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«АҚЫЛ-ОЙДЫҢ АЙНАСЫ»
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ДЕНСАУЛЫҚ–

ӨМІР САПАСЫНЫҢ ӨЛШЕМІ

КАРАНТИН
ТОЙ БИЗНЕСІН ТҰРАЛАТТЫ

6
бет

САЛЫҚТАН БОСАТЫЛҒАН
САЛАЛАРДЫҢ
ЖАҒДАЙЫ ҚАНДАЙ?

6
бет

Елімізде әрбір
азаматтың медициналық сақтандыру жүйесіндегі
нақты мәртебесі
айқындалды. Бұл
сақтандырылғандар мен сақтандырылмағандардың
денсаулық сақтау
саласы бойынша
қандай қызмет
алатынын білдіреді. Пандемияға
байланысты барлық қазақстандықтар 1 сәуірден
бастап шартты
түрде сақтандырылған болып
есептелген болатын. Сондықтан,
сақтандыру қорына ақша аударған,
аудармағанына
қарамастан, оларға
қызмет көрсетілді.
1 шілдеден бастап
Қазақстанда міндетті медициналық
сақтандырудың
сақтандырылмаған
азаматтар үшін
жеңілдікті кезеңі
аяқталды. Заң бо
йынша осы кезеңнен
бастап Қазақстанда міндетті медициналық сақтандыру ресми түрде
енгізіліп отыр.
(Соңы 3-бетте)

СҰХБАТ

САРАП

БАҒЫТЫМЫЗ ЖАҢА,
МАҚСАТЫМЫЗ АЙҚЫН

ҚАЗІР БҮКІЛ ӘЛЕМ ЖАҢАША ӨМІР СҮРУДЕ. ТОСЫННАН КЕЛГЕН ЖАМАН ІНДЕТ АДАМЗАТҚА ҚАТТЫ
ҚАТЕР ТӨНДІРІП ОТЫР. ҚОҒАМНЫҢ ДАМУЫН ЕДӘУІР
ТЕЖЕДІ, КҮЛЛІ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРДЫ, ӨМІР СҮРУ
ДАҒДЫСЫН БІЗ КҮТПЕГЕН ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ТҮСІРДІ.
ӘЛЕМДІК ҚОҒАМДАСТЫҚТЫҢ БІР БӨЛШЕГІ РЕТІНДЕ
ЕЛІМІЗ ДЕ КОРОНАВИРУСТАН КЕЛГЕН КЕСЕЛМЕН КҮРЕСУДЕ. МҰНДАЙ ЖАҒДАЙДА РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ
СОТТАРЫ ДА ЖАҢАША ЖҰМЫС ТӘСІЛІНЕ КӨШІП, АЗАМАТТАРДЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІНІҢ СОТ БИЛІГІ АРҚЫЛЫ ҚОРҒАЛУЫНА БАРЫНША ЖАҒДАЙ ЖАСАП КЕЛЕДІ.

Жоғарғы Соттың коронавирусқа байланысты
жарияланған төтенше жағдайда және одан ке
йінгі карантин кезінде де өз жұмысын қашықтан
жүргізіп, қысылтаяң уақыттың өзінде жаңа жұмыс
тәсіліне көшкені бізді қуантады.
Оның мәнін айтсақ, Жоғарғы Соттың баста
масымен облыстық және оларға теңестірілетін

соттар жаңа технологияға көшіп, сот процестерін
жаңа заман ыңғайына қарай өткізуге техникалық
жағынан да, тәжірибе тұрғысынан да дайын бола
тын. Соттардың карантин уақытында сот процес
терін қашықтан өткізуге бірден, еш іркіліссіз кірісіп
кетуінің сыры осында жатыр.
Деректерге жүгінер болсақ, Мемлекет басшы
сының тапсырмасына сәйкес, Жоғарғы Сот
басшылығы төтенше жағдай режиміне байла
нысты бірқатар шараларды дер кезінде қабыл
дады. Елімізде сот төрелігін жүзеге асыруда
судьялар мен сот қызметкерлерінің 70 пайызға
жуығы қашықтан жұмыс істеу режиміне көшіріл
ді. Қазақстан Республик асының Бас Проку
ратурасымен бірлесіп, республика көлемінде
заңдылықты, құқық тәртібін және қылмыспен
күресті қамтамасыз етудің тиісті алгоритмі әзір
леніп, қажетті жұмыстар қолға алынды. Әсіресе,
құқықбұзушылыққа жол бермеуге, оның алдын
алуға баса маңыз берілді.

Сонымен қатар, бірқатар сот істері бойынша
шағымдар онлайн режимінде қаралды. Бұған
қоса, сот отырыстары бейнебайланыс режимінде
өткізілді. Карантин жағдайында сотқа жүгінудің
онлайн режимінде өтуінің маңызы зор болды.
Атап айтқанда, мобильді бейнебайланыстың
көмегімен барлық соттар істерді қашықтан қарау
ісіне машықтанғанын айта кеткеніміз жөн. Өтініш
хаттар алдын ала сот кабинеті арқылы беріліп,
белгіленген уақытта IT маманы немесе сот отыры
сының хатшысы көрсетілім арқылы (трансляция)
істің мән-жайынан хабардар етеді. «Smart-сот»
және «Сот төрелігінің жеті түйіні» бағдарламала
ры аясында «Онлайн-әңгіме», «Сот актілерінің
заңдылығын тексеру» және «Сот істері мен
материалдарын ың болуын тексеру» сервистері
іркіліссіз жұмыс істеді. Бұл – еліміздің сот жүйесін
дегі жаңа жұмысының бір бөлігі ғана.

Бекжан ТҰРЫС, Қазақстанның
Еңбек сіңірген қайраткері,
Мемлекеттік «Дарын» жастар
сыйлығының лауреаты,
М.Әуезов атындағы Қазақ
мемлекеттік академиялық драма
театрының әртісі:

«АҚИҚАТТЫ
АЙТУ – ҚЫЛМЫС
ЕМЕС»

(Соңы 5-бетте)

О
Й
Т
А
Л
Қ
Ы

2020

Төлебай РАХЫПБЕКОВ, медицина ғылымдарының
жылдокторы, профессор:
дың басынан бастап
– Ең алдымен біздегі жүйе толықтай іске қосылу
елімізде міндетті медиүшін оның бюджеті қомақты болуы керек. Яғни, жұмыс
циналық сақтандыру жүйістейтін әр адамның жалақысынан ұсталатын қаржы
есі жұмыс істей бастады.
жалақысының 5 пайызынан кем болмауы керек. Мәселен,
Алайда, жыл басында ел ішін
Германияда бұл көрсеткіш 14,2 пайыз. Ол көрсеткіштің
жаппай індет жайлай бастаған
50 пайызы жұмыс берушінің есебінен аударылса, қалған 50
кезде де жүйенің жетістігін сезіне
пайызы қызметкердің өзінің есебінен аударылып отырады.
алмадық. Осы орайда міндетті
Ал, ол елдегі медициналық сақтандыру жүйесі толығымен
медициналық сақтандыруіске қосылған. Медициналық қызмет көрсету сапасы да,
ды жетілдірудің, халыққа
дәрігерлердің біліктілігі де халықтың сұранысына сай. Герпайдасын көбірек тигізуманияның өз халқы түгілі, шетелден де науқастар арнайы
дің тетіктері, жолдары
Германияға ем іздеп келіп жатады. Яғни, бұл жүйе осы елдеқандай?
гі медициналық туризмнің өркендеуіне де жол ашып отыр.

Сәкен ӘМРЕЕВ, С.Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университетінің профессоры,
эпидемиолог-вакцинолог:
– Дәл қазір ең алдымен жүйеге қатысты халықтың
сенімін қалыптастыруымыз керек. Мұның алдындағы
жүйе «Ұстағанның қолында, тістегеннің аузында» кеткеннен кейін халықтың міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты сенімі қашып кеткен болатын.
Кеше осы қордың басшыларының үстінен қылмыстық
іс қозғалғаннан кейін халық тағы қордың жұмысына
күдікпен қарай бастады. Жемқорлық араласқан жерде
халықтың сенімі қаша береді. Сондықтан, жүйені жемқорлықтан тазартуымыз керек.
Қазір елімізде жұмыс беруші 2 пайыз, қызметкерлердің
жалақысынан 1 пайыз барлығы 3 пайыз ұсталуда.

(Соңы 3-бетте)

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?

– Б е к жа н а ғ а , қо ғ а м д а ғ ы
олқылықтарға азаматтық
көзқарасыңызды жиі айтып
жүрсіз. Бүгінгідей турасын
айтқан туғанына жақпайтын
заманда ащы шындығыңыздан сабақ алғысы келетіндер
аз. Шындық іздегеннің соңынан
шырақ алып түсетін күштік
құрылымдардан қорықпайсыз
ба?
– Бұл сауалға біржақты жауап
беруге болмайтын сияқты. Адамды кішіліктің тұғырына қондыра
алатын қасиет – азаматтық
рухы мен туралығы. Ел ағасы
жасынан астық. Өзіндік ой-көзқарасым бар. Есің кірген соң қоғамға
бей-жай қарай алмайсың..
(Соңы 8-бетте)
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10 ТАМЫЗ - АБАЙ КҮНІ

АТА ЗАҢ

Е

ЛІМІЗДЕ ТАҒЫ БІР АТАУЛЫ МЕРЕКЕ ПАЙДА БОЛДЫ.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫМЕН 10 ТАМЫЗ АБАЙ КҮНІ БОЛЫП БЕЛГІЛЕНІП, МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕЛЕР КҮН ТІЗБЕСІНЕЕНГІЗІЛДІ.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ

«АҚЫЛ-ОЙДЫҢ
АЙНАСЫ»

Қазақтың ұлы ойшылы, хакім
Абай дүниеге келген бұл күн енді
жыл сайын халықтық мейрам ретінде аталып өтіледі.
«Қазақстан Республикасындағы
мерекелік күндердің тізбесін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№689 қаулысына толықтыру енгізу
туралы «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001
жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы заңының 4-бабына
сәйкес Қазақстан Республикасының
Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесін
бекіту туралы» Қазақстан Респуб
ликасы Үкіметінің 2017 жылғы 31
қазандағы №689 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
2017 ж., № 53, 343-құжат) мынадай
толықтыру енгізілсін:
– көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы
мерекелік күндердің тізбесі мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен
толықтырылсын:
– «22-1. Абай күні – 10 тамыз».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа
енгізіледі»,– делінген қаулыда.
Айта кетейік, биыл қазақтың бас
ақыны Абай Құнанбайұлының туға-

нына 175 жыл толып отыр. Хакім
Абайға қандай құрмет көрсетсек те
артық етпейді.
Жыл басында Президент
Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен мерейтойлық шараларды
өткізу жөніндегі арнайы мемлекеттік комиссия құрылып, өңірлерде
бірлі-жарым мәдени іс-шаралар
өткізіле бастаған болатын. Алайда бүкіл әлемді жайлаған індеттің
кесірінен ұлы ойшылдың мерейлі
жасына жоспарланған шараларға
өзгеріс енгізіліп, онлайн режимінде
өткізіліп жатыр.
Та ғ ы б і р қ уа н ы ш т ы ж а й т –
атаул ы мерекеге орай жуырда
еліміздің ақпарат кеңістігі «Ақыл-ойдың айнасы» деген ұранмен жол
тартқан «Abai tv» телеарнасымен
толықты. Абай тұнығынан сусындауға мүмкіндік беретін телеарна мәдени-ағартушылық, тарихи, музыкалық, этнографиялық, фольклорлық
құндылықтарды, еліміздегі этнос
тардың мәдени өмірін насихаттауға
бағытталған тың идеяларды жүзеге
асыруға мүдделі.
Ұлы Абайдың есімі көшелер мен
мектептерге, сондай-ақ, Семей қаласындағы әуежайға берілгендігін
атап өткен жөн.
Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ШАРА

«ДЕЛДАЛДАРДЫҢ»
ЖОЛЫ КЕСІЛДІ
А

ЛМАТЫДАҒЫ ХҚО-ДА ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫМЕН БІРЛЕСКЕН ШАРА ӨТТІ. «АЗАМАТТАРҒА
АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ФИЛИАЛЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН
ХҚО АУМАҒЫНДАҒЫ ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТТІҢ ЖОЛЫН КЕСУ
ҮШІН ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫМЕН БІРЛЕСІП АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫН ЖҮРГІЗДІ.

Б

ҮГІНГІ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ АТА ЗАҢЫМЫЗ ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ
МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ, ҚАЛЫПТАСЫП
ҚАНА ҚОЙМАЙ, ОНЫҢ НЫҒАЙЫП, КЕМЕЛДЕНУІНЕ МҮМКІНДІК БЕРЕТІН САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МИССИЯ АТҚАРДЫ ДЕП
НЫҚ СЕНІММЕН АЙТУҒА БОЛАДЫ.

Осы тұрғыдан тәуелсіз Қазақстанның Конституциясы ХХІ ғасырда
Қазақ елінің дамуы мен өркендеуі
тұрғысында көптеген аса маңызды
саяси-құқықтық әрі тарихи міндеттің
үдесінен шыға білді. Олай дейтін себебім, ол елдегі ұлтаралық, конфессияаралық татулық пен Қазақстандық
бейбітшіліктің нық орнығуының саясиқұқықтық алғышартын орнатып, осы
мақсатта үлкен миссия атқарды және
атқаруда. Конституция нормаларының этносаралық қатынастарды саяси-құқықтық тұрғыдан асқан көрегенділікпен реттеуінің арқасында еліміз
аса мазасыз саналатын географиялық
кеңістікте орналасқандығына қарамастан, Орталық Азияның тұрақтылық
пен бейбітшілік аралына айнала білді.
Тұрақтылықтың Конституциялық негізі
дұрыс қаланғандықтан еліміз осынысымен әлемнің көптеген елдеріне
этносаралық татулық пен келісімді
қамтамасыз етуде үлгі-өнеге болатын
елге айналды.
Қазіргі күні қоғамда ауызбіршілікке
негізделген демократиялық толеранттық мәдениет пен мықты мемлекеттік жүйе, белгілі бір экономикалық
тұрақтылыққа қол жеткізбеген елдерде демократия – дамудың емес,
керісінше тұрақсыздық пен қантөгістер ортасына айналуда. Осы тұрғыдан алғанда Елбасының жылдар
бойы «алдымен экономика, сосын
саясат» немесе қоғамда этносара-

лық татулық пен келісімнің мызғымас
берік негіздерін орнықтыруын парасатты әрі көреген ұстаным ретінде
бағалау қажет.
Конституция деген сөздің төркініне
үңілетін болсақ, ол – қоғамдық және
мемлекеттік құрылыс негіздерін, мемлекеттік органдар жүйесін, олардың
түзілу реттілігі мен қызметін, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін
айқындайтын мемлекеттік заң. Онда
мемлекеттің барлық құрылымдарының, жеке азаматтардың, ұлт пен
ұлыстардың, әлеуметтік топтардың
мақсаттары, міндеттері, құқықтары
көрсетіледі. Көптеген зерттеушілердің
пікірінше, Қазақстан Республикасының
Конституциясы әлемдегі жалпыадамзаттық құндылықтарды дәріптейтін ең
үздік 50 конституцияның бірі болып
саналады екен. Сондықтан, Ата Заңымыз заңдылықты ғана емес, сонымен
қатар этикалық жағын да қамтитын,
мемлекеттің негізгі құрылымдарын қалыптастыруға халқымыздың бірлескен
үлкен жетістігін білдіретін Республиканың бейресми символы болып табылады. Егер бұрын «азамат» «адам»
концептісінен басым түсетін болса,
ал қазір «адам» белгілі құқықтар мен
міндеттерге ие, ал патриотизм мен
өзін елдің азаматы ретінде сезінуге
тәрбиелеу ең гуманистік тәсілдермен
жүргізіледі. Конституция адамдардың
бір-біріне деген сыйластығының және
төзімділігінің негізін қалап, ұлтара-

ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН

ҚЫЗМЕТ ЭЛЕКТРОНДЫ
ФОРМАТҚА КӨШТІ
Т

АЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНДА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ ШАМАМЕН 80 ПРОЦЕНТІ ЭЛЕКТРОНДЫ ФОРМАТҚА КӨШІРІЛГЕН.

