тірлігін 
өзі жасап, еңбегі мен арын пұлға, 
параға айырбастамаған. Олардың 
қорғаушысы ел, ал олар елдің адал 
қызметшісі болды. 

Билерімізді қазақ халқының 
бірлігін сақтап, тарихтың қатал 
кезеңдерінде салт-дәстүрімізді, 
тілімізді және дінімізді жоғалтпай 
бізге жеткізген толағай тұлғалар 
және тәуелсіз ел болуымызға себеп-
керлердің бірі десек қателеспейміз.

Қазақ билері ерте заманда осы 
күнгі соттың да, тергеушінің де қыз-
метін атқарған. Билер өздерінің бір 
ғана сөзімен небір шытырман даулы 
мәселелердің дұрыс шешімін тауып 
отырған. Қазақ билері әділ және 
елге сыйлы болатын. Солардың ең 
атақтылары үш жүзден шыққан – 
Тө ле, Қазыбек, Әйтеке билер еді.

Сондықтан, кез келген мемле-
кеттің тарихы ұлы тұлғалар ісінің 
призмасы арқылы анағұрлым айқын 
әрі әсерлі көрінетіні тегін емес. 
Оның үстіне, тарихтың өзі де кейде 
осы тұлғалармен сәйкестендіріледі. 
Көпшіліктің санасында тарихи 

үдерістер, негізінен, тұлғаландыру 
сипатына ие болатыны белгілі. 
Көптеген халықтар өз елінің ерек-
ше елшісі сынды ұлы бабаларының 
есімдерін мақтан тұтады.

Билердің ел тыныштығы, оның 
бақытты келешегі, тәуелсіздігі үшін 
қауіп-қатерді елемей, бастарын 
бәйгеге тіккен шынайы отаншыл 
сезімі, ынтымақ-бірлігі басқаларға 
да ықпал етіп, қазақ халқын бір 
мақсатқа жұмылдыра түскен. Сон-
дай бабаларымыздың арқасында 
бүгінде бақытты өмір сүріп отырға-
нымызды түсініп, ұрпақ билерімізді 
ұлықтауы, батырларымызды ұмыт-
пауы қажет.

Қазіргі таңда ел соттарында «Та-
туласу: сотқа дейін, сотта» жобасы 
сәтті жүзеге асуда. Кешегі билер 
жолын жаңғыртып, дамыту мақса-
тында аймақтарда Билер кеңестері 
құрылып жатыр. Осы жобаның 
аясында Жангелдин аудандық соты 
да аудан орталығында Татуластыру 
орталығын ашу мүмкіндігін қарас-
тырып, осы бағыттағы жұмысты 
ұйымдастыруда. Жалпы, көпшілік 
арасында татуластыру рәсімдерін 
насихаттау мақсатында үнемі кез-
десулер мен семинарлар өткізіледі, 
сот қызметкерлері БАҚ-да мақа-
лалар жариялап, медиацияның ар-
тықшылықтары жөнінде біршама 
халыққа түсіндіру жұмыстарын 
тұрақты жүргізіп отыр. Осы жұ-
мыстардың нәтижесінде аудандық 
кәсіпқой емес медиаторлардың 
тізімі қайта жаңартылды. Қазіргі 
таңда адамдар аудан орталығына 
келмей-ақ, өз ауылдарындағы кәсі-
би емес медиаторлардың көмегіне 
жүгіне алады.  

Осы жерде Жангелдин ауда-
нында өмірлік тәжірибесі мол, 
абыройлы және мінсіз беделі бар 
тұлғалардан тұратын кәсіби емес 
медиаторлар іс жүзінде дәстүрлі 
билер қызметін атқарып келе жатқа-
нын айтып өткім келеді. Өз еңбек-
терімен олар медиация институ-
тының дамуына сүбелі үлес қосып 
қана қоймай, аймақтағы татулықты 
насихаттап, тұрғындар арасындағы 
даукестік деңгейін төмендетуге жұ-
мыс жасап жүр.   

Бүгінгі күні сот және құқық 
қорғау жүйесін жаңғырту мақса-
тында бітімгершілік, медиация 
жүйесінің, оның ішінде Билер 
кеңес терінің жұмысын жандан-
дырудың маңызы зор. Ескі жүйені 
жаңғырта отырып, бүгінгі қоғам 
мүддесіне сай қолдануымыз осы-
ның айғағы. Қазіргі күні азамат-
тарымыз ұзаққа созылатын сот 
процестерінсіз-ақ өз құқықтарын, 
мүдделерін заңды түрде қорға-
уға қол жеткізіп отыр. Медиация 
рәсімі  арқылы даулы жағдайлар-
дың көрсеткіштік деңгейі төмендеп, 
экономикалық, еңбек, отбасылық 
даулардың шешілуі жеңілдеп, сот-
талушылардың да санын азайтуға 
септесіп, сот шешімін ерікті түр-
де орындаушылар саны ұлғайып, 
бюджеттік шығындардың төменде-
уіне жол ашылып отыр. Осылайша, 
қанша ғасыр өтсе де дәстүрлі жүйе 
өзінің маңыздылығын дәлелдей 
түсуде.

Алмас ХАМЗИН,
Жангелдин аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ

«ҚАЗАҚСТАН – 2050» СТРА ТЕ ГИЯ
СЫНДА ЕЛІМІЗДЕ ДАУЛАРДЫ СОТ
ТАН ТЫС РЕТТЕУГЕ БАСА МАҢЫЗ 
БЕРІЛДІ. ӨЙТКЕНІ, ЕСКІНІ ЖАҢҒЫРТА 
ОТЫРЫП,  КЕЗ КЕЛГЕН ДАУДЫ ӨРШІТ
ПЕЙ, ТЕЗ БІТІРУДІҢ ТЫҢ ТӘСІЛДЕРІН 
ЖЕТІЛДІРУ ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУДЫ. ҚР 
МЕДИАЦИЯ  ТУРАЛЫ ЗАҢЫ ҚАБЫЛ
ДАНҒАЛЫ БҰЛ ТҰРҒЫДА ТҮРЛІ ШАРА 
ҚОЛҒА АЛЫНДЫ. 

Мәселен, дауды сотсыз шешуде төрелік-ар-
битраждық, аралық соттар, медиация институты 

жұмыс істеді. Дегенмен, медиация институ-
тын үздіксіз дамытуды өмірдің  өзі талап етті. 

ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің тұтас-
тай бір тарауы татуласу институтына арналды. 
Биыл «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне мен-
шік құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот 
жүктемесін оңтайландыру және қылмыстық 
заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заң толықтырылып, күшіне енді. Бұл 
заңда да, дауды сотсыз қысқа мерзімде бітіру-
ге басымдық беріліп, белгілі бір  нормалар 
енгізілді. Мысалы, бұған дейін дауласушы-
ларды бітімге келтіруге судьялар, адвокаттар 
мен медиаторлар араласса, енді бұл құзыретке 
нотариустар да ие болды.  

Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, 
сотқа түсетін арыздардың басым көпшілігі 
берешекті өндіріп алуға байланысты екен. 
Солардың жартысынан көбі даусыз талаптар. 
Азаматтық процестік кодекс пен Нотариат ту-
ралы заңға енгізілген түзетулер даусыз талап-

тардың сотсыз шешілуіне жол ашады. Азаматтық 
іс жүргізу кодексінің жеке тарауы бітімгершілік 
рәсімдерді регламенттеуге арналған. Онда, сот, 
тараптардың татуласуы үшін шаралар қабыл-
дайды, оларға процестің барлық сатыларында 
дауды реттеуге жәрдемдеседі. Мәселен, тараптар 
дауды медиация немесе дауды партисипативтік 
рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім жасасып, 
өзара талаптардың толық көлемінде де, бөлігінде 
де реттей алады. Республика соттары жүргізіп 
отырған реформа аясында «Татуласу: сотқа дейін, 
сотта» пилоттық жобасы іске асуда. 

Аталған жоба азаматтық істерді қарау кезінде 
азаматтық сот ісін жүргізудің бастапқы, оның 
ішінде талап арызды сот өндірісіне қабылдау са-
тысында татуластыру рәсімдері арқылы дауларды 
реттеу мақсатын көздейді. «Татуласу: сотқа дейін, 
сотта» жобасы іске асқалы ел соттарында аза-
маттық істер бойынша келісімдер көбейді. Сотқа 
келушілер даулы істің келісіммен бітуі ең бірінші 
өздері үшін тиімді екенін түсінуде. Бұлардың ара-
сында отбасы-неке, ар-намысты, қадір-қасиетін 
және іскерлік беделін қорғау туралы талаптар, 
шарттық құқықтық қатынастардан туындайтын, 
тұрғын үй, т.б. даулар бар. Медиацияның басты 
артықшылығы, тараптар келісім негізінде талап 
арыз шеңберінен шыға алады. Яғни, олар дауды 
өзара талаптарды толық көлемде реттеу мүмкін-
дігіне ие.

Судья медиаторлар азаматтардың талап-ті-
легіне сай жаңалық болды. Бүгінде олардың 
жұмысы белсенді іске асуда. Келісімді сотпен 
бекіту ақысыз. Баж салығы қайтарылады. Заңның 
орындалуы оны азаматтарға жете түсіндіре білу-
мен байланысты десек, даулардың бейбіт жол-
мен реттелуіне көмектесу судьялар қызметінің 
бір саласы. Әлем елдерінде дауларды баламалы 
түрде шешу рәсімдері белсенді қолданылады. 
Медиация сот ісіндегі тазалық пен әділ төрелікті 
қамтамасыз етудің негізгі тәсілдерінің бірі. Сон-
дықтан, біз оның артықшылықтарын халыққа 
үздіксіз насихаттауға тиіспіз.

Абзал ҚОЖАНОВ,
Талғар аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ 
ӨЗІНІҢ «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ЖЕТІ ҚЫРЫ» БАҒДАРЛА-
МАЛЫҚ МАҚАЛАСЫНДА 
ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ 
ЕСІМДЕРІН ЖАҢҒЫРТУ 
МАҚСАТЫНДА ОЛАР ТУРА-
ЛЫ ТОЛЫҚҚАНДЫ ЗЕРТ-
ТЕУ ЖҮРГІЗІП, ЖИНАҚТАУ 
АРҚЫЛЫ ОҚУ-АҒАРТУ 
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я Л Ы Қ 
САЯБАҚТАРЫН АШУ ТУ-
РА ЛЫ ОЙЫН ОРТАҒА 
САЛДЫ. БҰЛ ҰЛЫ ДАЛА 
ҰРПАҚТАРЫНА ҰМЫТЫЛ-
МАС ТАРИХ СЫЙЛАУДЫҢ, 
Е Л І М І З Д І Ң  ТА Р И Х Ы Н 
ЖАҢҒЫРТУДЫҢ ӨЗГЕШЕ 
ЖОЛЫ БОЛМАҚ ӘРІ ҚА-
ЗАҚСТАНДЫ ДҮНИЕНІҢ 
ТӨРТ БҰРЫШЫНА ТАНЫ-
ТАТЫН НӘРСЕ.

Қазақ елінің тарихы бай болға-
нымен, өкініштісі, ғылыми тұрғыдан 
зерттеліп, қағаз бетіне түспегені қан-
шама. Елбасы Қазақстанның тарихы-
на жаңаша көзқараспен қарап, Ұлы 
тұлғаларды ұлықтауға үндеп келеді. 
Осы құндылықты жұрттың рухани 
игілігіне практикалық тұрғыдан пай-
далануды тапсырды. Ұлы даланың 
көп ғасырлық рухани мұраларын 
жаңа қалыптасып жатқан цифрлық 
өркениетке сай етуді алға тартты. 
Бүгінгі тарихшылар, саяхатшылар 
тарихи оқиғалардың куәсі болған 
өңірлерге, бабаларымыз мекен ет-
кен, еңбегі сіңген жерлерге барып, 
сол дәуірдің куәсі болған, даналық 
сөздермен жазылған кітаптарды, 
жәдігерлерді қолмен ұстап көруге 
өте құмар. Ұлы дала төсі – тұнып 
тұрған тарих. Сол тарихты аршып, 
өркениет көшіне ілестіру оңай шаруа 
емес екені анық.

Иә, адамзат, ұлттар қоғамының 
тарихында басты рөлді ұлы тұлға-

ТАТУЛАСТЫРУ

БІТІМГЕРШІЛІК  ИНСТИТУТЫН 
БІРІГЕ  НАСИХАТТАУ  ҚАЖЕТ
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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.

ОҢ ҚАДАМ

ӘРТҮРЛІ

2. «ТрансАзияКомплект» ЖШС өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талаптар хабарланыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Нұр-Сұлтан 
қ., 010000, Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Жаңажол к., 
9-ғимарат. 

3. «ДМА-Энергия» ЖШС өзінің таратылатыны туралы хабарлай-
ды. Талаптар хабарланыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Нұр-Сұлтан қ., пошта 
индексі 010000, Байқоңыр ауданы, Жастар ықшамауданы, Таха Ху-
сейн к., 5-ғимарат, 9-кеңсе.

