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Президент ҚасымЖомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес мәселелері жөнінде кеңес
өткізді. Жиында
жемқорлық жағдайларының саны азаймай тұрғанын атап
өтіп, алдағы уақытта атқарылуы тиіс
мәселелерге тоқталды.
«Жыл сайын Қазақстанда орташа
есеппен 2 мыңнан
астам сыбайлас
жемқорлыққа
қатысты қылмыс
тық іс тіркеледі.
Мыңнан аса адам жауапқа тартылады.
Бұл – батпандап кіріп,
мысқалдап шығатын
кесел. Осы ауруды
қазір шұғыл түрде
емдемесек, ертең кеш
болуы мүмкін, – деді
Қ.Тоқаев. Осы бағытта Президент биліктің жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл
жоспарының жеті
негізгі шарасын атап
өтті.
(Соңы 3-бетте)

МӘСЕЛЕ

МІНБЕР

МӘМС: ЖАРНАМАСЫ МЫҚТЫ ЖОБА

ОСЫДАН ҮШ ЖЫЛ БҰРЫН МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҒАЖАЙЫП ЖОБА
РЕТІНДЕ НАСИХАТТАЛА БАСТАДЫ. СОЛ КЕЗДЕГІ ЖОБА
ЖАЙЛЫ АЙТЫЛҒАН СӨЗДЕРГЕ СЕНЕТІН БОЛСАҚ, МӘМС
ТОЛЫҚ ЕНГІЗІЛГЕН СОҢ ЕМХАНА, АУРУХАНАЛАРДА
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫ ЖАҚСАРЫП, ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ДЕ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ АРТА ТҮСЕДІ. ЯҒНИ,
ОСЫ ЖҮЙЕ АУРУХАНАЛАРДЫ БАРЛЫҚ ҚАЖЕТТІ
ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП, ДӘРІ-ДӘРМЕКТІҢ БӘРІН ЖЕТКІЛІКТІ ЕТЕДІ. МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТІ
ТЕГІН БОЛЫП, ҚЫЗМЕТ АЯСЫ КЕҢИДІ, ДӘРІГЕРЛЕРГЕ
ТҮСЕТІН САЛМАҚ АЗАЙЫП, ОЛАРДЫҢ ЖАЛАҚЫСЫ
КӨБЕЙЕДІ. ТОҚЕТЕРІН АЙТҚАНДА, МЕДИЦИНАНЫҢ
ЖЫЛДАР БОЙЫ ШЕШІЛМЕГЕН МӘСЕЛЕСІ ОСЫ МӘМСТІҢ АРҚАСЫНДА ЖОЙЫЛАДЫ.

Жарнамасы мықты жоба аясында үлкен қалаларда ескерту жасамай-ақ тұрғындарды бір емханадан екінші емханаға ауыстырып жатты. Міндетті
әлеуметтік сақтандыру қорының басшысы да әр қазақстандықтың ем алу мүмкіндігінің кеңейгенін айтып
сендіргені есте. Алайда, МӘМС енгізілген биылғы
жылдың басынан мұның бәрінің бос сөз екені көріне
бастады. Өйткені, науқастар жанына қажет емнің

бәрін тегін алып жатыр деген әлі ертегі іспеттес. Сол
секілді дәрігерлер жүктемесі азаяды деген де бос
сөз. Емханадағы кезек те қысқармады. Қажет дәрігерге дер кезінде кіріп, ем тағайындату, ауруханаға
қабылдаудың жайы да сол қалпы. Жұртшылық әлі де
дәрігерге бір ай бұрын жазылады.
Ал, магниттік-резонанстық томография мен
компьютерлік томографияны тегін алу тек жолы
болғандардың ғана еншісіне тиетін болып шықты.
Бұл жағдай, әсіресе, СOVID-19 індеті тараған кезде
айқын байқалды. Өз бетімен үйде емделгендерді
айтпағанда, ауруханада жатқандардың өзі бұл вирустан жазылу үшін өз қалтасынан қаржы шығаруға
мәжбүр болды. Құны 2500 теңгелік ПТР тесті үшін әр
қазақстандық аз дегенде 12 мыңға дейін төлеп жатты.
Дәріханалардағы дәрі-дәрмектің құны аспандап кетті.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
қорының ресми парақшасынан жұртшылықтың
осындай келеңсіздік жайлы көптеген пікірін оқуға
болады. Ондағы айтылғандарға сүйенсек, сақтандыру қорына жарна аударғандар тіпті жанды шыдатпайтын сырқатқа да дер кезінде көмек ала алмай,
кабинеттен кабинет жағалаумен уақыт өткізген.
Мұндай жағдайда сырқаттың асқынып, емдеудің
қиынға түсетіні, оның ақыры жаман айтпай жақсы

жоқ өлімге душар етуі мүмкіндігін денсаулық сақтау
саласындағылар ойлағысы келмейтін сияқты. Олай
болса МӘМС-тің шығынды азайту үшін аурудың
алдын алуға бағытталған мақсаты қандай қисынға
келеді? Ауырған адам дер кезінде дәрігердің қарапайым қабылдауына жете алмаса, онда бұл жүйе
қалай медициналық қызметтің сапасын арттырады?
Көш жүре түзелер дерміз. Алайда, МӘМС-тің
медицинаның қордаланған мәселесін шеше алмайтыны қазірден бастап айқын көріне бастады. Ақиқатын айтқанда бұл жоба да өгіздің алдына байланған
арбаның керін киіп тұр. МӘМС тиімділікке жету үшін
алдымен дәрігерлік қызметтің көрсетілу тетіктері
дұрыс жасалу керек еді. Соның бірі – дәрігерлерден
сырқаттарды қабылдау нормативтерін өзгерту. Қолданыстағы тәртіп бойынша олар күн сайын екі сағат
қана жұмыс істеу керек. Екі сағат ішінде дәрігер өзіне келген он сегіз адамның алтауын ғана қабылдай
алады. Осының салдарынан емханаларда бүгінде
қалың кезек жойылмай отыр. Сол секілді жоспарлы
ота жасау үшін де белгіленген тәртіп емделушіге
қиындық тудыруда. Өйткені, 0,5 жүктемемен жұмыс
істейтін маманның қалған ақысын емделуші өз қалтасынан төлеуге мәжбүр.

