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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

САНА ӨЗГЕРМЕЙ,
САЛА ЖАҢҒЫРМАЙДЫ

ТҰРҒЫН ҮЙ АЛУДЫҢ
МҮМКІНДІГІ МОЛ

2
бет

ЕРКІНСУГЕ ӘЛІ ЕРТЕ

3
бет

АМАНАТТАҒЫ АДАМ

8
бет

Еліміз тәуелсіздік
алған уақыттан
бері тұрғындарды
баспанамен қамтамасыз ету мақсатында қолға алынған
шаралар аз емес.
Тұрғын үй қатынас
тары мен тұрғын
үй құрылысын реттеу үшін арнайы
заң қабылданып,
бірнеше заңнамалық
акті қабылданды.
Тұрғын үй құрылысы
бойынша 4 мемлекеттік бағдарлама
іске қосылды. Соған
қарамастан, елімізде баспана мәселесі
әлі де өзекті мәселе
болып тұр. Сарапшылардың айтуынша,
Қазақстандағы
тұрғындардың баспанамен қамтамасыз етілуі 1 адамға
21,6 шаршы метрден
келеді. Бұл көрсеткіш
тәуелсіз достастық
елдерімен салыстыр
ғанда төмен. Мәселен,
Ресейде бұл көрсеткіш 24,9 шаршы метр
болса, Беларусьта
– 26,8 шаршы метр,
Арменияда – 31,4 шаршы метр.
(Соңы 3-бетте)

ҚР КОНСТИТУЦИЯСЫНА – 25 ЖЫЛ

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

АТА ЗАҢНЫҢ АВТОРЫ – ХАЛЫҚ

30 ТАМЫЗ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНІ. ЕЛІМІЗДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ОРНАТЫП, ӘЛЕМНІҢ ӨРКЕНИЕТТІ ЕЛДЕРІМЕН
ЖАН-ЖАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ, САЯСИ ТЕҢ ДӘРЕЖЕДЕ
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ҚАЛЫПТАСТЫРУЫ, ІРІ РЕФОРМАЛАРДЫ ЖҮРГІЗУІ, ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ПРИНЦИПТЕРДІ
ҚҰРМЕТТЕУІ, ОСЫНЫҢ БӘРІ АТА ЗАҢЫМЫЗДЫҢ
АЯСЫНДА АТҚАРЫЛЫП ЖАТҚАН ШАРУА.
ЖАҢА КОНСТИТУЦИЯНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЗАҢ
ШЫҒАРУШЫ, АТҚАРУШЫ, СОТ БИЛІГІН БЕЛГІЛЕП,
ОЛАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТІН, ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ БІРЛІГІН ЗАҢ
ТҰРҒЫСЫНАН АЙҚЫНДАП БЕРДІ.
1995 жылғы 30 тамызда бүкілхалықтық референдум өткізу жолымен қабылданған Конституция
– жас мемлекетіміздің өркендеуіне қол жеткізген,
зайырлы және құқықтық ел екенімізді айқындайтын
заңымыз. Конституция мемлекет өміріндегі үдеріс
терді реттейтін басты әрі негізгі құжат. Мемлекеттің
өсіп-өркендеп, қарыштап дамуына тікелей ықпал
ететін де осы – Ата Заң.
Тәуелсіз мемлекетіміздің Ата Заңының қабылданғанына биыл 25 жыл толып отыр. Жиырма бес

жылдың ішінде еліміз өз тәуелсіздігін орнықтырып
қана қоймай, одан әрі нығайтып, әлем таныған
мемлекетке айналды. Қазақстанның әлемдік өркениетке қарай қарыштап қадам басуының алғышарттарын жасап берген жасампаз құжат десек,
елімізде жүргізіліп жатқан барлық реформалардың
жетістікке жетуіне қайнар көз болып саналған Ата
Заңның да өз тарихы бар.
Ата Заңның қайнар көзі, түп тамыры сонау ғасырлар қойнауындағы «Есім ханның ескі жолы», «Қасым ханның қасқа жолы», Әз-Тәукенің «Жеті жарғысынан», яғни дәстүрлі құқық бастаулары ретінде
танылатын осы негізгі үш дала «конституция
сынан» бастау алады. Бұдан соң, Алаш өкіметінің
алғашқы конституциялық дербес мемлекет құруға
бағытталған жобалары кейінгі Ата Заңымыздың
қалыптасуына, мемлекеттік құрылымдарды нығайтуға ықпалы болды десек, артық емес. Ал, енді
берірек келсек, 1990 жылғы қазан айының 25-нде
қабылданған Тәуелсіздік Декларациясы Қазақстан
елі өзінің ұлттық мемлекетін құрып, оны нығайтып,
сақтап, қорғай алады деп жариялады. Аталмыш
Декларация Кеңес өкіметі ыдыраған соң Қазақстан
өз еркімен дербес тәуелсіз ел болып танылып, өзге

шет мемлекеттермен қарым-қатынас жасай алатындығының бастапқы қадамы еді. Ғасырлар бойы
көк найзаның ұшымен, көп білектің күшімен қорғап,
иеленген өзінің жеке территориясы шекарасы бар
еліміз, ата-бабаларымыз армандаған мақсатқа
жетіп 1991 жылғы 16 желтоқсанда Мемлекетіміздің
Тәуелсіздігі жарияланды. Аумағының көлемі
жөнінен әлемдегі алғашқы ондыққа кіретін, қазба
байлығы асты кен, үсті кең қазақтың ұланғайыр
даласына, ежелгі тұран жұртына ғасырдың соңғы
ширегінде шынайы бақ қонды. Ұланғайыр аумақ
қазақ баласының өз еншісіне бұйырды.
Біздің елімізде 1927, 1937, 1978 және 1993 жылдары Конституция қабылданғаны белгілі. Алайда
нарықтық эконимиканы дамытуға бағыт алған мемлекетіміз үшін Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін
1993 жылғы қабылданған Конституцияның аясы
бұрынғы кеңестік қағидалардың шеңберінен шыға
алмай, әкімшілдік ережелерді арқау етіп, мемлекеттің демократиялық институттарының дамуына тұсау бола бастады, заманның өзгерісіне, атқарушы,
заң шығарушы, сот биліктерін қамтымай, жаңа
нормативтік құқықтық заң саласында қайшылықтар
бар екендігін байқатты.

Омар ЖӘЛЕЛ,
абайтанушы, филология
ғылымдарының кандидаты:

«АБАЙДЫ
ТОЛЫҚ ТАНЫП,
БІЛДІМ ДЕУ –
ӘБЕСТІК»

(Соңы 4-бетте)
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үн тәртібінНазгүл ҚУАНЫШПАЙҚЫЗЫ, «Тұрғын үй құрылыс жинақ
дегі өзекбанкінің» қаржы кеңесшісі:
ті мәселенің
– Қазіргі таңда «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің»
бірі – баспана. Оған
баспана мәселесін шешуге арналған көптеген тиімді ұсықол жеткізу оңай емес.
Дегенмен, қол қусыныстары мен бағдарламалары бар. Ол туралы бұқаралық
р ы п о т ы р м а й , е ң б е к т е н ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде жариялап
ген халық баспана мәселесін
отырмыз. Банк халыққа қызмет көрсету сапасын артты- м е м л е к е т т і к б а ғ д а р л а м а л а р
ру мақсатында жұмыс жасап келеді. Біздің тарапымыз- арқылы шешуге талпынуда. Жұртдан жыл сайын баспана алуға байланысты бағдарламалар шылықтың жоғын түген деуге
шығып отыр. Банктен басқа, әлеуметтік бағдарламала- м е м л е к е т т е ы н т а л ы . О ғ а н
ж ы л с а й ы н х а л ы қ и г і л і г ірымыз да бар. Жыл басынан бері «Нұрлы жер» тұрғын үй
н е бер ілетін көп п әтер лі
бағдарламасы, «Бақытты отбасы», «Алматы жастары»
үйлер дәлел. Ал, баспананы бұрынғыдан да
бағдарламаларының конкурсы жарияланып, қаншама отқолжетімді етудің
басылы жастар баспаналы болды.
жолы бар ма?

Дәулет ТӨЛЕУТАЙҰЛЫ, баспана мәселесін жазатын
блогер, экономист:
– Баспана мәселесі, әсіресе, үлкен қалаларда тұратын
адамдар үшін өте өзекті. Дегенмен «қолжетімді баспана
қашан болады?» деп алақан жайып отыра бермей, адам
өзі әрекет етуі қажет. Баспаналы болу үшін алдымен
адамның мақсаты, ниеті дұрыс болуы маңызды. Мақсат
– үй алу екенін адамдар жақсы түсінуге тиіс. Соған сай
еңбек ету, әрекет ету керек. Мәселен, әлеуметтік желідегі оқырмандарым баспана алудың тиімді жолдарын сабақтарыма қатысып, оқып, үйреніп жатыр. Нәтижесінде
баспанаға қол жеткізгендердің саны көп.
Баспана қолжетімді болуы үшін техника, құрылыс
құрал-жабдықтары өзімізден шығу керек.

(Соңы 3-бетте)

БАСПАНАНЫ ҚОЛЖЕТІМДІ ЕТУДІҢ ЖОЛЫ ҚАНДАЙ?

– Әңгімемізді «Абайды толық
танып-білдім дей аласыз
ба?» деген сұрақпен бастасақ...
– Абайды толық танып, білдім
деу – әбестік . Абайдың жан
әлемі түпсіз терең, ғажайып
сырларға толы. Тек руханияттан жұрдай, ішкі әлемі таяз
надандар ғана «толық танып,
білдік» деп айта алады. Уақыт
өткен сайын, Абай өмір сүрген
заманнан алыстаған сайын,
оның мәтіндері ашыла береді.
Мәтіндерді талдау өнерін үйрететін герменевтика деген
ғылымда мәтін мен оқырманның арасында «уақыт» феномені тұрады дейді.
(Соңы 5-бетте)
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ГРУЗИНДЕР ҰЛЫ АҚЫНДЫ
ҰЛЫҚТАУДА

Қазақтың мақтаны
шына айналған халқымыздың ұлы перзенті,
ақын, философ, ғұлама
Абай Құнанбайұлының
туғанына 175 жыл толуына орай мемлекет
көлемінде және халықаралық деңгейде
ауқымды іс-шаралар
өткізілуде. Ұлы ақынды ұлықтау шараларының бір парасы Грузия
елінің астанасы Тбили
си қаласында жүзеге
асырылуда.
Қазақстанның Груз и я д а ғ ы ел ш і л і г і н і ң
Facebook-тегі парақшасында қалдырған хабарламасына сәйкес,
дана ақынның 175 жылдық мерейтойына орай Абай Құнанбайұлының
өлеңдері тұңғыш рет грузин тіліне аударылып, өлеңдер жинағы Тбилисидегі «Мерани» баспасынан басылып шыққан. Хакім Абайдың өлеңдерін грузиннің белгілі ақыны, Илья Чавчавадзе, Анна Каландадзе
және Галактин Табидзе атындағы сыйлықтардың иегері, бірнеше өлең
жинақтарының авторы, Грузия Жазушылар одағының төрайымы Маквала Гонашвили аударыпты.
– Ақынның 175 жылдығын мерекелеу аясындағы шаралар мұнымен
шектеліп қалмақ емес. Грузияның оқырмандарын дана Абайдың шығармашылығымен жақынырақ таныстыру мақсатында ақын өлеңдері «Атинати» атты әдеби журналда жариялана бастады.
Бұдан басқа Сухуми мемлекеттік университетінде Абай аудиториясын ашу жоспарлануда. Оқу орнындағы халықаралық бөлімнің басшысы
Индира Дзагания ханымның айтуынша, аудиторияның есігі жаңа оқу
жылында келетін студенттер үшін айқара ашылмақ.
Биылғы мерейлі жылдың тағы бір басты жаңалығы – Тбилисиде
қазақтың ұлы ақыны, ойшылы Абай атындағы көше ашылатын болды!
Тбилиси қалалық жиналысының 2020 жылғы 24 шілдедегі №188 қаулысына сәйкес, Грузия астанасындағы көшеге қазақтың ұлы ақыны және
ағартушысы Абайдың атын беру туралы шешім қабылданды. Көшенің
салтанатты ашылуы жуырда ұйымдастырылатын болады – деді бізбен
әңгімесінде елшілік қызметкері Гүлмира Сұлтанали.
Абай есімі жаңа Қазақстанның брендіне айналуы керек, сондықтан
оның шығармаларын біздің елден тыс жерлерде де кеңінен насихатталуы құптарлық.
Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ЖОБА

«ЖАНЖАЛСЫЗ ӘЛЕМ»

Нұр-Сұлтан қалалық соты татуластырушы-судьялармен, адвокаттармен және заң консультанттарымен кездесу өткізді. Онда соттардың
татуластыру рәсімін қолдануы, атап айтқанда, партисипативтік рәсімдерді кеңінен өрістету және талап қою арыздарын кері қайтарудың
себептері талқыланды.
Кездесуде Нұр-Сұлтан қаласының азаматтық істер жөніндегі сот
алқасы төрағасының міндетін атқарушы Шолпан Нүсіпова мен татулас
тыру рәсімдері жөніндегі үйлестіруші Гүлжанат Рахметова модератор
болды. Шара барысында қатысушылар дауларды (жанжалдарды)
сотқа дейін, соның ішінде адвокаттардың қатысуымен реттеудің өзекті
мәселелерін талқылады. Талап қою арыздарын кері қайтарудың негіздері және міндетті түрде сотқа дейінгі тәртіппен реттелетін даулардың
санаттары түсіндірілді.
Татуластырушы-судьяларға партисипативтік рәсімді бекітуді жандандыру ұсынылды. Осы орайда адвокатпен бірге заң консультанттарына
да осындай партисипативтік рәсімдерді бекіту құқығы берілгені туралы
айтылды.
Шара барысында сөз алған Г.Рахметова «Жанжалсыз әлем» жаңа
пилоттық жобасының іске қосылғанын хабарлады. Жобаның татуласуды
жұртшылыққа танымал етуге және қоғам ішіндегі жанжалды жағдайларды азайтуға бағытталғаны атап өтілді.
Жобаның мәнісі мынада: Елорданың барлық аудандық соттары сотқа
дейінгі тәртіппен реттелмеген даулар туралы талап қоюлар бойынша
кері қайтарған талап қою арызының көшірмесін және сот ұйғарымын татуластырушы судья (электрондық почта арқылы) Татуласу орталығына
жібереді. Судья осы орайда, тараптарға дауды шығын шығармай татуласу арқылы шешу мүмкіндігін пайдалану құқығын түсіндіреді. Тараптар
сонымен қатар татуласу рәсімінің артықшылықтары туралы да хабардар
етіледі. Бұл неке-отбасы, шарттық, мұрагерлік және басқа да құқықтық
қатынастардан туындайтын дауларға қатысты. Татуластыру рәсімдері
тараптардың келісімі бойынша жүзеге асырылатын болады.
Естеріңізге сала кетейік, Нұр-Сұлтан қаласының Татуластыру орталығында медиатор, психолог және адвокаттар тегін қызмет көрсетеді.