4. «Аман» ЖШС өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап- шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Алматы облысы, 
Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Розыбакиев көшесі, 5.

5. «Курени» газдандыру жөніндегі тұтыну кооперативі, БСН 
970340004142, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Барлық та-
лаптар хабарланыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады:  ҚР, Батыс Қазақстан облысы, 
Орал қ., Достық-Дружба даңғ., 97-үй. 

7. Павлодар облысы әкімдігінің 11.03.2019 жыл №61/2 қаулы-
сы негізінде, Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы Білім 
беру басқармасының «Ақсу қаласының психологиялық-медицина-
лық-педагогикалық консультациясы» КММ таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талаптар хабарланыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Пав-
лодар облысы, Ақсу қ., Набережная к., 23, тел.: 8(71837) 5-59-38, 
5-15-89. 

8. «Мухамедин» ЖШС БСН 981140012150 өзінің таратылатыны ту-
ралы хабарлайды. Талаптар хабарланыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қостанай 
облысы, Таранов ауданы, Айет а., Болашақ к., 15. 

11. «ABB LOGISTICS» ЖШС, БСН 171040008209, өзінің тара-
тылғандығы туралы хабарлайды. Наразылықтар хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойын-
ша қабылданады: Балқаш қ., Қазбекова к., 31-9.

ЖАРНАМА

КӘСІПОДАҚТАР БЕЛСЕНДІЛІГІ АРТЫП КЕЛЕДІ
ЕЛІМІЗДЕ КӘСІПОДАҚТАР-

ДЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ АРТЫП, 
ЫҚПАЛДЫ КҮШКЕ АЙНА-
ЛЫП КЕЛЕДІ. АЗАМАТТАР-
ДЫҢ ЕҢБЕК ҚҰҚЫН ҚОРҒАП, 
ОЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗ ЕҢБЕК 
ЖАҒДАЙЫН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУДІ МАҚСАТ ЕТКЕН БҰЛ 
Ұ Й Ы М  Д А Р  Б Ы Л Т Ы Р Ғ Ы 
ЖЫЛДАН БЕРІ КӘСІПОДАҚ
ТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫН ЖАҢ
ҒЫРТУДЫҢ 20182019 ЖЫЛ-
ДАРҒА АРНАЛҒАН «ЖОЛ 
КАРТАСЫН» ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
БАҒЫТЫНДА ЖҮЙЕЛІ ЖҰ-
МЫС ЖҮРГІЗУДЕ. 

Онда негізгі басымдық жергілікті 
жердегі еңбек ұжымдары және баста-
уыш кәсіподақ ұйымдарымен тікелей 
байла ныста жұмыс істеуге бағытталған 
болатын. Бұл орынды да.  Өйткені, еңбек 
адамдарының және кәсіподақ қозғалы-
сының тыныс-тіршілігін олардан артық 
ешкім білмейді. Сондықтан 2018 жылы 
Қостанай, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Павло-
дар, Тараз қалаларында, демалыс аймағы 
– Алакөл мен Меркіде бастауыш кәсіп-
одақ ұйымдарының форумы өткізілді. 
Оған екі мыңға жуық бастауыш кәсіподақ 
ұйымдарының төрағалары мен мүшелері 
қатысты.

Былтырғы жылды Қазақстан Кәсіп-
одақтар федерациясы «Еңбек қауіпсіздігі 
және қорғау жылы» деп жариялаған екен. 
Осыған орай кәсіподақтардың бастама-
сымен барлық өңірлерде «Қауіпсіз еңбек» 
аймақтық бағдарламасы қарастырылып, 
жүзеге аса бастапты. Федерация төрағасы 
Бақытжан Әбдірайымның айтуынша, бұл 
– жұмыс орындарында оқыс жағдайларды 
азайту бағытында қолға алынған жұмыс. 
Оған «Атамекен» аймақтық кәсіпкерлер 
палаталары да, әкімдіктер де белсене 
қатысып отыр.

Сондай-ақ, «Атамекен» Ұлттық кәсіп-
керлер палатасы және Қазақстан жұмыс 
берушілер конфедерациясымен бірге биз-

нестің әлеуметтік жауапкершілігін көтеру, 
еңбек қауіпсіздігін сақтау мен жақсартуға 
жұмысшылар мен жұртшылықты көбірек 
тарту мақсатында «Еңбек қорғау саласын-
да профилактика мәдениетін бірге көте-
реміз!» республикалық акциясы өткізілді. 
Осы акция аясында жұмыс берушілердің 
қауіпсіз және жақсы еңбек жағдайын 
жасауға ынтасын арттыру және қоғамдық 
бақылау институтын дамыту үшін нақты 
іс-шаралар жасалды. Соның бірі – еңбек 
қауіпсіздігін сақтауға байланысты көпте-
ген кәсіпорындарда өндірістік кеңестер 
құрылды.

Кәсіподақ ұйымдарындағы еңбекті 
қорғау жөніндегі техникалық инспектор-
лардың рөлін нығайту мақсатында «Нұр 
Отан» партиясымен бірге «Қазақстан 
Республикасы Кәсіподақтар федерация-
сындағы еңбек қорғау жөніндегі үздік 
техникалық инспектор» республикалық 
конкурсы өткізілді. Оның қорытындысы-
на сай, еліміз бойынша 39 үздік техника-
лық инспектордың еңбегі бағаланды.

Еңбек кодексінің ережелеріне сәйкес, 
республика кәсіпорындарында еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік жөнінде 13 мың 
өндірістік кеңес құрылған еді. Бүгінде 
кәсіподақтың 18 мың техникалық инспек-
торы қоғамдық бақылау жүргізіп келеді.

Халықаралық тәжірибе көрсетіп отыр-
ғандай, еңбекті қорғау бойынша бірлескен 
жұмыс жүргізілсе, онда өндірістік жа-
рақаттар мүлдем аз болады. Кәсіподақтың 
белсенді жұмысы арқасында өткен жылы 
өндірістік жарақаттардың азайғанын 
байқау қиын емес. 2017 жылмен салыс-
тырғанда 2018 жылы өндірісте зардап 
шеккендер 1678-ден 1568-ге азайды. Бұл 
– 6,6 пайыз. Ал мерт болғандар 244-тен 
216-ға қысқарды. Әрине, бұл да көңіл 
көншітпейді. Сондықтан, кәсіподақтың 
бұл  бағыттағы жұмысын барынша шира-
та түскен жөн.