ӘКІМШІЛІК
ӘДІЛЕТ –

жария-құқықтық
дауларды қараудың
мықты механизмі

(Соңы 3-бетте)
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«Nur Otan» парМәди АХМЕТОВ, Алматы қалалық «Жас Отан» жастар
тиясы алғаш рет
қанатының төрағасы:
тарихта праймериз
– «Nur Otan» партиясы тарихта алғаш рет праймериз
өткізіп жатыр. Праймеөткізіп жатыр. Праймериз демократияның көрінісі әрі
риздің мақсаты – партияның сапалық құрамын жақәлеуметтік теңдікті қамтамасыз ететін ішкі саяси дода.
сарту. Яғни партия төңірегіне
Бұл жерде партия қатарында жүрген қарапайым азақоғамға сөзі өтімді, белсенді
матты, ертең мәжіліс, маслихатта отыратын азамат мүшелерді топтастыру, партия
ретінде әлеуметтік лифт арқылы қалыптастыруға бо- фракцияларының жұмысын күшейлады. Ал ол үшін партияға идеясы бар, ісі мығым, көшбас- ту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы
шы ретінде танылған, бірлікте жұмыс жасайтын, қиын күрестің тиімділігін арттыру,
жастармен жұмысты жансәтте халықтың ортасынан табылатын, халықтың
дандыру. Ендеше, праймеішінен шыққан, халықтың жағдайын білетін азаматтар
риз қалай жүзеге асып
жатыр? Праймериздің
келуі қажет. Сонда ғана алға жылжу, жемқорлықтан
кандидаттары кім?
арылу, әділеттілікке жол ашу пайда болады.
Талқылайық.

Бахнұр ЗИЯБЕКОВ, «Alpha Academy»қоғамдық
бірлестігінің төрағасы, Праймеризге қатысып
жатқан кандидат:
– Праймеризге үміткерлердің, әсіресе, жастардың
белсенділігі жоғары. Мен де, бағымды сынап, «Nur Otan»
партиясының праймеризіне қатысуды жөн көрдім. Биыл
қоғамның барлық өкілдеріне үлкен мүмкіндік ұсынылып
отыр. Мақсат – билікке ұмтылу емес, елдік мәселелерді
шешуге үлес қосу.
Алдағы уақытта елдің көкейінде жүрген түйткілдерді
назарда ұстап, сенімді ақтауға күш саламын. Мұндағы
мақсатым қазақ тіліндегі контентті нығайту, қазақ
тілінің сапасын көтеру. Қазір интернет заманында қазақ
тілінде контент санын көбейту керек.

(Соңы 3-бетте)

ПРАЙМЕРИЗ ПАРТИЯ ҚҰРАМЫН ЖАҚСАРТУҒА ЫҚПАЛДЫ МА?

Заң – мемлекет дамуының
тірегі. Заңы мықты қоғамның,
өзі де мықты болатыны сондықтан. Соны ескерген өркениетті елдердің барлығы құқықтық
қайшылықтарды бейбіт шешудің, біліктілікпен реттеудің
тетігі ретінде заңдық сауаттылыққа ерекше мән береді. Себебі, кез келген қарым-қатынасты күшп ен емес, құқықтық
жолмен дәйектеуд ің тамыры
сауатты заңдарда. Тәуелсіздік
алған жылдан бері біздің елімізде
де бұл бағытта үлкен жұмыстар жасалды. Заңдарды күшейту, пәрменін арттыру, қоғам
сұранысына сай жетілдіріп, толықтырып отыру бағытындағы
жұмыстар әлі де үзілген жоқ.
(Соңы 2-бетте)
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Осы жылдың 29 маусымында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
қол қойған Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс сол ел игілігіне қызмет етуі тиіс жаңа заңнаманың бірі.
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс
жобасын дайындау қажеттігін Президентіміз өзінің алғашқы Жолдауында
атап өткен еді.
Әкімшілік әділетке «жария-құқық
тық дауларды қараудың мықты механизмі» деп баға берген Қасым-Жомарт
Кемелұлы қарапайым азаматтардың
мемлекеттік орган секілді бірегей пәрменді құрылымға қарсы тұра алмайтынына назар аудартып, мәселені заңдық
тұрғыда шешуді құзырлы органдарға
тапсырған болатын. Елімізде 2000
жылдан бері «Әкімшілік рәсімдер туралы» кодекстің қолданылып келе
жатқаны мәлім. Яғни, 19 жыл бойы
бізде әкімшілік сот өндірісі бойынша іс
қараудың жеке тәртібі болмады. Соның
ішінде, қазір өзекті болып отырған жария-құқықтық даулар да тараптардың
теңқұқылығы жағдайында азаматтық
процестік ережелерге сәйкес таразыланды. Мәселенің маңыздылығы да
осында.
Мемлекеттік орган мен жеке және
заңды тұлғалар арасында дау туындағанда, басымдықтың қай жақта
болатынын айтып, болжам жасаудың
керегі жоқ. Мемлекеттік органның
алып күш, бірегей институт екені
түсінікті. Сондықтан, аталмыш құжатта
осы теңсіздікті жоюға қадам жасалған.
Әрі Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс шеңберінде енді мемлекеттік
органның жеке және заңды тұлғалар

жария-құқықтық дауларды қараудың мықты механизмі
әрекетіне шағым түсіре алмауы да
оңды өзгеріс дер едік. Бұған қоса,
жария-құқықтық дауларда азаматтардың бұрынғыдай өзінің позициясының
дұрыстығын дәлелдеуі де алынып
тасталды.
Жалпы, мемлекеттік органның жұмысы да, ондағы қызметкерлер де мінсіз емес. Алайда, бұған дейінгі тәжірибе көрсетіп отырғандай, құзырлы
органның кемшілігін көрсетіп, әрекетсіздігін баяндап шағымданғандардың
өз құқығын қорғап, арызын дәлелдеп,
жеңіп шыққан кезі сирек. Осыған орай,
Президент мемлекеттік орган мен азаматтар арасындағы дауда дәлелдерді
жинау ғана емес, сол дәлелдердің
шынайылығына жауаптылықты да
құзырлы орындарға жүктеу керектігін,
сондай-ақ, заңнамадағы түсініксіз,
бір-біріне қайшы тұстар азаматтардың
пайдасына шешілуі тиістігін қадап
айтқаны құптарлық. Осының өзі бұл
кодекстің халықтық заң, ел мүддесін
қорғайтын құжат екенін дәлелдейді.
Заңның пәрменді, мықты болуы,
оны халықтың дұрыс қабылдауына,
көңілінен шығуына да көп байланысты. «Халық қаласа, хан түйесін
сояды» демекші, көпшіліктің сұранысына сай келмеген заңдардың ғұмыры
қысқа. Ал, әкімшілік әділет саласына
қан жүгіртетін, бұған дейін ескерусіз
қалған олқылықтарды реттейтін жаңа

кодекстің халықтың ойындағысын дөп
басып, қалауындағыны орындайтыны
анық. Содан болар, әкімшілік әділет
институтын жандандырып, мемлекеттік органдар мен қарапайым халық
арасындағы жария-құқықтық дауларды шешудің нақты тетіктері қарастырылған бұл құжат туралы қазірдің өзінде оң пікірін жолдаушылар баршылық.
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстегі тағы бір оң жаңашылдық – судья
құзыретіне қатысты. Соған сәйкес,
жаңа заңнаманы негіз еткен қазылар мемлекеттік органдар мен жеке
азаматтар әкелген дәлел-дәйектерді