ӘДЕПТІЛІК МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ ТӘН ҚАСИЕТ

«Ұлтына, жұртына қызмет ету –
білімнен емес, мінезден» дейді Алаш
арысы Әлихан Бөкейхан.
Халыққа қызмет ететін адамдардың
адалдығы және әділдігі, өз жұмысына
деген жауапкершілігі, қоғам мен азаматтардың сенімін туғызуы міндет. Демек,
адамдар арасында мемлекеттік қызметші туралы дұрыс пікір, оң көзқарас,
оған деген айқын сенімділік қалыптасуы
қажет. Мұндай сенім мен құрметке жету
оңай емес. Бұл үшін бір ғана кәсіби білім
мен білгірлік жеткіліксіз, одан басқа қыз
метшінің жеке мінез-құлық мәселесі
және бар. Яғни, кызметшінің кәсібилік
деңгейі мен жоғары моральдық адамгершілік қасиеттері қатар тұру керек.
Бұл туралы Елбасы «Қазақ
стан–2050» Стратегиясында «өте жоғары этика мен кәсібилік тиімді мемлекеттік аппаратты құрудың негізгі өлшемі
болып табылады» деп атап көрсеткен
болатын. Сондықтан, бүгінгі күні мемлекеттік қызметшінің әдебі мен мінез-құлық
мәселелеріне үлкен мән берілуде. Кәсібилік пен әдептілік қосылып, мемлекеттік қызметшінің тұтас имиджін көрсетеді.
Халыққа қызмет ететін адамдардың
адалдығына және әділдігіне қоғам мен

азаматтардың сенімін туғызуға мүмкіндік
береді.
Азаматтармен қарым-қатынас жасау
кезінде біз мынадай ұстанымдарды
ұстануға тиіспіз: өз ойымызды дұрыс
және дәлелді түрде баяндау; сөйлеп
отырған адамның сөзін бұзбай, азаматтың сұрақтарын мұқият тыңдау, әңгімелесушіге ізгі ниеттілік пен құрмет білдіру;
толық консультация беру және болуы
мүмкін тәуекелдер туралы азаматтарды
хабарландыру; жасы үлкен адамдарға,
ардагерлерге, мүгедектерге ізгі ниетпен
қарау, оларға қажетті көмекті көрсету.
Шағым түскен жағдайда біз туындаған
мәселені жылдам шешу үшін бірден
шаралар қабылдаймыз және болашақта
ұқсас жағдаяттардың алдын аламыз.
Мұндай қарым-қатынас бізге мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлық мәдениеті мен кәсібилігі туралы оң пікірді
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Мемлекеттік қызметшілер Қазақ
стан Республикасы Президентінің 2015
жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жар
лығымен бекітілген Мемлекеттік қызмет
шілердің әдеп кодексімен белгіленген
талаптарды сақтауға міндетті. Негізінен, мемлекеттік қызметшілер жұмыс

Зияш ЗАЙНУЛЛИНА,
Батыс Қазақстан облысы
Бөкей ордасы аудандық сотының
кеңсе меңгерушісі

ОҢ ҚАДАМ

САНА ӨЗГЕРМЕЙ, САЛА ЖАҢҒЫРМАЙДЫ

Мемлекеттік қызметшілер дүние
жүзін шарпыған пандемияға байланысты қашықтан жұмыс жасауда.
Соған қарамастан, Ақтөбе облысында ашықтық пен жариялылықты
қамтамасыз етуге бағытталған нық
қадамдар қолға алынған.
Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Қайрат Бекенов, Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті басшысының бірінші
орынбасары Ғалымбек Досанов пен
«Ақтөбе – адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің басшысы Жанболат
Тұртаевтар Қарғалы ауданындағы
сервистік әкімдіктің ашылуына
қатысты.

Сервистік әкімдік болып табылатын
жеке ғимаратта ауданның жергілікті
атқарушы органдарының барлық қыз
меттері шоғырланған, мамандармен
қарым-қатынас жасамай-ақ, өзіне-өзі
қызмет көрсету бұрыштары, кітапханасы
бар жайлы күту орындары ұйымдастырылып, басқа да қызметтер, терминалдар мен банкоматтар орналасқан. Айта
кету керек, аталған сервистік әкімдік облысымызда 9-шы болып ашылып отыр.
Сонымен қатар, Департамент өкілдері Қарғалы ауданының әкімі Асқар
Жүсібәлиевтің азаматтарды қабылдауға
арналған ашық кәбинетінің жұмысымен
танысты. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет алдын алу жұмыс
тарының маңыздылығын атап өтті, өйткені шенеуніктерді бас бостандығынан
айырумен ғана қоғамдағы жемқорлық
мәселесі жойылмайды. Ең алдымен,
сананы түбегейлі өзгерту қажет.

«Еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа
қарсы заңнаманың басты қағидаларының бірі – мемлекеттік органдардың
жариялылығы мен ашықтығы болып
табылады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Халық үніне құлақ
асатын мемлекет» тұжырымдамасы
арқылы азаматтардың сұраныстарын
мемлекеттік қызметшілердің жедел және
тиімді қарастыруы қажет екенін айтты.
Тек осылай ғана үйлесімді мемлекет
құра аламыз. Біз сыбайлас жемқорлықты жою жолында «Open space»
форматындағы кабинеттер мен сервистік әкімдіктер идеясын белсенді түрде іске асыратын боламыз. Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – бұл тек
ар-намысына дақ түсірген мемлекеттік
қызметкерлерді ұстау ғана емес, осы
дерттің алдын алу», – деп атап өтті об-

Нұр-Сұлтан қалалық сотының баспасөз қызметі

АЛИМЕНТ ТӨЛЕМЕГЕНДЕРГЕ
АЙЫППҰЛ САЛЫНДЫ

Пәрмен

уақытынан бос уақыттарында да Әдеп
кодексін қатаң ұстауы тиіс. Демек, қыз
меткер барынша сыпайы, өзінің лауазымдық артықшылығын жеке басының
пайдасы үшін қолданбайтын адал, кез
келген сәтте сабырлы, ұқыпты болғаны
жөн. Сондай-ақ, мемлекеттік қызметшілердің жеке өмірінде де аңдап басып, өз ісімен өзгеге үлгі болуды естен
шығармағаны абзал.
Жұмыстан тыс уақытта біз өз іс-әрекетіміз бен мінез-құлығымызға жауапты
екенімізді, кез келген жағдайда әдеп қағидаттарын сақтау қоғамның мемлекеттік
қызметке деген жоғары сенімінің негізі
болып табылатындығын есте сақтауымыз
қажет. Жұмыстан тыс уақытта да мемлекеттік қызметшіге беделін түсіретін және
қоғам тарапынан сын мен айыптау тудыратын жағдаяттардан сырт жүру қажет.
Мемлекеттік қызметші жол қозғалысы ережесін бұзу, алкогольді мас
күйде автокөлікті басқару, өрескел әдеп
бұзушылықтан аулақ болуы тиіс.

Алимент өндіру мәселесі Шығыс Қазақстан облысы прокуратурасының тұрақты бақылауында.
Абай Құнанбайұлының 175Берешек сомасын азайту мақсатында борышкерлермен жан-жақты жұмыс жүргізілуде, түсіндіру
жылдығына орай Ақмола облыжәне шектеу сипатындағы алдын алу шаралары
стық соты Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік
униқолданылуда.
верситетімен бірлесіп, «Абай-би,
Бірлескен жұмыс пен тығыз өзара іс-қимылдардың,
Абай-заңгер» тақырыбында ресондай-ақ, қабылданған шаралардың нәтижесінде осы
спубликалық ғылыми-тәжірибелік
жылы 139,8 млн теңге көлемінде берешек өндірілді. Ай
конференция өткізді. Алқалы
сайын 3,7 мыңға жуық бала ата-аналарынан заңды
жиында Абайдың би (сот төреші),
төлемдер ала бастады. Жұмыссыз ретінде облыстың
заңгерлік қызметі зерттеліп,
Қарамола ережесінің мәдени 1306
және тұрғыны есепке алынды, оның 1053-і жұмысқа
құқықтық рөлі зерделенді. орналастырылып, кейбіреулері қайталап оқыту курстаКонференцияның бірінші бөлімінрына жіберілді.
де ғалымдар, тарихшылар, абайта-

лыстың Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қызметі басшысының бірінші орынбасары Ғалымбек Досанов.
Күн бұнымен аяқталмай, Қарғалы ауданында болған жұмыс тобы
«OPEN SPACE» форматындағы кабинет
ашылған Ақтөбе облысының әділет департаментіне де атбасын тіреді. Ашық,
әйнекпен қоршалған кабинет департамент басшылығының азаматтарды
қабылдауына, оларға кеңес беруге және
заң көмегін көрсетуге, сондай-ақ, жеке
және заңды тұлғалардың өтініштерін
қарастыруға арналған.
«Коронавирусқа байланысты Департамент жұмысының қашанға дейін
қашықтан жүзеге асырылатыны белгісіз. Дегенмен біз ашықтық пен жария
лылықты қамтамасыз етуге дайынбыз.
Бұған дейін азаматтармен тығыз қарым-қатынастағы жұмысты үйлестіруші
орынбасарымның кабинетін бірінші
қабатқа көшірдік, тегін заң көмегін көрсетуге ниеттенген волонтерларға арнап
кабинет аштық, бүгін міне Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы қызмет пен «Ақтөбе
– адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің
бастамасын қолдап, «Open space» форматындағы кабинетті ашып отырмыз»,
– деді департамент басшысы Бекболат
Колумбаев.
Ақтөбе облысының Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
қызмет департаменті

Алименттерді қасақана төлемеушілерге қатаң
шаралар қолданылады. Атап айтқанда, алимент
төлеуден жалтарған 60 борышкер қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 33 адамға қатысты бас
бостандығын шектеу түріндегі жаза тағайындалды,
27 борышкерге қатысты істер жәбірленушілермен
татуласуына байланысты тоқтатылды. Кәмелетке
толмағандарды асырау міндеттерін орындамағаны
үшін тағы 80 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды, оның ішінде 61 адамға қатысты қамауға алу
түріндегі жаза қолданылды, қалғандары айыппұл
төледі.
Шығыс Қазақстан облысының прокуратурасы
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ
(Соңы. Басы 1-бетте)
Шығыс Еуропаның көптеген елдерімен салыстырғанда да Қазақстандағы тұрғын үйге деген сұраныстың
өтелуі әлдеқайда төмен. «Үйі жоқтың
– күйі жоқ» дегендей тұрғындар үшін
қолайлы баспананың болуы өмірдің
сапасын білдіретін басы ашық қажеттіліктің бірі. Осыған орай тұрғын үй
мәселесін жылдам шешу үшін Елбасы
бастамасымен 2018 жылы «7-20-25»
бағдарламасы қабылданған болатын. Жылжымайтын мүлік нарығын
зерттеуші сарапшылардың айтуынша,
бұл сұранысқа көп ие болған бағдарлама. Бүгінде осы шараның аясында миллионнан астам отбасы өзінің
баспанаға қажеттілігін өтеді. Десе де,
оның тұрғын үйге мұқтаждардың барлығының оң жамбасына келіп тұрмағаны шындық. «7-20-25» бағдарламасы
аясында қарыз алу үшін алдымен
расталған табыс деңгейі болу керек.
Иелігінде ипотекалық қарызы және
тұрғын үйі жоқ болуы тиіс. Осындай
талаптарға орай бұл бағдарлама
бойынша Нұр-Сұлтан мен Алматы
қаласында ғана көптеген тұрғындар
баспанаға қол жеткізе алды. Бүгінде
ондағылар осы шара аясында ұсы-

ТҰРҒЫН ҮЙ АЛУДЫҢ МҮМКІНДІГІ МОЛ

нылған қарыздың 51 пайызын еншілеп отыр екен. Ал, табыстарының
шектеулі әрі аздығына орай бірқатар
аймақ тұрғындары арасында оның
пайдасын көргендер қатары өте аз.
Бұл тұрғын үймен қамтамасыз
етілу мәселесі тұрғындар табысының
артуына тығыз байланысты екенін
көрсетеді. Өйткені, құрылысқа қажет
цемент, металл, әр түрлі өңдеу секілді
заттар құны әлемдік нарықтағы бағаға
тәуелді болғандықтан қымбатқа түсіп
отыр. Сондықтан, баспана мәселесін
тұрғын үй бағасын түсіріп шешуге
болады деген үмітке алданудың жөні
жоқ. Оның орнына тұрғындар табысын
арттырудың мүмкіндігін қарастыру
қажет. Осы ретте Президент тапсыр
масы бойынша іске қосылып жатқан
«5-10-20» несиелік баспана жобасының мақсаты көңілден шығатындай.
Өйткені, ол құрылысты экономиканың
дамуындағы күшті ынталандырушы
күшке айналдыра келе халықты жұмыспен қамтамасыз етуге және әлеу
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ЖЫЛДЫҢ 17 ТАМЫЗЫНАН БАСТАП ЕЛ АУМАҒЫНДА КАРАНТИН ШАРАЛАРЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН АЛЫНЫП ТАСТАЛАДЫ. ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРІ А. ЦОЙДЫҢ ЕЛІМІЗДЕ ҚАЛЫПТАСҚАН ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫН ЖЕҢІЛДЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАРЫ ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ АСҚАР МАМИННІҢ ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН ӨТКЕН
МЕМЛЕКЕТТІК КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫНДА МАҚҰЛДАНДЫ.

17 тамыздан бастап барлық өңірлерде жұмысын қайта бастайтын
кәсіпкерлік субъектілерінің қызмет
түрлерінің тізбесі бекітілді. Бұған дейін
жабылып қалған сауда үйлері (бутиктер), сауда желілері, жабық базарлардың қызметіне рұқсат етіліп, аталған
нысандарда 1 адамға арналған аумақ
4 шаршы метрден кем болмауы тиіс
және келушілер үлесі нысан ішіндегі
аумақтың 30% ғана толтыруы тиіс деген шектеу қойылды.
Сұлулық салондары, шаштараздар, СПА орталықтарда, косметологиялық қызмет көрсететін объектілерде
әлеуметтік арақашықтық сақталады
және алдын ала жазылу бойынша 1
келушіге кемінде 4 ш.м тиесілі болады. Балаларды түзету кабинеттерін,
білім беру орталықтарын ашуға алдын
ала жазылу бойынша 5 адамнан аспайтын топқа жол беріледі. Мектепке
дейінгі балалар мекемелерінде бірінші
кезеңде жасы бойынша 15 адамнан
аспайтын кезекші топтар ғана қызметін қайта бастайды. Әлеуметтік
арақашықтықты сақтау, келушілер
ағынын реттеу және міндетті маска
режимін сақтау арқылы ашық ауадағы
аттракциондар қызметін қайта бастайды. Бассейні жоқ фитнес-орталықтарда 1 келушіге 5 шаршы метрден кем
емес алаң бөлінсе және алдын ала
жазылу бойынша келушілер қатары 50% аспайтын жағдайда қызметін
қайта бастауға болады.
Монша, бассейні жоқ сауналарда 1
келушіге кемінде 4 ш.м бөлініп, әлеу
меттік арақашықтық сақтаған кезде
ғана нысан ішін 50% толтыруға рұқсат.
Мемлекеттік органдар мен ұйымдарда, ұлттық компанияларда, кеңселерде және қашықтан қызмет етуге
мүмкіндігі бар басқа да мекемелерде
бұрынғыша қызметкерлерінің 80%
қашықтан жұмыс істеуін қамтамасыз
ету керек.
Сонымен қатар, ашық ауада 5
адамнан аспайтын жеке және топтық
жаттығуларға рұқсат етіледі. Ұлттық
құрама және клуб командалары үшін
спорттық жаттығулар 30 адамнан аспайтын, спорт базаларында тұрған,

эпидемияға қарсы және профилактикалық іс-шараларды сақтаған жағдайда рұқсат.
Тұрғындарға қатысты қабылданған
рұқсат етілген шешімдерге келсек,
бір отбасы мүшелерін қоспағанда, 3

меттік қолдауға бағытталып отыр.
Оны жүзеге асыру үшін бюджеттен
бөлінген 390 млрд теңге де аз қаржы
емес. Қазір қолданыстағы бағдарламамен салыстырғанда 10 пайыздық
алғашқы жарнамен несиенің 20 жылға
берілуі едеуір жеңілдік. Бұл қазіргідей
әлемдік экономика үлкен зиян шегіп,
инфляция өсіп бара жатқанда батыл
қадам, әлеуметтік маңызы зор шешім
дейді экономистер де. Өйткені, мемлекет салынып отырған инвестицияны
қайтара алмай қалуы мүмкін. Мұндай
жағдайда ең бастысы халық баспаналы болса, бұл адал шығын болар еді.
Алайда, осы тұрғыда көңілде
күдік тудыратын мәселе бар. Өйткені,
бағдарлама бойынша аймақтардағы
халық миграциясын тоқтатуға басымдық беріліп отыр. Шыны керек, ондағы
қауым қалаға баспанасы жоқтықтан
емес, жұмыссыздықтан ағылып жатыр. Олай болса, бұл бағдарлама қаншалықты тиімді болмақ? Аймақтағы
халықтың бәрі құрылыста жұмыс істей