Іс-шараға «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы Алматы қаласы филиалының басшылығы, Қауіпсіздік жөніндегі өкіл, полиция
қызметкерлері және СОБР жауынгерлері қатысты.
Шара ұйымдастырушылары автокөлік иелерін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарының аумағында өз қызметтерін ұсынатын
делдалдарға сенбеуге шақырды. Жасыратыны жоқ, олар өз қызметтерін
мәжбүрлеп ұсынумен қатар, келушілердің наразылығын тудыруда.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының Алматы
қаласындағы филиалы құқықбұзушылықты болдырмау мақсатында құқық
қорғау органдарының қатысуымен жүйелі түрде осындай іс-шаралар өткізіп
тұрады. Анықталған құқықбұзушылық фактілер болып жатса, филиалдың
қауіпсіздік қызметі ішкі тергеу жүргізіп, кінәлілерге тәртіптік жаза қолданылады. Бүгін де кезекті рет ХҚО аумағында «делдалдардың» заңсыз әрекеттерін
болдырмаудың алдын алу шараларын жүргіздік. Сонымен қатар, карантин
кезіндегі сақтық шараларын, әлеуметтік қашықтықты сақтау және бетперде
кию қажеттігі жайын түсіндірдік», – дейді филиал директоры Данияр Қырықбаев.
Жаңыл ӘПЕТОВА

– Қызмет алудың басқа баламасы
жоқ 106 қызмет түрі қағаз форматында
көрсетілуде, – деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі.
Облыс орталығындағы ХҚО басшысы Талғат Бейбіттің айтуынша,
карантин қала тұрғындарының көптеген мәселелерді қашықтан шешіп
үйренуіне ықпал еткен. Мәселен,
қазір 1414 байланыс орталығы және
eGovKzBot2.0. телеграм-ботының
көмегімен ЭЦҚ, балабақша кезегін, некені тіркеу, салық пен айыппұлдарды
төлеу және басқа да қызмет түрлерін
алуға болады.
– Әрине, кейде түсінбеушіліктер
болып жатады, көпшілік тұрғындар
алдын ала бронь жасамай, кезексіз
өтіп кеткісі келеді, бірақ біз бәріне
түсіндіріп жатырмыз. Бізде барлық
санитарлық талаптар сақталған. Сол
сияқты қазір біздегі жұмыс кестесі де
өзгерді. Сенбі, жексенбі – демалыс, ал
Call-орталықтарда қоңыраулар сағат

9-дан 17.00-ге дейін қабылданады, –
деді Т. Бейбіт.
Қағаз арқылы берілетін қызметтер
санының едәуір азайғанына қарамастан, орталықтың барлық 80 қызметкері де жұмыс істеуді жалғастыруда, олардың бір бөлігі Call-орталықта
қызмет көрсетіп отыр.

СОТҚА ТҮСКЕН ІСТЕРДІҢ САНЫ КӨБЕЙГЕН

МӘСЛИХАТ

лық және конфессияаралық келісімді
нығайтады.
Д е ге н м е н , ат а - ба ба л а р ы м ы з
қолд анған дала заңы ежелден-ақ
құқықтық саясатымыздың негізі болғанын ұмытпауға тиіспіз. Осы әділ заң
аясында көп ұлтты Қазақстан халқы
бір анадан туып, бір ананы емгендей
тату-тәтті бақытты өмір сүріп, еліміздің
тәуелсіздігін нығайтып, байлығын молайтып, қорғаныс қуатын арттырып
келеді. Тәуелсіз республикамыз санаулы жылдарда өзара татулық, ынтымақ пен бірліктің арқасында орасан
табыстарға қол жеткізіп, демократия
лық, зайырлы, құқықтық мемлекет
орнатып қана қоймай, әлеуметтік-экономикалық даму тұрғысында достас
тық елдері арасында көш бастады.
Оны бүкіл өркениетті елдер мойындап
отыр. Еліміздің осындай өркендеу
жолына түсуіне қазіргі қолданыстағы
Конституцияның жасаған ықпалы өте
зор. Барлық заңдардың бастауы, қайнар көзі болып саналатын Ата Заңымыздың әлеуеті әлі де мол.
Бүгінгі Конституциямыздың басқа
Конституциялардан артықшылығы
– ең бірінші, мемлекет ретінде жеке
адамға аса құрметпен қарайтындығында. «Оның ең қымбат қазынасы
– адам және адамның өмірі, құқықтары
мен бостандықтары» деп бірінші бапта
жазылған. Үшінші бапта «Мемлекеттік
биліктің бірден бір бастауы – халық»
дейді.
Осыған орай әрбір қазақстандықтың Конституциясының мемлекет
пен қоғам үшін ғана емес, сонымен
бірге жеке өзі, өз отбасы мен өз балалары үшін де мәнділігін бағалай білу,
өз міндеттемелерін қастерлеп сақтап
орындауы өте маңызды. Конституция
біздің басты құндылығымыз Тәуелсіздікті, бейбітшілік пен тұрақтылықты
ғасырларға бекітті. Сондықтан, Ата
Заңның абыройын асырып, барынша
кең тұрғыда насихатталуын қамтамасыз ету, оны барынша қастерлеу
– барша қазақстандықтың ең жауапты
парызы екенін әрдайым жадымызда
сақтағанымыз абзал.
Торқалы БЕКТҰРСЫНОВ,
Ақмола облысының
қылмыстық істер жөніндегі
мамандандырылған ауданаралық
сотының сот судьясы

Қызылорда облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 2020 жылдың бірінші
жартыжылдығының қорытындысы бойынша БАҚ өкілдеріне
«WhatsApp» мобильді қосымшасының көмегімен онлайн режимінде баспасөз конференциясын өткізді.  
2020 жылдың 6 айында 47 адамға қатысты 17 қылмыс
тық іс түсіп, 1 қылмыстық іс біріктірілген, оның ішінде 1
іс медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану
арқылы қаралған, 12 адамға қатысты 6 қылмыстық іс өткен
есептік мерзімнен қалдықта болған. Яғни, өткен жылмен
салыстырғанда, ағымдағы жылы сотқа түскен істердің саны
6 іске және 20 адамға көбейген.
2020 жылдың 6 айында барлығы 18 адамға қатысты 10
қылмыстық іс аяқталған. Осы мерзімде 16 адамға қатысты

ХҚО мүмкіндігі шектеулі жандар
үшін қызмет алуды жеңілдеткен, мамандар олардың үйлеріне барып
қызмет көрсетуде. Ал, қолдарында
компьютері жоқ, интернетке қосылуға
мүмкіндігі жоқ немесе интернет қолдануға машықтанбаған азаматтар
үшін облыс орталығында 31 жерде
«Өзіне-өзі қызмет көрсету бұрышы»
ұйымдастырылған, аталған азаматтар

осы орындардан электронды мемлекеттік қызметті ала алады. Осындай
әрбір бұрышта жұмыс істейтін ерікті-консультант қызмет алуға жүгінген
азаматтарға әдістемелік көмек көрсетіп, кеңес береді.
Алматы облысы әкімінің
баспасөз қызметі

8 қылмыстық іс айыптау үкімін қабылдау арқылы қаралған, 1
адамға қатысты 1 қылмыстық іс ҚР ҚПК-нің 323-бабының
талаптарына сәйкес, прокуратура органдарына қайтарылған.
1 іс бойынша 1 адамға қатысты медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу шаралары қолданылды.
Сот отырыстары дыбыс-бейне жазба құралдарын қолдану
арқылы қаралған.
Сот төрағасы А.Сабыров осы кезеңде жұртшылық арасында қоғамдық пікір туғызған есірткі заттарды заңсыз
сату, адам өлтіруге бағытталу, адам өлтіру, адам өлтіруге
тапсырыс беру сияқты қылмыстық істерге тоқталып, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сұрақтарына жауап
берді.
Қызылорда облысының қылмыстық
істер жөніндегі мамандандырылған
ауданаралық сотының баспасөз қызметі
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ДЕНСАУЛЫҚ–

(Соңы. Басы 1-бетте)

Міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру қорының аға менеджері
Ақтолқын Сұлтанованың айтуынша,
осыған орай қазақстандықтар міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінде
сақтандырылғандар мен сақтандырылмағандар деп екі сыныпқа бөлініп
отыр. Ендігі жерде медиициналық
қызмет сақтандыру қорына жарна
аударғанына орай көрсетіледі.Бірінші
топ медциналық қызметтің барынша
толық пакетіне ие бола алады. Оларға
арнайы мамандар қабылдауы бар консультатативтік-диагностикалық қыз
мет, амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету, стационарға орналастыру
көмегі, жоспарлы стационарлық көмек
көрсетіледі. Соңғысының ішінде қымбат тұратын оталар, диагностикалық
қызметтер, оңалту, қалпына келтіру ем
түрлері бар. Екінші топқа тек кепілді
медициналық қызмет деп аталатын
тегін медициналық қызметті алады.
Оған жедел жәрдем, санитарлық авиация, алғашқы медициналық шұғыл,
төтенше стационарлық, паллиативтік
көмек пен әлеуметтік маңызы бар
және бірқатар созылмалы аурулар
жағдайындағы медициналық көмектің толық ауқымы жатады. Мысалы,
ауырған адам өзі бекітілген учаскелік
ауруханадағы терапевтің бірінші қабылдауы кепілдендірілген тегін медициналық қызмет көлеміне кіреді. Егер

ӨМІР САПАСЫНЫҢ ӨЛШЕМІ

терапевт оның көз дәрігеріне бару
қажеттігін анықтаса, сақтандырылған
емделуші арнайы маманға кез келген
ауру бойынша тегін қарала алады.
Ал, сақтандырылмаған емделушіде
мұндай мүмкіндік жоқ. Сондықтан, ай
сайын адамдар өзінің сақтандырылу
мәртебесін тексеріп отыру керек.
Бүгінде елді жайлаған індетке сәйкес жұртшылықты міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесі
арқылы сақтандырылмағандардың
емделу мүмкіндігі алаңдатады. Сұлтанова ханымның айтуынша, мұндай
қобалжуға еш негіз жоқ. Өйткені,
Covid-19-ға шалдыққан адамдарға
кепілдендірілген тегін медициналық қызмет көлемі бойынша қызмет
көрсетіледі. Себебі, коронавирус
– жұқпалы ауру. Онда кез келген
азамат сақтандырылған, сақтандырылмағанына қарамай, кімде бұл індеттің белгісі бар, солардың барлығы
емханадан бастап, стационарға
жатып емделуге дейін көмек ала
алады. Сол секілді пандемия кезінде
де ПЦР тестің теріс болған жағда
йында пневмония коронавируст ың

сенімді көрсеткіші болады. Мұнда
да ем пациенттің сақтандырылған,
сақтандырылмағанына қарамастан
жүргізіледі.
Айта кететін бір мәселе – міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына (МӘМС) жарна төлеуден
босатылғандар бар. Бұл жөнінде де
қоғамда сауал көп. Әсіресе, олар
кімдер және бұл үрдіс қашанға дейін
жалғасады, деген сұрақ жиі қойылуда. Міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру қорына жарна төлеуден
босатылғандар – шағын және орта
бизнес нысандары. Бірақ, олардың
бәрі емес. Бүгінгі таңда ел көлемінде
29 шағын және орта бизнес өкілдері
босатылыпты. Олардың қызметтері
де шартты түрде сақтандырылғандар
болып шығады. Босатылғандар санатында заң кеңесшілері, нотариустар,
адвокаттар, жеке сот орындаушылары, атқарушылар және медиаторлар, коммерциялық қызмет бойынша
кеңесшілер, туристік агенттер мен тур
операторлар, санитарлық-эпидемиологиялық, сырқаттарға арналған және
санаториялық-курорттық ұйымдар,

жеке мектепке дейінгі, бастауыш және
орта оқу орындары, жеке дәрігерлік,
стоматологиялық ұйымдар, концерттік, театрлық залдар, фитнес клубтар
бар. Бұл ұйымдар 1 қазанға дейін өз
жұмыскерлерін сақтандырылғандар
тізіміне енгізу керек. Ол үшін мемлекеттік табыс туралы комитеттің сайтына кіріп, арнайы сілтемеге өтіп, электронды-цифрлық қолдың көмегімен
өз қызметкерлерінің мәліметтерін
жүктейді. Бұл тізімді ай сайын жаңалап отыру керек. Егер бұл санаттағы
адамдар сақтандырылғандар қатарына қосылмаса не істеу керек? Егер
сіз міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесіне жарнадан босатылған кәсіпорында жұмыс істесеңіз
де, өзіңізде сақтандырылғандар мәртебесі жоқ екенін анықтаған болсаңыз,
Qoldau 24/7 қосымшасын жүктеп алу
керек.
Жалпы, мемлекет МӘМС жарнасын азаматтардың он бес санатына
төлейді. Олар – балалар, есепте тұр
ған жұмыссыздар, жұмыс істемейтін
аяғы ауыр әйелдер, үш жасқа де
йінгі бала күтімі бойынша демалыста

отырған ата-аналар, мүгедек баланы
тәрбиелеп отырған жұмыссыздар,
зейнеткерлер, Ұлы Отан соғысының
ардагерлері, пенитенциарлық жүйеде
жазасын өтеп жатқан сотталушылар,
тергеу изоляторында отырғандар,
«Алтын алқа», «Күміс алқа» немесе
«Батыр ана», I және II дәрежелі «Ана
даңқы» ордендерінің иегерлері,мүмкіндігі шектеулі жандар, жоғары оқу
орындары және колледж студенттері,
магистранттар, бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектерді бағып отырған
жұмыссыздар, атаулы әлеуметтік
көмекті алатын жұмыссыздар. Егер
сіз осы топтың бірінде болып, бірақ,
емхана жүйесі сақтандырылмағансыз
деп көрсетсе, онда медициналық
ұйым емделушісін қолдау қызметіне
жүгіну немесе Qoldau 24/7 мобильдік
қосымшасына арыз жіберу, сақтандыру қорының 1406 байланыс орталығына, өз аймағыңыздың медициналық
сақтандыру қорының филиалына
хабарласуыңыз керек.

етінің басым болуына байланыст ы.
Зертханалық сынақтан өткен вакцина
«клиникаға дейінгі» деп аталатын
тексеріске түседі. Бұл сынақта зертханалық жәндіктер, жануарлар, оның
ішінде маймылдар қамтылады. Ұйым
дастыру мәселелері кедергісіз болса,
бұл сынақ 2-3 ай уақыт алады. Осы
сатыдан өткен вакцина «клиникалық»
деп аталатын негізгі сынаққа түседі.
Бұл сынақ түрінің өзі бірнеше деңгейден (бірден төртке дейін) тұрады да,
еріктілерге сынақ өткізіледі. Әр дең-

дейінгі зерттеулері аяқталуда. Осы
мәліметтерге сәйкес, біздің вакцинаның сапасы мен қауіпсіздігі бірқатар елдердегі танымал аналогтардан төмен емес: Ұлыбритания, АҚШ,
Ресейде клиникаға дейінгі сынақтар
зертханалық жануарларға жүргізілді: қояндар, гвинея шошқалары,
хомяктар. Олар біздің вакцинаның
қауіпсіздігі мен иммуногенділігін
тексереді. Адамдар бойынша зерттеулерді қыркүйек айында бастауды
жоспарлап отырмыз.