Кәсіподақтардың негізгі жұмыста-
рының бірі – ұжымдық және жеке еңбек 
даулары жайлы ескерту және оны шешу. 
Мұндағы басты мақсат – еңбек дауларын 
ушықтырмай,  медиация жолымен, яғни, 
сотқа жеткізбей шешу қажет. Осы орайда  

17. «ГРК АБС Балхаш» ААҚ акционерлердің жиналысы өтетіні 
туралы хабарлайды. Жиналыс 25.04.2019 жыл, сағат 15.00-де мына 
мекенжай бойынша өтеді: Қарағанды қаласы, Олимпийская к., 8А. Күн 
тәртібінде:  Компанияның банкроттық рәсімінен кейін қалған мүлік-
терді акционерлерге беру. Қатысушыларды тіркеу жиналыс өтетін күні 
және сол орында сағат 14.00-ден 14.50-ге дейін жүргізіледі. Өздерімен 
бірге: акционерлер – төлқұжат, өкілдер – төлқұжат, сенімхат. Анықта-
ма: +7 701 533 50 63.

ТАРАТУ
12. «Бейнеу аудандық жергілікті мемлекеттік басқару орган-

дары қызметкерлерінің кәсіптік одағы» қоғамдық бірлестігі, БСН 
090940017052, өзінің таратылатыны туралы  хабарлайды. Талаптар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу ауылы, Д.Тәжіұлы 
көшесі, 1-үй. 

Тел. Төраға 8 701 603 61 89.

13. «Акжар АӨК» өндірістік кооперативі (170440015560) өзінің 
таратылғандығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына қа-
былданады: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қармақшы 
ауданы, Ақжар ауылы, М.Мәметова көшесі, 8-үй.

14. «Акжар Агро Инвест» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(130340018415) өзінің таратылғандығы туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 
(екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Ақжар ауылы, 
М.Мәметова көшесі, 8-үй.

15. «Несібе-А» несие серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі (130344031446) өзінің таратылғандығы туралы хабарлайды.
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 
(екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Ақжар ауылы, 
Алтынсарин көшесі, 5-үй.

6. «Green Apple Co» ЖШС (БСН 100740006321) жалғыз қаты-
сушының үлесін азайту арқылы Жарғылық капиталының азаятыны 
туралы хабарлайды. Талаптар хабарланыру жарияланған күннен 
бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
ҚР, Алматы қ., Бостандық ауданы, Тәжібаев к., 155-үй, «Pine Office 
Park» БО. 

9. «Голден Гарден» ЖШС, БСН 160440019303, Жарғылық капита-
лының азаятыны туралы хабарлайды. Талаптар хабарланыру жари-
яланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Алматы қ., Гоголь к., 223-үй. 

16. «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқарма-
сы» КММ «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқар-
масы» КММ-нің «Айыртау аудандық ауруханасы»  ШЖҚ-дағы КМК басшысы 
(бас дәрігері) бос лауазымына байқау жариялайды. «Солтүстік Қазақстан об-
лысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы» КММ-нің «Айыртау аудандық 
ауруханасы» ШЖҚ-дағы КМК-ның негізгі қызметі халыққа мамандандырылған 
және жоғары мамандандырылған стационарлық, стационар орналастыру 
және амбулаторлық-поликлиникалық медициналық көмек көрсету. Заңды ме-
кенжайы: 150000, СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл а., Хаиров к., 1. Байқау 
«Мемлекеттік мекеме басшысын тағайындау және аттестаттау жүргізу, сон-
дай-ақ оның кандидатурасын келісу қағидаларын бекіту туралы» 02.02.2015 
ж., №70 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығына  
сәйкес өткізіледі. Біліктілік талаптары: Жоғары медициналық білімінің (не-
месе ЖОО-дан кейін), «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Денсаулық сақтау 
менеджменті», «Менеджмент» немесе «Медицина» мамандығы бойынша 
магистр дәрежесінің болуы (2011 жылға дейін ғылыми және педагогикалық 
магистратурада оқыған тұлғалар үшін) МВА білім беру кәсіби бағдарламасы 
және денсаулық сақтау ұйымдарында басшылық лауазымдарында кемінде 
2 жыл еңбек өтілінің болуы; Білу керек: ҚР Конституциясын ҚР Азаматтық 
кодексін, ҚР Еңбек кодексін, ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы» кодексін, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», 
«Қазақстан Республикасының тілдері туралы» Қазақстан Республикасының 
заңдарын, денсаулық сақтау мәселесі бойынша және осы кәсіпорынның қы-
зметі саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді. 
Конкурсқа қатысу үшін бұқаралық ақпараттық құралдарда конкурс өткізу 
туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күн ішінде мына ме-
кенжай бойынша хабарласуға болады: Петропавл қ., Театральная көш., 56 а, 
23-бөлме. Келесі құжаттар ұсынылуы тиіс: 1) Конкурсқа қатысу үшін өтініш; 2) 
Мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме; 3) Өмірбаян, қысқаша формада; 
4) 2 фотосурет; 5) білімі туралы құжаттың көшірмесі; 6) еңбек кітапшасының 
көшірмесі; 7) 86-У формадағы медициналық анықтама. Байқауға қатысушы 
біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби дайындығы бойынша қосымша ақпарат ұсына 
алады (біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже және атақ беру туралы 
құжаттың көшірмесі, ғылыми басылымдар, сонымен қатар алдыңғы жұмыс 
орны басшысының ұсынымы және т.б.). Құжаттарды тапсыру мерзімі: 2019 
жылғы 29 наурыздан 12 сәуір сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін, Петропавл қ., 
Театральная көш., 56 а, 22-бөлме мекенжайына тапсырылады. Анықтама 
үшін телефоны: 46-93-14. Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер мына мекенжай 
бойынша: Петропавл қ., Театральная көш., 56 а, 22-бөлме, тел.: 46-93-14, 
2019 жылғы 18 сәуір сағ 09:00-ден 18:30-ға дейін, Солтүстік Қазақстан облысы 
Денсаулық сақтау басқармасында әңгімелесуден өтеді. 

10. «OTANGreenFood» ЖШС, БСН 190340002003, жарғылық капи-
талының азаятыны туралы хабарлайды. Талаптар хабарланыру жа-
рияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Алматы қ., Медеу ауданы, Джаркентская к., 23-үй. Бас 
директор Абдурахманов Мансур Шавкатович, ұ.т.: +7 708 070 46 45. 