қанағат тұтып отырмайды. Қажет еткен жағдайда судья істі нақтылауға
көмектесетін дәлелдерді, құжаттарды
қосымша сұратып, дәйектер толық
емес деген жағдайда өз бастамасымен оларды жинатуға құзырлы. Бұл
да, қарапайым азаматтар құқығын
мінсіз қорғаудың бір тетігі.
Елімізде әкімшілік әділет институтының дамығаны, қолдау тапқаны дұрыс. Бұл бағыттағы жұмыстар
басқа елдерде әлдеқашан өз шешімін
тапқан. Мәселен, әкімшілік әділеттің
жұмысын жүйелейтін құжат Латвия,
Болгария, Нидерланды секілді елдер-

ПӘРМЕН

Әділхады ШЫҒАМБАЕВ,
Қызылорда облыстық сотының
азаматтық істер жөніндегі
сот алқасының төрағасы

«ОТБАСЫЛЫҚ СОТ»

БАЛА
АТА-АНАСЫМЕН
БАҚЫТТЫ

АЛАЯҚТАР АҚШАНЫ ҚАЙТАРМАЙДЫ

Ақтөбеде «West house» тұрғын үй кооперативінің салымшылары миллиондаған
қаржысын қайтара алмай, әлек болып жүр.
Алаяққа алданғандардың арасында баспанасын сатып, қолындағы 8 миллион теңгесін
санап бергендер бар. Айтуларынша, сот
үкімімен компанияның басшысы абақтыға
қамалған. Алайда әлі күнге дейін ақша қайтарылмаған.
Алаяққа алданғандардың ұзын саны 30
адамнан асып жығылады. Арасында тек Ақтөбе облысының ғана емес, Атырау қаласының
тұрғындары да бар. «West house» тұрғын үй
кооперативінің директоры Жадыра Садықова
үлескерлерге арзан баспана алып беруге
уәде еткен. 30 жастағы келіншек олардан
алғашқы жарна ретінде қомақты қаржы алып,
пәтердің қалған ақшасын төлеуге пайызсыз
несие берілетіндігін айтқан. Алайда, миллиондаған қаржыны өзі иемденіп, қалтасына
басқан. Оңай олжаға кенелген ол жақын туыс
тарын да тақырға отырғызыпты.
– Мен «West house» тұрғын үй кооперативіне 2 млн 320 мың теңге салдым. Бұл
ақшаны әкем 8 жыл бойы жинаған еді. Алайда, арада 6 ай өткенде өзімнің алаяққа тап
болғанымды білдім. Компанияның банкротқа
ұшырағанын, үй ала алмайтынымды түсіндім.
Сотқа арыздандым, бірақ, әлі күнге дейін
нәтиже жоқ. Қазір ақша да, баспана да жоқ.
Жалдамалы пәтерде тұрып жатырмын. Осылай сенделіп жүргенімізге екі жарым жыл болды. «West house» компаниясынан ақшамды
қайтарып беруін сұраймын, – дейді Айдана
Суханберлиева.
Ақтөбе қаласының №2 сотының үкімімен
Жадыра Садықова осыдан екі ай бұрын алаяқтық жасағаны үшін 4 жыл 8 ай мерзімге бас
бостандығынан айырылған еді. Келіншектің 1
жасқа толмаған баласы бар, алайда бұл оны
жазадан құтқарған жоқ. Сотта белгілі болғандай, жәбірленушілерге барлығы 60 млн 885
мың теңге материалдық шығын келген. Салымшылар қылмыстық істің атүсті қаралғанына өкпелі. Олар жазасын өтеушіден ақшаны
өндіру жөніндегі сот үкімінің орындалмай
жатқанын айтады.
– Бұл компанияға үйін сатып, ақшасын
салып жібергендер бар. Екі жылдан бері пәтер жағалап, қаңғып жүр. Мүгедек баласымен

тентіреп қалғандар да кездеседі. Жадыра Садықова жақын туыстарын да алдап соққан.
Менің өзім 2 млн теңгеден астам алғашқы
жарна салдым. Прокуратура істі атүсті қарады. Ақшаны қайтару жөнінде берген апелляциялық арызымыз да сол күйі қалды. Материалдық шығын әлі өндірілген жоқ, – дейді
үлескер Нұрайлым Досмұхамбетова.
Осы уақытқа дейін компания арқылы салымшылардың бір бөлігі 11 баспана мен 3 көлік
алып үлгеріпті. Айтуларынша, қазір басшысы
істі болған тұрғын үй кооперативі қайтадан
ашылып, өз жұмысын жалғастырып жатыр.
Тіпті бұған дейін баспаналы болғандардан
үйлерін қайтаруды талап етіп жүрген көрінеді.
– Мен осы компания арқылы 2018 жылы
пәтер алдым. Алғашында ақшаны банкке
төледім, кейін Жадыра Садықованың өзіне
қолма-қол апарып бердім. Кеңселерін жиі
ауыстыратын. Қазір пәтердің қалған несиесін
төлеп жатырмын. Жақында «West house»
тұрғын үй кооперативінің адамдары келіп,
қолыма хабарлама ұстатты. Үйімнің қасында бірден 4-5 адам қоршап алғандықтан,
алғашында сасып қалдым. Араларында
полиция қызметкерінің киімін киген адам да
болды. Қағазға қол қойып жібердім. Ол құжатта менен бір айдың ішінде пәтерді босатуды

талап еткен екен. Осыдан кейін істің шикі
екенін түсініп, бірден қалалық прокуратураға
шағымдандым. Кейін үйді бағалайтындар
келетіндігін ескертті. Бұл жолы қағазға қол
қойған жоқпын. Олар менен барлық ақшаны
бір айдың ішінде төлеуімді талап етіп отыр.
Осы арқылы олар Жадыра Садықованың салымшылар алдындағы қарызынан құтылғысы келетін сыңайлы, – дейді Махаббат
Қашқынбаева.
Ақшасын даулаған бір топ салымшы облыс
тық прокуратура ғимаратының алдына жиналды. Наразы топтың алдына шыққан Ақтөбе
облысы прокурорының аға көмекшісі Баян
Әлішева қала тұрғындарын сабырға шақырып,
істің мән-жайын анықтайтындарын айтты.
– Бұл іс бойынша сот үкім шығарған.
Егер онымен келіспесеңіздер, жоғары сатыға
шағым түсіре аласыздар. Ал, қалалық прокуратураға жазған арыздарыңыз қаралады.
Шағымдарыңыз тексеріледі. Бұған дейін
карантин жағдайына байланысты мүмкін болмады. Бір айдың көлемінде мәселе шешіліп,
тиісті жауабы беріледі, – деді ол.
Осылайша салымшылардың мәселесі
басы ашық күйінде қалды.
Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА,
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