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

СҮЙІНШІ ХАБАР
Коронавирусқа қарсы
вакцинаны әзірлеу қандай
кезеңде тұр? Вакцина дайын
болуы үшін шамамен қанша
уақыт керек? Оны адамдарға
егу шаралары қашан басталуы мүмкін?
Коронавирус инфекциясының дүние жүзіне кеңінен
таралуының салдарынан
вакцина әзірлеу өзекті тақырыптардың біріне айналды.
Бұл бағытта Қазақстан
ғалымдары да зерттеу
шараларына белсенді түрде
кірісіп, жұмыс жасап жатыр.
Осы орайда Биологиялық
қауіпсіздік проблемаларының
ғылыми-зерттеу институты Аса қауіпті жұқпалы
аурулар зертханасының
мамандарымен пікірлесудің
сәті түсті.
Леспек ҚҰТЫМБЕТОВ,
Биологиялық қауіпсіздік проб
лемаларының ғылыми-зерттеу
институты Аса қауіпті жұқпалы
аурулар зертханасының меңгерушісі, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор:

– Бүкіләлемдік денсаулық сақтау
ұйымының дүниежүзілік пандемия
жариялауына байланысты Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осы
індетке қарсы вакцина даярлауды
Білім және ғылым министрлігі арқылы
еліміздің вирусология саласында

ҚЫРКҮЙЕКТЕ ОТАНДЫҚ ВАКЦИНАЛАР
САЛЫНА БАСТАЙДЫ

арнайы мамандандырылған ғылыми
қауымдастығына тапсырды. Білім
және ғылым министрлігі таңдай келе,
вакцина жасауды 16 наурыздағы хаты
арқылы үлкен екі мекемеге бағыттады, олардың біреуі біздің институт болса (Биологиялық қауіпсіздік
проблемаларының ғылыми-зерттеу институты), екіншісі – Ұлттық
биотехнология орталығы. Тапсырыс
берілген күннен бастап аталған екі
ғылыми орталықтың мамандары арнайы ғылыми-зерттеу бағдарламасын
даярлап, 23 наурыздан бастап зерттеу
жұмыстарын бастап кетті. Ал, өткен
3 аптаның ішінде біздің мекемеде
аурудың қоздырушы «SARS-CoV-2»
вирусын жұқтырған адамдардың ағзаларынан арнайы жасушаларды бөліп
алып, зертхана жағдайында оның
биологиялық қасиеттері мен геномдық құрылымдары анықталып жатыр.
Тапсырма берілген екі ғылыми-зерттеу мекемесі мемлекеттік бағдарлама
бойынша 3 векторлық және 1 суббірліктік немесе ақуыздық вакцина даярлайды. Біздің мекеме соның ішіндегі 2
векторлық және 1 ақуыздық вакцина
құрастырады. Аталған вакциналардың
барлығы – генетикалық инженерлік
әдістермен жасалатын құрылымдар.
Қазіргі кезде біздің ғалымдар вакцинаның тасымалдаушы негізі болып келетін «векторларды» даярлап, оларды
көбейтуші биологиялық субстраттарға
бейімдеп жатыр. Егер кезеңмен сана-

сақ, вакцина әзірлеу өзінің алғашқы
сатысында деп есептеуге болады.
Қазіргі кезде ауырған адамдардың
биологиялық сынамаларынан репродуктивті вирус маймыл ағзасынан
алынған арнайы жасуша өсіндісінен
бөлініп алынды және ол қоздырушының биологиялық, генетикалық қасиеттері зерттелу үстінде. Вакцина
даярлауға арқау болатын векторлар
таңдап алынып, оларды жасуша өсінділерінде көбеюге бейімдеу жүргізіліп
жатыр. Келесі зерттеу сатысында
векторлардың гендік құрамына SARSCoV-2 бөліп алынған ауру тудырғыш
вирустың алдын ала сарапталған, иммунитет тудырғыш арнайы гендері енгізіледі. Бұл жұмыс қатерлі вирустың
иммунитетті қоздыратын ақуыздарын
туындататын гендерін анықтап, бөліп
алғаннан кейін жүргізіледі
Дайын болған вакцина күнделікті
өмірге ену үшін бірнеше сатыдан тұратын сынақтардан өтуі қажет. Ол талап, ереже – Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымының қағидасы. Вакцина
алдымен зертханада зертханалық жануарларды қамти отырып тексеріледі.
Тексерістің барлығында алдыңғы жолда вакцинаның залалсыздығына аса
қатты назар аударылады. Сосын оның
ауруға қарсы туындайтын иммундық
қорғау қабілетіне көңіл бөлінеді. Әрине, бұл дәрі-дәрмектің негізгі қасие
ті. Сондықтан, вакцинаны жарыққа
шығару мүмкіндігі осы негізгі қаси-

гейдің ерекшелігі – вакцина тексерісіне қатысатын адам санына қатысты.
Бұл сатының мерзімі ұйымдастыру, қажетті құқықтық мекемелерден келісім
алу жұмыстарының шапшаңдығына
байланысты. Сатының әр деңгейі 2-3
ай уақытты қажет етеді.

Берік ХАЙРУЛЛИН,
Биологиялық қауіпсіздік
проблемаларының ғылымизерттеу институты Аса қауіпті
жұқпалы аурулар зертханасының
бас ғылыми қызметкері,
ветеринария ғылымдарының
кандидаты, профессор:

– Қазіргі уақытта зертханалық жануарларда біздің алғаш
қы қазақстандық белсендірілген
COVID-19 вакцинасының клиникаға

Біздің институттың құрылғанына
60 жылдан астам уақыт өтті. Бұл
адамның жұқпалы вирустық ауруларына қарсы біздің бесінші вакцинамыз.
Соңғы маусымдық тұмауға қарсы
вакцинаны зерттеу Алматы қаласында 2000 еріктіге жүргізілді. Ешқандай
жанама реакция болған жоқ. Мұның
бәрін неге айтып отырмын? Себебі,
біз бірінші рет вакцина жасап отырған
жоқпыз. Және бізде де кез келген ел
жасай алатын потенциал мен мүмкіндіктер бар.
Біз әлемдік деңгейдегі ғылыми
зерттеулер жасай аламыз. Біздің
құс және шошқа тұмауына қарсы
алғашқы екі вакцинамыз Ресейде сыналды. Бәрі ойдағыдай өтті,
жағымсыз реакциялар болмады.
Біздің вакцинаны Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тіркегені
біздің мүмкіндіктеріміз туралы айтады. ТМД елдері бойынша біз Ресейден кейін вакцинаны тіркеген екінші
ел болдық.
Ең бастысы, біз өзімізге сенуіміз
керек. Әр ел алдымен өзінің вакциналарын сынақтан өткізеді. Біз қария
ларымызды, ата-а наларымызды,
медбикелерімізді қорғауымыз керек.
Ол үшін, жақсы вакцина жасауға міндеттіміз.
Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?
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Төлебай РАХЫПБЕКОВ, медицина ғылымдарының докторы, профессор:

– Ол елде зейнеткерлердің зейнетақысынан да 5 пайыз ұсталып отырады. Менің бір әріптесім сол Германияда тұрады. Біздегі міндетті медициналық сақтандыру қорына айына 3 пайыз ғана аударылатынын естіп,
«онымен жүйе әзір жанданып кете алмайды ғой» дейді. Расында да біздегі
көрсеткішпен медицина саласының дамуы қиындау секілді. Ең болмаса мөлшерді 5,5 пайызға дейін көтеру керек. Қазірдің өзінде қордағы қаржының
87 пайызы мемлекеттікі. Балаларды, зейнеткерлерді емдеуді мемлекет
мойнына алып отыр. Тегін кепілдендірілген медициналық көмекті де мемлекет мойнына алып отыр. 2019 жылы бір жыл жұмсамай ол қаржыны
жинағанның өзінде 600 млрд. қана жиналды. Бұл тұтас саланы дамытуға
жетпейтін қаржы. Сондықтан осы жүйені сақтап қалғымыз келсе, әр
азаматтың үлесінен аударылатын қаржы көлемін арттыруымыз керек.
Жақында осы мақсатта аударатын қаржысын Америка 10 пайызға өсіріпті. Біз де сатылап осы
көрсеткішті өсіруіміз керек. Жалпы, жүйедегі басқару дұрыс емес. Ақшаны дұрыс басқаруды үйренуіміз қажет. Салаға дұрыс менеджмент керек. Онсыз жиналған қаржыны оңды-солды шашып, жүйенің берекесін
қашырамыз. Негізі міндетті медициналық сақтандыру жүйесі керек. Тек соны толықтай жүзеге асыру
қолымыздан келмей жатыр.

Сәкен ӘМРЕЕВ, С.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина
университетінің профессоры, эпидемиолог-вакцинолог::

Бірақ, халық сол 3 пайызды да сезініп үлгермеді. Сондықтан, жүйеге ашықтық,
айқындық керек. Қазір осы жүйе жұмыс істеп жатқанымен халық аударған ақшасының игілігін қаншалықты көріп жатқанын сезіне алмай отыр. Алдымен жаңа
жүйеде кепілдендірілген тегін медициналық көмектің сақталатынын ұмытпау
керек. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек; қауіпті ауруларды ерте анықтауға арналған медициналық тексерістер, яғни скринингтер; жүкті әйелдерді қарау;
балаларды үйде бақылау; созылмалы ауруы бар науқастарды бақылау. Оның өзіне 25
түрлі ауру кіреді: туберкулез, ВИЧ-инфекция, психикалық аурулар, қатерлі ісік секілді
әлеуметтік маңызы бар ауруларға шалдыққандарды бақылау; шұғыл емдеуді қажет
ететін кез келген аурулар; басқа адамдарға қауіп төндіретін жұқпалы ауруларды емдеу шаралары толығымен
тегін. Халық осы емдерге қалтасынан ақша шығармай, тиісті орындардан талап ете білуі керек. Бұл жерде халықтың өз құқығын білуі де маңызды. Әрине, содан кейін халықтың көкейінде, сонда менің қорға аударған ақшам
қайда деген күдік қалыптасады. Сондықтан ненің тегін, ненің ақылы екенін жақсы біліп алу керек.
Жоғарыда аталғаннан басқа медициналық қызметтер, соның ішінде қымбат шаралар міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру аясында жасалатын болады. Жалпы жүйе жақсы тек соның сәтті жүзеге асуына
тұтас қоғам болып атсалысуымыз керек.
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ЖАҢАРҒАН ЗАҢ САЛА
ЖҰМЫСЫН ЖАНДАНДЫРУДА
«100

НАҚТЫ ҚАДАМ» ҰЛТ ЖОСПАРЫНДА ЖӘНЕ
ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ
ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ» АТТЫ ЖОЛДАУЫНДА СОТ ТӨРЕЛІГІНІҢ САПАСЫН ОДАН ӘРІ ЖАҚСАРТУ, ХАЛЫҚТЫҢ СОТТАРҒА ДЕГЕН
СЕНІМІН АРТТЫРУ МАҚСАТТАРЫ АЙҚЫНДАЛДЫ.

Соған орай, атқарылған ауқымды
шаралар, атап айтқанда, судьялыққа
үміткерлерге қойылар талаптарды
қатайту, кадрлар құрамын жақсарту,
сот процестерін жеңілдету, соттарды
артық жүктемеден, даусыз істерден
арылту, т.б. өз нәтижесін беруде.
Әрине, бұл тұрғыда біршама заңдар
мен құқықтық құжаттар жетілдірілді.
Мәселен, биыл еліміздің Азаматтық-процестік кодексі толықтырылып,
қолданысқа енді. Онда сот төрелігінің
сапасын көтеру арқылы азаматтардың құқықтары мен мүдделерін жоғары деңгейде қорғау мақсаты көзделді.
Бұл тұрғыда, заңда соттарды басы
артық рәсімдер мен шығындардан
арылту, сала жұмысына заманауи
форматтарды ендіру, азаматтық процестегі тиімділікті арттыру, цифрландыру бағыттары қамтылды.
Жалпы алғанда қолданыстағы кодексте сот процесінде істің толық және
уақытылы қаралуы қамтамасыз етіліп,

тараптардың жарыспалылығы мен тең
құқылығы қағидатына жаңа мазмұн
берілді. Соттардың қосымша өкілеттік
алуын, яғни, процестегі судья құзыретінің кеңуін заңдағы тың жаңалық
ретінде атауға болады. Осы жайтқа
кеңірек тоқталсақ, бұрынғы АПК-да
судьялар тараптар ұсынған дәлелдемелер мен құжаттарға ғана сүйенетін.
Олардың өздіктерінен басқа мән-жайларды анықтауға, өзге дәлелдерді
сұратуға құқығы жоқ болды. Жаңа
кодекс бұл норманы жойды. Қазіргі
күні судьяның процестегі белсенділігі
артты. Істің мән-жайын анықтау үшін
ол шындықты ашуға көмектесетін
құжаттарды сұратуға, дауға қатысты
жайттарды тараптармен бірге талқылап, түсіндіруге, сондай-ақ, қосымша сауалдар қоюға мүмкіндік алды.
Судьялардың процестегі тәуелсіздігі
әрқашанда әділ әрі заңды шешімдерге
кепіл болмақ.
Жаңа АПК-да медиация инсти-

тутының қолданыс
аясын кеңіту мен
дамыту да қарастырылған. Мәселен,
осы заңмен медиа
ц и я л ы қ к ел і с і м г е
келтіру уақыты тиімді
шешілді. Қолданыс
тан шыққан кодексте
медиативтік келісімге
келтіру үшін бес күн
берілген болатын.
Т ә ж і р и б е к ө р с ет кендей, бұл мерзім
тараптарды ортақ
мәмілеге келтіріп,
татуластыруда аздық ететін. Себебі,
дауласқан адамдардың жайы белгілі, олардың бір-бірімен түсінісуінде
уақыттың алар орны бөлек. Соттар тарапынан көптен бері көтеріліп
жүрген осы мәселе шешімін тауып,
татуластыру рәсімдері жүргізілген
жағдайда талап қою арызын қабылдау
үшін он күндік мерзім белгіленді. Егер
дауды реттеуге қол жеткізілсе, судья
талап қою арызын қабылдап, келісімді
бекітеді.
Заңға төрелікті одан әрі дамыту
мақсатында төрелік шешімінің күшін
тікелей жою туралы өтінішхаттарды апелляциялық сатыдағы алқалы
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құрамда қарау және атқару парағының мазмұны мен берілуіне қатысты
нормалар да енгізілді. Тағы бір айтарлығы, сот процестері оңтайландырылды. Іс жүргізу барысында тек кіріспе
және қарар бөліктерінен тұратын сот
шешімі шығарылады. Оңайлатылған
тәртіптегі істерді электрондық форматта қарау мүмкіндігі ұлғайтылды.
Бұлар өз кезегінде сотқа жүгінушілер
уақыты мен қаржысының үнемделуіне
жағдай жасап қана қоймайды, сонымен қатар, олардың сала жұмысына
деген оң көзқарасын қалыптастырады.
Мұндай өзгерістер судьяның күрделі

істерді жан-жақты әрі толық, сапалы
қарауына әсер етеді.
Жаңа заң сот приставтары мен
аудармашылардың құқықтары мен
міндеттерін де нақтылап берді.
Бұрынғы кодексте бұлар жалпылама
көрсетілген болатын. Осы заңмен
дыбыс-бейнежазбаға электронды хаттама мәртебесі берілді. Бұған дейін
дыбыс-бейне жазба іске тігілгенімен,
оның хаттамалық күші болмады. Бүгінде электрондық құжат және құжаттың
электрондық көшірмесі ұғымдарының
аражігі ажыратылып, соттардан аралық сот ұйғарымдарын шығару алынып тасталды. Сот актісі көшірмесінің
өндіріп алушы арызымен сот орындау
шыға тікелей жолдануы да тараптар
әуре-сарсаңын азайтады.
Жалпы алғанда, жаңарған заң
соттар жұмысын толықтай заманауи
форматқа келтіріп, азаматтық процестегі тиімділікті арттырып қана
қоймайды, сонымен қатар, сот ісін
жүргізуді цифрландыруды да толық
деңгейде қамтамасыз етеді. Ең бастысы, сот төрелігінің сапасын көтеріп,
адам құқықтарының әділ қорғалуына
кепілдік береді. Мұндай игі қадамдар
сотқа жүгінушілерге ыңғайлы жағдай
туғызуымен құнды.
Сот саласын тиімді жаңғыртуға
бағытталған заң нормалары соттар
жұмысын жаңа деңгейге көтеруде.
Осылайша жеделдік пен ашықтықты
жан-жақты қамтамасыз ету халықтың
сот төрелігіне деген сенімі мен құрметін нығайтады.
Ғани БАЙАРЫСТАН,
Әл-Фараби аудандық
сотының судьясы,
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ

ІЛТИПАТ

ХАЛЫҚ ИГІЛІГІНЕ
АРНАЛҒАН ҚҰЖАТ
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ЛІМІЗДЕ МЕДИЦИНА – ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МОЛ, ЖҮГІ АУЫР САЛАЛАРДЫҢ БІРІ.
СОНДЫҚТАН КЕЗ КЕЛГЕН АДАМ БІЛІКТІЛІК ПЕН АСА ШЫДАМДЫЛЫҚТЫ ТАЛАП ЕТЕТІН ЖАУАПТЫ МАМАНДЫҚТЫ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ МЕҢГЕРУ ОҢАЙ ЕМЕС
ЕКЕНДІГІН МОЙЫНДАЙДЫ.

ЛІМІЗДІҢ СОТ-ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕ СОҢҒЫ ОНЖЫЛДЫҚТА
ТҮБЕГЕЙЛІ ӨЗГЕРІСТЕР ОРЫН АЛДЫ. АЗАМАТТАРДЫҢ СОТҚА
ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ АРТТЫ, АШЫҚТЫҚ ПЕН ЖАРИЯЛЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛДІ, СОТ ПРОЦЕСТЕРІ ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛДЫ. ОРЫНСЫЗ
УАҚЫТ ПЕН ҚАРАЖАТ ШЫҒЫНЫ ЖОЙЫЛДЫ.