алмайды. Бізге халық аймақтарға орналасуы үшін алдымен баспана емес,
күнкөріс көзі болу керек.
Сонымен қатар, бұл бағдарламаға қатысу үшін 10 пайыз көлемінде
алғашқы жарнаның болуы да аймақ
тұрғындары үшін үлкен салмақ. Жұмыссыздықтан тұрғылықты жерін тас
тап көшуге мәжбүр болып жатқандарда мұндай қаржының жоқтығы анық.
Президент айтқан тұрғын үй жағдайын
жақсарту үшін зейнетақы қорындағы
жинақтың бір бөлігін пайдалану да
аймақтағылардың мүмкіндігінен тыс.
Бүгінде қазақстандықтардың 80 пайызының зейнетақы қорындағы қаржысы
1 млн теңгеден төмен. Олардың дені
өндірісі тоқтап қалған аймақтардағы
тұрғындар екені даусыз. Жалпы, экономистердің айтуынша, зейнетақы
қорындағы қаржының дені бүгінде тірі
ақша емес, көбі бағалы қағаздар. Сондықтан бұл бағдарлама азаматтардың
белгілі бір тобы үшін ғана қолжетімді
болып, оның схемасы сыбайласқан

ЕРКІНСУГЕ ӘЛІ ЕРТЕ

басталады. Алайда, толымдылық талаптары сақталуы қажет және соңғы
аялдамаларда автобустардың ішін
желдетіп, дезинфекциялау үшін міндетті түрде кондуктор болуы тиіс.
Коронавирус індеті елімізге келген алғашқы сәттерде жарияланған
алғашқы карантиннің тұсында қауіпті
кеселдің барына сене қоймаған халық
шектеулерге мән бермей, жиын-тойларын өткізіп, алаңсыз жүргені шындық. Шектеулер алынған соң да жай-

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

сезіліп, өлім-жітім көбейген
кезде ғана аяқтарын тарта
бастаған-ды. Дейтұрғанмен,
той-томалақтарын жасырын
түрде өткізіп, жаназаға барып,
өзінің және ағайын-тумасының, айналасындағылардың
денсаулығы мен өміріне жауапсыздықпен қарағандары
да болды. Тіпті мұны айыппұл мөлшерінің еселеп көбейгені де тоқтата алмағаны
анық. Індет өршіп бара жатқан
соң, мемлекет тағы екі аптаға
карантин жариялап, шектеу
шараларын қатаңдатқан болатын. Олар күшіне енгізілген
кезеңде эпидемиологиялық
ахуал тұрақтандырылып, медициналық ұйымдардың жүктемесі айтарлықтай төмендетілді.
COVID-19 және пневмонияға шалдыққан науқастар
туралы мәлімет барынша
ашық болу үшін ҚР Денсаулық
сақтау министрлігі 1 тамыздан
бастап COVID-19 бен пневмонияны бірге есепке ала
бастады.
17 тамыздағы мәлімет
бойынша, қазіргі уақытта
коронавирустық инфекциядан 18 841 адам ем қабылдауды жалғастыруда. Олардың
арасында 99 бала бар. Стационарларда 3 279 науқ ас
жатыр. 15 562 адам амбулаториялық жағдайда емделуде. Жалпы науқастар арасында 406 адамның ахуалы нашар. Соның
ішінде 103 науқ астың жағдайы аса
ауыр деп бағалануда, 72 науқас өкпені
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адамнан аспайтын топ көшеде, сая
бақ, скверлерде, жағалауда ашық
ауада бірге жүре алады. Сонымен
бірге, қоғамдық көлік қозғалысы қайта

жемқорлықтың уысына түсіп кетпесе
дейсің. Ондай жағдайда қолжетімді
баспана ешкімге керексіз баспанаға
айналып, бұдан тек құрылыс компаниялары ғана ұтатын болады. Ал, бұл онсыз да инфрақұрылымы тозып тұрған
ірі қалаларға салмақ түсіретін болады.
Жұмыссыз адам баспанасы мың
жерден жайлы болса да күнкөруге
жағдай жоқ жерде тұрақтай алмайды. Айналып келіп, жұртшылықтың
таңдауы Алматы мен Нұр-Сұлтанға
түсе береді. Сондықтан, аймақтардағы
шағын және орта бизнеске жан бітіру,
әр өңірдің мүмкіндігіне, әлеуетіне сай
өндіріс ошақтарын ашып, тұрақты
жұмыс орындарын құру керек. Жұмыссыздықтың жойылуы, адамдардың
сапалы өмірін қамтамасыз ете алатын
тұрақты табысқа қол жеткізуі – барлық
мәселенің шешімі. Жалпы «Тұрғын
үй» бағдарламасын жасауда халықтың
нақты табысы есепке алыну керек.
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ
«Заң газеті»

барақаттыққа салынып, бетперде
тақпай, салынған тыйымға қарамастан
емін-еркін қыдырып жүрген халық ауруы асқынып, дәрі-дәрмек тапшылығы

жасанды желдету аппаратында жатыр.
Карантиндік шаралардың жеңілдетілгеніне қарамастан, тұрғындарға
қатысты бірқатар қызметтерге салынған тыйымдар сақталады. Атап
айтсақ, ойын-сауық, спорттық, отбасылық, еске алу, салтанатты және
басқа да шараларға, тіпті үйде өткізуге, бар, түнгі және ойын клубтары,
караоке, кинотеатр, фудкорт және
балалар мен ересектерге арналған
басқа да ойын-сауық орындарының,
діни нысандардың жұмысына; мәдениет объектілерінің, мұражайдың қызметіне, конференцияға, көрме, форум
өткізуге; бассейн, қалалық және қоғамдық жағажай, ашық аквапарктердің жұмысына; қала маңындағы жолаушылар пойызы/электр пойызына, жұмыс
пойыздарына, қалааралық автобус/
шағын автобустарды қоспағанда,
ортақ вагондарды қалыптастыруға
тыйым салынады.
Эпидемиологиялық жағдайды одан
әрі тұрақтандыру мақсатында демалыс күндері шектеу шаралары
сақталады. Мәселен, 65 жастан асқан
адамдардың жүруіне тыйым салынады, қоғамдық көлік қозғалысы тоқтайды, халыққа қызмет көрсететін бизнес
нысандарының қызметі тоқтайды.
Маск а режимі мен әлеуметтік
қашықтықты сақтау міндетті санитарлық талаптар және бұл азаматтардың
күнделікті өміріндегі ережелерге айналуы қажет. Сонымен бірге «Сақтансаң,
сақтармын» деген қағиданы ұмытпай,
көпшілік жиналған жерлерге барудан
бас тартуды әдетке айналдырған жөн.
Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»
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(Соңы. Басы 1-бетте)

БАСПАНАНЫ ҚОЛЖЕТІМДІ ЕТУДІҢ ЖОЛЫ ҚАНДАЙ?
Назгүл ҚУАНЫШПАЙҚЫЗЫ,
«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің» қаржы
кеңесшісі:
– Ал жыл соңына дейін әскери саладағы мамандарға
арналған «Әскери баспана» бағдарламасы жұмыс істемек. Жуырда «5-10-20» бағдарламасы ашылады. Сонымен
қатар, «Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасымен» бірге оператор ретінде әлеуметтік бағдарламаларды іске асырудамыз. Мемлекет тарапынан
жастарға арналған «Жас отбасы», «Алматы жастары»
атты арнайы бағдарлама бар. Ол арқылы жастардың
аз ғана мөлшерде алғашқы жарна жинап, төмен пайызбен несиеге баспана алуына
болады. Меніңше, мұндай бағдарламалар баспана мәселесін қарапайым халыққа қолжетімді етудің алғышарттары.

Дәулет ТӨЛЕУТАЙҰЛЫ,
Баспана мәселесін жазатын блогер, экономист:
– Ал, қазіргі салынып жатқан көппәтерлі үйлердің керек-жарағы шетелден
келген. Ол бізге тиімсіз. Сондықтан, тұрғын үй салуға қажет барлық материалдарды шығаратын өндіріс орындарын ашсақ ұтарымыз көп. Сол кезде ғана баспана
қолжетімді болады.
Жаңадан құрылатын «Отбасы банкі» баспана мәселесін толыққанды шешеді
деп ойламаймын. Дегенмен, жеңілдіктер жасалуы мүмкін. Егер «7-20-25», «Баспана
хит» тағы басқа бағдарламалар арқылы жылына кем дегенде 100-150 мың азаматты баспаналы қылатын болсақ, жақсы нәтижеге қол жеткізгеніміз.
Қазір нарықтық экономика үстемдік құрған заман. Баспаналы болу үшін қосымша табыс көзі де болу керек. Сіз тек айлыққа өмір сүретін болсаңыз, әрине, бірден баспанаға қол жеткізу қиын.
Сондықтан, кез келген адамда қаржылық сауаттылық пен ақша жинаудың тәртібі болуы қажет.
Сауалнаманы дайындаған Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ
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БОЛАШАҚТЫҢ
БҰЛЖЫМАС БАҒДАРЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Кеңестік Конституция ескі әкімшілік,
ә м і р ш і л д і к е р еж ел е р і н е , к ө б і н е с е
кеңестік демократия қағидаларына негізделгендіктен, жаңа қоғам өмірінің талабына жауап бере алмады. Онда адам
құқықтары мен бостандықтары, оларды
жүзеге асыру қағидалары, мемлекеттік
өкімет билігін жүзеге асыру нысандары,
басқару саласындағы демократиялық
институттардың қызметі жете көрсетілмеді. Сонымен қатар, Президентті ел
ішіндегі және халықа ралық қатынас
тардағы Республика өкілі дегеніне қарамастан Жоғарғы Кеңесті Қазақстан
Республикасының ең жоғары өкілді органы деп жариялады. Осылайша, елде
қосбиліктік ахуал қалыптасты. Кейінгі
оқиғалар – Жоғарғы Кеңестің екі мәрте
тарқатылуы, жергілікті кеңестердің өзінөзі тарқатуы, заң шығарушы және атқарушы билік органдарының үйлесімді
ырғағын таппауы елімізде Президенттік
биліктің күшейтілуін қажетсінді. Бұл
мән-жайлар одан арғы саяси және
экономикалық жаңғырудың объективтік
қажеттілігін, Қазақстанның қоғамдық
саяси дамудың жаңа кезеңіне енуіне
конституциялық бетбұрыс жүргізу керектігін көрсетті. Сөйтіп, 1995 жылы
жалпы халықтың талқылауынан өтіп,
бүкілхалықтық референдум арқылы
Қазақстан Республикасының жаңа Ата
Заңы қабылданды.
Ата Заңымыздың авторы бүкіл Қазақстан халқы болса, ал, оның дем беру
шісі әрі бастаушысы, оның қабылдануы-

«Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», Тәуке
ханның «Жеті жарғысының» заңды мұрагері саналатын Ата Заңымыз мемлекетіміздің басты ұйытқысы болып табылады. Сонау 1995
жылы референдумда қабылданған құқықтық құжат еліміздегі бүкіл
заңдардың негізі, түп-тамыры.
Конституциямыз миллиондар сүзгісінен өтті. Тіпті, Ата Заңымыз
ды талқылауға 3 млн 345 мың отандасымыз бен беделді заңгерлерден бөлек, Францияның Конституциялық кеңесінің өкілдері,
Ресей зерттеу орталығының заңгерлері жобалық жұмыстың жоғары
талқылау шараларына белсенді қатысты. 9 тарау мен 98 баптан
тұратын Конституцияда заң шығарушы, атқарушы, сот билігі белгіленді. Еліміздің ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі,
құқықтары мен бостандықтары екені маңызды құжаттың алғашқы
бабында-ақ «Тайға таңба басқандай» таңбаланды. 17-бапта адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайтындығы, ешкімді азаптауға, оған
зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе адамдық
қадір-қасиетін қорлайтындай жәбір көрсетуге не жазалауға болмайтындығы жазылған. Ал, 14-баптың 2-бөлігінде тегіне, әлеуметтік,
лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына,
тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай
кемсітуге болмайтындығы нақтылана түсті. Осы орайда, құшағы
кең, көңілі дархан ұлан-ғайыр елімізде қаншама ұлт өкілдерімен
бірге бірлігіміз жарасып, «Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып»
ауызбіршілікте тату-тәтті өмір сүріп жатқанымызды мақтанышпен
атап өтемін.
Санаулы уақыттың ішінде демократиялық, зайырлы, құқықтық
және әлеуметтік мемлекет ретінде өзін орнықтырған еліміз бүгінде
бірлігімен, татулығымен әлемге танылды. Елбасы Н.Назарбаев
«Күллі халықтың талқысынан өтіп, ел игілігіне айналған Ата Заңымыз біздің мемлекетіміздің басты төлқұжаты болып саналады.
Конституция – арайлы азаттығымыздың айғағы, жарқын болашағымыздың бұлжымас бағдары. Ол елдігіміздің алтын арқауы, толағай
табыстарымыздың бастау қайнары», – деген еді. Сондықтан,
қоғамға қорған, болашағымызға бағдар болған Ата Заңымызды,
яғни төлқұжатымызды көзіміздің қарашығындай қорғау бәріміздің
ортақ міндетіміз.

М.НАҒАШЫБАЕВ,
Атырау қаласы №2 сотының төрағасы

АТА ЗАҢНЫҢ АВТОРЫ –

Назгүл САМЕНДИРОВА,
Ақтау қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының
кеңсе меңгерушісі

ХАЛЫҚ

на, ондағы ережелердің мемлекетіміздің
демократиялық, зайырлы, құқықтық және
әлеуметтік мемлекет ретінде қалыптасуына орасан зор күш жұмсаған – Елбасымыз.
Конституция – мемлекет өміріндегі
үдерістерді реттейтін басты әрі негізгі құжат. Мемлекеттің өсіп-өркендеп, қарыш
тап дамуына тікелей ықпал ететін де осы
– Ата Заң. Еліміздің басты төлқұжаты –
Ата Заңымызда азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын, тіптен жеке мүдделерін де қорғау қаралған.
«Қазақстан Респуликасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам
және оның өмірі, құқықтары мен бос
тандықтары» – деген қағида бекітілді.
Еліміздегі биліктің үш тармағы: атқарушы, заң шығарушы, сот билігінің рөлі
айқындалып, екі палаталы Парламент,
Президенттің құзыры мен міндеттері, сот
билігінің өкілеттігі жіктеліп, осы Конституцияда реттелді.
Конституцияға енгізілген маңызды
өзгерістердің бірі – сот жүйесін әлемдегі
озық үлгілерге лайықты жетілдіру болды.
Конституцияның маңызы мен рөлін
күшейту мемлекеттегі құқықтық саланы
дамытудың заңды тенденциясы болып
табылады. Республикада Жоғарғы Сот
бас болып, бірегей соттық жүйе құрылып,
бірыңғай соттық тәжірибе орнатылып,
кадрлық саясат жүргізілді деуге себепші
болды. Сонымен қатар, әлеуметтік салаға бағытталған нарықтық экономиканы, соның ішінде зейнетақымен қамтамасыз етуді, тұрғын үй қатынастарын,
білім беру мен денсаулық сақтауды және
өзге де маңызды әлеуметтік салаларды
іргелі түрде реформалауға тың серпін
берілді. Әлемді шарпыған қаржы-экономикалық дағдарысқа қарамастан,
Қазақстанның бюджет қызметкерлеріне
төленетін әлеуметтік төлемдер мен
еңбекақыны көбейту жөніндегі барлық
міндеттемелері орындалуда. Елімізде