СОТТАЛҒАНДАР ҚОЛЫНАН ШЫҚҚАН
ДОМБЫРА

Игі іс

де бұрыннан қалыптасқан. заңның
пәрменіне сенген азаматтар мемлекеттік құрылымдардың кемшілігін
көрсетіп, жұмысына шағымдануда
өз-өзіне сенімді. Оны жыл сайын
жария-құқықтық даулар санының
артқанынан байқау қиын емес. Ал,
бізде өз әрекеті дұрыс болып тұрса
да, азаматтар мемлекеттік органдарға
қарсы арыз жазуға ынта танытпайды.
Статистика бойынша, Қазақстандағы
әрбір 1000 тұрғынның тек біреуі ғана
мемлекеттік құрылымдар жұмысына
қатысты арызданады екен. Жаңа
қабылданған Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс осы жағымсыз статистиканы ғана өзгертіп қоймай, халықтың
заңның пәрменіне, өз құқығының
қорғалатынына деген сенімін күшейтеді деп сенеміз. Өйткені, заңы мықты
өркениетті елдерде әрбір мың тұрғыннан бесеуі мемлекеттік құрылымдарға
қарсы батыл шағым жаза алады.
Қазір заңнаманың жаңашылдықтарын, оң өзгерістерін түсіндіру бағытында кешенді іс-шаралар қолға алынуда.
Бұл қоғамның құқықтық сауатын көтеру
үшін керек. Ал, құқықтық сауаты өскен
елдің ешкімге есе жібермесі даусыз.

Абай Құнанбайұлының 175
жылдығына орай Ақмола облы-Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық
стық соты Ш.Уәлиханов атындиалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі»
дағы Көкшетау мемлекеттік
уни- Жолдауына сәйкес, Алматы облысы бойынша ҚАЖД қарас
атты
верситетімен бірлесіп, «Абай-би,
ты ЛА-155/14 мекемесінде жазасын өтеп жатқандар да еңбек
Абай-заңгер» тақырыбындаөнімділігін
реарттыруға өзіндік үлесін қосуда. Айталық, ЛА-155/14
спубликалық ғылыми-тәжірибелік
мекемесіндегі «Гецинер» жеке кәсіпорнында қолөнер шебері Кенконференция өткізді. Алқалы
жебек Әбішев домбыра жасауда.
жиында Абайдың би (сот төреші),
«Домбыра – қазақпен егіз аспап. Өйткені, қазақ қара домбыразаңгерлік қызметі зерттеліп,
сын тастаған емес. Тарихы шамамен тас дәуірінен басталатын
Қарамола ережесінің мәдени жәдігер.
және Домбыра жасалатын материалына тікелей байланыс
құқықтық рөлі зерделенді. ты болғандықтан, оны жасау үшін қарағай, шырша, қайың секілКонференцияның бірінші бөлімінді тығыз ағаштар пайдаланылады. Домбыра екі түрлі әдіспен
де ғалымдар, тарихшылар, абайтақұралып немесе ойылып жасалады. Бас, мойын, шанақ секілді үш

Соңғы жылдары Жоғарғы Соттың көптеген қанатқақты жобаға бастамашы болып, жаңа реформаларға жол ашқанынан
халық хабардар. Соның ішінде «Отбасылық сот» жобасының
енгізілуі көпшілік тарапынан үлкен қолдауға ие болған еді.
Өйткені, жетістік пен өрлеуді отбасындағы тәрбиемен байланыстыратын ұлт үшін шаңырақтың шайқалмауы, жанұядағы
жарасымдылықты сақтау барынша өзекті.
Отбасылық сот жобасы бүгінде республикамыздың арнайы
іріктелген соттарында қолданысқа енгізіліп, жұмысын жүргізіп
жатыр. 2018 жылдан бастау алған бұл жобаның оң нәтиже бере
бастағаны байқалады. «Күш бірлікте», «Жұмыла көтерген жүк
жеңіл» дегенді бабаларымыз тегін айтпаған. Сол айтпақшы,
отбасы институтының маңызын да тек соттың күшімен, ынтасымен арттырамыз десек, қате болар еді. Міне, сондықтан да,
бұл игілікті іске күйзеліс орталықтарының мамандары, психологтар, медиаторлар, әлеуметтік сала мамандары тартылды.
Сонымен бірге олардың тегін ақыл-кеңес беріп, жастарға жол
сілтеуіне барлық жағдай жасалды.
Жоба неке бұзуға шешім қабылдаған жандарды жарастыру,
сол арқылы отбасылардың бірлігін сақтау тұрғысында көптеген
жұмыстар атқарды. Соның арқасында толық емес отбасылардың саны азайып, балалардың балалық шақты өз ата-анасының жанында өткізуіне мүмкіндік берілді. Мәселен, 2019 жылы
18 503 ерлі-зайыпты ажырасуға өтініш білдірген. «Отбасылық
сот» жобасының көмегімен соның 3151-інің некесін сақтап қалуға қол жеткізілді. Осы аралықта отбасы ішінде туындайтын
даулар 1,74 пайызға азайған.
Жоба барысында анықталғандай ажырасуға арыз бергендердің себебі бірнешеу. Ерлі-зайыптылардың 48 пайызы
мінездерінің жараспағанын алға тартса, 15 пайызы жұбайының
адалдығына күмән келтірген. Арызданушылардың 13 пайызы
тұрмыстық зорлық-зомбылыққа шыдамағанын, 12 пайызы жұбайының маскүнемдікке, нашақұмарлыққа салынғанын айтып,
ажырасуға бел байлаған. Тұрмыстық қиындық, баспананың
жоқтығы мен табыстың жетпеуі ерлі-зайыптылардың 5 пайызының екіге бөлінуіне себеп болған. Ал, арыз бергендердің 2
пайызы жұбайының құмар ойындарға салынғанын алға тартса,
3 пайызы отбасына бөгде адамдардың араласуына шыдамаған.
Осындай себептер анықталған соң Отбасылық сот аясында түсіндіру жұмыстары, ажырасудың алдын алу шаралары
қабылданды. Қалай болғанда да мәселенің себебімен күрес
кеннен гөрі, салдарымен күрескен тиімді. Судьялар да ажырасам деп тас түйін бекініп отырған жандарды жарастыруға,
табыстыруға барынша мүмкіндік жасайды.
Гульжан ИМАНСЕРИКОВА,
Алматы қаласы Әуезов аудандық №2 сотының
судьясы

құрылымнан тұратын аспаптың технологиясы күрделі болғандықтан, біреуін жасауға төрт-бес күндей уақыт кетеді. Аталарымнан мирас болып келе жатқан осы қолөнерімді жиырма жасымнан бастап кәсібіме айналдырдым», – дейді Кенжебек Әбішев.
Қазіргі таңда сотталған азамат аталған кәсіпорында жұмысшы болып еңбек етуде. Аз уақытта өзін тек қана жақсы
жағынан танытып, жазасын өтеп жатқандарға үлгі көрсете
білді. Оның қолынан шыққан қолөнер бұйымдары өте сапалы, бәсекеге қабілетті, үлкен сұраныстарға ие болып отыр. Он саусағынан
өнері тамған азамат өз ісінің нағыз шебері екенін дәлелдеп келеді.
Қазақ халқының мол мұрасы ретінде танылған киелі қара домбырасын жасап, ұлттық өнерді насихаттап жүрген Кенжебек Жақсылықұлының еңбегінің жандануына мекеме әкімшілігі барынша
қолдау көрсетуде.
Г.САТОВА,
Алматы облысындағы ЛА-155/14 мекемесі
СЕҰБ инспекторы әділет аға лейтенанты