Айнагүл УСЕРБАЕВА,
Бейнеу аудандық
соты төрағасының м.а.
Бұл, әсіресе, әлемді пандемия жайлап,
артық қимыл мұң болған қазіргі жағдайда
тиімділігін байқатуда. Карантин кезінде
азаматтар виртуалды, яғни, онлайн түрде
сотқа жүгінеді. Сот отырыстарына байланыс құрылғылары мен мобильді қосымшалар арқылы қатысады. Бұл жетістіктер
сот төрелігінің карантин жағдайына дейін
тәжірибеге енгізген тиімді жобалардың
нәтижесі.
Дегенмен, азаматтар тек біздің елде
ғана емес, бүкіл әлемге қатер төндірген
тәжтажалмен күрес кезінде кез келген
дауды сот арқылы шешуді кейінге шегере
тұрғаны абзал. Егер шегеруге келмейтін
дау туындаған жағдайда оны медиация
заңдылығымен қарастыруға болады.
2011 жылы елімізде ең маңызды әрі
бүгінгі күн талабынан туындап отырған
«Медиация» туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Сонау хандық
дәуірде ата-бабалардан қалған билердің
төрелік ету тарихы қайта жанданды. Ресми
түрде заңдастырылды. Отбасылық, еңбек,
қаржы секілді бірнеше категориядағы
істерді татуластыру, бітімгершілік рәсімдерімен бекітуге болатын болды. Ал, қылмыстық істер, егер олар аса ауыр болмаса,
сотта қаралуға жатпаса, оларды да медиаторлардың қарауына береді.
Сотқа арыз беріп қойғаннан кейін де,
яғни істі сотта қарауға дайындау сатысында және істі сотта қарау кезеңінде
де, медиатордың көмегіне жүгінуге болады. Мұндай кезде, іс медиация рәсіміне
берілгенде, сот процесті жүргізуді тоқтата
тұрады. Медиация нәтижесінде тараптар
арасында белгілі бір нәтижеге қол жеткізілсе, дауды реттеу туралы келісім жазбаша
жасақталып, тараптар қолдарын қояды.
Медиация туралы заң алғаш қабыл

данып, қолданысқа енген к езде көп
қиыншылық болды. Біріншіден, кәсіби
медиаторлар табылмады. Оқыған медиаторлардың кәсіби деңгейі аздық етті.
Онымен қоса, азаматтар медиация рәсіміне сенімсіздікпен қарады. Халыққа заңның
тиімділігін, оның заңдық күшін түсіндіру
мақсатында толық ақпараттандыру жұмысы жүрді.
Мемлекет тарапынан кәсіби медиаторларды дайындап, оқытып, қолдау көрсетуге көп мән берілді. 2014 жылдан бастап
Жоғарғы Соттың бастамасымен барлық
соттарда, одан кейін әр аудан орталығында медиация кабинеттері ашылды. Маңғыстауда алғашқылардың бірі болып, Бейнеу
аудандық әкімдік ғимаратынан кабинет
бөлінді.
Екі жылдан бері соттар жергілікті
билікпен бірігіп, әр аудан, қалада Билер
кеңесін құруда. Олар да өз жұмысын медиация рәсімдерімен жүргізіп, тараптарды
татуластырады. Қазіргі қоғамда медиацияға сұраныс артты. Сотқа шағым берген тараптар істі қарау барысында жауапкермен
татуласып, іс сот өндірісінен қысқартылып
жатады. Дәл сол сияқты осындай істер
медиаторлардың, судья-медиаторлардың
қарауына өтіп, азаматтардың уақыты мен
қаражаты үнемделуде.
Бүгінде ең бастысы азаматтар барлық
даудың нүктесін тек соттан іздемей, өзара келісім арқылы шешуге толық құқылы
екенін, әрі ол үшін заңдық тұрғыда толық
жағдай қарастырылғанын білгені жөн.
Кейде азаматтар бітімгершілік келісімге
сенім артпайды, алайда оны да сот ұйғарымымен бекітетіндіктен, заң күші болатынын, келісім талаптары орындалмаған
жағдайда сот дереу атқару парағын шығарып беретінін де білу керек.
Бейнеу аудандық сотында жыл басынан
бері 81 іс қаралса, соның 16-сы медиация
мен аяқталды. Ақпараттандыру жұмысын
күшейту арқылы мұндай істерді әлі де арттыра түсеміз. Сондай-ақ, дауласушылар
«сот арқылы өш алам» деген позициядан
арылса, нұр үстіне нұр болар еді.
«Медиация туралы» заңды халықтың
қалауына айналдырып, кәдесіне жаратуда медиаторлардың үлесі жетерлік.
Медиаторлардың беделіне, біліміне, өзіне
келген адамдармен тіл табыса алуына,
бітімге келтіре алуына қарап, қарапайым
халықтың да медиацияға деген түсінігі
өзгеріп, көзқарасы қалыптасады. Облысымызда Ә.Кемаладинова, Н.Сатқанова, С.
Жанарыс, Бейнеу ауданында А.Айлашов,
С.Әбдіжәмиев сияқты кәсіби, кәсіби емес
медиаторлар бітімгершілік пен татулықты
іс жүзінде насихаттап келеді.

ДӘРІГЕРГЕ
АЙТАР АЛҒЫС КӨП

Дәрігер болуды арман ететіндер өте көп. Алайда,
екінің бірі дәрігер бола алмасы анық. Ол үшін дәрігерлік қызметке деген қызығушылық пен мамандық
алу ғана жеткіліксіз. Сондай-ақ, олардың адам
өміріне жауапкершілігі, құлшынысы мен адалдығы,
адамдығы маңызды. Дәрігер болатын жанға үлкен
жүректі болуы, ақ халатты кәсібіне кір шалдырмау
керектігі де бекер айтылмайды. Қанша сын айтылса
да, халық дәрігерлер қауымын ерекше құрмет тұтатыны ақиқат.
Қылмыстық атқару жүйесінде қызмет атқарып
жатқан ақ халатты абзал дәрігер Таласбаев Сейілхан Қазақ ұлттық медициналық университеттің
эпидемиолог-гигенист мамандығын бітіріп, білікті
дәрігер мамандығын алған. 2008 жылы Павлодар
заң колледжінің алғашқы тыңдаушысы болып,
дайындық курсынан өткен. 2008–2012 жылдар аралығында Алматы қаласы Алматы облысы бойынша
ЛА-155/18 және ЛА-155/6 мекемелерінде санитар-эпидемиолог дәрігер болып қызмет атқарды.
2012–2013 жылдары Алматы қаласы Алматы облысы бойынша ҚАЖД-де аға санитарлық-эпидемиолог
дәрігер ретінде қызметтік дәрежесі көтеріледі, кейін
2013–2020 жылдары Алматы қаласы ҚАЖД ЛА155/6 мекемесінің емдеу бөлімінің бастығы, тәжірибесі мол білікті дәрігер ретінде абыройлы міндетін
атқарып, ақжарқын мінезімен ұжыммен жақсы араласып, жұмыс бабында жоғарылай түседі. Қызмет
барысында өзінің жауапкершілігімен, жұмысын
жақсы атқарғандығы үшін Қылмыстық атқару жүйесі
төрағасынан, Қылмыстық атқару жүйесі департаментінен көптеген марапатқа ие болған.

Бүгінгі күні ЛА-155/6 мекемесінің емдеу бөлімін
басқаратын Сейілхан Таласбаев жас мамандармен кәсіби жағынан ақыл-кеңесін, тәжірибесін
бөлісіп, ерінбей жетістікке жету жолдарын көрсетуде.
Әлемде болып жатқан қауіпті індетпен күресте
алдын алу шаралары бойынша бірқатар жұмыс
жүргізіліп жатыр. Коронавирустық инфекцияның
таралмауына жол бермеу үшін төтенше жағдай
жариялаған күннен бастап дәрігерлердің жұмысы
ерекше режимге ауысты.
Емдеу бөлімінің бастығы, эпидемиолог-дәрігер,
әділет майоры Сейілхан Темірханұлы елімізде
болып жатқан карантин шараларына байланысты
мекемеде, оның ішінде жеке құрам қызметкерлері
мен сотталған жасөспірімдер арасында сақтық шараларын күшейтті.
Мекемедегі барлық қызметкерлерге және сотталғандарға COVID-2019 вирусының аса қауіптілігі
ескертіліп, жеке бастың гигиенасын сақтау, барлық
қорғану тәртіптерін сақтау, сотталғандарды жеке
қорғау және сақтану құралдарымен бетперделермен қамтамасыз ету, дезинфекциялау, жатын бөлмелерді кварцтау, тазалық жұмыстарын күшейту,
қосымша дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету қолға
алынды. Сонымен қатар, мекеме қызметкерлері
жұмысқа таңертең келгенде емдеу бөлімінің қызметкерлері, дене қызуларын өлшеп, денсаулықтарын
тексеріп отырады. Карантин режимі қатаң сақталуда.
Е.ЖЕҢІСХАН,
ЛА-155/6 мекемесі
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САРАП

СОТ СӨЙЛЕСІН

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰҚЫҒЫ
КОНСТИТУЦИЯМЕН
КЕПІЛДЕНДІРІЛГЕН

(Соңы. Басы 1-бетте)
Бұл еліміздегі сот жүйесінің жаңа жұмысының бір бөлігі ғана.
Ал, екінші бөлігі заңнаманы жетілдіру
бағытында жүзеге асырылды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев «Қазақстан Республикасының
Азаматтық-процестік кодексіне соттар жұмысының заманауи форматтарын ендіру,
артық сот рәсімдері мен шығындарын
қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» заңға
биылғы 10 маусымда қол қойды.
Бұл заң соттардың жұмысын жақсартуға, елдің сот жүйесіне деген сенімін
арттыруға, судьялардың күрделі істермен сапалы, кәсіби және тыңғылықты
айналысуына, электронды сот процесін
енгізуге мол мүмкіндіктер туғызатынын
айтқымыз келеді. Оның пайдасын біз
жергілікті жерлердегі сот қызметінде қатты сезініп отырмыз. Бірқатар статистикалық мәліметтерді келтірейін. Биылғы
бірінші жартыжылдықта Қостанай облысының соттары іс жүзінде 10 855 азаматтық істі қарады, ал, 2019 жылы – 17 068.
Талдау көрсеткендей, шешім шығарумен
қаралған азаматтық істердің саны 7000
құрады, бұлөткен жылға қарағанда 2 796
немесе 28-ға аз, 2019 жылы – 9796 іс пен
материал қаралған.
2020 жылдың І-жартыжылдығында
келіп түскен шағымдардың саны – 11 447ге, едәуір төмендеді ал, 2019 жылдың
дәл осындай кезеңінде 17 436 іс пен ма-

Е

Л АЗАМАТТАРЫН БАСПАНАМЕН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДЕ ҚАЖЕТТІ МҮМКІНДІКТЕР ЖАСАЛАТЫНЫ АТА ЗАҢМЕН АЙҚЫНДАЛҒАН. АЛ, НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА АЗАМАТТАР ТҰРҒЫН ҮЙГЕ ДЕГЕН ҚҰҚЫҚТЫ ДЕРБЕС
ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ. МЕМЛЕКЕТ ОҒАН ҚАЖЕТТІ
ЖАҒДАЙЛАРДЫ ЖАСАУҒА МІНДЕТТЕНЕДІ. СОНЫМЕН ҚАТАР, АЗАМАТТАР КЕЗ КЕЛГЕН ЗАҢДЫ
ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН МҮЛІККЕ, ОНЫҢ ІШІНДЕ
МҰРАГЕРЛІККЕ ИЕ БОЛА АЛАДЫ. ТҰРҒЫН ҮЙ
ҚАТЫНАСТАРЫ ТУРАЛЫ ЗАҢ ТАЛАБЫНА САЙ,
БІР АЗАМАТҚА НЕМЕСЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА ТИЕСІЛІ
ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ САНЫ МЕН МӨЛШЕРІ ШЕКТЕЛМЕЙДІ.

БАҒЫТЫМЫЗ ЖАҢА,
МАҚСАТЫМЫЗ АЙҚЫН

териал қаралған. Келіп түскен шағымдар
санының азаюы Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының бастамашылығымен
заңдарға енгізілген өзгерістерге көп байланысты болғанын айта кеткеніміз жөн.
Жалпы, сот жүйесін одан әрі жаңғырту
тақырыбы бүгін қозғалып отырған жоқ.
Елбасының «Ұлт жоспары» және «Рухани жаңғыру» бағдарламалары аясында
қоғамдық сананы жаңғырту үшін қолға
алынғаны белгілі.
Соттарды жаңғырт у мәселесі
Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі:
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру»
атты Қазақстан халқына Жолдауында
айтылды.
Ел Президенті Қ.Тоқаевтың 2019
жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы
мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауы да
сот реформасының дамуына жаңа серпін
берді. Онда сот шешімдерінің сапасын,
сот практикасын талдау мен бірізділікті
жақсартуға басымдық берілді.
Маусымда Президент қол қойған жаңа
заң аясында судья процеске қатысушы
тараптармен неғұрлым белсенді қарым-қатынас жасай алуы, дәлелдемелер
іздеуі және тексеруі, даудың реттелуін
қамтамасыз етуі керек. Судьяға істің
мән-жайларында өзінің заңды ұстанымын
білдіру, тараптардың уәждерін дәлелдеу
ді, қажет болған жағдайда дәлелдемелерді талап ету және т.б. құқығын береді.
Мұндай тәсілдер халықаралық тәжірибеде қолданылады. Мысалы, Германия
ның іс жүргізу заңнамасында соттың
тараптарды немесе үшінші тұлғаларды
соттың қарауына істі тиісті түрде шешуге
қатысты құжаттар мен материалдарды
беруге міндеттеу құқығын реттейтін ережелер барын білеміз.
Францияда судьяға жеткілікті кең
өкілеттіктер беріледі және ол тараптардың уәждері мен олар келтірген дәлелдердің дұрыстығын тексеруде маңызды
рөл атқарады.
Мұндай тәсілдер сот төрелігіне қо
йылатын басты міндет – әділ және заңды

сот шешімін қабылдау қажеттілігі түсіндіріледі.
Заңның тағы бір жаңалығы – дауларды соттан тыс шешу.
Оның мәнісі мынада. Егер тараптар
істі медиация арқылы өткізуге келіссе,
қарау мерзімі 10 күнге дейін ұзартылады.
Айта кету керек, татуласу үшін берілетін
10 күн мерзім – екі тарап медиацияға
келіскен жағдайда ғана қолданылатын болады. Егер дауды шешу туралы келісімге
қол жеткізілсе, судья талап арызды қабылдайды және келісімді мақұлдауды
қарастырады.
Егер тараптар келісімге келмесе,
онда судьяны ауыстыру туралы мәселе
қарастырылады, ол сот ісін жүргізудің
объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында шешіледі. Сот шешімін шығару
үшін шешімнің дәлелдемелерін жинау,
зерттеу және бағалауды, дайындық және
сот талқылауы кезінде жаңадан тағайындалған судья жүзеге асырады.
Соттар қызметіне жаңаша серпін беретін тағы бір заң – 29 маусымда Президент қол қойған Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі.
Осы заңның 16-бабында сот әкімшілік
процеске қатысушылардың түсініктемелерімен, арыздарымен, өтінішхаттарымен, олар ұсынған дәлелдермен,
дәлелдемелермен және әкімшілік істің
өзге де материалдарымен шектеліп қана
қоймай, әкімшілік істі дұрыс шешу үшін
маңызы бар барлық нақты мән-жайды
жан-жақты, толық және объективті түрде
зерттейтіні атап көрсетілген.
Бұған қоса, осы бап аясында, судья
әкімшілік істің нақты және заңды тұстарына жататын құқықтық негіздемелер
бойынша өзінің алдын ала пікірін айтуға
құқылы. Бұрын судьяға мұндай құқық
берілмейтін. Судья іске байланысты өз
пікірін айтуға тиіс емес болатын. Бұл –
екінші ерекшелік.
Осы баптағы үшінші ерекшелік – «Сот
өз бастамасы немесе әкімшілік процес
ке қатысушылардың уәжді өтінішхаты
бой ынша қосымша материалдар мен
дәлелдемелерді жинайды, сондай-ақ,
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әкімшілік сот ісін жүргізу міндеттерін
шешуге бағытталған өзге де әрекеттерді
орындайды» делінген.
Заңның 120-бабы «Татуластыру рәсімдері» туралы. Осы бапқа сәйес, «Татуласу, медиация немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы
келісім жазбаша нысанда жасалады және
оған тараптар немесе олардың өкілдері
қол қояды». Тараптар үшін ең тиімдісі,
«Сот (судья) тараптардың татуласуы үшін
шараларды қабылдайды, оларға дауды
процестің бүкіл сатысында реттеуге жәрдемдеседі».
Егер татуласу, медиация немесе дауды партисипативтік рәсім бойынша
келісім не оның шарттары заңға қайшы
келетін болса, не адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзатын болса, сот оны бекітпейді.
Бұл бапта тараптар татуласу, медиация немесе дауды партисипативтік рәсім
тәртібімен реттеу туралы келісімге қол
жеткізбесе немесе сот келісімнің шарттарын бекітпесе, әкімшілік істі талқылау
жалпы тәртіппен жүргізілетіні нақты
көрсетілген. Сондықтан заң аясында тараптардың өзара келісімге келуі басты
шарт болып саналады. Бұл заңның гуманитарлық бағытын көрсетеді. Бір айта
кетерлік жайт, осы кодекс 2021 жылғы 1
шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.
Жалпы, жаңа технологиялардың кеңінен қолданылуы, қолданысқа енгізілген жаңа заңдардың азаматтар мен
қоғам үшін тиімділігі, сот процестерін
қашықтықтан өткізу, судьяларға берліп
жатқан өкілеттіктер – бәрі де еліміздің
сот жүйесіндегі соны жаңалықтар болып
табылады әрі азаматтардың құқықтарын
қорғауға бағытталған игі шаралар деуімізге болады. Мұндай жаңашылдықтар
алда да жалғасын таба береді деген
сенімдеміз. Өйткені, бағытымыз жаңа,
мақсатымыз айқын.
Алмат ЕРМАНОВ,
Қостанай облыстық сотының
азаматтық істер жөніндегі
сот алқасының төрағасы