саяси және әлеуметтік тұрақтылықтың
арқасында алаңсыз еңбек етуге барлық
жағдай жасалуда және еліміздің әлеуметтік саласы мемлекет басшысының
ұдайы басты назарында.
Сот жүйесінің жалпы дамуында Ата
Заңның маңызы ерекше. 2000 жылғы
желтоқсанның 25-інде қабылданған «Сот
жүйесі және судьялардың мәртебесі
туралы» Қазақстан Республикасының
Конституциялық заңында сот жүйесінің
дамуына бағытталған бірқатар қағидалар
қамтылып, сот саласындағы құқықтық
реформаға тың серпін берді. Аталмыш
заң сот төрелігін атқарудың қағидаларын
одан әрі дамытуға мүмкіншілік жасап,
судьялардың тәуелсіздігін, оларға жасалатын әлеуметтік кепілдерді айғақтап,
қоғамдағы статустарының ерекшеліктерін
бекітті.
Ең бастысы, адам өмірінің құндылығы
мойындалды. Әркімнің өмір сүрудегі
құқығы ескеріліп, Конституцияға тиісті өзгерістер енгізілді. Соған сәйкес, елімізде
адамды аса қатал жазаға тарту қысқартылды. Өлім жазасы – тек соғыс уақытында және террористік әрекеттерге
жататын қылмыстарға, немесе көптеген
адамдардың қазасына соқтырған аса
ауыр қылмыстарға қатысты ақтық шара
ретінде қарастырылды.
Конституциялық нормаларға сәйкес
қылмыстық сот iсiн жүргiзуді алқабилердiң қатысуымен жүзеге асыру институты қолданысқа енгізіліп, 2006 жылдың
16 қаңтарында «Алқабилер туралы»
және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне алқабилердің
қатысуымен қылмыстық сот ісін жүргізу
мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» заңдар қабылданып, аса ауыр қылмыстық істерді
қарау алқабилердің қатысуымен жүзеге
асырылады. Сондай-ақ, Қазақстанның
сот жүйесін реформалауға қатысты Конс
титуцияға енгізілген түзетулердің нәтижесінде сот азаматтардың құқықтарын
қорғаудың қуатты тетігіне, соның ішінде

Дерек пен дәйек

ЖЕМҚОРЛАРДЫҢ КӨШІН ПОЛИЦЕЙЛЕР
БАСТАП ТҰР

«күзетпен ұстау» тағы басқа бұлтартпау
шаралары соттың санкциялауы арқылы
жасалу құқығына ие болды.
Анықтау мен алдын ала тергеудің сот
пен прокуратурадан бөлінуін қарастыратын конституциялық норманың алынып
тасталуы тергеу іс-әрекеттерін және
азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектейтін жедел-іздестіру шараларын санкциялауды
соттардың құзыретіне беру жолымен қылмыстық іс жүргізудің сотқа дейінгі сатысында сот бақылауының шегін кеңейтуге
мүмкіндік берді.
Сот жүйесін одан әрі жетілдіру мақсатында облыстық және оған теңестірілген
қалаларда қаржылық, экономикалық,
әкімшілік, кәмелетке толмағандар істері
жөніндегі және басқа да мамандандырылған соттар институтын дамыту мәселесі қарастырылды. Жаңашылдықты
мемлекеттің адам құқығын қорғау төңірегіндегі жалпыға танымал стандарттарға
жақындауының аса маңызды бөлігі деп
білу керек. Бұл соттық бақылауды кеңейтудің және алдын ала зерттеу жүргізу
кепілдігін енгізудің алғашқы қадамы. Бүгінгі күні елдегі сот жүйесі Конституцияға
сәйкес, әрі қарай дамуға бағытталған
шараларды жүзеге асырып жатыр. Қазір
сот жүйесі қоғамның тұрақты, сенімді
құқықтық кепілдігіне айналды деп айтуға
болады.
Ата З а ңымызда қарастырылған
құқықт ар мен еркіндіктердің жүзеге
асуын қолдап, бағалауымыз керек. Егер
біз ұрпаққа бала жастан ұлтжандылық
қасиетті дарыта алсақ, әрбір азаматымыз еліміздің патриоты болып шығатыны
хақ. Сонда ғана біз қоғамның шынайы
конституциялық келбетін ажарландырып, жаңа конституциялық мәдениетті
қалыптастырамыз. Мәдениеттілік, отансүйгіштік, ұлтжандылық әрбір отбасындағы тәрбие шеңберінен бастау алса,
әділдік пен заңдылықтың күретамыры
– Ата Заңымыздың қайнарынан қуат
алады.

КӨЗҚАРАС

ОТАН ҚОРҒАУ –
ҚАСИЕТТІ ПАРЫЗ
Қазақстан Республикасының Конституциясы – қоғамдық қатынас
тардың барлық саласын реттейтін басты нормативтік құқықтық акт.
Ата Заң қабылданған 25
жыл ішінде жеткен жетістіктер аз емес. Бас құжаттың
1-бабында Қазақс тан Рес
публикасы өзін демократия
лық, зайырлы, құқықтық және
әлеуметтік мемлекет ретінде
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және
адамның өмірі, құқықтары
мен бостандықтары деп көрсетілген.
Адам тумысынан өзіне қажетті құқықтар мен бостандықтарға ие. Ал, ол өз мемлекетінің азаматтығын алғаннан
кейін азаматтық құқықтарға ие
болып, тиісті міндеттерді қоса
атқаруға тиіс. Конституцияда
Нұртай СМАҒҰЛОВ,
адамды қастерлеу, құрметтеу,
Ақмола облысы бойынша
адамгершілік сезімдеріне үлСоттар әкімшісінің жетекші
кен маңыз берілген.
маманы
Ата Заңның 7-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Мемлекеттік тілді білу, оны
дамыту әрбір азаматтың міндеті болып табылады. Қазіргі таңда
қазақ тілін білгісі, үйренгісі келетін адамдарға барлық жағдайлар
жасалған.
Азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін білім алуына
кепілдік беріледі. Ал, орта білім алу Конституция бойынша міндетті
деп танылған.
Республика азаматтарының құқығы мен міндеттерін сөз еткенде,
екі мәселені ерекше атап өтуге болады. Бірі – заңды түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу
әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады, екіншісі – Отан қорғау
әрбір азаматтың қасиетті парызы.
Конституция қабылдағаннан соң оны мүлтіксіз орындауды,
қалың көпшіліктің Ата Заңды жаппай мойындауын, іштей түйсініп
сезінуін, өз өмірінің басты ережесіне айналдыруын қамтамасыз
ету қажет.

Батыс Қазақстан облысында сыбайлас жемқорлық дерегі бо
йынша 21 адам сотталған, оның ішінде 8 адам пара бергені үшін жа
уапқа тартылған. Облыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қыз
мет департаменті 2020 жылдың 6 айында 98 қылмысты тіркеген.
Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының ішінде жиі кездескені –
парақорлық болып тұр. Ол бойынша 77 дерек анықталып, барлық
қозғалған істердің 78,6 пайызын құраған. Бұдан кейінгі кезекте
– ұрлық пен алаяқтық деректері. Олар бойынша жиырма дерек
анықталған, бұл 20,4 пайызды құрайды. «Биыл жыл басынан бері
120 сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстық іс қаралып,
оның 66-сы сотқа жолданған. Аяқталған қылмыстық істер бойын
ша келтірілген зиянның жалпы мөлшері 612 млн теңгені құрайды,
оның ішінде қазіргі таңда 607,7 млн теңгесі өтелді», – деп хабар
лайды ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің
БҚО бойынша департаменті басшысының орынбасары Нұрдәулет
Сәмет.
Облыста аталған кезеңде тіркелген сыбайлас жемқорлық
қылмыстары үшін 21 тұлға сотталған, оның ішінде екі адам
бас бостандығынан айырылып, бір адамның бас бостандығы
шектелген, ал 18, адам 27 млн теңгеден астам сомада айыппұл

төлепті. Әрі қарай тарқататын болсақ, бұлардың ішінде бір адам
– қарамағындағы адамдардан қызмет бабын жоғарылатқаны үшін
пара алған Қорғаныс министрлігінің қызметкері, ол 6 млн теңге
көлемінде айыппұл төлеп, сотталды. Тағы тоғыз адам – ішкі істер
органдарының қызметкерлері. Жол қозғалысы ережелерін бұзған
жүргізушілерден пара алғаны үшін жауапқа тартылған тұлғаларға
әртүрлі айыппұл салынған.
Бұдан бөлек, лауазымды тұлғаларға пара бергені үшін сегіз жеке
тұлға сотталған. Оның ішінде, бір адам Орал қаласы әкімі аппара
тының қызметкерлеріне 2 200 000 теңге сомасында пара бергені
үшін істі болған. Қысқаша айтқанда, биыл Батыс Қазақстан облы
сындағы сыбайлас жемқорлық қылмыстарының ең көп саны ішкі
істер органдарының қызметкерлеріне, атап айтқанда патрульдік
полиция батальонына қатысты тіркеліпті. Бұдан бөлек, Нұрдәу
лет Сәметтің айтуынша, осы жылы ҚР Үкіметінің «Сыбайлас
жемқорлық фактілері туралы хабарлаған тұлғаларды ынталан
дыру туралы» қаулысы аясында облыстың бес тұрғыны жалпы
сомасы 928 мың теңге болатын сыйақы алған.
Құралай ҚУАТОВА
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ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ
(Соңы. Басы 1-бетте)
«Уақыт» алғашқы қар түскенде балалар жұмарлап ойнайтын қар жентегі
сықылды, домалатқан сайын өсе береді, өсе береді; уақыт «жентегі» өскен
сайын мәтіннің де мағынасы соған
орай ашыла береді, ашыла береді.
Орыс ақыны Сергей Есениннің «лицом
к лицу лица не увидать» дегені сол.
Немесе орыс тілінде «большое видится на расстоянии» деген ғажап сөз
бар. Осының бәрі уақыт өткен сайын
мәтіннің ашыла түсетінін меңзейді.
– Бір сұхбатыңызда «Абайды тану – Абайды жаттау емес»
депсіз. Бірақ, қазір Абай жолын
оқымай, қара сөзінің мән-мағынасын түсінбей жатып, Абайдың
бір-екі өлеңін жатқа айтып, жаппай желіге салуды челленджге
айналдырып алдық қой.
– Абай өз өлеңдерінің ішкі сырына
бойламай тек «сыртын естіп таңданатындарды» надандар қатарына
жатқызады:
«Не пайда бар – мың надан,
Сыртын естіп таңдансын.
Онан-дағы бір есті,
Ішкі сырын аңғарсын», – деген.
Сондықтан, Абайды түсіну үшін
оның өлеңдерінің «ішкі сырына» ене
білу шарт. Ол үшін Абайды «құлақпен
қармамай, жүрекпен тыңдай» білу
керек. Сол кезде ғана Абай ілімі адамның жүрегіне сіңіп, оның жан-дүниесін
өзгерте бастайды, адамның ішкі әлеміне енбей сыртында жүретін «пайдасыз
білімге» емес, адамның мінез-құлқын
өзгертетін, өзгерте отырып оның болмысын ашатын «пайдалы білімге»
айналады.
– Ақын айтқан «бес дұшпан»
көп ш іл ігімізді ң бо йымыз да
бар. Өсек пен өтірікке, мақтаншақтыққа жақынбыз, еріншектігіміз де жоқ емес. Сонымызға қарамай, бос нәрсеге ақша
шашатын даңғазалығымыз да
бар. Абайды танып білу үшін
алдымен осы бес дұшпаннан
арылу керек шығар.
– Ислам дінінің аясында пайда
болған ғажайып мәдениетте «кім

Омар ЖӘЛЕЛ,
абайтанушы, филология ғылымдарының кандидаты:

«АБАЙДЫ ТОЛЫҚ ТАНЫП,
БІЛДІМ ДЕУ – ӘБЕСТІК»

нәпсісін (өзін) таныса, Раббысын таниды» деген асыл сөз бар. Абай өзін
(нәпсісін) таныған адам, сол арқылы
Раббысын (Құдай Тағаланы) таныған.
Танығандықтан да нәпсіге тән өсек,
өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал
шашпақты адамның «бес дұшпаны»
деп жариялап, олардан аулақ болуға
шақырған. Бұл «бес дұшпан» біздің
бойымызда бар, олардан құтылдық
деп айта алмаймыз. Оларды танып,
олармен күресу үшін үлкен рухани
мектептен өту керек. Өкінішке қарай,
бізде ондай мектеп атымен жоқ. Ол
мектепті руханиятта – «мінез түзету
ілімі» деп атайды. Абай сол мектептің,
«мінез түзету ілімін» үйрететін мектептің көрнекті өкілі.
– Сіз өз тренингтеріңізде отбасы туралы көп айтады екенсіз.
Қазір үйлену оңай, үй болу қиын
болып кетті. Отбасын сақтап қалудың құпиясы қандай?
– Отбасын сақтап қалудың құпиясы
біреу-ақ – адам теңіне қосылуы керек.
Қазақта «Тең теңімен, тезек қабымен»
деген қанатты сөз бар. Осы аталы
сөзде «жарасады» деген сөз жасырын тұр. Егер қазіргі жастар жараспай
жатса, өз теңін тани алмағаны. Өз
теңін тапқан жастар ешқашан, қандай
қиындық болса да, ажыраспайды, барлық кездесетін мәселелерді бірлесе
отырып шешеді, өмірдің барлық өткелдерінен аман-есен өтеді. Төзімді, шыдамды, сабырлы болады. Сондықтан
да, жастарды біржақты кінәлай бермей, оларға өз теңін табуға көмектесу
қажет, көмек қолын созу керек.
– Бір сөзіңізде «Қазіргі қазақ
Кенесары ханмен тең, басы жоқ,

тық» деп қазақ тегін айтпаса керек. Кез
келген нәрсе сізге ашылуы үшін сол
нәрсеге деген махаббат керек. Абай
айтқандай, «Адамшылықтың алды –
махаббат, ғаделет сезім. Бұлардың
керек емес жері жоқ, кіріспейтұғын да
жері жоқ». Сол сықылды кітапқа да
махаббат сезімі керек. Сонда ғана ол
сізге ашылып, жүрегіңізге сіңеді, ал
жүрекке сіңген нәрсе ешқашан ұмытылмайды.
– Аб а й е рт е ж а с т а н ә д і л
шешім шығару ісіне араласқан.
Ал, қазір әділ шешім шығаратын адамдардың да ардан аттап кететін кездері жиі болады.
Хакімнің бойындағы асыл қасиетті қазіргінің билерінің бойына
қайтсек дарыта аламыз?

денесі бар» дедіңіз. Басымызды
қалай қайтара аламыз?

бейім. Сонда билікте сау адам
қалмағаны ма?

– «Кенесарының басы» ол – символ. Біздің бостандығымыздың символы. Қазақтың соңғы ханының басы
шабылғанда қазақ еркіндігінен, бос
тандығынан айырылды. Кенесарының басын кесіп алуы – қазақтың
Ресей империясының отарына толық
айналғанының белгісі еді. Енді біз
ешкімнен қорықпай, үрікпей, отар
болғанымызды (құл болғанымызды)
мойындап, отарсыздану процесін
басымыздан кешіргенде ғана «Кенесарының басы» қайтады, қазақтың
жоғалғаны табылып, өшкені жанады,
сонда ғана қазақ есін жиып, етегін
жабады.

– Биліктің орысша сөйлеуі – әлі
отарсызд анбағанымыздың көрінісі.
Отарлық феномені бізде әлі сана сарабынан өткізілген жоқ. Отарлаудың
ұлт руханиятына тигізетін зардаптары
мен зияны әлі сараланған жоқ. Ондай
елді жаңартатын тектоникалық қозғалысты атқаруға, өкінішке қарай, қазақ
қоғамы қауқарсыз болып тұр. Отарсызданбаған, кеселді, ауру қоғамның өзін
құл қылған метраполияның тілінде
сөйлеуі заңды құбылыс деп білемін.

– «Сау адам – орысша сөйлемейді» дейсіз. Қазір жастар
түгілі, біздің билік те орысшаға

– Абай айтқан «артық білім кітапта» деген қағида менің өмірлік ұстанымым. «Жаман достан, жақсы кітап ар-

– Рухани бай адамдардың
бірісіз. Сіз осы кітаппен тамақтанасыз ба?