2018 жылы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкер-
лер палатасымен, Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігімен бірге 
әлеуметтік әріптестік шеңберінде бірле-
скен іс-қимыл жоспарына қол қойылды. 
Бұл құжат аймақтардағы әлеуметтік 
жағдайларға мониторинг жүргізуге, өзара 
жедел ақпарат алмасуға, еңбек дауы туын-
дайтын кәсіпорынға барып, дау-дамайдың 
алдын алуға мүмкіндік береді.  Мәселен,  
осы  бірлескен іс-қимыл жоспарының 
арқасында Қостанай облысындағы Тобыл 
жол станциясында, Маңғыстау облысын-
дағы «Oil Services Company» компания-
сында және басқа да мекемелерде еңбек 
даулары алғашқы сәтте-ақ ойдағыдай 
шешімін тапты. Жүйелі жұмыстың нәти-
жесінде ұжымдық еңбек даулары 2017 
жылмен салыстырғанда 2018 жылы 2,5 
есе азайды. Жалпы соңғы 5 жылда еңбек 
кикілжіңдері 14 есе төмендеді.

Жеке еңбек дауларын сотқа жеткіз-
бей-ақ татуласу арқылы шешу мақсатында 
Кәсіподақтар федерациясы мен Жоғарғы 
Сот арасында Өзара ынтымақтас тық 
ту ралы меморандумға қол қойылып, ай-
мақтық кәсіподақ бірлестіктерінің база-
сында 17 «Татуласу орталығы» құрылды. 
2018 жылдың наурыз айынан бергі аз ғана 
уақыт ішінде кәсіби медиаторларды, адво-

каттар мен кәсіподақ мамандарын тарту 
арқылы «Татуласу орталықтарында» 2140 
шара  өткізілді. Онда  980 еңбек дауының 
872-сі медиациялық келісім бойынша, 
108-і сөйлесу арқылы шешілді. Қазіргі 
уақытта кәсіподақтан кәсіби медиаторлар 
пулы жасақталып, кәсіподақ ұйымдарын-
да жұмыс істеп жүрген медиаторларды 
жүйелі түрде оқыту жоспарланып отыр.

Кәсіподақтар федерациясы әлеуметтік 
әріптестермен бірге «Еңбек келісімшар-
тын жаса!» республикалық акциясына 
белсенді қатысып келеді.Акция кезінде 
еліміз бойынша 10 мыңнан астам жұ-
мыс беруші 37 мың жұмысшымен еңбек 
келісімшартын жасады. Осы арқылы 
жұмысшылардың құқығы мен әлеуметтік 
қорғалуы қамтамасыз етілді. 2018 жылы 
республикада еңбек келісімшарттарының 
саны артты. 2017 жылмен салыстырғанда 
16,1 пайызға, 2016 жылмен салыстырған-
да 24,3 пайызға көбейді. Бұл – жергілікті 
кәсіподақтар жұмысының айқын айғағы.

Кәсіподақтар федерациясы жастар 
саясатына да ерекше мән беріп отыр. 
Өйткені, бүгінгі күні кәсіподақ мүше-
лерінің 32 пайыздан астамы, яғни, 640 
мыңы – жастар. Қазір барлық аймақта 
Жастар кеңесі бар. Олар кәсіподақ қозға-
лысын одан әрі дамыту жайын жан-жақты 

талқылап, жастарға қатысты идеялар мен 
жобаларды ұсынып, кәсіподақ жұмысына 
белсенді қатысады.

Кәсіподақ ұйымдары үшін құқықтық 
білім беру жүйесінің жұмысын жалғас-
тыру өте маңызды. Осыған орай Кәсіп-
одақтар федерациясы «Самұрық-Қазына» 
акционерлік қоғамымен бірге 2018 жыл-
дың мамыр айында Маңғыстау облы-
сында өзінің жаңа жобасы  – «Кәсіподақ 
көшбасшылары мектебін» ашты. Бастама 
кәсіподақ мүшелерін құқық, қаржы, ме-
диация, ішкі және сыртқы коммуникация 
бойынша жан-жақты білім беретін Қа-
зақстандағы кешенді шара деген дұрыс. 
Мектепті алғашқы 67 түлек бітіріп, олар 
қазір салалық және бастауыш кәсіподақ 
ұйымдарының жетекшілеріне айналды.

2018 жылы Кәсіподақтар федерация-
сының кезектен тыс ХХV съезі өтіп, жаңа 
Жарғы мен Тексеру комиссиясы туралы 
ереже қабылданған еді. Жаңа Жарғыда 
Кәсіподақтар федерациясы қызметінің 
ашықтығы мен ұрпақ сабақтастығы 
принциптері айқын көрініс тапқан. Оған 
сәйкес, Кәсіподақтар федерациясының 
төрағасы бес жылға бір рет қана сайла-
нады. 

Қазақстандағы кәсіподақтың рөлін кө-
теру және кәсіподақ қозғалысын кеңірек 
таныту мақсатында Кәсіподақтар федера-
циясы «Кәсіподақ: теория мен тәжірибе» 
деген тақырыпта отандық және шетелдік 
белгілі ғалымдар мен құқықтанушылар-
дың қатысуымен  бірінші рет ғылыми 
монография шығарды. Кітапта кәсіподақ 
қозғалысының даму тарихы мен кәсіп-
одақтың әлеуметтік институт ретіндегі 
тұжырымдамасы, кәсіподақ қызметінің 
халықаралық-құқықтық негізі, Қазақстан-
дағы кәсіподақтың бүгіні мен келешегі 
жайлы жан-жақты ақпарат алуға болады.  

Тоқ етерін айтқанда, елімізде кәсіп-
одақтар ұйымы өз белсенділігін арттыра 
түсті. Бұл елімізде азаматтардың еңбек 
құқының демократиялық қағидаттарға  
сай, заңды да әділ қорғалуының кепілі 
болса керек. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»
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ТҰҒЫР

(Соңы. Басы 1-бетте)

Мысалы, бұрын белгілі бір мемлекет-
тік орган өзінен жоғары тұрған органдарға 
есеп беріп, өз қазандарында өздері қай-
нап жататын. Сондықтан, олардың ішкі 
жұмысынан қоғам бейхабар еді. Тіпті, 
олар қандай қыруар шаруалардың басын 
қайырып жатыр? Қандай жетістіктері 
немесе кемшіліктері мен қиындықтары 
бар деген сауалға былайғы жұрт жауап 
бере алмайтын.  Бүгінде Елбасының осы 
мәселеге назар аударуының арқасында 
мемлекеттік билікке тиесілі кейбір функ-
циялар қоғамдық бірлестіктерге беріліп, 
нәтижесінде мемлекеттік мекемелердің 
қызмет сапасын арттыру, ашықтығын 
қамтамасыз ету, бағалау, жүктемесін азай-
туға қол жеткізіліп отыр. Ең бастысы, 
мемлекеттік органдар мен қоғам арасында 
байланыс орнап, халықтың көкейінде жүр-
ген сұрақтарды билікке жеткізу мүмкіндігі 
арта түсті. Бұл мүмкіндіктер «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарының 99-қадамында 
қарастырылған. Мемлекеттік органдар 
мен әкімдіктер жанындағы қоғамдық 
кеңестердің құрылуы осының дәлелі. 
Тіпті, мұндай қоғамдық кеңестерді қазір 
министрліктердің де жанынан табуға бо-
лады. Сол сияқты, кейінгі кезде кәсіподақ 
ұйымдарының жұмысына жан біткенін 
өздеріңіз де аңғарып жүрген боларсы-
здар. Тағы бір астын сызып айта кетерлік 
жетістік, қоғамдық кеңестердің өкілеттік-
тері мен мәртебесін заңмен бекіту мәселесі 
де өз шешімін табуда.