Республикалық Бірыңғай медиация күніне орай Маңғыстауда медиация институтын насихаттау, дау мен жанжалдарды шешу, татуласу
рәсімдерінің тиімділігін түсіндіру мақсатында онлайн қоғамдық қабылдау
өткізді. Онлайн форматта өткен іс-шараға Маңғыстау облысы соттарының судьялары, медиаторлар мен адвокаттар қатысып, азаматтарға
медиация туралы кеңірек түсіндіріп, медиация қызметі бойынша заңға
сәйкес кеңес айтып, сұрақтарға жауап берді.
Қоғамдық қабылдауда сөз алған Маңғыстау облыстық сотының
судьясы Мұрат Әубәкіров қоғамда дауды азайту, халықты әуре-сарсаңға
салмау және соттардың жұмысын ізгілендіру мақсатында сот-құқық саласында жүргізілген реформалар өз нәтижесін беріп, сотқа түсетін істер
саны азайып отырғанын тілге тиек етті. Сондай-ақ, Мұрат Әубәкіров
жаңа Азаматтық-процестік кодекстегі татуластыру рәсімдеріне
қатысты жаңашылдықтарға тоқталды. Татуласу рәсімдері жүргізілген кезде талап қою арызын қабылдау талап қою арызы түскен күннен
бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылатындығын айтып, ағымдағы
жылдың 6 айында Маңғыстауда 709 іс татуластыру рәсімдерін қолда-

Конституция Тұрғын үй қатынастары туралы заңнама және халықаралық актілер мемлекеттік міндеттемелер мен азаматтардың
тұрғын үй саласындағы құқықтарын белгілейді. Жеке меншікке
қол сұғылмаушылық Азаматтық-процестік кодекспен нақтыланған.
Яғни, соттың шешімінсіз ешкімді де өз мүлкінен айыруға болмайды. Талап қоюды қамтамасыз ету мақсатында мүлікке тыйым салу
заңда көзделген негіздер мен тәртіпте жүргізіледі.
Бұл заңдылықтарды айтып отырғанымыз, елімізде баспанаға
қатысты даулар аз емес. «Тұрғын үй қатынастары туралы» заңға
сүйеніп, қызметтiк тұрғын үйден шығару ерекшелiктерiне тоқталсақ, басқа үй берiлмей, мүгедектерді (өздері жасаған қылмыс
салдарынан мүгедек болғандарды қоспағанда), Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен оларға теңестірілгендерді, «Ардагерлер
туралы» заң негізінде басқа елдер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлерін, мемлекеттiк немесе қоғамдық, әскери қызмет
мiндеттерiн атқару, адам өмiрiн құтқару, құқық тәртiбiн қорғау кездерiнде, өндiрiстегi жазатайым жағдай салдарынан қаза тапқандар
немесе хабар-ошарсыз кеткен жауынгерлер отбасыларын, т.б.
заңмен нақтыланғандарды шығаруға болмайды.
Тұрғын үй қатынастары туралы заңның 111-бабына сай,
қызметтiк тұрғын үйлерден шығару, осы заңның 109-бабының
2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, еңбек қатынастарына байланысты қызметтік тұрғынжай берiлiп, ол қатынастарды тоқтатқан жұмыскерлер, оның ішінде лауазымға ротациялау
тәртібімен тағайындалған «Б» корпусының мемлекеттік қызметшілері өздерiмен бiрге тұратын барлық адамдармен қоса басқа
тұрғын үй-жай берiлместен шығарылады. Аталған негiздер бойынша қызметтiк тұрғын үйден шығару туралы талап еңбек қатынастарын тоқтатқан күннен бастап үш жылдың iшiнде қойылуы мүмкiн.
Мемлекеттiк немесе жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлерден шығарылуына байланысты
баспана беру жоғарыда аталған заңның 106-бабымен қарастырылған. Үйді жалға алушыны оның отбасы мүшелерiн немесе
онымен бiрге тұратын басқа адамдарды басқа тұрғын үй бермей
шығаруға, егер олар тұрғын үйдi үнемi бүлдiрсе, осы заңның 4-бабының талаптарын бұза отырып пайдаланса, дәлелдi себептерсiз
тұрғын үйдi пайдаланғаны үшiн ақы төлеуден қатарынан алты ай
бойы жалтарса, ата-аналық құқықтарынан айырылуына байланыс
ты балаларымен бiрге тұруы мүмкiн емес деп танылса, тұрғын үйге
өз бетiмен басып кiрiп алса, тұрғын үйдi жалдау (қосымша жалдау)
шарты осы заңның 108-бабындағы 1-тармақта көзделген негiздер
бойынша жарамсыз деп танылса, т.б. заңда көзделген жағдайларда басқа тұрғын үй берiлместен шығаруға жол берiледi.
Осы тұста айта кетерлігі, Конституциялық Кеңес соттың ұсы
нуымен «Тұрғын үй қатынастары туралы» заңның 107-бабы
8-тармақшасын қарады. Соған орай, осы норма конституциялық
емес деп танылды. Конституциялық Кеңес, жалдамалы тұрғын
үйлерден адамдарды шығару мүмкіндігі жалдаушылардың мемлекеттік тұрғын үй кепілдігін негізсіз пайдалануына жол бермеу
тәсілдерінің бірі деп санайды. Алайда, құқық қорғау органдарының көшіру туралы шешімі басқа үй сатып алғаннан кейін емес,
әрбір нақты жағдайда азаматтардың заңды мүдделерін ескере
отырып қабылданады. Сонымен бірге, жалға алушының отбасы
мүшелерінің саны, жалға алынған және сатып алынған пәтердің
ауданы, тұрғын үймен қамтамасыз ету нормалары және басқа да
жағдайлар ескерілуі керек.
Үйден шығару Конституцияның 25-бабы 1-тармағына және
76-бабының 2-тармағына сәйкес келетін сот шешімімен орындалады. Сот билігі Конституцияның, заңдардың, өзге де нормативтік
құқықтық актілердің, республиканың халықаралық шарттары негізінде туындайтын барлық істер мен дауларда жүзеге асырылады.
Алайда, мұндай шешімді сот басқа үй сатып алған кезде емес, Конституцияның жалпы ережелері мен онда бекітілген тұрғын үй қатынастарын реттеу принциптері негізінде және әрбір нақты жағдайда
азаматтардың заңды мүдделерін ескере отырып қабылдайды.
Тұрғын үй құқығы Конституциямен кепілдендірілген. Сондықтан, үйден адамды шығаруда оның іс-әрекеті заң аясында
жан-жақты бағаланады.
С.СУХАНОВА,
Жетісу аудандық сотының судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ну арқылы қысқартылғанын, оның ішінде 139 іс бітімгершілікке келу
арқылы, 568 іс медиация тәртібімен аяқталғанын, партисипативтік
келісімге келу арқылы 2 іс қаралғанын атап өтті.
Қоғамдық қабылдауға қатысушылар азаматтық-құқықтық реттеу
мәселелері, алимент өндіру, еңбек заңнамасының бұзылуы және тағы
басқа тақырыпта сұрақтар қойды. Әрбір қойылған сұраққа заңды түсіндіре отырып, толық жауап берілді.
Іс-шара соңында сот, әкімдік ғимараттарында медиатор кабинеттері,
облыстық сотта «Атамекен қабылдауы» кабинеті ашылғандығы, «Атамекен» кәсіпкерлер палатасы өңірлік филиалында, Кәсіподақтар үйінде,
Ш.Есенов атындағы мемлекеттік университетте татуласу орталықтары
жұмыс істейтіндігі, облыста Билер кеңесі, Мұнайлы ауданы мен Жаңаөзен
қаласында кеңестің филиалдары құрылғаны туралы ақпараттар айтылып,
дауласушы тараптар татуласып, медиацияға келген жағдайда мемлекеттік баждан босатылатындығы қатысушылар назарына жеткізілді.
Нұршат ӨТЕУЛИЕВА,
Маңғыстау облыстық сотының баспасөз маманы
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ХАЛЫҚ ПЕН НАРЫҚ

САЛЫҚТАН БОСАТЫЛҒАН
САЛАЛАРДЫҢ
ЖАҒДАЙЫ ҚАНДАЙ?
Пандемия қай саланы болмасын тығырыққа тіреп отыр. Дағдарысқа қарсы күрес
шаралары аясында Қазақстан үкіметі 20
сәуірден бастап 1 қазанға дейін кіші, шағын,
орта бизнес нысандары үшін жалақы қорынан төленетін салық пен өзге міндетті
төлемдердің нөлдік өлшемдерін белгіледі.
Бұл жеңілдік 29 қызмет түріне тиесілі болмақ.
Қуаныштысы сол осындай қолдауға індет
құрығынан құтыла алмаған жекеменшік бұқаралық ақпарат құралдары да ие болып отыр.
Шыны керек, төтенше жағдай бұл салаға да аз
қиындық келтірмеді. Ақпарат және қоғамдық
даму министрі Аида Балаеваның айтуынша,
бүгінгі таңда әлемді жайлаған осы індеттің
салдарынан 2020 жылы олардың жарнамадан түсетін табысы орташа есеппен алғанда
30 пайыздан 60 пайызға дейін кемитіні белгілі
болып отыр. Төтенше жағдай кезінде теңгенің
құнсыздануына орай алдын ала жасалған
есеп бойынша 60 теле-радиоарналар үшін
шығын 810 855 мың теңгеге жететіні белгілі бо-

жасаудан босатылды. Ал, коммерциялық
теле-радиоарналар бұған қоса 1шілдеден
31 желтоқсанға дейін ұқсас эфирлік цифрлық телерадио хабар тарату қызметіне ақы
төлемейтін болды.
Аталмыш құжаттың бастамашыларының
бірі Парламент Мәжілісінің депутаты Альберт
Раудың айтуынша, бұл шара мемлекеттік
емес бұқаралық ақпарат құралдарына пандемияға байланысты жарияланған төтенше
жағдайдың келтіріп отырған зардабын азайтады. Олар негізінен, бұл ұйымдардағы жұмыскердің салық жүктемесін азайтуға бағытталған. Заңда дәйектелген нормаға сәйкес,
БАҚ қызметкерімен жасалған келісімшартта
жалақы салықсыз көрсетілген болса, онда бұл
жеңілдік жұмыс берушіге беріледі. Ал, керісінше, яғни көрсетілген сома салықпен есептелсе, онда жұмыс беруші аталмыш жүктемеден босатылады. Жаңа тетік жұмыс беруші
артылған соманы жұмыскердің жалақысына
қосады деген оймен енгізілді. «Яғни, төтенше

Тақырыпқа орай:
Әлібек АБДИЛОВ, Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми өкілі:

«МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ БҰЛ ЗАҢҒА
2 ШІЛДЕДЕ ҚОЛ ҚОЙДЫ»
– Елімізде жарияланған карантиндік шектеулерге орай Парламенттің «Салық және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» жасаған түзетулері негізінде бұқаралық ақпарат құралдарына да салықтық жеңілдіктер қарастырылғаны белгілі
болып отыр. Бұл қолдауға бұқаралық ақпарат құралдарының қандай санаттары ілініп
отыр. Көмек жалпы қалай жүзеге асады?
– Иә, әлемді жайлаған пандемия Қазақстанды да айналып өтпеді. Жарияланған төтенше
жағдай барлық салалар секілді бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысына, табыс деңгейіне
өз көлеңкесін түсірді. Сондықтан Салық кодексіне енгізілген түзетулер бойынша оларда салық
жеңілдіктері қарастырылған болатын. Жеңілдікке жекеменшік теле-радио хабарлар тарату,
мерзімді басылымдар осы өлшем бойынша ілініп отыр. Бұл шараның жүзеге асуын түсіндірер
болсақ, мысалы «Заң газетінде» жұмыс істейтін 1000 адамның әрқайсысының жалақысы 1000
теңге десек, барлық жалақы көлемі 1 млн теңге. Енді осы қызметкерлердің 700-і журналистер
болса, қалған бухгалтер, әкімшілік қызметкерлер, техникалық персонал саны 300 адам. Жұмыс
беруші әлеуметтік салықты 1 млн теңгеден емес 300 мың теңгеден ғана төлейді. Демек, әлеуметтік салық жалақыдан алынады. Бұл жұмыс берушілер оның ішінде БАҚ өкілдеріне жасалып
отырған жеңілдік.
– Алайда , сәуір айынан бастап іске қосылады деген тетіктер әлі күнге қолданысқа
енбей отыр? Неліктен?
– Парламент депутаттарының бастамасымен дайындалған заңға Мемлекет басшысы
биылғы жылдың 2 шілдесінде қол қойды. Осы себептен норманың қолданысқа енуі кешеуілдеді.
Бірақ, аталмыш норманың күші осы жылдың 1 сәуірінен бастап 1 қазанға дейін сақталады.
– Иә, бұл үлкен көмек. Алайда, жоғарыда айтқанымыздай, оны бұқаралық ақпарат
құралдары сезіне алмай отыр. Себеп неде?
– Себебі 1 сәуір екінші тоқсан ғой. Бұл кезең бойынша әлі есептер тапсырылған жоқ. Егер
екінші тоқсанның есебін тапсырмай, бірақ, жұмыс беруші төлейтін әлеуметтік салықты төлеп
қойса, салық төлеу базасына ол автоматты түрде тіркеледі. Одан кейін үшінші, төртінші тоқсанда төлеген кезде ол артық төлем болып саналады да алдағы уақытта жасалатын төлемдер
құнына есептеледі. Бұл жеңілдік екінші,үшінші тоқсандарға жасалып отыр. Заңға қол қойылмай
тұрып, әлеуметтік салықтар төленіп кетсе, қосымша салық есептілігі деген үлгі бар, сол қосымша тапсырылып, онда салық көлемі азайтылып көрсетіледі.

лып отыр. Бұл 2020 жылғы табыстың 55,6%
пайызы. Ал, баспа басылымының шығыны
1 млн 551 мың теңге болады екен. Бұл олардың жылдық 32,01 пайызына тең. Мұндай
жағдайда тек БАҚ құралдарының экономикалық жағдайы, олар шығаратын бағдарламалардың саны мен сапасы зардап шегетіні
анық. Оның зардабын қалың көрермен,
тыңдаушы, оқырмандардан бұрын осы
БАҚ-да несібесін айырып, жүрген жүздеген
қазақстандық көреді. Осыны зерделеген
Парламент депутаттары дағдарысқа қарсы
шаралар аясында «Салық және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодекске өзгерістер мен толықтырулар
енгізуге бастамашылық жасап, арнайы заң
жобасын әзірлеген болатын. Бұл құжат
Парламент жазғы каникулға кетер алдында
қабылданып, өмірге жолдама алды. Жаңа
құжатта көрініс тапқан өлшемдер бойынша
бұқаралық ақпарат құралдары 2020 жылдың 1 сәуірінен 1 қазанына дейін салық пен
еңбекақы төлеу қорына міндетті аударым

жағдай кезінде жұмысынан айырылғандарға
мемлекеттен 42500 теңге берілсе, жұмыс
істегендерге салықтан босату арқылы көмек
жасалады. Бұл карантин жағдайында телевизия, баспа басылымдарында жұмыс істеген
ұжымдарға жасалып отырған қолдау» дейді
Рау мырза.
Қабылданып отырған шешімнің маңыздылығын депутат коммерциялық теле-радиоарналар қызметкерлерінің медициналық
қызметкерлер секілді пандемия салдарынан
қауіпті аймақта тұрғандығымен түсіндіреді.
Өйткені, олар да бастарына төнген қатерге
қарамай, жедел түрде тұрғындарға мемлекеттік саясат туралы, қабылданған шаралар
туралы шынайы ақпарат жеткізіп, елдегі
тұрақтылықты сақтау жолында тер төгуде. Бұл
шара сонымен қатар саладағы біраз жұмыс
орындарын сақтап қалуға да септігін тигізеді
деген үміт бар.

Бітім

ДАУСЫЗ ІСТЕРДІ ТАТУЛАСТЫРҒАН
ЖӨН
Қазір қоғамда ұсақ-түйек дау үшін сотта әуре-сарсаңмен жүргендер көп. Карантин кезінде елімізде азаматтық, отбасылық қатынастан туындайтын даулардың көбейгенін көрсетеді. Статис
тикалық мәліметтерге сәйкес соттармен қаралатын істердің
елеулі саны неке бұзу, балаларына, ерлі-зайыбына, ата-анасына
алимент өндіру туралы істер құрайды. Ал мұндай талаптар дау
сыз және істерді татуластыру рәсімдерімен келісім бекітумен
аяқталуы мүмкін.
Өркениетті елдерде даулардың басым бөлігі сотқа дейін
шешілетінін еске алсақ, бізде де татуластыру институтының
жан-жақты өндірілуін әлемдегі бәсекеге қабілетті мемлекеттердің қатарына қосылуға бағытталған маңызды қадам ретінде
бағалауға болады.