– Кез келген нәрсе – сұранысқа
байланысты. Халық өзі сайламаған,
халық өзі лайықты деп таппаған, жоғарыдан тағайындалған адамнан бидің
қасиетін күту күлкілі нәрсе.
– Сізді қазіргі қоғамда не мазалайды?
– Мені мазалайтын бір-ақ нәрсе
– қалай ел болып қаламыз, қалайша
мемлекеттігімізді сақтап қала аламыз;
өзінің елдігін, мемлекеттігін сақтап қалуға сын сағатта халықтың күш-қуаты
жете ме, әлде жетпей ме? Өз тағдыры
өзінің ғана қолында екенін түсінетін
уақыт жетті ме, әлде жетпеді ме? Міне,
осы ой маза бермейтіні рас.
– Уақыт тауып ой бөліскеніңізге рақмет!
Әңгімелескен
Жадыра МҮСІЛІМ

ТАҒЫЛЫМ

А

БАЙДЫҢ ПОЭЗИЯСЫНА, КӨРКЕМ ӘЛЕМІНЕ ҮҢІЛГЕН САЙЫН, ЖАНЫҢ
ТЕБІРЕНІП, СЕЗІМ КӨКЖИЕГІҢ КЕҢЕЙІП, БАР БОЛМЫСЫҢ СӨЗБЕН АЙТЫП ЖЕТКІЗЕ АЛМАЙТЫНДАЙ ЛӘЗЗАТ АЛАДЫ. БҰЛ РЕТТЕ АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН «...ӨМІРДІҢ ҮЗІЛІП ТҮСКЕН МӨЛДІР ТАМШЫСЫНДАЙ, БӨЛШЕГІНДЕЙ» ДЕП БАҒАЛАСА БОЛАДЫ.

«АДАМЗАТТЫҢ
БӘРІН СҮЙ,
БАУЫРЫМ
ДЕП...»
Қыдырбек ӘЛҚОЖАЕВ,
Нұр-Сұлтан қаласының
қылмыстық істер жөніндегі
мамандандырылған
ауданаралық сотының
судьясы, ф.ғ.к., доцент

Бар сұлулықты, эстетикалық көркемдікті бо
йына жинаған Абайдың өлең жолдары кімді де
болса, рухани биіктерге, іңкәрлікке тәрбиелейді.
Сондықтан, Исламның құндылықтары да ақиық
ақынның сөз шеберлігі арқасында, парасаттылығы арқасында ерекше сұлуланып, өзгеше
асқақтанып, қанат жая самғаған. Әр ұғым, әр
қағида бүкіл адамзаттың үлкен жүрегіне жол тауып, жадында мәңгілік сақталатындай орныққан.
Образды теңеудің биігіне көтерілген Абайдың
өлең жолдары Алла Тағала мен адамды байланыстыратын көзге көрінбес тазалықтың, сұлулықтың, үйлесімділіктің жолын сызып бергендей:
«Сылдырлап өңкей келісім
Тас бұлақтың суындай,

Кірлеген жүрек өз ішін
Тұра алмас әсте жуынбай.
Тәңірінің күні жарқырап,
Ұйқыдан көңіл ашар көз...»
Осы өлең жолдары барлығымызды өзгеше бір
күйге бөлейді. Себебі, барша адамзаттың бойында оянып жатқан, сол айтылып кеткен, талай
айтыла жататын, эстетикалық негізін құрайтын
тазалыққа, пәктікке, биіктікке деген құштарлық,
әсемдікке деген құмарлық желі әрқайсысымызды
еріксіз шарпып өтеді. Өзіңіздің шуақты күнде,
таңертең бір әдемі көңіл-күймен «ұйқыдан»
оянған кезіңізді еске түсіретін болсаңыз, бар ішкі
мейіріңізді, шапағатыңызды сезетін шағыңызды
оңай елестете аларсыз. Абайдың даналығы да

сол мезетті дәл тауып жырлауында болар, сол
арқылы адам жанын эстетикалық ләззатқа баулуы болар.
«...Көркем шығарма аяғы аспаннан салбырап
түсе қалмайды, бұл – эстетиканың белгілі шындығы. Талант, тәжірибе, біліммен қоса, ең басты
ең негізгі, ең шешуші фактор жазушының дүниетанымын, санасын қалыптастыратын өскен орта,
әлеуметтік қоршау. Тақырып беретін де, образ
ұсынатын да сол орта, сол қоршау» – деген белгілі ғалым-зерттеуші Р.Нұрғалидің тұжырымына
сүйене отырып, Абай мен Ислам арасындағы сабақтастықтың алыну себебін түсіндіруге болар.
Ақынның өмір сүру шарты – таным мен
сенімге, сезім мен парасатқа қатар құрылатындықтан, Абай да күнделікті тіршіліктен жоғары
тұратын пәлсапалы мәселелерді, биік ұғымдарды тақырып етеді.
Ұлы философ ақынның ой өрісінің биіктігі,
асқақтығы, дүниетаным кеңдігі, парасат заңғарлығы әр тұжырымды растап қана қоймай, оған
өзіндік қолтаңбасымен образды көркемдік сыйлаған.
«...Жүректің ақыл суаты
Махаббат қылса тәңірі үшін...», – деген
ойларындағы эстетикалық образдылықтың бір
сипатын құрар бұл жолдар – ақынның ақындығын
танытатын, оның қазақ халқының тыныс-тіршілігі арқылы жоғары пәлсапалық мәселелерді
шешетін даралық қасиетінің бірі. Әр жүрекке
жететіндей, әр сана-түйсік қабылдайтындай
таңдалған бұл теңеулер нағыз эстетикалық танымның динамикалы көрінісін құрайды, жекеден
жалпыға, қарапайымнан күрделіге қарай өрбіген
ұғымдық көкжиектер адам бойындағы рухани
қасиеттердің «азығы» іспеттес. Жүректен барлық нәрсе бастау алады, ал, жүрек ақылдан нәр
алып сусындаса, ақылға шөлін қандырса, ол жан
сұлулығының қайнар көзіне айналады.
Абайдың эстетикалық талғамы өте жоғары,
оны әсіресе, адамның адами қасиеттерін саралайтын өлең жолдарынан, қара сөздерінен анық
байқауға болады. Өйткені, ақынның эстетикалық
жеке басының қағидаттары бүкіл адамзаттың
шартты қасиеттерін тұжырымдайды.
Абай жаратылысы мен оның мінез-құлқы
арасындағы сабақтасқан тұтастықты жүргізуді
мақсат еткендей, «адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» деуі биік эстетикалық-моральдық
қағидаттардың жиынтығын құрап тұрған жоқ па?!
Айтылып та, жырланып та жүрген биік эстетикалық категориялар желісі осы жолға сыйып кеткендей, бүкіл адамгершіліктің, қайырымдылық
пен ізгіліктің, кішіпейілділіктің негізі осында
шоғырланғандай.
Соған дәлел ретінде Абай келесі өлең жолдарында былай дейді:

«Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті.
Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп,
Және Хақ жолы осы деп әділетті.
Осы үш сүю болады имани гүл,
Иманның асылы үш деп сен тахқиқ біл...»
Бұл үш сүюді М.Әуезов «адамгершілік турасындағы үгіті», «мораль философиясы» деп
бағалайды. Сол сияқты М.Мырзахметов «Абай
және Шығыс» деген еңбегінің «Абай танымындағы үш сүю» деп берілген бөлімінде бұл
үш сүюге төмендегідей анықтама береді: «...
жаратушысын жаралған пендесі махаббатпен
сүюі керек дейтін мағынасындағы бірінші сүюді
көреміз. Екінші сүю – немесе ақын шығармаларында бастан аяқ үзіліссіз таратылатын басты
ой желісі «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп»
ат қойып, айдар тағуында жатыр. Абайдың
«Және хақ жолы осы деп әділетті» – деген отыз
сегізінші сөзіндегі нақылия, ғақылия дәлелдерге сүйене отырып ұсынатын ғадаләт ұғымына
іліктесетін үшінші сүюді көреміз. Ал, Ғ.Есімов
«Хакім Абай» еңбегінде «имани гүлді» яғни
«үш сүюді» былай таратады: «Ақынның айтып
отырған бірінші сүюі: «Сенде сүй ол Алланы
жаннан тәтті». Яғни, әңгіме Алла Тағаланы
сүю туралы. Екіншіден: «Адамзаттың бәрін сүй
бауырым деп». Мәселе, бүкіл адам баласын
дініне, тіліне, түр-түсіне қарамай сүю керек,
үшіншіден: «Алланы, адамзатты сүю дәстүрін
хақ жолы, әділеттілік деп, әділеттілікті сүю
дейді».
Біздің пайымдауымызша Абай айтып отыр
ған «имани гүл» мәселесіне қатысты ұстанымымыз өзгешелеу. «Абай танымындағы имани
гүлдің үш сүюі»: бірінші сүюді «Махаббатпен
жаратқан адамзатты – Аллаға тән», – деп танимыз, махаббаттың синонимі сүйіспеншілік, осы
ретте өлеңнің екінші жолындағы «сен де сүй»
деп осы сүю әрекетінің сізге дейін де жасалғанын меңзеп отыр, сонан соң «...жаратушысын
жаралған пендесінің махаббатпен сүюі» дейтін
мағынасындағы екінші сүюді көреміз. Үшінші
сүю, немесе ақын шығармаларында бастан
аяқ үзіліссіз таратылатын басты ой желісі
«Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» «адамды
сүю» дейтін ислам идеологиясынан, философиясынан алынған концепциясын аңғарамыз.
Абайдың «Және хақ жолы осы деп әділетті» –
деуі «үш имани гүлге» қатысты «үш сүюді» де
қамтиды деп танимыз.
Сондықтан, Абайдың эстетикалық қабылдауының ең биік көрсеткіші – эстетикалық идеал.
Барша жақсылық арқылы ақын өз жанының, ішкі
сана мен сезім түйсігінің сұрыптауынан өткен
бүкіл эстетикалық категориялардың шоғырланған шыңын байқататын бейнені сұрыптады.
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СҰҚ СЕМІРМЕЙДІ, ПАРАҚОР БАЙЫМАЙДЫ

Қылмыс объектісін дұрыс анықтау
д ы ң те о р и я л ы қ ж ә н е п р а к т и к а лық мәні өте зор. Демек, объектіні
анықтау қылмыстың мәнін анықтау
ға қылмыстық-құқықтық нормалардың жұмыс істеу шекарасын табуға,
әрекетті дұрыс сипаттауға көмегін
тигізеді, сонымен қатар, оларды ұқсас
құрамдардан ажыратуға көмектеседі.
Кеңестік одан кейін Қазақстан қылмыстық құқық теориясы өзінің өмір сүрген кезінен бастап қылмыс объектісі
әрқашан да белгілі бір қоғамдық қатынастар болып табылады деген ұғымды
ұстанып келді. Көптеген авторлар қылмыс объектісі жайлы осындай ұғымның принципиальды маңыздылығының астын сызып, олардың кез келген
қылмыстық қол сұғудың әлеуметтік
мәні мен қоғамдық қауіптілігін дұрыс
түсінуі үшін ерекшелігін атап көрсетеді.
Қылмыстық құқық теориясында
қылмыс объектісін үш сатылы жүйелеу кең таралды. Бұл жүйені ең
бірінші 1938 жылы В.Д.Меньшагин
ұсынды және көптеген жылдар бойы
ешқандай күдік тудырмады. Бірінші
рет оны Б.С.Никифоров сынады, ал,
кейінірек басқа да ғалымдар осы
сынға қосылды. Әдебиетте қылмыс
объектісін 4 сатылы жүйелеуге көшуге
бірнеше рет ұсыныс жасалды. Ресей
Федерациясы Қылмыстық кодексінің
1997 жылғы құрылымының Ерекше
бөлімінде тек тарауларға ғана емес,
сонымен қатар, бөлімдерге бөлінумен
4 сатылы жүйеге өтуге мүмкіндік берді.
Қазақстан Республикасындағы ҚК
құрылымы бойынша парақорлықтың
объектісіне мемлекеттік биліктің дұрыс
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
қоғамдық қатынастар жиынтығы деген
анықтама беруге болады. Бұл жерде
мәселе мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының
арақатынасы жайлы, нақты айтқанда –
жергілікті өзін-өзі басқарудың құқықтық
табиғатын анықтауда болып отыр.
Заң әдебиетінде жергілікті өзін-өзі
басқару мемлекеттік биліктің бір бөлігі
болып табылады деген көзқарас бірте-бірте бекіп келеді. Атап айтқанда,
М.В.Баглай бұл көзқарасты жергілікті
өзін-өзі басқару органдары мемлекеттен шығады, себебі, олар конституция
мен заңға сәйкес жұмыс істейді деп
негіздейді. Бұл егеменді билік емес
және ол оның шегінен шығып кете алмайды. Әрбір азамат жергілікті өзін-өзі
басқару органдарын құруға қатысады,
бірақ, бұл азамат бүкіл Қазақстанның
конституциялық құқығының субъектісі болып табылады, ол оның
субъект ілерінің мемлекеттік билік
органдарын құруға, бүкіл халықтық
сайлаул арға қатысады. Сондықтан
да, М.В.Баглайдың пікірі бойынша
жергілікті өзін-өзі басқару мемлекеттік
биліктің дербес бөлігі болып табылады.
«Пара» белгісі мазмұнын анықтамас бұрын, ең біріншіден, пара
түсінігін парақорлық үшін қылмыстық

Арықбай АҒЫБАЕВ,
Заң ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-нің профессоры
жауапкершілік мәселелерімен айналысып жүрген ғалымдармен немесе қылмыс объектісі жайлы жалпы
зерттеулер жүргізушілер арасындағы
түсінік бірдей емес екенін есте ұстау
керек. Кейбіреулер параны қылмыс
заты, ал, басқалары қылмыс құралы
деп есептейді. Ғалымдардың көпшілігі «пара заты» жайлы айтады, шын
мәнінде, оны қылмыс заты ретінде
түсінеді. Пара табиғатын екі түрлі
түсіну де орын алып отыр: пара беруші
үшін материалдық байлық, мақсатқа
жету құралы болып табылса, ал, пара
алушыға – пара заты болып табылады.
Біз бұл мәселені жан-жақты талдау
ды алдымызға мақсат етіп қоймаймыз,
себебі біздің пікіріміз бойынша бұл дау
біз үшін принципті емес және мұның
практикалық мәні жоқ. Осы мәселе
бойынша тек өз көзқарасымызды
білдіреміз. Егер, қылмыс заты деп
тікелей қылмыстық ықпал жасалатын
және ең бірінші кезекте зиян шегетін
заңмен қорғалатын қоғамдық қатынас
элементтерін түсінетін болсақ, онда
пара даусыз түрде қылмыс заты болып табылмайды, себебі, ол қоғамдық
қатынастар құрамына кірмейтіндіктен
қылмыс объектісінің материалдық
көрінісі болып таныла алмайды. Осы
мәселені дұрыс шешуде қылмыс заты
мен объектісі жайлы қолданыстағы
теориялық зерттеулер негізге алынуы
тиіс. Параны қылмыс затына қосуға болады. «Пара» объектінің өмір сүруінің
индексаторы болып табылады, себебі, бұл жағдайда қоғамдық қатынас
лауазым иесін паралап сатып алу
жолымен бұзылады, яғни, пара алу
жолымен бұзылады. Тек параға байланысты, кінәлі өзінің қызметтік өкілеттілігін пара беруші үшін жұмсайды.
«Пара заты» терминіне келетін