Сосын, бұрын ҮЕҰ ешқандай мини-
стрліктің қарамағына кірмейтін. Соңғы 
жылдары қоғамдық ұйымдар алдымен ҚР 
Дін істері және азаматтық қоғам министр-
лігінің, ал, қазір ҚР Ақпарат және қоғам-
дық даму министрлігінің қарамағына өтті. 
Осылай министрліктің қанатының астына 
өтуіміз біздің қызметіміздің дамуына тың 
серпін берді. Барлық проб лемамыз осы ми-
нистрліктің пәрменімен шешілуде. Әсіре-
се, Асылбек Қожахметов сынды қоғам 
қайраткерінің «Қазақстан Азаматтық 
альянсына» президент болып сайлануы, 
Айдос Сарымның қоғамдық даму мини-
стрінің штаттан тыс кеңесшісі болуы бізді 
қуантып тастады. Өйткені, бұл азаматтар 
қоғам белсенділері ғана емес, сол қоғам-
ның кез келген мәселесімен етене таныс, 
оны билікке жеткізе алатын азаматтар.  

– Сіздің алыс-жақын мемлекет-
терді аралап, шетелдегі әріптестеріңіз-
бен жиі тәжірибе алмасатыныңызды 
білеміз. Енді біздегі қоғамдық бірлестік-
тердің даму қарқынын өзге елдермен 
салыстыр ғанда қандай айырмашылық 
көресіз?

– Әрине, кез келген қоғам белсендісі 
өзі өмір сүріп жатқан қоғамның аяқ алы-
сына, дамуына, сұранысына және басқа-
сына нақты баға беру үшін оны өзгелермен 
салыстырады. Бізде не бар, оларда не бар 
немесе жоқ деген сияқты. Ғылымда «сы-
зықтың түзу екенін білу үшін оны қисық 
сызықпен салыстыр» деген сөз бар. Мен 
шетелдерге барғанда да, бізге келген ше-
телдіктермен әңгімелес кен кезде де оларға 
өзімді қызықтырған сұрақтарды қойып, 
үнемі салыстырып жүремін. Салыстыр-
малы түрде алғанда, біздің ауыз толтырып 
айтарлықтай артықшылықтарымыз аз 
емес. Мысалы, Варшавадағы ЕҚЫҰ-
ның (ОБСЕ) жыл сайын өтетін ашық 
отырысына қатысқан кезде біздің елде 
жағдайдың өте жақсы екеніне көз жеткізіп, 
Үкіметімізге риза болдым. ТМД көлемінде 

де көш бастап тұрмыз. Сондықтан, анау 
жетпейді, мынау болмайды деп аузымызды 
қу шөппен сүрткеніміз жарамас. Жуырда 
Қарғызстанға барып келдім. Ол жақтағы 
медиатор әріптестерімнен «сіздерге мем-
лекет тарапынан мамандар бөліне ме?» 
деп сұрап едім, олар алғашында менің 
сұрағымды түсінбей қалды. Кейін мен 
бізде мемлекеттік қолдаумен мамандар 
бөлінетінін және оған жалақыны мемлекет 
төлейтінін айттым. Қырғыз әріптестерім 
бұл тәжірибеміз жайлы естігенде қатты 
таңданып, қызығып қалды. 

– Қалай жүзеге асатынын тарқатып 
айтып беріңізші.

– Бұл Үкіметтің арнайы Жол карта-
сы аясында жүзеге асады. Атап айтқан-
да, «Жастар практикасы», «Жұмыспен 
қамту–2020» сынды бағдарламалар бо-
йынша Үкімет біздің сұранысымызға сай 
мамандарды жібереді. Әсіресе, қолында 
су жаңа дипломы бар жастар өздерінің 
алғашқы еңбек жолын қоғамдық бір-
лестіктерден бастаймын десе, Үкімет оны 
қолдауға дайын. Тіпті, біз секілді ком-
мерциялық емес ұйымдарда біраз уақыт 
жұмыс істегеннен кейін кеткілері келмей 
қалатындары да жетерлік.

– Ресми тіркелген қоғамдық бірлес-
тіктер мен түрлі ҮЕҰ-дың саны 22 мың-
нан асып жығылса, оның 14 мыңы ғана 
белсенді жұмыс істеп тұрған көрінеді. 
Құқықтық мемлекет және азаматтық 
қоғам құруды көздеген Қазақстан үшін 
бұл аз ба, көп пе?

– Меніңше, мәселе олардың санының 
аз немесе көптігінде емес. Аз болса да, са-
паға көбірек көңіл бөлген жөн. Осы жерде 
еліміздегі үкіметтік емес ұйымдардың қыз-
метінде кездесетін қиындықтарды да айта 
кетудің реті келіп тұрған сияқты. Жалпы, 
ҮЕҰ-лар мемлекетке есеп береді. Қоғам-
дық бірлестік, ұйымдарды ашу барысында 
бірқатар проблема кездеседі. Ең бірінші 
талап сол қоғамдық бірлестікке мүше бо-
латын 10 адам табу. Сол адамдардың жеке 

басына қатыс ты құжаттары, өтініштері, 
хаттама, тағы басқа қағаздарды жинап, 
оны тіркеуге беру де оңай шаруа емес. Осы 
кезде мемлекетке 15 000 теңге көлемінде 
төлем төлеу тағы бар. Қарап отырсаңыз, 
бұл ұйым немесе бірлестік коммерциялық 
мақсатта ашылып жатқан жоқ. Оның та-
быс көзі де, қандай да бір материалдық 
қызығушылығы да жоқ. Ниеттері қоғамға 

шығарылмайынша салық органдарына, 
статистика басқармасына ай сайын, тоқсан 
сайын, жыл сайын мәліметтерді беруін 
жалғастырады. Олар әділет органдарында 
тіркеуде тұрғандықтан қағаз жүзінде жұ-
мыс істейді деп есептеледі. Бұл дегеніміз, 
жоғарыдағы мыңдаған ұйымдардың ара-
сында қағаз жүзінде қызмет етіп жатқан-
дары да баршылық деген сөз.  