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

КАРАНТИН

ТОЙ БИЗНЕСІН ТҰРАЛАТТЫ

Жақында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
қазір той қуалайтын емес, ой қуалайтын
кезең екенін айтты. Ал, филолог Оралбек
Өтеғұлов тойға 5 жыл мораторий жариялау
ды ұсынды. Осылайша, эпидемиологиялық
дағдарыс той бизнесінің түйткілді мәселелерін төрден бір-ақ шығарды. Бес ай үйден
шықпай жатқан той тізгіншілері немен
айналысуда? Карантин той бизнесіне қалай
әсер етуде?
Шындығында, карантин режимі ешкімге оңай
тиіп тұрған жоқ. Соның ішінде тойдан нәпақа тауып жүргендердің өмірі 180 градусқа өзгерді. Той
ұйымдастыру орталықтары жабылып,асабалар
өзге кәсіппен айналысуға көшті. Бірі шаң басқан
дипломын шығарып, мамандығы бойынша жұмыс
істеуге кіріссе, бірі кредитке салынған мейрамханасының шығынын қалай өтерін білмей әбігерге
түсуде.
Карантиндік шектеулер салдарынан бизнесі банкротқа ұшыраудың алдында тұрған
кәсіпкердің бірі – Асхат Амантай.
«Көктем, жаз мезгіліне белгіленген тойлар
болмады. Алдын ала берілген төлемдерді қайтарып бердім. Елде төтенше жағдай жарияланғалы
бері 300 адамға арналған мейрамханам қаңырап,
бос тұр. Бүгінге дейін 4-5 миллион теңге шығынға
баттым. Күн көруіміз қиындап барады», – дейді
кәсіпкер.
Карантин үйлену тойын жасағалы отыр
ғандардың да жоспарын бұзды.
Есен мен Гүлдана Ерболовтар үйлену тойын
20 сәуірге жоспарлаған. Елде төтенше жағдай
жарияланғанда той өтуі керек мейрамхана иесіне
бірнеше рет хабарласқан, ол «әзірше алаңдамау
ға болатынын» айтқан. Алайда тойдың уақыты
жақындағанда мейрамхана меңгерушісі хабарласып, тойды басқа күнге ауыстыруды сұрапты.
«Өмірімізде бір-ақ рет болатын кешке ерекше
дайындалғанбыз. Карантинге байланысты жоспарымыз ойдағыдай болмады. Тойханаға алдын ала
300 мың теңге төледік. Қонақтардың басым бөлігі
еліміздің шалғай жерлерінен келу керек болатын. Олар «менің тойыма барамыз» деп арнайы

алдын ала пойызға, ұшаққа билет алып қойған.
Бұл жағдайды естіген соң, туыстарым теміржол
мен әуежайдың кассаларына барып билеттерін
өткізген. Арасында ақшаларын толық қайтара
алмағандар да болды», – дейді Есен.
Ал карантинде заңға бағынбай, той жасағандарға қандай шара қолданылады?
Алғашында, қандай да бір той, мерекелік
іс-шара жасауға тыйым салынды. Және де заңға
бағынбаған той ұйымдастырушы мен тойға қатысушыларға Әкімішілік құқықбұзушылық кодексінің
476-бабына сәйкес 26 510 теңге айыппұл салынады немесе 15 тәулікке дейін қамауға алынатын
еді.
Кейін жағдай аздап реттеле бастағасын елімізде 50 адамға арналған шағын отырыс жасауға
рұқсат берілді. «Есектің жүгі жеңіл болған сайын,
жатаған келеді» демекші, халық ресторан мен
дәмханаға төлеп қойған ақшамыз бар деп 100ден астам адамның басын қосып, дүркіретіп,
салтанатты жиындарын өткізе бастады. Салдарынан Қазақстанның аумағында вирус жұқтырып,
науқастанғандардың саны бірден артты. Нәтижесінде той жасауға мүлдем тыйым салынды және
тәртіпке бағынбағандарға қолданылатын жаза
түрі өзгерді.
Енді тәртіп қатая түсті. Әкімшілік кодекстің 425бабы «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық
қауіпсіздігі саласы мен гигиеналық талаптарға
қатысты заңнама талаптарын бұзу» бойынша
тойхана басшылары мен той иелері және келген
қонақтарға заң бойынша хаттама толтырылатын
болды. Заң бабына сәйкес, алғашқы жағдайда
айыпталушыға 83 мың теңге көлемінде айыппұл
салынады. Яғни, жеке тұлғалар 30 АЕК–83440
теңге айыппұл төлесе, ал кәсіпкерлер 230 АЕК –
638940 теңге немесе оданда көп сомада төлеуі
мүмкін. Егер мұндай шаралардың барысында
азаматтар жаппай вирус жұқтырса, айыппұлдың
да көлемі айтарлықтай көп болады. Ал, оқиғаның
салдары жағымсыз жағдайға апарса, қылмыстық
іс те қозғалуы ықтимал.
Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

Айтбек ТҰРСЫНБАЙ, айтыскер ақын, асаба:
– Қазір той бизнесінде жүрген кімге болса да
оңай тиіп тұрған жоқ. Олардың басым бөлігі жалдамалы пәтерде тұрады. Бір тойдан тапқан ақшасын келесі тойға дейін әрең жеткізіп, өмір сүріп
жатқан көпбалалы асабалар да бар.
Дегенмен қазіргі жағдайда әлемде болып
жатқан құбылысқа қарай бейімделуіміз керек.
Ендігі жерде аста-төк тойдың орнына, шағын
ортада қуанышты атап өтуді үйренген дұрыс
секілді. Дегенмен, той өткізуге 5 жылға немесе 2
жылға тыйым салу керек дегенге қарсымын. Өйткені той – қазақтың салт-дәстүрінің
бірі. Қалтаның қамын ойлаған заманда, адамдар жақындарымен, туыстарымен осы
тойда жиналып, бас қосады. Бұл мерекелік кеш адамдар арасындағы қарым-қатынасты
нығайтуға көмектеседі.
Сол себепті, тойды өткізуге, ұйымдастыруға тыйым салу емес, белгілі бір шектеулер керек. Мысалы, мерекелік шараға келетін адамдардың санын азайтуға, тойхананы
жалға алу құнын адам басына шаққанда белгілі бір бағадан асырмауға болады. Және де
той саласында жүрген өнерпаздардың табысын заң жүзінде бекіту керек.

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотымен судьялардың
жүктемесін азайту, дауларды сотқа дейін және соттан тыс шешу
тәсілдерін көбейту, тараптарды татуластыруға жәрдемдесу үшін
келелі жұмыстар атқарылып жатыр.
Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодексінің 19, 17 баптарына сәйкес, егер сот ерлі-зайыптылардың одан әрі бірлесіп өмір сүруі және отбасын сақтауы
мүмкін еместігін анықтаса, неке сот тәртібімен бұзылады. Кәмелетке толмаған ортақ балалары жоқ ерлі-зайыптылардың некені
бұзуға өзара келісімі кезінде және бір-біріне мүліктік және өзге де
талаптары болмаған кезде тіркеуші органдарда неке бұзылатын
болады.
Арнайы заң ерлі-зайыптылардың отбасы даулары бойынша
сотқа дейінгі медиациядан өтуді міндеттейтін нұсқау қарастырмайды. Мұндай ұсыныстар Жоғарғы Сотымен соттан тыс дауларды реттеу нысаналары туралы заңдарға өзгерістер енгізу туралы
заң жобасына бастамашылық етті.

Бұдан басқа, алимент өндіру туралы даусыз талаптарға
тоқтасақ, кодекстің 138-бабына сәйкес, ата-аналар өздерінің
кәмелетке толмаған балаларын күтіп-бағуға міндетті. Кәмелетке
толмаған балаларды күтіп-бағудың тәртібі мен нысанын ата-аналар дербес айқындайды. Ата-аналар өздерінің кәмелетке толмаған
балаларын, сондай-ақ, бiлiм беру жүйесінде оқитын кәмелетке
толған балаларын күтіп-бағу туралы келісім жасасуға құқылы.
Яғни, алимент төлеу туралы келісімді куәландыру үшін тараптардың нотариусқа жүгінуге құқығы бар. Мұндай келісімдерді
жасасудың тараптар үшін оңаша құпия, өз еркімен орындау,
қарым-қатынастарын сақтау түріндегі маңызы бар. Ал келісім
орындалмаған жағдайда өндіріп алушы Азаматтық-процестік кодекске 2020 жылдың 4 маусымда енгізілген толықтыруларға сәйкес,
келісім негізінде сот бұйрығын шығару туралы өтінішпен жүгінуге
құқығы бар.
Самал ОРАЗҒАЛИЕВА,
Қазталов ауданы №2 сотының судьясы
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ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

БОРЫШКЕРГЕ ЖАЗА КҮШЕЙДІ

Б

АЙЗАҚ АУДАНДЫҚ СОТЫНДА СУДЬЯ А.НАЗАРҚҰЛОВ
ТЫҢ ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУІМЕН ОНЛАЙН РЕЖИМІНДЕ ДӨҢ
ГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТКІЗІЛДІ. ОҒАН ОБЛЫСТЫҢ ӨҢІРЛІК СОТ
ОРЫНДАУШЫЛАР ПАЛАТАСЫНЫҢ ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУ
ШЫЛАРЫ ҚАТЫСТЫ.

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2020 жылғы 20 шілде № 90

Нұр-Сұлтан қаласы

«Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы
№ 213 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
«Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру
тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 16 тамыздағы № 602 қаулысын іске
асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016
жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14339 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер
мен толықтырулар енгізілсін:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28
тамыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы және
«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес, көрсетілетін төлем қызметтері туралы
мәліметтер беру тәртібін белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Көрсетілетін төлем қызметтері туралы
мәліметтер беру қағидаларында:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидалары
(бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы»
1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы»
2009 жылғы 28 тамыздағы және «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» 2016
жылғы 26 шілдедегі (бұдан әрі – Төлемдер және төлем жүйелері туралы заң)
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді.»;
4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Төлем ұйымдары Қағидалардың 7, 13, 21 және 22-тармақтарыңда көзделген Мәліметтерді Ұлттық Банкке электрондық тәсілмен немесе қағаз тасымалдағышта ұсынады.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер Қағидаларда көзделген әкімшілік деректерді жинауға арналған нысандар бойынша Мәліметтер ұсыну мерзімі жұмыс істемейтін күнге дәл келсе,
Мәліметтерді ұсыну мерзімінің аяқталу күні келесі жұмыс күні болып саналады.»;
мынадай мазмұндағы 22-тармақпен толықтырылсын:
«Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бағытында қабылданған шаралар
бойынша мәлімет» нысанын жартыжылдық негізде есепті жарты жылдықтан
кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Ұлттық Банкте
есептік тіркеуден өткен төлем ұйымдары ұсынады.»;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;
осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес 16-қосымшамен толықтырылсын.
2. Төлем жүйелері департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды
қамтамасыз етсін.
3. Ақпарат және коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында
ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
5. Осы қаулы 2020 жылдың 1 тамызынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы

Е. Досаев

Назар аударыңыз!
Біздің газетімізге берген жарнама ақысын
«Каспи Голд» арқылы төлеу мүмкіндігі қарастырылған.
+7 771 431 94 12 (Сымбат Қаныбекова)

ЖАРНАМА
БӨЛІМІ:
Алматы қаласы
Ұялы тел.: 8(747)428-26-10
Тел.: 8(727) 292-29-27,
292-40-89

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН
ОРЫНДАР:
«Қандыбаева» ЖК, Газеттерге, журналдарға
және сайттарға хабарландыру қабылдау
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,
8 707 895 21 99,8 701 739 27 83,8 705 185 75 73
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.
қиылысы, 208 кеңсе.

E-mail:
zanreklama@mail.ru

ТОО Арлан-консалтинг,
Семей қ., К.Мұхаметханов көшесi, 23 «А». Тел.:
8 (705) 798-58-18

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

«TRade and service» ЖК,
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.
«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М.Горький
көшесi, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 25-77-17.

Іс-шара барысында қатысушылар ҚР«Атқарушылық
іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» заңына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды
талқылады.
Судья А.Назарқұлов өз сөзінде аталған заң
ағымдағы жылдың 10 шілдесінде заңды күшіне енгенін
және осы заңдағы өзгерістерге сәйкес, борышкерге
атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша іздеу
жариялау жеке сот орындаушының ұсынуымен проку-

«ЛОМБАРД-К2»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Бекітемін
30.07.2020 ж. қабылданған №7 шешім
«Ломбард-К2» ЖШС құрылтайшысы
Байбусынов Н.С._____________
«30» шілде 2020 жыл
ШАҒЫН НЕСИЕ БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ КЕЛІСІМШАРТТЫҢ
БОЛЖАЛДЫ ШАРТТАРЫ
1.Жалпы жағдайлар
Бұл «Ломбард-К2» ЖШС келісімшарттың болжалды шарттары (кепілдік
билет) ҚР АК 388-бабына, ҚР «Шағын қаржылық қызмет туралы» заңына,
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасының 2019 жылғы 29
қарашадағы №232 Қаулысына сәйкес жасалды. Болжалды шарттар (әрі қарай
– Шарттар) Несиегер мен Қарыз алушының арасындағы шағын несиені беру,
пайдалану және өтеу процесінде туындайтын қарым-қатынастарды реттейді.
Шарттар Қарыз алушыға Ломбард беретін келісімшарттың (кепілдік билет)
ажырамас бөлігі болып табылады және бір-бірін толықтыра отырып біртұтасты
құрайды, баспасөзде жарияланады.
Шағын несиенің сомасы мен шағын несие берудің басқа да жеке шарттары
келісімшартпен белгіленеді. Бір шағын несие бойынша берілетін шекті сома
Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржылық жылға бекітілген айлық есептік көрсеткіштің елу есе көлеміне сәйкес мөлшерді құрайды. Берілетін
шағын несиенің ең төменгі шекті көлемі 3 000 (үш мың) теңге.
Шағын несие келісімшартқа қол қойылған күні бұйымды кепілге қабылдаған
соң Қарыз берушінің кассасынан қолма-қол ақшамен беріледі.
Шағын несиені өтеудің стандартты мерзімі шағын несие берілген күннен
бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайды. Келісімшартқа құзырлы органның
нормативті құқықтық актімен бекітілген нысандағы тараптардың қолы қойылған,
ажырамас бөлігі болып табылатын шағын несиені өтеудің кестесі қоса жалғанады.
Қарыз алушының құқықтары
2.1. Шағын несиені берудің Ережелерімен, ұйымның шағын несие беру тарифтерімен танысу.
2.2. Алынған шағын несиені келісімшартта көрсетілген шарттар мен тәртіп
бойынша қолдану.
2.3. Егер негізгі қарызды және (немесе) сыйақыны жабу күні демалысқа
немесе мереке күніне келген жағдайда, негізгі қарызды және (немесе) сыйақы
төлемін келесі жұмыс күнінде айыпақысыз (айыппұл, өсімпұл) төлеу.
2.4. Келісімшарт бойынша берілген шағын несиені мерзімінен бұрын толық
немесе ішінара айыпақысыз (айыппұл, өсімпұл) ұйымға қайтару.
2.5. Ұйымның Қарыз алушымен жасалған келісімшарт құқықтарын (талаптарын) түсірген жағдайда, тұлғамен арадағы ҚР «Шағын қаржылық қызмет туралы» заңының 9-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген келіспеушілікті
реттеу үшін банк омбудсменіне жүгіну.
2.6. Алып отырған қызмет бойынша туындаған даулы мәселелер бойынша
ұйымға жазбаша түрде жүгіну.
2.7. Қолданыстағы заңнамамен ұсынылған басқа да құқықтарды пайдалану.
3. Қарыз алушының міндеттері
3.1. Шағын несиені беру келісімшартымен бекітілген тәртіппен және мерзімде
алған шағын несиені қайтару және сыйақысын төлеу.
3.2. Осы келісімшартқа және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, шағын несие ұйымы сұратқан құжаттар мен мәліметтерді беру.
3.3. Шағын несиені жауып, кепілдік затты өзі алу немесе бұл құқықты нотариалды куәландырылған сенімхаттың түпнұсқасы бойынша үшінші тұлғаға беру.
3.4. Келісімшарттың мерзімінде Қарыз алушы жеке мәліметтері өзгерген
жағдайда - аты-жөні, жеке басын куәландыратын құжатын, тұрғылықты/тұрақты
мекенжайын, байланыс телефонын ауыстырса, бұл өзгерістер туралы шағын
несие алған мекенжайы бойынша жазбаша түрде Ломбардқа ескертуге міндетті.
3.5. ҚР «Шағын қаржылық қызмет туралы» заңымен, осы келісімшартпен
және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен бекітілген
өзге де талаптарды орындау.
4. Қарыз берушінің құқықтары
4.1. Келісімшарттың шарттарын біржақты ретпен Қарыз беруші үшін жақсарту үшін өзгерту.
4.2. Қарыз алушыдан келісімшарт жасауға және оның Шағын несие беру
ережелерімен, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген міндеттемелерін орындауға қажетті құжаттар мен мәліметтерді сұрату.
4.3. Келісімшартпен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа да құқықтар.
5. Қарыз берушінің міндеттері
5.1. Келісімшарт жасау барысында Қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті
өкілін) ұйымның құқықты (талаптарды) келісімшарт бойынша үшінші тұлғаға
беру шарты (әрі қарай талап құқығын беру келісімшарты) туралы ескерту:
5.1.1. талап құқығын беру келісімшартын жасағанға дейін құқықтың (талаптардың) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі, сондай-ақ, өткен жағдайда келісімшартта қарастырылған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы
келмейтін әдіспен Қарыз алушының жеке мәліметтері өңделетіні туралы;