болсақ, оның қолданылуы онша дұрыс
емес. Егер біз параны қылмыс заты
ретінде қарайтын болсақ, ал, қылмыс
заңда пара алу ретінде аталады. Осы
кезде оны пара алу мәселесі немесе
«парақорлық мәселесі» деген терминді қолдану логикалық тұрғыдан дұрыс
болған болар еді. «Пара тәсілі» деген
терминді тек қана, егер «пара» сөзі
арқылы тек белгілі материалдық игіліктерді ғана емес, ол сонымен қатар,
лауазым иесіне оның қызмет бабы
бойынша жасаған қандай да бір әрекеті үшін берілетін материалдық игіліктерді түсінген жағдайда қолдануға
болады. И.Я.Козаченконың «пара»
термині бір адамның екінші бір адамға
не бергеніне бағдарланбайды, ол не
үшін беріледі және ол қалай орындалады дегенге бағдарланғаны дұрыс.
Қылмыстық заңда ақша, бағалы
қағаздар, өзге де мүлік, мүлікке құқық,
мүлік сипатындағы пара алу жайлы
айтылған. Осылайша, заңда бұл қылмыстың заты біршама нақтыланған.
Мұның, бұрынғы қолданыстағы қылмыстық заңнан айырмашылығы, парақорлық затының мүліктік сипатының
асты айқын сызылып көрсетілгендігінде. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі қылмыстық құқық
теориясымен сот практикасындағы параны мүліктік сипаттағы пайда түрінде
көрінеді дейтін позицияны ұстанды.
1884 жылы өзінің «Паралап сатып
алу жайлы» атты еңбегінде неміс
ғалымы А.Фейербах пара затына
«жалпы сезімді қанағаттандыруға
және өз пайдасына қызмет ететін,
ерекше атап айтатын болсақ, орден берем деп уәде беру, қызметі
үшін төлем ретінде сұраушының өз
денесін беруі сияқтылардың бәрі
жатуы мүмкін», – деп пікір айтқан бо-

латын. Осындай пікірлер бұрынырақ
кеңес ғалымдары арасында айтылған.
Қазіргі ғалымдардың арасында параны кең мағынада түсінуде А.К.Квициния дәйекті көзқарас ұстанды. Оның
пікірі бойынша «пара заты лауазым
иесін паралап сатып алуға болатын
және оған кез келген қызмет, байлық
(олардың материалдық немесе материалдық емес қасиетіне қарамастан)
беру арқылы ықпал етуге жататын
тәсілдердің бәрі де жатады». Соңғы
көрсетілгенге қызметте өсу, наградаға
ұсыну, жақсы рецензия, мақала немесе монография жазу, авторлыққа
қосу және т.б. жатады. А.К.Квициния
пікіріне сәйкес, қылмыстық әрекет түрлерінің кейбіреуінің қоғамдық қауіптілігі бағасын едәуір төмендетіп және шын
мәнінде парақорлық болып табылатын
көптеген әрекеттерді кылмыстық жауапкершілік шегінен тыс қалдырады.
Кейбір ғалымдар мүліктік пайда
ұғымының өзіне кең мағына береді.
Атап айтсақ, параны кінәлінің алған
пайдасы деп түсіну қажет. Осыған
байланысты негізсіз пәтер алу, мемлекеттік саяжай алу, лауазым иесіне
пайдалы жүмыс беру, жалған диплом
немесе жалған еңбек кітапшасын
беру және тағы басқаларды жекелеген жағдайларда пара заты ретінде
қарау практикасы мақұлданып және
дұрыс деп танылды. Осындай позиция әдебиетте негізделген қарсылық
тудырады. Берілген пара түсінігінің
анықтамасында нақтылық жетіспейді.
Пара, егер ол ақша немесе зат түрінде
болса, оның нақты мүліктік пайдасы
болу керек, яғни, материалдық түрінде болу керек. Лауазым иесі соңғы
жағынан алатын мүліктік сипаттағы
пайда мұндай нақтылыққа ие болмайды. Парақорлық үшін келтіретін
мысалдар бұған байыпты қарсылық
тудырады. Кезексіз пәтер алу, саяжай
алу пара болып танылуы мүмкін емес,
себебі, бұлардың ешқайсысын нақты
материалдық зат түріндегі пайдаға
келтіруге болмайды. Кейбір авторлар
параның осындай кең мағынадағы
түсінігін сынай отырып, бұл жағдайда
пара алумен лауазымдық өкілеттілікті асыра пайдалану арасындағы
айырмашылық жойылып кетеді деп
негіздеп көрсетті. Лауазым иесінің
лауазымдық өкілеттілігін пайдалана
отырып көретін пайдасының көпшілігі
лауазымдық өкілеттілікті асыра пайдалану сипатына қатысты болады.
Нәпсіқұмарлық қызметті пара заты
ретінде тану жайлы мәселе қылмыс
тық құқық теориясында көптеп қойы
лып келді. А.Приградов – Кудриннің
пікірі бойынша, егер лауазым иесі
әйел мүддесі үшін онымен жыныс
тық қатынас жасау мақсатында кез
келген бір әрекет жасаса, (немесе
жасалмаса), онда бұл әрекет пара
беру-алу деп қаралуы тиіс, себебі,
жыныстық қатынас пара ретінде көрсетілген жағдайда, онда материал-

дық құндылық пайда болуы мүмкін.
Мұндай көзқарасты көптеген ғалымдар мен сот практикасы теріске
шығарды. Бірақ, қазіргі жағдайда
бұл мәселені осылай шешу дұрыс
бола ма? Ақылы жыныстық қатынас
(жезөкшелік) секілді қызмет көрсетудің
бар екені белгілі. Бұл жанама түрде
әкімшілік заңында жезөкшелікпен
айналысуға тыйым салудан көрінеді.
Сондықтан да, егер жыныстық қатынас қызметіне ақы төленген болса,
онда олардың материалдық сипаттағы
қызмет болатыны даусыз. Егер осындай қызметті лауазым иесі оның бағасын біле тұрып қабылдаса, онда оның
әрекеті Қылмыстық кодекске сай сараланады. Делдалдық жасаған адам да
жазасыз қалмайды. Мұнда қызметтің
бағасы оған төленген ақша төлемі
болып табылады. Егер жезөкшелікпен
үнемі айналысып жүрген адам қызмет
бабында өсу мақсатында лауазым
иесімен тегін жыныстық қатынасқа
түскен жағдайда, бұл мәселе алдыңғыдай шешілуі тиіс деп есептейтін авторлардың пікірлерімен келісуге болады.
Біздің пікіріміз бойынша, бұл жерде
параның көлемі жайлы немесе нақты
айтқанда, оның ақшалай көрінісі жайлы мәселе де маңызды болып табылады. Бұрынырақта, әдебиетте параның
қылмыстық жазалауға тартуға негіз
болатын төменгі көлемін белгілеу жайлы бірнеше ұсыныс түскен. Негізінен,
мұнда бір төменгі еңбекақы жайлы айтылды. Бірақ, 1959 жылғы Қазақ ССР
ҚК-інде параның осындай төменгі мөлшері қарастырылмады, әрине, мұны
қолдауға тұрады. Парақорлықтың
қауіптілігі параның көлемінде емес,
оны лауазым иесінің өз қызмет дәрежесін пайдаланғаны үшін алғанында.
Мұндай жағдайда, пара көлеміне байланыссыз қылмыстық-құқықтық қорғау
объектісіне қол сұғу орын алады.
Сонымен қатар, заңсыз сыйлық
көлемінен толық ауытқуға болмайды.
Пара алу пайдакүнемдікті көздейтін
лауазымдық қылмыс екенін есепке
ала отырып, лауазым иесінің 100200 теңге көлемінде пара алғаны
үшін сотталуын негізді деп тануға
болмайды. Бірақ, параның өте аз мөлшерін істің басқа да жағдайларымен
қатар есепке алу қажет. Формальды
түрде пара алу белгісіне жататын
маңызы аз әрекетті анықтаудың өз
ерекшеліктері бар. Бұл қылмыстың
қоғамдық қауіптілігі бәрінен бұрын
мемлекеттік қызмет мүдделеріне
зиян келтіру болып табылады, ал,
бұл әрекеттің маңызының аздығы ең
біріншіден, қандай маңызы бар мүддеге зиян келді немесе зиян келтіру
қаупі туды деген мәселелерді ескере
отырып анықталады. Осылайша,
кінәлінің әрекетінің маңызы аздығын
анықтау барысында параның көлемі
ғана емес, ол лауазым иесінің жасаған әрекетінің барлық жағдайларының жиынтығы арқылы есептеледі.

ЖЕГІҚҰРТ
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қызметтің негізгі бағыты – сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық
бұзуш ылықтарды анықтау, жолын
кесу, ашу және тергеу жұмыстарын
жүргізу десек, бұл тұрғыда елімізде жаңа бағыттар қолға алынуда.
Мысалы, қоғамның қазіргі жағдайы
мен қажеттіліктерін ескере отырып,
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы ҚР Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қызмет) болып қайта құрылды. Бес
институционалдық реформаны жүзеге асыруға бағытталған «100 нақты
қадам» ұлт жоспарының 13-қадамы
тұтастай сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге арналды. Бұған
қоса «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы» және «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік қызмет
туралы» заңдары мен «Қазақстан Рес
публикасының 2015–2025 жылдарға
арналған сыбайлас жемқорлыққа
қарсы стратегиясы» жұмыс істеуде.
Алайда, тек біздің елімізді емес,
бүкіл әлемді алаңдатып отырған сыбайлас жемқорлық әрекеттері мемлекеттік қызметтің барлық саласында көрініс беруде. «Transparensy
International Kazakhstan» ҚК жүргізген
зерттеуге сай, еліміздегі сыбайлас
жемқорлыққа жол беру фактілері
арасында ең жиі кездесетіндер – жер
қатынастары саласы, салық қызметі,
өртке қарсы қызмет, кеден, ішкі істер

КЕСЕЛДІ ЖОЮ ҚОҒАМ ҮШІН ҚАЖЕТ

органдары екен. Әрбір екінші жағдайда мәселені бейресми шешудің бастамашылары қызметкерлер болған. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау сот
саласының да негізгі бағыты. Қазіргі
күні ел соттарында ішкі қауіпсіздік
және сыбайлас жемқорлықтың алдын
алу бөлімдері жұмыс істейді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің
тиімділігін арттыруда салада ашықтық
пен жариялылық қамтамасыз етілуде. Сот төрелігіне қолжетімділік жүз
пайызға артты. Азаматтар қызметтер мен кеңестерді кедергісіз алуда.
«Сот төрелігінің жеті түйіні» аясында судьялар мен судьялыққа үміткерлерге қойылар талаптар күшейтілді.
Мысалы, «Мінсіз судья» жобасы болашақ судьяларды неғұрлым сапалы
іріктеуге және олардың сот төрелігін
жүзеге асыру процесіне үлкен жа
уапкершілікпен келуіне бағытталған.
Бабаларымыз кезінде «Тура биде
туған жоқ, туғанды биде иман жоқ»
деп билік айтуда әділ болмау, сөйтіп, атақ-абыройдан айырылу – би
үшін ең үлкен жаза екенін ескертк ен. Сот этик асына қайшы әрекетке баратындарға жүйеде жол
жабылуда. Себебі, Жоғарғы Сот
төрағасы сот жүйесінде туындауы
мүмкін сыбайлас жемқорлық көрініс
терін, оның алғышарттары мен се-

бептерін анықтау мен азайт уды
сыбайлас жемқорлықпен күрестегі
негізгі міндеттер ретінде алға қойды.
ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы
2015–2025 жылдарға арналған стратегиясында айқындалғандай, мемлекеттік қызметтерді алу рәсімі ашық
және неғұрылым оңай болған сайын,
соғұрлым сыбайлас жемқорлық деңгейі төмендейді. Ел Президентінің

жарқын болашақ үшін барлық саланы
цифрландыру туралы бастамасы
жемқорлықты ауыздықтауда бірден-бір
механизм болмақ. Мәселен, сот саласын алсақ, электронды сот төрелігі
енді. Сот өндірісіне жаңа технологиялар енгізілуі сот процесін жеделдетіп,
тез арада шешілуіне ықпал етуде.
Сот барысы туралы азаматтарды хабарландыру оңайлатылып, қағазбас

тылық азайды. Бәрінен бұрын, процессуалдық байланыстар азайтылды.
Цифрландыру шаралары белсенді
жүргізілуде. Оған пандемия кезінде
сот процестерінің жүз пайыз онлайн
режимде өтуі дәлел. Қиын-қыстау
кезеңде де ел азаматтары өздерінің
құқықтары мен мүдделерін қорғай
алды. Яғни, электронды ақпараттық
сервистер көмегінің нәтижесінде адами факторлар азайып, стратегияда
көзделген мақсаттар орындалуда.
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзу
шылық фактілері туралы хабарлаған
немесе оған қарсы іс-қимылда өзге
де жолмен жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу үшін оларға біржолғы
ақшалай сыйақы беріледі. Бұл заңмен
қарастырылған шара. Жемқорлықпен
күрестің бұл да бір жаңа бағыты. Өйт
кені, аталған жегіқұрттың жолы жұртшылық болып жұмыла кіріскенде ғана
кесіледі. Қоғамның қалыпты өмір сүруі,
дамуы үшін оның мүшелерін, әсіресе,
лауазым иелерінің жауапкершіліктерін
күшейту сол қоғамның өзі үшін қажет.
Олай болса, сыбайлас жемқорлықты
жою біздің басты міндетіміз болмақ.
Дүния-Зада КЕНШІМОВА,
Ақтау қалалық №2 сотының
судьясы
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ТҰМАУДЫҢ
АЛДЫН АЛУ

ҰМАУ - БҰЛ ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІН ЗАҚЫМДАЙТЫН
ЖЕДЕЛ ВИРУСТЫҚ АУРУ. ТҰМАУДЫҢ ЖҰҚТЫРУ КӨЗІ
– АУРУ АДАМ. ТҰМАУ АУА-ТАМШЫ ЖОЛДАРЫ АРҚЫЛЫ
ЖҰҒАДЫ. НАУҚАС АДАМ ТЫНЫС АЛҒАНДА, ЖӨТЕЛГЕНДЕ,
ТҮШКІРГЕНДЕ АУАҒА ВИРУС ТАРАЙДЫ.