ҚОҒАМ

zangazet@mail.ru

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

МӘСЕЛЕ

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, ҚР Президенті:

«ЕШКІМ ДЕ ЗАҢНАН
БИІК ЕМЕС»

(Соңы. Басы 1-бетте)

– Бірінші – азаматтардың құқығын
қорғау. Мен Конституцияға сәйкес,
ұлтына, дініне, мүлік жағдайына қарамастан, барлық азаматтар тең деген
ережені басшылыққа аламын. Ешкім
де заңнан биік емес. Қол астындағы
қызметкерлердің жемқорлыққа қатысы болса, орталықта да, өңірлерде
де бірінші басшылар тікелей жауап
береді. Сондықтан, кешенді алдын
алу шараларын қолға алу қажет, – деді
мемлекет басшысы.
Екінші шара ретінде ел Президенті
жемқорлыққа қарсы әрекетте мемлекет пен азаматтық қоғам институттарының конструктивті әріптестігінің
маңыздылығын атап өтті. Ол «Қоғамда
жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қалыптасуы шарт. Барлық мемлекеттік
органдар осы бағытта жұмыс істеуі
керек. Әділет министрлігіне көпшіліктің жемқорлыққа қатысты құқықтық
сауатын арттыру жұмыстарын күшейтуді тапсырамын. Білім және ғылым
министрлігі де балаларды ерте жастан
жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздеріне баулуды қолға алғаны жөн,
– деді.
Үшінші міндет – қоғамдық бақылау
ды күшейту.
– Парламенттің, қоғамдық және
үкіметтік емес ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының белсенді
қатысуы негізінде мемлекеттік шешімдердің әділдігін қамтамасыз ету керек.
Жер учаскелерін беру, балабақшадан
кезек алу сияқты мәселелердің бәрі
де қоғамдық бақылау негізінде жүзеге
асуы шарт. Бізде мұндай жұмыстар
үшін құқықтық механизмдер бар.
Әрбір мемлекеттік органда қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Алайда,
іс жүзінде олардың жұмысы көңіл
көншітпей отыр. Азаматтық қоғаммен
жұмыс істеу тәсілдерін түбегейлі өзгерту қажет. Мемлекеттік аппараттың
жұмысын азаматтардың талабына
сай бағыттау керек, – деді Мемлекет
басшысы.
Қазақстан Президенті төртінші кезекте бюджеттік саясаттың ашықтығын
қамтамасыз етуді тапсырды.
– Бюджеттік үдерістің кезеңдері
яғни, құрылудан бастап жүзеге асуға
дейінгі аралықтың барлығы ашық
болуы керек. Азаматтар қажет етпейтін тауарлар алынып, ғимараттар
салынып жататын мысалдар аз емес.
Тиімсіз «имидждік» жобалар мен
бағдарламалардан бас тарту қажет.

Даңғойлық пен ысырапшылдыққа жол
берген шенеуніктер қатаң жазалануы
керек. Халықтың қаржысы тиімсіз
жұмсалса, құқықбұзушылыққа жол
берілсе, оның жазасы ауыр болады.
Мемлекеттік органдар жанындағы
ұйымдар мен ұлттық компаниялар да
қоғам бақылауында ашық әрі түсінікті
болуы керек, – деді Қасым-Жомарт
Тоқаев.
Бесінші – жемқорлыққа қарсы саясатта өңірлердің рөлін күшейту.
– Әкімдерге айтарым, жемқорлықты түбегейлі жою – сіздердің жұмыстарыңыздың негізгі көрсеткішінің
бірі. Оған сіздер тікелей жауаптысыз
дар. Әрбір елді-мекен өз бюджетіне
қарай төртінші деңгейлі бюджет құруды аяқтау керек. Менің Президент
ретіндегі ұстанымым бюджет шығындарын жоспарлауға, әсіресе өңірлерде
халық өкілдерін қатыстыру керек. Бұдан ел экономикасы дамып, тиісінше,
халықтың әл-ауқаты артады, – деді ел
Президенті.
Алтыншы – мемлекеттік қызмет
көрсету ісіндегі үдемелі цифрландыру.
– Мемлекеттік аппарат қызмет
көрсету барысында тұтынушыларға
бейімделу қажет. Тұрмыстық жемқорлықты жоюдың бірден бір көзі – мемлекеттік қызмет көрсетуді электронды
нұсқаға көшіру. Бұл жерде шешімін
таппаған мәселелер бар. Бүгінде
мәліметтер базасының 33 пайызы
ғана интеграцияланған. Цифрлық
даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі осы жұмысты сапалы әрі уақытылы аяқтауы қажет.

Электронды Үкіметті дамыту аясында
азаматтардың көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді мобильді нұсқада
алуы үшін жаппай оқыту жұмыстарын
дамыту біздің басымдығымыз саналады, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Жетінші міндет – мемлекеттік
сатып алу жүйелерін жетілдіріп, бизнеске әкімшілік қысымды төмендету.
– Бүгінде 25 мың ұйым мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асырады.
Бұл жемқорлыққа қарсы бақылауды
қиындатады. Осыған байланысты,
мемлекеттік сатып алуларды орталықтандырып, әлеуметтік саладағы
бюджеттік мекеме басшыларын бұл
міндеттен босату керек. Колледждер мен мектеп директорына дейін
мемлекеттік сатып алуға қатысы бар.
Орталық мемлекеттік органдарда
саяси қызметшілерді мемлекеттік
сатып алуларға араластырмайтын
механизмдер әзірлеуді тапсырамын.
Сонымен қатар, мемлекеттік функцияларды бәсекелестік ортаға беру
керек. Бұл туралы жиі айтылса да, 5
функция ғана жеке секторға берілген, – деп көңілі толмағанын жеткізген
Президент Премьер-Министрдің бірінші орынбасары Ә.Смайыловқа және
Ұлттық экономика министріне тиісті
жұмыстарды жүргізуді тапсырды.
Жиын соңында Мемлекет басшысы
Үкімет пен Президент Әкімшілігіне осы
жиында көтерілген мәселелерді шешу
үшін енгізілген ұсыныстар негізінде
жұмыс істеу керектігін ескертті.
Дайана ТОҚБЕРГЕН,
«Заң газеті»

ШАРА

ЗАҢГЕРЛЕР ҚҰЛАҒЫНА «АЛТЫН СЫРҒА»