ратураға берілгенін, сондай-ақ, борышкердің шетелге
шығуын шектейтін берешегі 20-дан 40 АЕК-ке дейін
артқанын атап өтті.
Іс-шара соңында қатысушылар онлайн режимінде
қойылған сұрақтарға жауап алып, пікір алмасты.
Іс-шара WhatsApp қосымшасы арқылы өткізілді.
Байзақ аудандық сотының
баспасөз қызметі

5.1.2. келісімшартта қарастырылған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін әдіспен талап құқығын беру келісімшарты жасалған
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде үшінші тұлғаның (келісімшарт
бойынша құқық (талаптар) өткен тұлғаның аты-жөні мен мекенжайы) шағын
несиені өтеуі бойынша әрі қарайғы төлемдерді көрсете отырып, құқықтың (талаптардың) үшінші тұлғаға өтуі туралы. Өткізілген құқықтың (талаптардың)
толық көлемі, сондай-ақ мерзімі өткен сома мен негізгі қарыздың, сыйақының,
айыпақының (айыппұл, өсімпұл) және басқа да төлеуге тиісті ағымдағы сомасы.
5.2. Алатын қызметтер бойынша туындаған даулы жағдайларда Қарыз
алушыға жауапты жазбаша түрде Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12
қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы»
заңның 8-бабында белгіленген мерзімнің ішінде беру.
5.3. Келісімшарттарда қарастырылғандай тәртіппен ұйым үшін жақсарту
шарттары қолданылған жағдайда Қарыз алушыға келісімшарт шарттарының
өзгергені туралы ескерту.
5.4. Келісімшартқа тараптардың қолдары қойылған шағын несиені өтеу кестесін жалғау.
5.4.1. Егер Қарыз алушы (қосалқы Қарыз алушы) жеке тұлға болса, шағын
несие берілген күні жасалған шағын несиені өтеу кестесінде ұйым ұсынған
шағын несиені жабу әдістерінің тұсында Қарыз алушының таңдаған әдісінің
тұсында белгі қойылу тиіс.
5.4.2. Төлеу мерзімін өзгертуге әкелген шағын несие шарттарын өзгерту барысында ұйым Қарыз алушыға жаңа шарттары ескерілген жаңа шағын несиені
өтеу кестесін жасап ұсынады.
6. Қарыз берушіге арналған шектеулер
6.1. Сыйақы мөлшерлемесін (төмендету жағдайынан басқа) және (немесе)
шағын несиені жабу әдістері мен тәсілдерін біржақты ретпен өзгерту.
6.2. Кез келген төлемдерді (шағын несие бойынша сыйақы мен айыпақыдан
(айыппұл, өсімпұл) басқа) белгілеп, Қарыз алушыдан алу.
6.3. Жеке тұлға болып табылатын Қарыз алушыдан ұйымға қайтарған шағын
несиенің мерзімінен бұрын немесе ішінара төлеген сомасын, айыпақыны (айыппұл, өсімпұл) және шағын несиенің мерзімінен бұрын өтегені үшін басқа да
төлемдер талап ету.
6.4. Шағын несие беру жөніндегі келісімшартта көрсетілген соманы көбейту
6.5. Негізгі қарызды және (немесе) сыйақыны жабу күні демалысқа немесе
мереке күніне келген жағдайда айыпақы (айыппұл, өсімпұл) алу.
6.6. Ұлттық валюта-теңгемен, кез келген валюталық эквивалентке байланыстыра берілген шағын несиені келісімшарт бойынша төлемдер мен міндеттерді
индекстеу.
7. Тараптардың жауапкершілігі
7.1. Тараптардың әрқайсысы өз міндеттемелерін бұзғаны үшін Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасы бойынша жауапқа тартылады.
7.2. Барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі. Тараптар өз
шағымдарын келесі тарапқа жазбаша түрде ескерту арқылы жібереді. Алған
тұлғаның қолы (ұйым үшін – кәсіпорынның мекенжайы, тұтынушы үшін – тұтынушының немесе бірге тұратын туысының) болуы тиіс.
7.3. Тараптардың арасында даулы мәселелер бойынша келісімшарт болмаған
жағдайда, дау Қостанай облыстық сотында шешілуі тиіс.
8. Келісімшарт шарттарына өзгерістер енгізу тәртібі
8.1. Тараптардың келісімімен келісімшартқа өзгерістер енгізілуі мүмкін, соның ішінде ағымдағы және жақсартуға бағытталған шағын несие беру жөніндегі
келісімшарттың жарамдылық мерзімін ұзарту бойынша. Алайда тараптардың
келісімімен шағын несие көлемін ұлғайтуға болмайды.
8.2. Қарыз беруші біржақты ретпен Қарыз алушының жағдайын жақсартатын
өзгерістер енгізуге құқылы:
8.2.1. айыпақы (айыппұл, өсімпұл) көлемін азайтуға немесе жоюға;
8.2.2. шағын несие беру жөніндегі келісімшарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайтуға.
8.3. шағын қаржылық ұйымы жақсарту шараларын қолданған жағдайда,
Қарыз алушыға шағын несие беру жөніндегі келісімшартында қарастырылған
ретпен келісімшарт шарттарының өзгергені туралы ескертеді.
9. Басқа да шарттар
9.1. Қарыз беруші осы келісімшарт бойынша құқық талаптарын үшінші
тұлғаға өткізгенде, Қарыз беруші мен Қарыз алушының арасындағы келісімшарт
аясындағы қарым-қатынастарға Қазақстан Республикасының заңнамасымен
қойылатын талаптары мен шектеулері Қарыз алушының құқығы (талаптары)
өткізілген үшінші тұлғамен арасындағы қарым-қатынастарға да тиісті болады.
9.2. Қарыз алушы келісімшартты жоғалтып алған жағдайда, оның көшірмесін
беру Қарыз алушының жазбаша өтінішінің негізінде міндетті түрде жеке басын
куәландыратын құжатын көрсету арқылы жүзеге асырылады.
9.3.Болжалды шарттармен және келісімшартпен реттелмеген қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.
Несиегердің мекенжайы:
заңды: 111100, ҚР, Қостанай облысы, Тобыл қаласы, Тәуелсiздiк көшесі, 51
пошталық: 110000, ҚР, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Алтынсарин
көшесі, 122 н.п.2
электронды мекенжайы: lombard210397@mail.ru

11. «Ақмола облысының ветеринария басқармасы» ММ «Бұланды ауданының ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорнының басшысы бос лауазымдық орынға орналасуға конкурс жариялайды
«Бұланды ауданының ветеринариялық станциясы» ШЖҚ КМК қызметі аудан аумағында
ветеринарлық-профилактикалық және басқа да іс-шараларды жүзеге асыруға негізделеді.
Конкурс өткізу мекенжайы: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 89, 402-каб, анықтама үшін телефон: 8 (7162) 72-29-05, электрондық мекенжайы:
a.temirtasova@akmo.gov.kz.
Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар: біліктілік талаптарына сәйкес келетін
жоғары білімінің болуы. Мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпорнының бейініне сәйкес басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы.
Құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 15 күнтізбелік күн өтісімен аяқталады.
Қосымша анықтаманы жоғарыда көрсетілген мекенжайдан алуға болады.

5. Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Родниковка ауылы, Абай
көшесі, 1-үй, 2-пәтер тұрғыны Ахметова Кульпаршин Кумаровна,
1951 жылғы 1 қыркүйекте Ақтөбе облысында туған Ахметов Тулеген
Каримовичті қайтыс болды деп тану туралы арызбен Ақтөбе облысы
Мәртөк аудандық сотына жүгінді. Ахметов Тулеген Каримовичтің
жүрген жері туралы мәліметті немесе басқа да ақпаратты білетін
адамдарға жарияланым берілген күннен бастап үш ай мерзімде Ақтөбе облысы Мәртөк аудандық сотына мына мекенжай бойынша: Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк ауылы, Сейфуллин көшесі, 17А
ғимарат, тел:-факс: 8 (71331) 21282, байланыс телефоны: 8 (71331)
21281 нөмірлеріне ол туралы хабарлауды сұраймыз.

12. «Ақмола облысының ветеринария басқармасы» ММ «Ерейментау ауданының
ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының басшысы бос лауазымдық орынға орналасуға конкурс жариялайды
«Ерейментау ауданының ветеринариялық станциясы» ШЖҚ КМК қызметі аудан аумағында ветеринарлық-профилактикалық және басқа да іс-шараларды жүзеге асыруға негізделеді.
Конкурс өткізу мекенжайы: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 89, 402-каб, анықтама үшін телефон: 8 (7162) 72-29-05, электрондық мекенжайы:
a.temirtasova@akmo.gov.kz.
Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар: біліктілік талаптарына сәйкес келетін
жоғары білімінің болуы. Мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпорнының бейініне сәйкес басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы.
Құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 15 күнтізбелік күн өтісімен аяқталады.
Қосымша анықтаманы жоғарыда көрсетілген мекенжайдан алуға болады.

3. «Гермес Капитал Менеджмент» ЖШС, БСН 070740003636, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Айманов
көшесі, 191-үй, индекс 050057. Тел.: 87058155891.
9. «Энерго Инвест Компани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
ЖСН, БСН 110340003354 (Казақстан, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы,
226 квартал, 317-үй) өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай
бойынша: Қазақстан, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, 233 квартал, 57 қ/а.
қабылданады. Тел.: 8 702 777 46 94.

13. «Ақмола облысының ветеринария басқармасы» ММ «Жақсы ауданының ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорнының басшысы бос лауазымдық орынға орналасуға конкурс жариялайды
«Жақсы ауданының ветеринариялық станциясы» ШЖҚ КМК қызметі аудан аумағында
ветеринарлық-профилактикалық және басқа да іс-шараларды жүзеге асыруға негізделеді.
Конкурс өткізу мекенжайы: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 89, 402-каб, анықтама үшін телефон: 8 (7162) 72-29-05, электрондық мекенжайы:
a.temirtasova@akmo.gov.kz.
Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар: біліктілік талаптарына сәйкес келетін
жоғары білімінің болуы. Мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпорнының бейініне сәйкес басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы.
Құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 15 күнтізбелік күн өтісімен аяқталады.
Қосымша анықтаманы жоғарыда көрсетілген мекенжайдан алуға болады.
14. «Ақмола облысының ветеринария басқармасы» ММ «Жарқайың ауданының ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорнының басшысы бос лауазымдық орынға орналасуға конкурс жариялайды
«Жарқайың ауданының ветеринариялық станциясы» ШЖҚ КМК қызметі аудан аумағында ветеринарлық-профилактикалық және басқа да іс-шараларды жүзеге асыруға негізделеді.
Конкурс өткізу мекенжайы: 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 89, 402-каб, анықтама үшін телефон: 8 (7162) 72-29-05, электрондық мекенжайы:
a.temirtasova@akmo.gov.kz.
Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар: біліктілік талаптарына сәйкес келетін
жоғары білімінің болуы. Мамандығы бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпорнының бейініне сәйкес басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы.
Құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 15 күнтізбелік күн өтісімен аяқталады.
Қосымша анықтаманы жоғарыда көрсетілген мекенжайдан алуға болады.

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ
2. 17.06.2020 ж. қайтыс болған Абилов Бахадирдан қалған мүлікке
мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлерге Түркістан Облыстық нотариаттық
аймағаның нотариусы Ш.Нурматовға хабарласуды сұраймын: Түркістан қ.,
Әйтеке би к., 9-үй. Тел.: 8 701 868 08 18.
3. 20.06.2020 жылы қаза болған мұра қалдырушы Ерназарова Бибиайша
Тастанқызының мүліктеріне мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан
қаласының нотариусы А.С.Аймбетовке хабарлассын. Түркістан қ., Төле би
к., 61. Тел.: 8 708 313 07 83.
6. 08.08.2008 ж. қайтыс болған Сауле Самиқызының атына мұрагерлік
іс ашылды. Мұрагерлердің Түркістан қаласы, С.Ерубаев көшесі, 199 «Л»,
нотариус П.А.Айдарбековаға жолығулары сұралады. Тел.: 8 701 172 1304.
7. 25.02.2020 ж. қайтыс болған Карабаев Абсеметтен қалған мүлікке
мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлерге Түркістан қаласының нотариусы
С.А.Орынбаеваға хабарласуды сұраймын: Түркістан қ., Тауке хан даңғылы,
285-үй. Тел.: 8 701 164 02 79.
8. «Ақмола облысы Есіл ауданының білім беру бөлімінің Біртал бастауыш мектебі» КММ, БСН 990340007389 (Ақмола облысы, Есіл ауданы, Біртал ауылы, Центральная көшесі, 3), Ақмола облысы Есіл ауданы əкімдігінің
2020 жылғы 16 шілдедегі № а-6/242 қаулысының негізінде өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Ақмола
облысы, Есіл ауданы, Есіл қаласы, АТК көшесі, 2-үй. Тел.: 87073076180.
Алматы қалалық сотының, мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының, Соттар әкімшісінің және Судьялар одағы Алматы филиалының басшылығы МАЭС судьясы Даулен Жұмалұлы Балықовқа анасы
Қамария ҚАЛИҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып көңіл
айтады.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай көшесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04
«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл көшесі,
11. Тел.: 8 (7112) 42-00-71.
Қалиасқаров Нұрлан
Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішов
көшесi, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы тел.: 8 (777)
572-29-91,8 (701) 315-54-59.

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

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.

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

« О з а т - 1 » Ж Ш С , 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-mail:zan-at@mail.ru.
Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Желтоқсан
көшесі,20 б.