Тұмау вирусы сыртқы ортада
бірнеше сағат бойы өз белсенділігін
сақтай алады. Тұмаудың инкубация
лық кезеңі 5 - 6 сағаттан 3 тәулікке
дейін созылады. Инкубациялық ке
зеңнің ұзақтығы вирустың түріне,
адамның иммундық жүйесінің жағдай
ына байланысты.
Тұмаудың клиникасы: мұрынның
бітелуі, түшкіру, тамақтың жыбырлауы
сияқты ауруы, әлсіздік, буындардың
сырқырап ауыруы, аурудың алғашқы
сағаттарында дене температурасы кө
терілуі. Тұмауға 40°С дейін және тіпті
одан да жоғары температуралы қатты
қызба тән. Кейінірек өнімсіз, құрғақ
жөтел пайда болады, ол бірте - бірте
ылғалды, қақырық бөлінетін жөтелге
айналады.
И м м у н д ы қ ж ү й е с і ә л с і з қ а рт
адамдар мен балалар дұрыс емдел
месе немесе сәйкессіз ем қолданған
да, режим бұзылған кезде тұмаудан
дамитын асқынулар өте қауіпті. Олар
– бронх қабынуы, пневмония, отит,
гайморит, менингит және энцефалит,
селкілдек ұстамалар болып табыла
ды.
Тұмаудан емделіп жүрген науқасқа
тыныштық талап етіледі, көбірек жату
ұсынылады. Тұмаудың алдын алуға
бағытталған шараларды жыл бойы
сақтаған жөн: дұрыс тамақтану, шы
нығу, иммунитетті арттыру. Вакцина

циялау – тұмаудың алдын алудың
негізгі әдісі. Вакцинаны эпидемиялық
маусым басталғанға дейін егеді.
Тұмаудың эпидемиялық кезеңінде
адамдар көп шоғырланатын жерлерге
баруды азайтуға тырысыңыз. Бөл
меңізді, үйіңізді жиі желдетіп, ылғалды
түрде жиыстырып қойыңыз. Аскорбин
қышқылы мен поливитаминдерді қа
былдау арқылы ағзаның қорғаныс қа
білетін арттыру керек. Сарымсақ, пияз
сонымен қатар құрамында С дәрумені
бар өнімдерді (лимон, орамжапырақ,
қара қарақат) көбірек пайдаланыңыз.
Медициналық бетпердені тағыңыз,
тиімді тамақтаныңыз.
Таза ауада жүйелі түрде серуендеу
ді, дене шынықтырумен және спорт
пен айналысуды қолға алыңыз. Жеке
тазалықты сақтап, қолды жиі жуыңыз.
Мұрын қуысын күніне екі рет сабындап
шаю керек. Бұл шара мұрынға ауамен
бірге кіретін микробтарды жоюға септі
гін тигізеді. Салауатты өмір салтын
ұстану тұмаудың алдын алуға көмек
теседі.
С. БАЙМАХАН
Түркістан облысы ТКҚСҚБД
сектораралық ынтымақтастықты
үйлестіру бөлімінің бас маманы
Б. ЕЛЕМЕСОВ
Түркістан облысы ТКҚСҚБД
басшысының орынбасары

Өкінішке орай, тұрғындар арасын
да жануарлардан жарақат алып не
месе құтыруға күдікті жануарлармен
қарым-қатынаста бола тұра өз ден
саулығына немқұрайлылық танытып,
медициналық ұйымдарға қаралмай
тын тұрғындар да кездесуде.
Құтыру ауруы – бұл орталық
жүйке жүйесінің зақымдалуымен
және өлім жағдайына әкеліп соқты
румен сипатталатын жануарлар
мен адамдардың табиғи ошақтық
ауруы. Құтыру ауруының қоздыр
ғышы – вирустар болып табылады
(Rhabdoviridae).
Құтыру ауруы қалай жұғады? –
60-70% жағдайда жұқтыру көзі иттер
болып саналады. Құтыру вирустары
табиғи ошақтарда қасқыр, түлкі,
қарсақ, шиебөрі және т.б. жабайы
жануарлар арасында айналымда
болып, үй жануарларына тістелу,
тырналу, сілекейленуі арқылы жұға
ды. Адамға көп жағдайда вирус ауру
жануарлардан жарақат алып, тістел
ген, тырналған немесе сілекейленген
жағдайда зақымдалған тері арқылы
еніп, жүйке талшықтарымен бас миы
на жетіп, онда көбейіп, жинақталады.
Құтыру ауруының негізгі клиникалық көріністері: инкубаци
ялық кезең – (ауру қоздырғышын
жұқтырғаннан-аурудың алғашқы
белгілерінің пайда болуына дейінгі
мерзім) 12 күннен - 1 жылға дейін
созылуы мүмкін, ұзақтығы тістелген
орынға байланысты.
Аурудың алғашқы белгілері:
тістелген тыртық орнының ауыруы,
қызаруы, ісінуі, жансыздануы. Ауру
ары қарай дамығанда қорқыныш,
үрейлену сезімдері пайда болады.
Басының ауруы, тітіркенушілік, ты
ныс алу мен жұтынудың қиындауы
және дене қызуының кенеттен 38400С-қа дейін көтерілуімен сипатта
лады. Қозу кезеңі – су ішерде, суды

О

ҚҰТЫРУ
ҚАНДАЙ АУРУ?

БЛЫСЫМЫЗДЫҢ АУМАҒЫ «ҚҰТЫРУ» АУРУЫНАН
ҚОЛАЙСЫЗ АЙМАҚТАР ҚАТАРЫНА ЖАТАДЫ. ЖЫЛ
САЙЫН ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ МЕН ЖАБАЙЫ ЖАНУАРЛАР
АРАСЫНДА КЕЙ ЖАҒДАЙДА ТҰРҒЫНДАР АРАСЫНДА
ДА ҚҰТЫРУ АУРУШАҢДЫҒЫ ТІРКЕЛІП ОТЫРАДЫ.

көргенде немесе оны ойлаған кезде
(гидрофобия) жұтқыншақ пен көме
кейдің спазмаларымен, одан әрі
ауаның қозғалысынан (аэрофобия),
жарық шамның әсеріне (фотофо
бия), қатты дауыстың, шуылдың
әсеріне (акустикофобия) ұстама
пайда болады.
Құтыру ауруының емі жоқ,
алайда аурудың алдын алуға болады.
Құтыру ауруының алдын-алу:
Құтырудың алдын алу мақсатын
да жануарлардан жарақат алып,
тістелінген, тырналған немесе сіле
кейленген жағдайда адамдардың
барлығы құтыруға қарсы екпе кур
сын алу үшін емдеу мекемелеріне
медициналық көмекке қаралуы
қажет. Жануарлардан жарақат алған,
тістелген, сілекейленген немесе
тырналған жағдайларда жарақат
орыны сабынды таза сумен жуылып,
жарақат айналасын йодтың спиртті
ерітіндісімен залалсыздандырып,
міндетті түрде антирабиялық егу
алуы тиіс. Әрбір жарақат алған
адамды өлімнен құтқарудың жалғыз
әдісі – жүйелі түрде құтыруға қар
сы екпе алу болып саналады. Егер
өзіңізге белгілі жануардан жарақат
алсаңыз, жануарды мал дәрігеріне

ӘРТҮРЛІ
4. 13.06.2020 жылы қайтыс болған Юсупова Алтынның артынан
мұра ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер
болса, нотариус Н.Ж. Кайнарбековаға келулеріңіз керек: Еңбекшіқазақ
ауд., Шелек с., Б.Момышұлы к., № 81А. Тел.: 87277624064.
5. «Совместное Предприятие «Тенге» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі, БСН 940740001543, өзіне «Кольжан-Уялы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігін, БСН 031140007147, қосып алу жолымен қайта
ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Қосылған сәттен бастап
«Кольжан-Уялы» ЖШС-нің барлық құқықтары мен міндеттері «Совместное Предприятие «Тенге» ЖШС-не өтеді.
Несиегерлердің талаптары осы хабарлама жарияланған күннен
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан
Республикасы, 130200, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Мұнайлы ықшамауданы, 38Е, БО, тел.: +7 701 014-48-74, k.kairalieva@tengeoilgas.kz.
2. Талдықорған қаласы, Медеу көшесі, 1 мекенжайында орналасқан «ZHERSU POWER» ЖШС, БСН
000540003205, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле би көшесі, 302 мекенжайында тіркелген және орналасқан
«Жетісу аккумуляторлары» сауда үйі ЖШС-не, БСН 120240002730, қосылуы арқылы өзінің қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Медеу көшесі, 1.

17. «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК» АҚ Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы,
51/4 құрылыс мекенжайында орналасқан тарату комиссиясының бөлімшесі мүліктерін
сату жөнінде сауда-саттық өткізеді. Сауда-саттық жоғарыда көрсетілген мекенжайда
2020 жылғы 2 қыркүйекде 11:00-де өткізіледі.
Лоттар саны – 2 Лот бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісі – ағылшын. Қадам – 5%
Лот № 2 – Нысанға қызмет көрсетуге
Лот № 1 – Қарағанды облысы, Бұқар
жырау ауданы, Петровка ауылдық округі, арналған жер телімі («Ишимский» демалыс
Петровка ауылында орналасқан жер аймағы), Осакаров ауданы, Қаратомарска/о,
учаскесі.
Лоттың бастапқы бағасы – Сенокосное ауылы. Лоттың бастапқы бағасы –
12 527 000,00 теңге.
6 313 000,00 теңге.
Лоттар саны – 1 Лоттар бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісі – голландтық. Қадам – 5%
Лот № 1 – Біріктірілген лот: 1. Жерді пайдалану құқығымен (жалға алу) мүліктік кешеннің
ғимараты. Мекенжайы: Қарағанды қаласы, Черемховская көшесі, 9-құрылыс, 2. Алкогольсіз
ішімдік шығаратын құралдар (7 бірлік). 3. К-50-35-125 орталық айдау насосы. 4. НШ100 приводпен насосы. Лоттың бастапқы бағасы – 19 076 288,00 теңге. Төменгі бағасы –
13 353 402,20 теңге.
Кепілді жарнасы бастапқы бағаның 5% құрайды, өтінімдерді қабылдау 2020 жылғы
1 қыркүйекте сағат 15:00-де аяқталады:
«ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК» АҚ, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ Алматы
қаласы ЖБК KZ37125KZTM004300356, БСК NBRKKZKX, БСН 960640002303, резидент
белгісі-1, экономика секторы-4, Кбе14.
Өтінімдерді қабылдау және сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу мына мекенжай
бойынша жүргізіледі: Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 51/4 құрылыс, 312-кеңсе.
09:00-ден бастап 18:00-ге дейін күн сайын (демалыс күндері – сенбі, жексенбі). Түскі
үзіліс 13:00-ден – 14:00-ге дейін. Аукционға тіркеу ақпараттың басылып шыққан күнінен
бастап сауда-саттық басталарға бір сағат қалғанға дейін қабылданады.
Алынған сату объектілері бойынша төлем төлеу талаптары – сатып алынған объектінің
төлемі сатушы мен сатып алушының арасында жасалған «сатып алу-сату» шарты
жасалғаннан кейін бес банктік күннен кешіктірілмей жүргізіледі. Сатып алушы шартта
көрсетілген соманы сатушының ағымдағы шотына аударады және оның нақтылығын
растайтын тиісті төлем құжатының көшірмесін тапсырады.
Сауда-саттыққа қатысушыларды сату объектісімен таныстыру және сауда-саттық
ережесімен танысу үшін ақпаратты ақпараттың басылып шыққан күнінен бастап мына
мекенжайдан алуға болады: Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 51/4 құрылыс, тел.:
8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 8-777-892-84-92.

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

6. «Кольжан-Уялы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін, БСН 031140007147,
«Кольжан-Уялы» ЖШС-нің мүлкін «Совместное Предприятие «Тенге» ЖШС-нің
мүлкіне қосу арқылы «Совместное Предприятие «Тенге» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігіне, БСН 940740001543, қосылу жолымен қайта ұйымдастырылатыны
туралы хабарлайды. Қосылған сәттен бастап «Кольжан-Уялы» ЖШС-нің барлық
құқықтары мен міндеттері «Совместное Предприятие «Тенге» ЖШС-не өтеді. Несиегерлердің талаптары осы хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы
қаласы, Луганский көшесі, 5-үй, н.п. 72, тел.: +7 701 713 67 02, sy_ibr66@mail.ru
11. «Қарағайлы элеваторы» ЖШС-не, БСН 000840004328, «Қостанай облысының ауылшаруашылығы департаментінің» 25.04.2007 ж. астықты қабылдау, өлшеу,
кептіру, тазалау, сақтау және тиеуге берген № 005189 Мемлекеттік лицензиясының
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
12. Костанай облысының МАЭС-ның 12.08.2020 ж. ұйғарымымен «Караман-К»
ЖШС-не, БСН 020440004109, қатысты ақтау туралы іс өндіріске алынды. Қостанай
қаласы, Байтұрсынов көшесі, 70 мекенжайына жолығуларыңыз сұралады.

ТАРАТУ
7. «TRANS CASPIAN RESOURCE» ЖШС, БСН 071040016526 (Алматы обл.,
Қарасай ауданы, Алатау ауылы, Фрунзе көшесі, 11-үй), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Жамбыл обл., Тараз қаласы,
Комратов көшесі, 32. Тел.: 87013786210.
8. «USD-Unique Service Devеlop» ЖШС, БСН 140640020866, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы,
Әуезов ауданы, Аксай-4 ықшамауданы, 53-үй, 48-пәтер. Тел.: 87072650504.
9. «DR Services» ЖШС (БСН 190640012011) өзінің ерікті түрде таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Қызылорда обл.,
Қазалы ауд., Әйтеке би кенті, Желтоқсан көш., 28-үй, 3-пәт. Индекс 120400.
10. «Қарабалық ауданы әкімдігі білім бөлімінің Октябрь бастауыш мектебі»
мемлекеттік мекемесі, БИН 020540001435, өзінің таратылуы туралы хабарлайды.
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қостанай обл., Қарабалық ауд., Қособа а.о, Октябрь
ауылы, Мектеп көш., 2 қ.
13. «АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС» ЖШС (БСН 121140019180) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 020400,
Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қаласы,
Урлахер көшесі.

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.

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің
ұжымы Кеңес аппаратының жауапты қызметкері Темірхан
Назарұлы Ибрашовқа анасы
Тәжіхан ИБРАШОВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына ортақтасып,
көңіл айтады.
Павлодар облыстық сотының, Павлодар облысының
қалалық (аудандық) және оған теңестірілген соттардың,
«Павлодар облысы бойынша соттар әкімшісі» РММ
ұжымдары Павлодар облыстық соты қылмыстық сот алқа
төрағасы Әкетай Мұратғали Абрарұлына анасы
Гүлғасыл НҮСІПҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты оның орны толмас ауыр қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
Солтүстік Қазақстан облысы сот жүйесінің судьялары және ардагерлері Павлодар облыстық сотының алқа
төрағасы Мұратғали Абрарұлы Әкетайға анасы
Гүлғасыл НҮСІПҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл
айтады.
Солтүстік Қазақстан облысы сот жүйесінің судьялары
және ардагерлері Тайынша аудандық сотының төрағасы
Мүбарак Нұрмашұлы Рамазановқа әпкесі
Айман НҰРМАШҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл
айтады.
Шығыс Қазақстан облыстық сотының басшылығы,
Соттар әкімшісі және Судьялар одағы Павлодар облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының
төрағасы Әкетай Мұратғали Абрарұлына анасы
Гүлғасыл НҮСІПҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл
айтады.

«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.

ИП «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.:
87781063779,e-mail:zan-at@mail.ru.
Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Желтоқсан
көшесі,20 б.

Н.САРСЕНБАЕВ
Аса қауіпті инфекцияларды
және туберкулезді
эпидемиологиялық қадағалау
бөлімінің басшысы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, судьялары және аппараты Павлодар облысы
қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы
Мұратғали Абрарұлы Әкетайға анасы
Гүлғасыл Нүсіпқызы Құл-Мұхаммедтің
қайтыс болуына байланысты ауыр 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.

« 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.

көрсетіңіз, мал дәрігері жануарды
10 күндік ветеринариялық бақы
лауда ұстап, сау болған жағдай
да – жануардың денінің саулығын
растайтын анықтама береді. Жа
рақаттанған адамға осы аралықта 3
рет егу тағайындалады. Ал, егер де
жарақаттанған жануар қашып кетіп,
табылмаса, белгісіз болса немесе
өліп қалған жағдайда құтыру ауруы
на қарсы антирабиялық 5 реттік егу
курсы тағайындалады .
Мінезінде өзгерістер байқалған
үй жануарларын қамап ұстау қажет,
балаларды және өзгелерді күдікті жа
нуарлардан аулақ ұстап, дер кезінде
мал дәрігерін шақырту қажет. Ит, мы
сық асырайтын болсаңыз, жергілікті
мал дәрігерлеріне көрсетіп, тиісті
кеңес алып, құтыру ауруына қарсы
вакцина ектіріп тұруларыңыз қажет.
Ө з д е н с а ул ы қ т а р ы ң ы з ө здеріңіздің қолдарыңызда екенін
ұмытпаңыздар!
Адамдарға «Құтыру» ауруына
қарсы екпелер тегін жасалады!

«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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ЕМЛЕКЕТІМІЗ ӨЗІНІҢ ІШКІ-СЫРТҚЫ САЯСАТЫНДА
АДАМ ӨМIРIНIҢ ҚАЗЫНА-БАЙЛЫҒЫН, ЕРКIНДIГI МЕН
БОСТАНДЫҒЫН, ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТІН БЕЛДІ АРҚАУҒА,
ТЕМIРҚАЗЫҒЫНА АЙНАЛДЫРУҒА ҰМТЫЛАДЫ ДЕЙМІЗ.
ӘЙТСЕ ДЕ, ЕЛІМІЗДЕГІ ҚАЛЫПТАСҚАН ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ
АХУАЛ ИГIЛIКТЕРДI ТУДЫРЫП ҚАНА ҚОЙМАЙ, ҚОҒАМНЫҢ
БҰРЫН БАЙҚАЛМАҒАН КӨЛЕҢКЕ ЖАҚТАРЫН ДА КIЛЕГЕЙДЕЙ АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРҒА ШЫҒАРУДА.