бір миллион теңге болатын жобаны біреу 
сегіз жүз мыңға бағалап ұтып алса, ертең 
ол жобаны толыққанды орындау қиындық 
туғызуы мүмкін. Сосын, шетелден көмек 
алсаңыз да, мемлекетке салық төлейсіз. 
Бұл жағдайда да тапсырысты жүз пайыз 
орындау оңайға соқпайды. Алдағы уақыт-
та осы айтылған мәселелер ескерілер деген 
үмітім зор.

Жалпы, екі бірдей қоғамдық ұйым-
ды басқарып отырған қоғам белсендісі 
ретінде бүгінгі үкіметтік емес ұйымдар-
дың даму қарқынына менің көңілім 
толады. Қоғамға жаны ашитын, оның 
проблемаларына бей-жай қарамайтын 
азаматтар елімізде аз емес. Үкіметтің 
де азаматтық қоғамды дамыту, олардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
бағытындағы жұмыстарын жоғары баға-
лаймын. Қоғам мен билікті біріктіретін 
көпір ҮЕҰ-ның қызметі бұдан әрі де 
дамитынына сенімдімін. Өзім бұл салаға 
мемлекеттік қызметтен келдім. Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінен денсаулығыма 
байланысты отставкаға шыққаннан кейін 
Халықаралық құқыққорғау орталығына 
ауыстым. Бұрынғы әріптес терімнің көбі 
демалысқа шыққан соң күзет саласына 
кетті. Ал, мен ойлана келе, ұзақ жылдар 
жинаған тәжірибем мен білімімді ел 
игілігіне жұмсауға бел будым. Егер мен 
тып-тыныш айлық алып отыратын жұ-
мысқа шықсам, жинаған тәжірибемнің 
де, білімімнің де өзімнен басқа ешкімге 
пайдасы болмас еді. Міне, кезінде дұрыс 
шешім қабылдауымның арқасында қазір 
қоғамның белортасында тер төгіп, қоғам 
белсенділерінің ерен еңбектерін өз көзім-
мен көріп жүрмін. Жалпы, қоғамның 
ыстығына күйіп, суығына тоңып жүрген 
қоғам белсенділерінің еңбегі еленіп, 
елінің нағыз патриоты ретінде лайықты 
бағасын алуы керек деп ойлаймын. 

– Әңгімеңізге рақмет. 
Сұхбаттасқан 

Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ, 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры, академик 
Ғалым Мұтанов бастаған университет делегациясы 
М.Ломоносов атындағы ММУ-де (Мәскеу қ., РФ) өт-
кен «Университеттер, қоғам және адамзат болашағы» 
халықаралық форумына қатысты. Ректор Ғ.Мұтано-
втың «Жаңа ұрпақ университеті: 4.0 траекториясы» 
тақырыбындағы баяндамасы форум қатысушыла-
рының үлкен қызығушылығын тудырды.

Форум жұмысына мыңдаған ресейлік және шетел-
дік жоғары оқу орындарының ректорлары, халықара-
лық ұйымдар өкілдері, Жапония, Франция, Германия, 
Ұлыбритания, Испания, Италия, Греция, Қытай, Қа-
зақстан, Иран, Египет және басқа елдердің танымал 
мемлекет қайраткерлері мен сарапшылары қатысты.

Олар жаһандану дәуірі мен қазіргі заманның сын-те-

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Жанділдә ЖАҚЫПОВ, «Халықаралық құқық қорғау орталығы» РҚБ Президенті, «Қазақстан медиаторлары қауымдастығы» ЗТБ Бас директоры: 

«БИЛІК ПЕН ҚОҒАМ 
АРАСЫНДАҒЫ АЛТЫН КӨПІР»

ФОРУМ

ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ – РУХАНИ ТЕҢГЕРІМ БАСТАУЫ
геуріндері жағдайында жоғары мектептерді дамытудың 
және ғаламдық ғылыми-білім беру, технологиялық 
және гуманитарлық кеңістікті үйлестіруде жоғары оқу 
орындарының рөлін арттырудың маңыз ды мәселелерін 
талқылады. Форумның пленарлық отырыстары адам-
заттың ғылыми білім беру және мәдени дамуындағы 
университеттердің тарихи рөлін талқылауға арналды.

Іс-шараны аша отырып, М.Ломоносов атындағы 
ММУ ректоры, Еуразиялық университеттер қауымдас-
тығының президенті, академик В.Садовничий универ-
ситеттердің қоғамдағы маңызды миссиясын атап өтті. 
«Гуманитарлық білім беруді барынша дамыту керек, 
ол тарих, мәдениет, ана тілі және өнерге назар аудара 

отырып, жаһандану жағдайында сөзсіз пайда болатын 
моральдық және рухани ауытқуларды теңгере алады», 
– деді ол.

Қазақстанның жетекші жоғары оқу орны әл-Фара-
би атындағы ҚазҰУ-дың ректоры, академик Ғ.Мұта-
новтың жаңа буындағы университет үлгісін қалып-
тастыру тәжірибесі туралы баяндамасы жиналғандар 
арасында ерекше қызығушылық тудырды. «Төртінші 
буын университетінің моделі халықаралық тәжірибе 
негізінде жасалған және жоғары технологиялық әрі 
рухани-адамгершілік платформалардың симбиозына 
негізделген. Ол жас ұрпақтың әлемнің азаматтары 
ретінде ізгілікті және тұрақты қоғам құруда әлеуметтік 

жауапкершілігін қалыптастыруға бағытталған», – деді 
ректор. 

Бұл модель ҚазҰУ-да «әл-Фараби - Smart City» 
жобасы арқылы іс жүзінде көрініс тауып жатқанын алға 
тартты. Форум қатысушылары ұсынылған үлгіге қолдау 
көрсетіп, оның өзектілігі мен сұранысқа ие екенін  атап 
өтті.

Форум аясында, сондай-ақ, Еуразиялық универси-
теттер қауымдастығының құрылтайы өткізіліп, ғылым 
және білім саласындағы ынтымақтастық туралы мемо-
рандумға қол қойылды.