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

ИП «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы.
ardawka_94@mail.ru, Тел: 87058762218.
«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а,
Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66,
87058147221.
ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фараби 119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142)
53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78
ЖК Тажибаева, Тараз қаласы,Қойкелді көшесі
158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772,
87054422939.
ИП Новоселова, Петропавл қаласы,Қазақстан
Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.:
(87152) 46-74-77.
«Версаль Бизнес», Атырау қаласы,Сырым Датов көшесі,35-үй,«Сырым Тобе» БО,102-бөлме.
Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы тел.: 8701 920
45 38.
ЖК «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.: 8707705-9222 Email:kaldybayeva@mail.ru.
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СҰХБАТ
айырылып қалдық. Жатқан жерлері жәннаттық болсын! Аз қазағын баудай түсіріп
қырқып жатқанда жүрегіне иман бойламаған, ол қандай жүрексіздік? Ай мен күннің аманында бір емес бірнеше жақынын
жоғалтқан қамкөңіл адамдардың үстінен
былай пайда тапқысы келгендерді інінде
шіріген, иттен туған деп айтамын. Алған
сайын құтырып, жұтқан сайын шөлдеп,
қылғытқан сайын ашыққандар көп. Қазір
жемқорлардың жемсауы апандай емес,
аспандай болды. Тәртіп пен ұят қалмаған
ұлттан намыс та алшақтайтын сияқты.
Намысты адам ешқашан қара басын
күйттемес еді.
– «Өтірік айтатын адам Отанын сатады» дедіңіз «Ұлым, саған айтамында». Бізде әкім-қаралар күнде өтірік,
құрғақ уәде айтқанды жақсы көреді.
Сіздің «Мәдениет үйі» телесериалындағы сомдаған аңқылдақ, аңқау, ауыл
өмірі, ауыл мәдениеті десе ішкен
асын жерге қоятын әкімге зәруміз. Кинодан кейін әкім болғыңыз келіп, әкім
образынан шығу қиын болған жоқ па?
– Жо-жоқ (күліп алды). Рас, біз өтірікпен
өмір сүреміз. Өтірікті өмірдің негізгі тірегіне айналдырған қитұрқы адамдардың
келбетін көрген кезде жүрегің айниды.
Әкім болуға асыққан адам емеспін. Алла
Тағала маған о баста ырыздықты өнерден
берген, несібемді өнерден тауып жүрген
адаммын. Ол жаққа ұмтылып та тұрған
жоқпын, ұмтылдырмай-ақ та қойсын.
– «Бүгінгі ұрпақ білімді, арғы буыннан әлдеқайда озық» деп жатады. Олай
болса, аға буынның жастарға көңілі
толмайтынын немен түсіндіресіз?
– Әлеуметтік желіде бәрі данышпан.
Оқығанның бәрі ойшыл, қалам ұстаған-

(Соңы Басы 1-бетте)

Жақсылығы мен келеңсіздігі қатар өтіп
жатқан кезеңнің мен де бір мүшесімін.
Олай болса, елдік тұрғыда қазаққа керек
пікірді неге айтпасқа? Шындық, әдемілік,
мейірімділік деген аяулы ұғымдарға
көлеңке түсіріп алдық. Айтсам, қоғамдағы
биліктің бейдауа сөзін емес, ашынған
елдің ақиқат сөзін айтып жүрмін. Біліп
тұрып бұғып қалсам, сезіп тұрып тығылып
қалсам, азаматтығыма сын. Шындығында
да, қоғамдағы кемшілік бізді ерте есейтті,
азаматтық үнімізді, ащы тілімізді шығарды. Шындыққа сүйіспеншілік, ақиқатқа
іңкәрлік жоқ жерде ұлт жоқ. Сондықтан,
билікке айтылған шындыққа биліктегілер
қырын қарауы тиіс емес. Әрине, тұтас бір
ұлтқа ақыл айтатын ешкім емеспін. Бірақ,
қоғамда болып жатқан әділетсіз жайттарға
жаным ауырса, тәуелсіз елде атқарылып
жатқан жақсы іске де қуана алатынымды
неге айтпасқа? Қара басымды күйттеп, қазақ қоғамынан, қала берді ұлттан бөлініп,
қалаған жағыма қашып кетіп оңашада
өмір сүре алмаймын. Ұлтқа қатысты кез
келген ойымызды ашық айтқанды қылмыс
деп санамаймын. Өйткені, мен ата-бабамыз сан ғасырдан бері мекен етіп келе
жатқан өз жерімде, егемен елімде тұрып
жатырмын. Менің ұрпағым да осы жерде
өсіп-өніп, өркендеуі тиіс. Ендеше қазақтың
бір азаматы ретінде өзімнен кейінгі бауыр
ларыма ойымдағыны жеткізсем, ол бос
әурешілік емес. Ақиқатты айту – қылмыс
емес.
– Қазір жаңа туған балаға тілек
айтқанда, адам болсын емес, әкім
болсын деп бастайтын болдық. Өзіңіз
айтпақшы, қазір адамдар неліктен
адам болып қалуды емес, бай болуды
көздейді?
– Адамның ең асыл қасиеті, аяулы
ұғымы – адамның адамдығында. Көп қазақ жақсы өмір сүрсем, қос қабатты кең
үйде тұрсам, жақсы көлікті тізгіндесем,
материалдық жағдайымды жақсартып
алсам деп өмір сүруге талпынады. Оның
ешқандай жамандығы жоқ. Әр қазақ өз
жерінде жүріп өгей баланың күйін кешпеу
керек. Өз Отанымызда өгей баланың
күйін кешіп жүргеніміз рас. Оны жасыра
алмаймыз. Әр қазақтың материалдық
жағдайы өте жақсы болғанын қатты
қалаймын. Бірақ, қазір материалдық
жағдайды бірінші орынға қойып, рухани
құндылықтарды естен шығардық. Бір
ғасыр бұрын шетелдің саяхатшылары
қазақтың рухани тұтастығына қайран
қалса, сол қазақ қазір бір-біріне жат,
бірін-бірі түсінбейтін, сенбейтін ұлтқа
айналды. «Қайтсем біреуден артық ақша
табамын?», «артық киінсем», «артық
тамақтансам», «артық дүние жинаймын»
деп бар арман-аңсарын соған арнайды. Баламызға кітап алып бергеннен
гөрі соңғы үлгідегі смартфонды сатып
аламыз. Ал, біз жас кезімізде үйімізден
қонақ арылмайтын, мейман үзілмейтін.
Қонақтың алдына барымызды тосып,
арқа-жарқа болатынбыз. Қазір жұрт
елге барын, байлығын көрсету үшін қонақ шақыратындай көрінеді. Кім біледі,
әркімнің түсінігі әртүрлі ғой. Бірақ, мен
барлықты – байлық, қызықты – жұбаныш
көрген адам емеспін.
– Бүгінде шетел көргендер шетінен шенеунік. Өз тілін қарық қылмаса да, ағылшын тілінен алдына жан салмағанды құрметтейтін
болдық. Сіз айтқандай, шұбартілді,
езбе, ақпақұлақтар билікті басқарып жатыр. Қайтпек керек? Әлде
«заманның талабын ескергеннің ертеңі жарқын болады» дейтіндердің
сөзімен келісесіз бе?
– Үлкеннің айтқанын екі етпейтін, текті
едік. «Ұят» деген ұғым бойымызда нықтап
қалыптасқан. «Егемендік алған алғашқы
жылдары бірден ұлттық идеологияға көңіл
бөлінгенде ғой» дейсің қазір. Өкінішке
қарай, тоқырау жылдарының қиын, нарық
кезеңінің қымбатшылығында ұлттық тәрбиені емес, күнкөрісті көбірек ойлаппыз.
«Ауылда жұмыс жоқ» деген желеумен қазақтар қалаға ағылды, қаланың өз тәртібі
болды. Қаладағы қатігездік ауылдағы мейірімділікті жұтып жіберген секілді көрінеді.
«Ұлттық» дегеннің өзін дұрыс түсінбейтін
адам көп. Бұл сөзді айтсаң, домбыра,
киіз үй, шауып бара жатқан арғымақ деп
ұғатындар жетерлік. Ұлттық құндылығымызды бағалай алмайтын дәрежеге
жеттік. Жастарға «үлкенді тыңдамайды»
деп ренжиміз, ал үлкендерді неге тыңда-

ұрпақтың болашағы болмайды. Тәрбие
нің құнары тамырда жатыр. Мәселе
білімнің толықтығында емес, сананың
толықтығында. Тамыры терең, тынысы
кең, айқын ұрпақ – ұлтының ұлағаты. Өсіп
жатқан ұрпаққа білім ғана емес, ұлттық
сананы да сіңіруге тиіспіз. «Салтқа жарар дүниең санаңда, кәдеге жарайтын
тірлігің қолыңда, ата-баба аманаты
мойныңда болсын!» дегенді айтатындар
жоқ. Адамның ақыл-ойы, парасаты қаншалықты дәрежеде болса, сол биікте
оның өнері көрінеді.
– «Сахна саудаға айналды», «Өнер
өтірікке былғанды» деп сынап жатамыз. Осы сөзге алып-қосарыңыз
бар ма?
– Мәселе қандай өнерге байланысты
екендігінде. Театр – ұлт мәдениетінің өзегі,
тәрбие мен тағылымның қайнар көзі. Ұлттың жоғын жоқтап, кем-кетігін түгендейтін
орын. Баяғыда біздің ұстаздарымыз сахнаны «биік мінбе» деп түсіндірген. «Биік
мінбеге о заманда бұ заман борқылдап
бос сөз айтатындар шықпайды» дейтін.
Қазір сол борқылдап бос сөз айтатындар
көп. Аузы жыбырлағанның бәрі әнші болды. Беті жылтырағандар әртіс. Сахнаның
қадірін кетірді.
– Сізді «Мәдениет министрі болуға
әбден лайық» дейтіндердің қарасы
көп екен. Шындыққа айналса, өнердегі олқылықтың орнын толтыруды
неден бастар едіңіз?
– Мен ең алдымен актермін. Димаш
секілді бір елдің керемет талантты музыканты болыпты. Өсіп-өсіп, ең соңында
Премьер-министр болған екен. Содан
әлгі басшы басқа елге барғанда сол елдің Үкімет басшысымен кездесіп, әңгіме

Бекжан ТҰРЫС, Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлығының лауреаты, М.Әуезов атындағы
Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының әртісі:

«АҚИҚАТТЫ АЙТУ –
ҚЫЛМЫС ЕМЕС»

та алмаймыз? Ұлттық тәрбиені әркім өз
шаңырағында бастау керек. Әркім өзінің
отының басында ана тілінде сөйлесе ғой,
шіркін! Бұл бірлі-жарым ғана мысал. Бәз
біреулер бұл айтқанымызды ұсақ-түйек
деп қарауы мүмкін. Ұлтымыздың өзінде
барды менсінбей, өзгенікін төбемізге қоятын әдетіміз. Әсірешілдігіміз де жоқ емес.
Әйтпесе, кіндік қаны тамған жерде жүріп
те көпке танымал, талай біртуар тұлғалар
шықты ғой. Әбілхан Қастеев, Қаныш Сәтбаев, Қалибек Қуанышбаевтар ағылшынша сайрап тұрмаған еді ғой.
– «Рухани жаңғырып жатырмыз»
деп жиі айтамыз ғой. Сіздіңше, рухани
жаңғыру дегеніміз не?
– Бұл сөзді де әркім өзінше түсінеді.
Рухты жаңғырту ұлттық сананы кемелдендіруді білдіреді. Рухани бай ел ғана
ұлы істерді жүзеге асыра алады. Біздің
осы бағдарлама тарихымызды түгендеп, ұлттық сананы сілкінтуге арналған
жақсы бағдарлама еді. Бірақ, біздегі
жаңғыру танымал адаммен кездесу
кешін өткізуге ұласып кетті. Осы сөздің
логотипі жазылған сөзді көрінген жерге
жазып алып, ұран болды. Рухани жаңғыруды білмеймін, қаңғырудан алдымызға
жан салмаған сияқтымыз. Мысалы, жаңа
жылды қарсы алатын кезде жақындарымызға сыйлық алып, дәмді ас пісіріп,
шыршаны безендіруді ешкімнің айтуынсыз істейміз. Ал, Ұлыстың Ұлы күнін
білмейтін, наурызкөжені өмірінде пісіріп
көрмеген ақ жаулықтылар жетерлік.
Рухани жаңғыру дегеніміз сол, әр қазақ
жаңа жылды қалай тойласа, Наурызды
да солай саналы түрде қарсы алуды
үйренуі керек. Рухани жаңғырамыз деп
жүріп, «Қалаулым» секілді ұлттық менталитетімізге мүлде сай емес бағдарламалардың өскені ең алдымен эфирге
дайындайтындардың намыссыздығы
шығар. Екіншіден, басында баспанасы,

жұмысы жоқ жастардың ақша үшін де
жасап жүрген анайы тірлігі. Айналып
келгенде, осының барлығы тағы да ұлттық идеологияға келіп тіреле береді.
– Аз уақыттың ішінде ауыр дерттен талай жақсы мен жайсаңдардан,
қаншама халқымыздан айырылдық.
Аталап, біреу боталап жатқанда да

З

ИЯЛЫ АДАМНЫҢ ЖҮРЕГІ КЕҢ БОЛАДЫ. ОЛ ЕШҚАШАН ӨЗІН «ЗИЯЛЫМЫН» ДЕП АЙТПАЙДЫ. БІЗДІҢ БЕТІНЕ ҚАРАП ОТЫРҒАН ЗИЯЛЫЛАРЫМЫЗДЫҢ ІШІНЕН ҮКІМЕТТІҢ ШАЛЫС БАСҚАН ҚАДАМЫН ТУРА ҚАРАП,
КЕСІП-КЕСІП АЙТҚАН КЕСЕК ТҰЛҒАНЫ КӨРДІҢІЗ БЕ? ӨЗГЕНІ ҚОЙЫП,
ӨЗ АРАСЫНДА АЙТА АЛМАЙТЫН АДАМДАРДЫ «ЗИЯЛЫ» ДЕП АЙТА АЛМАЙМЫН. КЕШЕГІ АЛАШТЫҚТАРДЫҢ МАҚСАТ-МҮДДЕСІ ҚЫЛЫШТАН
ҚАН ТАМЫП, АЛДЫҢҒЫ ЖОЛЫ ТАР БОЛҒАН ТҰСТА ДА МАҚСАТ-МҰРАТТАРЫ БИІК ЕДІ. «ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕН ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ
ЗИЯЛЫЛАРДЫҢ МАҚСАТ-МҮДДЕЛЕРІ НЕГЕ ЖОҚ?» ДЕГЕН САУАЛ МЕНІ
ДЕ МАЗАЛАЙДЫ. ҰЛТТЫҢ ЖАЙЫН АЙТАТЫН ЖЕРДЕ ЗИЯЛЫЛАРЫМЫЗ ҰЛТТАН ГӨРІ, ЖЕКЕ БАСТЫҢ ҚАМЫН КҮЙТТЕП КЕТТІ МЕ ДЕП
АЛАҢДАЙМЫН.

құлқынының қамын күйттегендердің
көптігі көңілді құлазытып жатыр. Тентегін тезге сала алмайтын, тойымсыз
дарын тәубеге келтірмейтін қандай
қоғамға айналдық?
– Қомағай қоғам десеңіз, дұрыс болады. «Былғары ерін, қу қарын, Әлі-ақ
ертең көрерсің. Бұл қарынның былғарын» деп Шәкәрім бабамыз айтпақшы,
қазақтың үстінен пайда тапқысы келетін
қазақтың қайдан шыққанын түсінбеймін.
Мұндай арам ойлы пысықайлықты қазақ
қай кезде, қай жерде жүріп үйренгеніне
таң қаламын. Ұрымтал сәтте көлденең
табыс табуды қашаннан бері кәсіпке
айналдырған дейсің. Расында, игі жақсылардан, қаншама азаматтарымыздан
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ның бәрі кердең. Бірдеңе айтсаң, жерден
алып, жерге салып, тәкаппарланып ауыр
сөздерді айтып жатады. Бұл азаматтыққа жатпайды. Көңіл толатын жастар
бар. Мағжан айтқандай, мен жастарға
сенемін! Жастар жағымпаздықтың жарапазанын айтып жүрген жалтақтардан
бірдеңе үйренбей-ақ қойса екен деймін.
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Желіде отырып жастарды, билікті сынау
түкке тұрмайтын болған. Көшеде кетіп
бара жатып қолындағы бөтелкесін тастай
салу түк емес кейбір бауырларымызға.
Айналаны таза ұстауға биліктің не қатысы бар? Барлық жастар ондай емес
қой. Қиындыққа ұшыраған адамдардың
есебінен пайда көруді «бизнес» деп
түсінетіндер де бар жастардың арасында, өкінішке қарай. Індеттің кезінде
мейірімділік пен адамгершілік жоғалып
кетті. Қазақ мүддесіне қайшы келетін
келеңсіздіктер туралы шамам келгенше
«Ұлым, саған айтамында» айтқанмын.
«Ұлттық тәрбиенің тізгінін босатып алдық» деп жиі айтамын. Жапырақсыз
ағаштың көлеңкесі болмайды, тәрбиесіз
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арасында басқа елдің басшысы «Сіздің
елде осындай бір керемет талантты,
дарынды музыкант бар еді. Сіз содан
аумайды екенсіз. Туыстық қарым-қатынасыңыз жоқ па?» депті. «Мен сол адамның
дәл өзімін» десе, анау кісі таң қалып:
«Апыр-ай, соншама биіктен қалайша
төмендеп кеткенсіз?» деген екен. Осы
уақытқа дейін бағындырған өз биігім бар.
Отыз жылдан аса өмірімді театрға арнап
келдік. Кешегілердің аманатына адал
болғым келеді.
– Кешегі демекші, кешегінің зия
лылары ұлт үшін күрескен, бүгінгінің
зиялылары ше? Алашордашылардың аманатын ақтай алып жүрміз бе?
– Алашордашылар қазақтың қай тұсы
кем түсіп жатса, сол бағытта жұмыс
істеді. Қазір бірді-екілі болмаса, қазақтың
зиялылары өзін еркін сезіне алмайды.
Тәуелсіз ой айта алмайды. Біздің зиялылар халықшыл емес. Мырзакелді ағамның
«зиялы болу үшін ақыл аздық етеді, үлкен
жүрек керек» дегені секілді, зиялы адамның жүрегі кең болады. Ол ешқашан өзін
«зиялымын» деп айтпайды. Біздің бетіне
қарап отырған зиялыларымыздың ішінен
үкіметтің шалыс басқан қадамын тура
қарап, кесіп-кесіп айтқан кесек тұлғаны
көрдіңіз бе? Өзгені қойып, өз арасында
айта алмайтын адамдарды «зиялы» деп
айта алмаймын. Кешегі алаштықтардың
мақсат-мүддесі қылыштан қан тамып,
алдыңғы жолы тар болған тұста да мақсат-мұраттары биік еді. «Тәуелсіздікке
қол жеткізген қазіргі кезде зиялылардың
мақсат-мүдделері неге жоқ?» деген сауал
мені де мазалайды. Ұлттың жайын айтатын жерде зиялыларымыз ұлттан гөрі,
жеке бастың қамын күйттеп кетті ме деп
алаңдаймын.
– Әңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан
Жадыра МҮСІЛІМ.
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