Жамандықты
жарнамалауға әуеспіз
Босаңсу мен тоқмейiлсудi көтермейтiн бүгінгі заманның алмағайып
қиындықтары адамдардың белгілі
бір бөлігіне моральдық-психология
лық тұрғыдан салмақ салуда. Басқа
түскен ауыртпалықты көтере алмай,
безбүйрек, тесiкөкпе боп, әбден жүйкесі тозған әлжуаз адамдар саны күн
санап артып келетінін дәрігер-психологтар айтып жүр. Күнделікті өмiрдiң
көп қыртысты қат-қабат шытырман
оқиғалары, тұрмыстың қиындығы,
діндегі ала-құлалық, саяси сахнадағы идеялық көзқарастар жойқыны
кей адамның жүйкесіне тікелей әсер
етіп, өзіне-өзі қол жұмсауға, бейкүнә
адамдарды аманатқа алуға, террорлық акт секілді келеңсіз әрекеттерге
итермелеуде. Өмiрдiң қайнаған қазанынан алынған осы тақылеттес кері
құбылыстар талай кітапт пен кинофильмнің басты сюжетiне айналған.
Жамандықтың баспасөз беттерiнде
ашық, еркiн сөз етілуі сананы адастыратынын психолог-мамандар
қауымы да растап отыр. Мұнымыз
советтік дәуірдің ақпаратты қымтап
ұстау тәсілін жақтау деген сөз емес,
қайта керісінше қайғысын жасырғанның көңілі жұбанбайды дегенге
саяды.
Адамды аманатқа алу, сонысы
үшін ақы сұрау, өзін, өзімен қоса
ба с қ а н ы қ а рум е н ж а р ы п ж і бе ру
секілді сан алуан жағдаяттар қазіргі
күні саясат кеңiстiгiнде, сауда-саттық саласында, төтенше әск ери
операциялар мен құқық қорғау органдарының қызметiнде, тiптi отбасы
жағдайларында да жиi бой көрсетіп
қалып жүр. Өмiрдiң ащы қиындықтары тығырыққа тiреп, қылп-қылп еткен пышақтың жүзiнен жалаңа яқ
жүгiртк ендей талайы-т ағдырына
налыған адам аффект – қызбалық,
өршу үстiнде кез келген көзсiздікк е баратыны кәдік. «Тұрмыст ың
ауыртпалығы итермеледі», «се бепсiз зорлық-зомбылық, қағажу-қорлық көрдiм», «айнала ортам тiлекөтiнiшiмдi қанағаттандырмады»,
«мемлекеттің дін саласындағы саясатымен келіспеймін» дейтін сыңайдағы әр нәрсені желеу етіп, өмірден
опық жеп, бүгіліп-түңілген сәтінде
жазығы жоқ бейкүнә адамдардың
өміріне қауіп төндіру, балаларды кепiлдiкке алу («киднепинг»), тіпті жарық
дүниенi тәрк етiп, өзгенiң де, өзiнiң
де өмiрiн қиюға бейiм тұру, құқыққа
қайшы әрекетке барып, қоғамдық
қатынастарға қол сұғу жайттары күнбе-күн болып жататын, селт еткізбейтін қатардағы оқиғаға айналып кету
қаупі бар. Еліміздің түкпір-түкпірінде
орын алған жарылыстар осының
нақты айғағы.

Мәселе нұсқау берумен
шешілмейді
Мұндай келеңсiздіктер iзін суытпай сол бойда шешiмiн табуды қажет
етеді. Дәл осы мәселе біздің топырақта ғылыми негізде байыпталуы кем
түсіп жатқан, шешімін таппай тұрған

Сөздің құдіреті
Келiссөз жүргізу шешендігі – адамның жасаған әрекетіне, мезгiлiне,
жынысына, жасына, әр саладағы
қызметтiк жағдайларына байланыс
ты жiктеледі. Келiссөз жүргiзуге, ең
алдымен, күнәлi әрекетке барған
адамды етене жақсы танитын, болған
оқиғаға қанық не сол адамның мiнез-құлқындағы ерекшелiк қырларын
жақсы бiлетiн немесе белгілі бір отбасылық, ағайын-туыс жақындығы бар,
бiр сөзбен айтқанда, жауапты сәтте
оған ықпал ете алатын беделдi, ептi,
тiлмар адам таңдалып алынады. Алдымен ол қоғамға жат бұл әрекеттің
астарына үңiлiп, туындау төркінін
анықтап алуы тиіс. Екіншіден, ол келіс-

дерді барынша екшеп, қырлап, таңдап
қолдануы керек. Жас балаға пышақ
ұстатқандай ебедейсіз сөздер мұндайда мүлдем айтылмауы қажет. Қойнына
сапын тыққан кiсәпiрдей ашынған
адамның көкейiн тескен түйткiл, жеке
бастың өкпе-назы, iшiн удай ашытқан
себептердің түйiнiн сейілту мақсатында өрбитін әңгiменің арқауы – ертең-ақ
бармақ шайнатар бейберекет iсінiң
қапыда жасалған өрескел қателiгiне
көзiн жеткiзердей уәжде құрылғаны
дұрыс. Қызығы таусылмас ғұмырдың
тәттiлiгi, алдағы күннiң мәндiлiгi туралы айтылатын аз-кем сөздiң өзі мол
мағыналы, ықшам да шымыр, топсасынан айырылған есiк сынды жадау
тартқан көңiлге жылт етiп жылу құяр
үмiт сәулесiндей ерiксiз иландыра-

баратын адамның сыртқы келбетінде,
бет-ажарында, киім кию үлгісінде
қылмыскерлердің ашуын тудыратын
не жүйкесін жұқартатын белгілердің
болмауы да қатты қадағаланады.
Қылмыскерге мүмкіндігінше бар шындықты жасырмай айтқан дұрыс, әрі,
«жаман айтпай жақсы жоқ» дейтіндей,
келіссөз жүргізудің мейлінше ұзаққа
созылып кетуі кепілдегі адамдардың
құрбан боп кету қаупін арттыра түседі.
Сондықтан, бетпе-бет, жүзбе-жүз
сөйлесу көбіне көп оң нәтиже беретіндіктен, қылмыскерлермен тікелей
байланыста болуға келісіп, оны соған
көндіруге ұмтылу керек әрі тәжірибе
көрсетіп жүргендей, бөтен адамдардың көзінше келіссөз жүргізуге, күш
қолдануға қатаң тыйым салынады.

АМАНАТТАҒЫ АДАМ

ПОЛИЦИЯ КЕЛІССӨЗ ЖҮРГІЗУГЕ ҚАУҚАРЛЫ МА?
тындай, тиянақты да дәлелдi болғаны
ләзiм. Толғауы тоқсан сөз өнерінің
қажеттілігі осы жерде айқын көрінеді.
Мұндайда қызмет саласына қарай
айтылатын терминдік атаулы сөздерді
қолдану.
Қоғам мүддесіне қайшы әрекетке
барған кісәпірмен келіссөз жүргізгенде тәсілдік және психологиялық
ықпал жасау амалдары қолданылуы
тиіс дейді білетіндер. Келіссөз жүргізуші оқиға орнында нақты жағдайды
анықтап, алдын ала жоспар құрып
алмай қылмыскерлермен сөйлесуге
бармаған дұрыс. Кепілге алынғандарды босатуға байланысты қандай да
бір себептермен қылмыскерлердің
сенімінен шығып қалған адамға келіссөз жүргізу жүктелмейді. Қайта әлеу-

күрмеуі қалың түйткілдер қатарында.
Бұл мәселелер құқық қорғау қызметкерлері үшін ғана арнайы дайындалатын әдістемелік нұсқаулық түрінде
емес, қоғамдық көлемде ашықтанашық еш бүкпесіз, егжей-тегжейлі
кеңінен сөз етуді қажет ететін толғағы
жеткен мәселе деп білеміз.
Сала мамандарының айтуынша,
мұндай оқиға орын алған жағдайда,
әуелде елеусіз көрінген оқиғаның үлкен конфликт-дауға ұласып кетпеуінің
жолдарын қарастырып алу керек.
Оның бiрден бiрі амалы – iс насырға
шаппай, ушықпай тұрып, келiссөз жүргiзу арқылы сол бойда мәселені шешу
болып табылады. Келiссөз жүргiзе
алу шеберлiгiнiң қажеттiлiгi осы жерде
айқын байқалады. Бұның өзі замана
болмысына сай қазіргі қоғамымыз қажет етіп отырған риторикалық (жүйелі
сөйлеу) өнердің күрделі бөлігін құрайды. Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне келіссөз жүргізу шеберлігін меңгеру толғағы жеткен ауадай
зәру іс дейтініміз сондықтан. Әйтсе де
бұл тұрғыда халықтың құқықтық сауаттылығының орны да алабөтен ерекше.
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сөз кезінде көңiлге қонымды, жүрекке
тез жетер арқауы нық, соқырға таяқ
ұстатқандай дәлелдi де дәйектi, тайға
таңба басқандай анық та айқын, көкейiн тап басар мағыналы да салмақты,
құлып ашар кiлт сықылды уәждi сөз-

БІЛГЕН ЖӨН

ҚАРТАЙҒАНДА ЗЕЙНЕТ БЕР!
Биылғы жылдың 7 айында 43 453 қазақстандық
жасына байланысты зейнетақының тағайындалуына
өтініш білдірді. Айта кетейік, өткен жылдың дәл осы
кезеңінде 41 мыңнан астам азамат зейнетке шыққан.
Ал, 7 ай ішінде 1815 қызылордалық жасына байланысты зейнетақының тағайындалуына өтініш
білдірді. 2019 жылдың дәл осы кезеңінде 1706 азамат зейнетке шыққан.
Зейнеткерлікке шыққандардың арасында Алматы (5 мыңнан астам), Түркістан (4,5 мыңнан
астам) және Шығыс Қазақстан (3,8 мыңнан астам)
облыстарының тұрғындары көп. Ең төменгі көрсеткіш Атырау облысына тиесілі, онда 7 ай ішінде
1295 тұрғын зейнеткерлікті рәсімдеген. Естеріңізге
салсақ, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтінішті зейнет жасы
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меттік мәртебесі тең адамдар өзара
тиімді шешімдерді тез табатынын
жадыға ала отырып, келіссөз жүргізу
ісі мәмілегерлік икемі бар адамдарға
тапсырылады. Мұндайда қылмыс
кердің жеке мәдениеті, ішкі рухани дүниесі де есепке алынады. Келіссөзге

толғанға дейін 10 күн бұрын «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясының фронтофисі арқылы беру керек. ХҚО-на бару үшін алдымен
egov.kz порталы немесе eGovKzBot2.0 телеграм-боты
арқылы кезек уақытын брондау қажет.
Сондай-ақ, коронавирустың таралуын болдырмау
мақсатында мемлекеттік корпорация eGov.kz порталына электронды өтінішті жіберу арқылы қашықтан
зейнетақы тағайындау мүмкіндігін қарастырды.
Өтініш беру үшін азамат электрондық цифрлық
қолтаңба немесе біржолғы жасырынсөз арқылы
egov.kz порталына кіру керек. Содан кейін «Электрондық өтініштер» сервисін таңдап, қызметке
онлайн тапсырыс беру қажет. Кейіннен жеке ақпарат, оның ішінде электронды пошта мекенжайы,
телефон нөмірі, қызмет атауы және т.б. мәліметтер толтырылуы тиіс.
Сондай-ақ, құжаттардың сканерленген немесе
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Қылмыскер талаптарын орындау барысында белгіленген уақыттан кешігу
олардың қарсылығын күшейтеді. Әйт
се де, олардың аса қатал шараларға
бару мүмкіндігін есте ұстаған жөн.
Қылмыскерлермен қайтадан келіссөз
жүргізуді мүмкіндігінше уақыт өткізіп
барып, дабыра саябырсығаннан кейін
қайта жалғастырған қисынды.
Түйiндей келгенде, келiссөз жүргізу
– шешендiгiнiң жай-жапсары өмiр мен
өнердiң диалектикалық қарым-қатынасы тұрғысында сөз етiлiп, қоғамдағы
ойып алар өзiндiк орны, кәсіптік шеберлiк сипаттарына қатысты алуан-алуан теориялық мәселелерi түбегейлi шешiмiн табуды керек етеді.
Шешендiктiң бұл түрiнiң этикалық
тұжырымдармен байыпталуы да кезегін күтіп тұрған өзекті шаруа.
Зады, шешендік өнердің бұл түрінің
қыр-сырын қаузап ашу, тыңғылықты
зерттеу осы күннің еншісіндегі зәру
мәселе екеніне көзіміз анық жетіп
отыр. Бұған кешегі Сәтбаев қаласында болған дүрбелеңді мысалға алуға
болады. Онда тағы да полицияны
кінәлі деп тапты. Педофилді «Линч
сотына» салмақ болған көпшілікке
полиция ара түскен еді. Әлбетте,
қылмыскер заң бойынша жазасын
алуға тиіс. Полицияның күйттейтіні
сол. Әйтсе де, көзі қарақты «Бәсе»
мұны басқа қырынан көрсетіп бағуда.
Полиция полковнигі Аманкелді Құрмановтың елді тыңдап тұрған кейпін
басқаша түсіндіреді. Полицияның
аузы жесе де қан, жемесе де қан екен.
Үнсіз тұрса, мас екен. Негізгі кейіпкер
педофил емес, мемлекеттік қызметкер
екен. Оның мінезінің табиғатынан тұйықтығын қаперге алып жатқан ешкім
жоқ. Көзтаныс достарының, қызметтес әріптестерінің бәрі де оның іскер
болса да, аса сөзге жоқ екендігін алға
тартады. Полицейлерге қылмысты
ашу ғана емес, сөйлеу өнерін де меңгергендері дұрыс-ау осы.
Елеужан СЕРІМОВ,
Қарағанды

фото көшірмелерін (қажет тізімді 1414 байланыс
орталығынан немесе еgov4c.kz веб-сайтындағы
«Мемлекеттік қызметтер стандарттары» бөлімінен білуге болады),

соның ішінде қызмет алушының
жеке қолтаңбасымен куәландырылған өтінішті де
жүктеу қажет. Жолданатын тарап бағанында –
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының аймақтық филиалын таңдаған жөн.
Өтінімнің соңында ЭЦҚ-мен қол қойылуы тиіс.
Сұрақтар туындаған жағдайда, мемлекеттік
корпорацияның қызметкерлері қызмет алушымен
көрсетілген телефон нөмірі арқылы байланысады.
Мемлекеттік қызмет нәтижесі қызмет алушының
жеке кабинетінде көрсетіледі.
Айта кету керек, БЖЗҚ-дан төленетін төлемдер мен базалық зейнетақы төлемдеріне өтініш
композит аясында бір өтініш арқылы ұсынылады.
Дана МАРАТҚЫЗЫ

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан
оқи аласыздар.
Газет бетiндегi жарияланымдардың позициясы мен фактiлерi үшiн
редакция жауап бермейдi.
Жарнама мен хабарландырулардың мазм ұнына жарнама берушi
жауапт ы. Жарнама берушiн iң жiберген қат елiгiне байланысты талап-тiлектер хабарландыру жарияланған күннен бастап екi ай мерзiм
iшiнде қабылданады.
Газеттi есепке қою туралы №16297-Г куәлiктi 2017 жылғы 12 қаңтарда Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлiгi
берген.
Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұмыстары «Заң» Медиа-корпорация»
ЖШС компьютерлiк орталығында жасалды. Алматы облысы, Iле ауданы,
Өтеген батыр ауылы, Сейфуллин көшесi, 2«б», «Принт плюс» ЖШС
баспаханасында басылып шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27,
8 (727) 51-78-31