Байзақ аудандық сотында судья А.Назарқұловтың
төрағалығымен онлайн режимінде дөңгелек үстел өткізілді. Шараға өңірдегі адвокаттар мен нотариустар қатысты. Іс-шара барысына қатысушылар тараптардың
келісімдері негізінде алименттерді өндіріп алу туралы
талаптарды соттан тыс тәртіпте реттеу мәселелерін
талқылады.
Судья А.Назарқұлов өз сөзінде, статистикаға сәйкес,
соттарда алимент өндіріп алу туралы даусыз талаптардың өскендігін атап өтті. Сонымен қатар, мұндай талаптар
бой ынша тараптар нотариусқа жүгіне алады. Өйткені,
алимент туралы келісімдер жасасудың артықшылықтары
бар. Мәселен, құпиялылық, ерікті түрде орындау, жақсы
қатынастарды сақтау. Сондай-ақ, келісім орындалмаған
жағдайда талапкер сотқа Азаматтық-процессуалдық кодексіне енгізілген өзгерістерге сәйкес келісім негізінде сот
бұйрығын шығару туралы өтінішпен жүгінуге құқылы.
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Іс-шара соңында қатысушылар онлайн режимінде
қойылған сұрақтарға жауап алып, пікір алмасты. Жиын онлайн режимінде «WhatsApp» қосымшасы арқылы өткізілді.
Өз тілшіміз

МӘМС: ЖАРНАМАСЫ
МЫҚТЫ ЖОБА

(Соңы. Басы 1-бетте)

Мемлекеттік ауруханаларда дәрігерлер адам емдеумен емес, қағаз толтырумен айналысатыны да қызмет сапасына көлеңке түсіруде. Олар үшін
сырқаттың жайы емес, қай шығындардың орнын жабу, барлық индикатор
бойынша есеп беру маңызды. Сол секілді порталға тіркелу арқылы ем алу
тәртібі де сырқаттарды әуре-сарсаңға салып қояды. Онда, мәселен, ота
жасатуға келген пациентті көп салалы аурухана бірден тексеріп, емдеуге
алудың орнына, оны қайтадан емханаға жібереді. Ол сол емханада порталға
тіркелу керек. Бұл пациенттер үшін ыңғайсыз. Цифрлы медицина мұны сол
көпбейінді ауруханада да жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Олай болса, мұндай артық жүріс не үшін қажет? МӘМС, міне, қарапайым осы мәселелердің
өзін жолға қоя алмай отыр. Олай болса, оған ақша аудару не үшін қажет?
Жалпы, оған төленіп жатқан жарна қаншалықты тиімді жұмсалып жатыр?
Өкінішке орай, бүгінгі медицина саласындағы қалыптасып отырған жағдай
ол қаржының орнын тауып жатқанына күдікті күшейте түседі.
Ал, МӘМС-ке түсіп жатқан қаржы көлемі аз емес, ол және жыл сайын
артып барады. Мысалы, 2017 жылы қазақстандықтардың оған аударған
қаржысы 32,2 млрд теңге болса, 2018 жылы оның көлемі 100,7 миллиардқа
жеткен. Былтыр қанша қаржы аударылғаны белгісіз. Бірақ, қор бюджетке 1,3
млрд теңге салық аударған. Тағы белгілі болып отырған жағдай, алғашында
алты адам болған қор қызметкерлері санының былтыр 416-ға жетіп, олардың
жалақысының қор шығынының ең көп бөлігін құрап – 3 млрд теңгеге жеткені.
Оны әр қызметкерге бөлгенде ай сайын 600 мың теңгеден келеді екен.
Адамдар сырқатына дер кезінде дауа таппай, кабинеттердің табалдырығын тоздырып жүрсе, олардың шыбын жаны үшін аузынан жырып төлеген
қаржысы қордағылардың қалтасын қалыңдатуда. Олай болса, бұл қорды
одан әрі халықтың есебінен қаржыландыруға жол беру қажет пе? Жалпы, медициналық қызметті онсыз да шекесі қызып отырмаған халықтың қалтасына
қарату қаншалықты қисынды? Есеп комитеті жыл сайын миллиардтаған игерусіз қалған қаржы көлемін анықтап жатады. Неге оларды дұрыс жоспарлап,
осындай әлеуметтік мәселелерге бағыттамасқа деген сұрақ туады.
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ
«Заң газеті»

БАСТАМА

ӨНДІРІС КӨЛЕМІ
СҰРАНЫСҚА САЙ

Коронавирус індетіне байланысты елімізде төтенше жағдай жарияланып,
карантиндік шектеудің енгізілгеніне де жарты жылдан астам уақыт өтті. Осы
уақыт ішінде Қазақстандағы химия өнеркәсібінде өндіріс көлемі 3,6% өсті.
Бұл қауіпті кеселдің алдын алу мақсатында зарарсыздандыру жұмысына
қажетті дезинфекциялық құралдар өндіру көлемінің ұлғайғанының дәлелі.
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұловтың айтуынша, «ҚазАзот» АҚ кәсіпорнында аммиак селитрасы 19% және
аммиак 286%, «Қазфосфат» ЖШС кәсіпорнында фосфор қышқылы 39%,
аммофос 7% және тағы басқа да өндіріс көлемі ұлғайтылған. Фармацевтика
өнеркәсібінде өндіріс көлемі 23,2%-ға артты. Өсім «Dolce» ЖШС кәсіпорнында өнімнің 67%-ға, «Химфарм» АҚ 9%-ға және «Элеас өндірістік фармацевтикалық компаниясында» 21 есе артуына байланысты болды. Бұдан
өзге «СҚ-Фармация» бірыңғай дистрибьюторы арқылы Тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі аясында дәрі-дәрмектер мен медициналық
бұйымдарды жеткізу көлемі ұлғайтылды. Бүгінгі таңда медициналық бетперделер өндірісінің көлемі тәулігіне 1,2 млн дананы құрайды, бұл ішкі нарықтың
қажеттілігін толығымен жабады. Жыл соңына дейін тәулігіне 1,5 млн данаға
дейін ұлғайту көзделген.
Сондай-ақ, тәулігіне медициналық қолғаптардың 530 мың данасы өндірілсе, қорғаныс жиынтықтары айына 900 мың данаға дейін шығарылады,
ал, таблетка, капсулалар, түйіршіктер, т.б. мыңға жуық атауы бар дәрілік
заттардың өндірісі жылына 3,9 млрд данаға жеткізілетін болды.
Бұдан басқа республикада машина жасау саласы жақсы нәтиже көрсетіп,
өндіріс көлемі 13,9%-ға өсті. Автокөлік құралдары, трейлерлер және жартылай тіркемелер 45,1%, машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату
3,4%, өзге көлік құралдарын жасау 113,8%, электр жабдықтарды жасау 0,2%
артты.
Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ПРАЙМЕРИЗ ПАРТИЯ ҚҰРАМЫН ЖАҚСАРТУҒА ЫҚПАЛДЫ МА?
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Мәди АХМЕТОВ, Алматы қалалық «Жас Отан» жастар қанатының төрағасы:

– Елімізде праймериз тамыздың 17-сі күні басталды. Тамыздың 28-не дейін
үміткерлерді тіркеу болады. Одан кейін үгіт-насихат жұмыстары жүргізіледі. Ары
қарай дебат, сайлау секілді кезеңдермен жалғасады. Мұның бәрі саяси мәдениетті
қалыптастырады деп ойлаймын.
Жалпы, үш-ақ күннің ішінде 3000-нан аса кандидат праймеризге қатысуға
өтініш білдірген. Демек, халық қызығушылық танытып отыр. Мұны жақсы бір
тенденция деп білемін. Одан бөлек, праймеризге квота бойынша 20% жастарға,
30% әйел азаматтарға орын бөлінді. Сонымен қатар, кандидаттар ішінде белсенді, ел танитын азаматтар, көп балалы аналар мен кәсіпкерлер де бар.
Көпшіліктің көкейінде праймериз қаншалықты шынайы өтеді деген сауал бар.
Негізгі мәселе де осы. Ең бірінші мақсат – праймериздің ашық түрде өткізілуі. Қазір
праймериз электронды, онлайн форматта жүргізіліп жатқандықтан, кез келген адам интернет платформасы primaries.kz арқылы барлық жаңалықтарды бақылай алады. Халық праймеризге кімдер қатысып жатыр, кім
ұсынылды, қай аудан, облыстан кандидат бар, бәрін көре алады. Праймериз әділ өтіп, «кіл мықтының ішінен
кім мықты?» дегендей, мықтылар оза шапса, партияда жаңару процесі жүзеге асады. Сондықтан қолынан іс
келетін азаматтарды праймериз іріктеп береді деп ойлаймын. Өз басым праймеризге үлкен үміт артып, сенім
білдіріп отырмын.

Бахнұр ЗИЯБЕКОВ, «Alpha Academy» қоғамдық бірлестігінің төрағасы,
праймеризге қатысып жатқан кандидат:

– Әлеуметтік желілерде, сайт, порталдардың басым бөлігінде қазақ
тілді сапалы контенттер аз. Ал интернетте отыратын жастардың басым бөлігі мектеп оқушылары мен жастар. Оларға керек ақпаратты қазақ
тілінде ұсынуымыз керек.
Осы күнге дейін бірде бір университет guide, яғни нұсқаулық контентін
жасамаған. Біздің академя соны қолға алып, ҚазҰУ-да осындай контент
жасадық. Екі аптаның ішінде 10 мыңнан аса қаралым жинады. Бұл жақсы
көрсеткіш.
Мәселен, «Ағылшын тілінен деңгейді қалай көтеруге болады?» секілді
тақырыптарда нұсқаулық жасауды қолға алудамыз. Бес жылдан бері Медеу
ауданының тұрғындарына ағылшын, орыс, қазақ, кәріс, француз, неміс тілдерін тегін оқытып жүрміз. Екі
жылдан бері Алматы облысына қосылған ауылдарды да оқытуды қолға алғанбыз. Мұның бәрін айтып
отырғандағы себебім, мен халықтың ішінен шығып отырған адаммын. Егер праймериз әділ өтіп, сахнаға
жаңа лек, яғни жастар келетін болса, партия жаңарады деп ойлаймын.
Сауалнаманы дайындаған Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ
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ИЫЛ АТА ЗАҢЫМЫЗ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ ҚАБЫЛДАНҒАНЫНА 25 ЖЫЛ.
КОНСТИТУЦИЯ – МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗГІ ЗАҢЫ. ОЛ ҒЫЛЫМИ, САЯСИ, ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДА МАТЕРИАЛДЫҚ, НЫСАНДЫҚ МАҒЫНАДА ҮЛКЕН МӘН-МАҢЫЗҒА ИЕ. АТА ЗАҢ
ӘРБІР АЗАМАТТЫҢ ӨМІРДЕГІ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ
КҮНДЕЛІКТІ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ НЕГІЗІ, ОЛ БҮКІЛ ЕЛІМІЗДІҢ
БІТІМ-БОЛМЫСЫ.

МЕМЛЕКЕТТІК
БИЛІКТІҢ БІРДЕН-БІР
БАСТАУЫ – ХАЛЫҚ

1995 жылғы 30 тамызда бүкілхалықтық референдумда «Бiз, ортақ тарихи
тағдыр бiрiктiрген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерiнде мемлекеттiлiк
құра отырып, өзiмiздi еркiндiк, теңдiк және татулық мұраттарына берiлген
бейбiтшiл азаматтық қоғам деп ұғына, дүниежүзiлiк қоғамдастықта лайықты
орын алуды тiлеп, қазiргi және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауап
кершiлiгiмiздi сезiне, өзiмiздiң егемендiк құқығымызды негiзге ала отырып
жаңа Конституцияны қабылдадық.
Конституция 9-бөлімнен тұрады. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыра
отырған Президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет.
Республика қызметінің түбегейлі принциптері: қоғамдық татулық пен
саяси тұрақтылық; бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму;
қазақстандық патриотизм. Конституцияның 3-бабының 1-тармағында мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық делінген. Бұл конституциялық
норма Қазақстанның халықтық мемлекет екендігін көрсетеді. Халықты
жоғары биліктің иесі ретінде
тану – ел тәуелсіздігінің көрінісі.
Ең бастысы, бұл құжат өзінің
нормалары мен принциптерінің
көмегімен ғана емес, бекітілген
идеялары арқылы да қоғам
мен мемлекетті өркениетті елдердің қатарына жетелейді.
Сондықтан, ел болу жолындағы
басты міндеттердің бірі – Конс
титуцияның құрметін арттыру. Осы Ата Заңымыз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан
бастап ел игілігіне қызмет етіп
келеді
М емлек еттің ең қымбат
қазынасы – адам және оның
өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Конституциядағы
адам құқықтары мен бостандықтарына арналған нормалар
басқа салалық заңнамалардың мазмұнына да әсер етеді.
Бұрынғы қалыптасқан түсінік
бойынша адамды заңбұзушы
– бұзақы ретінде көру келмес
ке кетіп, керісінше, кінәсіздік
презумпциясын басшылыққа
алу кең өріс алды. Конституция
мызда бекітілгендей, тұлғаға
құрметпен қарау, оның жеке
құқықтарын таптамау, сот пен заң алдындағы теңдік қағидалары заманымызға сай идеологияға айналды. Адамның табиғи құқықтарын үстем қою
мемлекет қызметінің негізгі бағыты.
Сот үш биліктің біреуі болғандықтан Конституцияның 7-бөлігі соттар және
сот төрелігіне арналған. Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот
қана жүзеге асырады. Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге
асырылып, азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен
заңды мүдделерін қорғауды, Республика Конституциясының, заңдарының,
өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етеді.
Конституцияға енгізілген өзгерістерге сай заңда көзделген реттерде ғана
және тек қана соттың санкциясымен тұтқындауға және қамауда ұстауға
болады. Бұл өзгерістер мемлекеттің адам құқығын қорғаудағы жалпыға
танымал стандарттарға жақындауының аса маңызды бөлігі. Бұл соттық
бақылауды кеңейтудің және алдын ала зерттеу жүргізу кепілдігін енгізудің
алғашқы қадамы.
Бүгінгі күні елдегі сот жүйесі де Конституцияға сәйкес әрі қарай дамуға
бағытталған бірқатар шараларды жүзеге асырып жатыр. Қазір сот жүйесі
қоғамның тұрақты, сенімді құқықтық кепілдігіне айналды деп айтуға толық
негіз бар.
Еліміздің әрбір азаматының парызы мен міндеті – Конституцияда көзделген қағидаларды бұзбай, конституциялық құндылықтарды қорғау. Заң
үстемдігін орнатамыз десек ең алдымен Конституцияны және осыған негізделген барлық заңдар мен өзге де құқықтық актілерді бұлжытпай орындап,
сақтай білуіміз керек.
Болашағымыз Конституция бойынша өмір сүре білуімізге тікелей байланысты. Конституция мерекелік құжат емес. Бұл күнделікті қолданыста болуы
қажет. Әр азамат өз қадамын заңмен орайластыруды міндет деп ұғынғаны
жөн.
Гүлжихан САГИТОВА,
Батыс Қазақстан облысы,
Бөкей ордасы аудандық
сотының төрағасы