К.ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

ұйымнан шығатын болса, баяғы әуре-сар-
саң қайта басталады. Біреулермен байла-
ныс үзіліп қалса да, «байланыс жоғалуы 
себепті» деп жиналыс жасап, хаттама 
толтырып, тағы да әділет органдарын 
жағалаймыз. Сосын, сіз сұрағыңызда 22 
мың деген санды көлденең тартып отыр-
сыз. Бұл жерде де қынжыларлық мәселенің 
шеті шығады. ҮЕҰ-дар өзін-өзі қаржы-
ландыратындықтан, олардың қызмет ету 
мерзімі де көбіне ұзаққа созылмайды. 
Өз қызметін одан әрі жалғастыру мүмкін 
болмаған ұйымдардың мәселесін мен 
«15-10-5» деп атаймын. Он бес деген ол – 
төлейтін салық, он деген – он мүше табу, 
бес деген – бес жылдық мерзімді білдіреді. 
Яғни, ұйымды бес жылсыз жаба алмайсың. 
Осы мәселені өткенде Азаматтық форумда 
да айттық. Жұмыс істемейтін ұйымдар 
ресми түрде жабылған күнге дейін тиісті 
салықтық міндеттерді орындайды. Мұны 
«бос бағандар» деп атайды. Яғни, жұмыс 
істемей тұрған ұйымдар ресми тіркеуден 

жасалатын қолдауға келсек, бұл мемлекет-
тік әлеуметтік тапсырыс арқылы жүзеге 
асады. Сонымен қатар, шетелдік қолдаулар 
бар. Оған біз халықаралық қорлар арқылы 
қол жеткіземіз. Жалпы, халықаралық қол-
даулар туралы ақпараттар елшіліктерде 
ашық жарияланады. Түрлі әлеуметтік жо-
балар жарияланып, сол бойынша байқау-
ларға қатысып, жеңімпаздары қолдауға ие 
болады. Әкімдіктердегі ішкі саясат бөлім-
дері ҮЕҰ-ға алдын ала «қандай әлеуметтік 
жобалардың тақырыптарын ұсынасыздар, 
таңдалған тақырыптың өзектілігі неде?» 
деген мазмұнда сауал жібереді. ҮЕҰ-дан 
келген ұсыныстар мен тақырыптарды 
Мәслихат депутаттары қарап, бюджетін 
бекітеді. Тапсырысқа қатысқан ұйымдарға 
тиісті қаражат бөлінеді. Грант деген бар. 
Ол қайтарылмайтын ақша. Бірақ, сол ақ-
шадан мемлекетке салық төлейміз. Сосын 
тендерге ұқсас тәртіппен бөлінетін қаржы-
лай қолдау да бар. Ол жерде кім төмен 
баға айтса, сол ұтады. Мәселен, шығыны 

ӨЗІН ӨЗІ ҚАРЖЫЛАНДЫРАТЫН ҰЙЫМДАР ТЫНБАЙ ЖҰ-
МЫС ІСТЕГЕНДЕРІ АБЗАЛ. ӨЗ БАСЫМ БАСҚАРУЫМДАҒЫ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚҚОРҒАУ ҰЙЫМЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН 
ТОҚТАТПАУ ҮШІН ЖИІ-ЖИІ ІССАПАРЛАРҒА ШЫҒЫП ТҰРАМЫН. 
ТАПҚАН-ТАЯНҒАНЫМДЫ ҰЙЫМҒА ҚҰЯМЫН. АЛ, ҚОЛДАУҒА 
КЕЛСЕК, БІЗГЕ БИЗНЕС ӨКІЛДЕРІ ҚОЛДАУ КӨРСЕТСЕ, МЕМЛЕКЕТ 
ОЛАРҒА 3 ПАЙЫЗДЫҚ САЛЫҚТЫҚ ЖЕҢІЛДІК ЖАСАЙДЫ. КЕЙБІР 
ЕЛДЕРДЕ ҮЕҰ ҚОЛДАУ КӨРСЕТКЕН БИЗНЕС ӨКІЛДЕРІ САЛЫҚТАН 
ТОЛЫҚТАЙ БОСАТЫЛАДЫ. КЕЙ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ КӘСІПКЕРЛЕР 
ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРГЕ ҚАНША МӨЛШЕРДЕ ҚОЛДАУ КӨР-
СЕТСЕ, СОЛ АҚШАНЫ МЕМЛЕКЕТ ҚАЙТАРЫП БЕРЕДІ. 

пайдалы іс жасау, көмектесу. Солай бола 
тұра, тиісті төлемді төлеу міндеттелген. 
Жарайды, он адам тауып, ақшаны төлеп, 
қоғамдық бірлестікті заңды тіркеуге қой-
дыңыз дейік. Енді сіздің алдыңыздан 
кеңсені жалға алу, оны жабдықтау, жа-
лақы деген үлкен проблемалар шығады. 
Бүгінгі нарық жағдайында сізге ешкім 
қоғамдық жұмыспен айналысады екенсіз 
деп жеңілдік жасамайтыны тағы анық. Он 
адамды тауып тіркелуден бөлек, ұйымның 
жарғысын қабылдау және бар. Осы жарғы 
төңірегінде де айтарлықтай қиындықтар 
кездесетінін айта кетпеске болмас. Егер 
жарғыға өзгеріс енсе қайтадан құжат жи-
нап, хаттама толтырып, Әділет департа-
ментіне өткізуге тура келеді. Өмір болған 
соң әртүрлі жағдай болады. Мүшелердің 
бірі басқа жаққа кетіп немесе өмірден 
озып және басқа себептермен қоғамдық 

– Жалпы, қоғамдық бірлестіктер, 
сая си партиялар, тағы басқа коммер ция-
лық емес ұйымдардың қаржы мәсе лесі 
қалай шешіледі? Мемлекеттен қандай да 
бір қолдау қарастырылған ба? 

– Негізі, өзін өзі қаржыландыратын 
ұйымдар тынбай жұмыс істегендері абзал. 
Өз басым басқаруымдағы Халықаралық 
құқыққорғау ұйымының жұмысын тоқтат-
пау үшін жиі-жиі іссапарларға шығып 
тұрамын. Тапқан-таянғанымды ұйымға 
құямын. Ал, қолдауға келсек, бізге бизнес 
өкілдері қолдау көрсетсе, мемлекет оларға 
3 пайыздық салықтық жеңілдік жасайды. 
Кейбір елдерде ҮЕҰ қолдау көрсеткен 
бизнес өкілдері салықтан толықтай боса-
тылады. Кей мемлекеттерде кәсіпкерлер 
қоғамдық бірлестіктерге қанша мөлшерде 
қолдау көрсетсе, сол ақшаны мемлекет 
қайтарып береді. Енді мемлекет тарапынан 