АТА ЗАҢ – АЛТЫН ТАРАЗЫ
Е

ЛДІГІМІЗДІҢ КИЕЛІ КІТАБЫНА АЙНАЛҒАН ҚАСТЕРЛІ
ҚҰЖАТ МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІН, ОНЫҢ ДАМУ
БАҒДАРЫ МЕН БАСҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІН АЙҚЫНДАП, ӨМІРШЕҢ МҰРАТТАРҒА ҰМТЫЛҒАН ЕЛІМІЗДІҢ АЛТЫН ДІҢГЕГІНЕ,
АЛ, КОНСТИТУЦИЯ КҮНІ БАРША ХАЛЫҚТЫ БІРІКТІРЕТІН,
ОТАНҒА ДЕГЕН ҚҰРМЕТТІ НЫҒАЙТАТЫН ҰЛЫҚ МЕРЕКЕГЕ
АЙНАЛДЫ.

Қазақстан Констит уциясының
ғасырға жуық тарихы бар. Ең алғаш
1924 жылы қабылданса, содан бері
жеті рет жаңартылды. Ал, тәуелсіздіктің тұңғыш Конституциясы 1993
жылдың 28 қаңтарында өмірге енді.
Осы бас құжатта конституциялық
құрылымның негіздері бекітіліп, Қазақстан Парламенттік республика
атанды. Уақыт өте келе бұл Конституция жаңа қоғам талабына сай
еместігін байқатты. Яғни, оның Қазақстандағы шынайы әлеуметтік-экономикалық және саяси үрдістен
алшақтығы көрінді. Сол себепті, Конституция жалпыхалықтық референдум негізінде 1995 жылдың 30 тамызында қайта қабылданды. Жоғарыда
айтқанымыздай бұл күн мемлекеттік
мерекеге айналды. Жаңа Конституцияда Қазақстан Республикасының
демократиялық, зайырлы, құқықтық
және әлеуметтік мемлекет екендігі
айқындалып, мемлекеттің ең жоғары құндылығы – адам, оның өмірі

БАС ҚҰЖАТ

Ә

Р МЕМЛЕКЕТТІҢ БАС ИЕТІН, БАҒДАР ТҰТАТЫН АТА
ЗАҢЫ БОЛАДЫ. БҰЛ ЗАҢ ЕЛДЕГІ БАРША ҚҰҚЫҚТЫҚ
ТҮЙТКІЛДЕРДІ ӘДІЛ ШЕШУДІҢ, ТАЗАЛЫҚ ПЕН ТӘРТІПТІ
САҚТАУДЫҢ КЕПІЛІ САНАЛАДЫ. БІЗДІҢ ЕЛІМІЗДІҢ АЛТЫН
ТҰҒЫРЫНА АЙНАЛҒАН КОНСТИТУЦИЯНЫҢ ҚАБЫЛДАНҒАНЫНА БИЫЛ 25 ЖЫЛ ТОЛЫП ОТЫР.

Ширек ғасыр ішінде Ата Заңымыз
мемлекеттің дамуына пәрмен берді.
Қазақстанның әлемдік аренадағы беделінің асқақ, танымалдығының жоғары болуына қызмет етті. Осы құжаттың
қабылдануымен дүние жүзі Қазақстан
деген егемен елдің қатарға қосылғанынан хабардар болды. Сонымен
бірге, Конституция Қазақстанды мекен
еткен жүзден аса ұлт пен ұлыстың тату-тәтті өмірінің шырағына айналды.
Елдегі татулықтың, ынтымақтың заңдық негізін салды.
Ата Заңын әр мемлекет қадір тұтады, бас құжатқа бағынады. Ел басқару
міндеті жүктелген Президенттің Ата
Заңға қолын қойып тұрып ант беруінің
де түпкі мәні осында. Тоғыз бөлім
мен тоқсан сегіз баптан тұратын Ата
Заңның алғашқы бабы: «Қазақстан
Республикасы өзін демократиялық,
зайырлы, құқықтық мемлекет ретінде
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі,
құқықтары мен бостандықтары» – деп
басталады. Осының өзі еліміздегі бар

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ

ПІКІР

мен құқықтары, бостандығы екендігі
нақтыланды.
Конституция азаматтарын қорғап,
қамқорлық жасауға кепілдік береді.
1995 жылғы Конституция әр биліктің
құзыреті мен атқаратын қызметінің
шегін анықтап берді. Мысалы, судья
сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және Конституция мен заңға ғана
бағынады, сонымен қатар, Қазақстан
Республикасында сот төрелігін тек
соттар жүргізеді. Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең. Оларды 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
болмайды. Әркімнің еңбек ету бостандығы, қызмет пен кәсіп түрін еркін
таңдауы қамтамасыз етілген. Еріксіз
еңбекке соттың үкімі бойынша не төтенше немесе соғыс жағдайында ғана
жол беріледі. Сондай-ақ, Қазақстан
Республикасының азаматтары заңды
түрде алған қандай да болсын мүлкін
жеке меншігінде ұстай алады. Соттың
шешімінсіз ешкімді де өз мүлкінен айыруға болмайды. Әркімнің өз мүлкін
кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет
үшін еркін пайдалануға құқығы бар.
Тәуелсіздік тарихында тұңғыш рет
бүкілхалықтық талқылауға салынған,
ел пікірі ескерілген негізгі заң осы
қолданыстағы Конституция болды.
Бұл Конституция жайлы Елбасы: «Тарихымызда тұңғыш рет халықтың өзіне таңдау еркі берілді. Ол таңдаудың
бір басында – өзгерген, өркениетке
ұмтылған, азаттыққа иек артқан жолмен жүру тұрса, екінші жағында өткен
шақ пен болашақтың ортасында бая
ғыдай айналсоқтап жүре беру болды.
Халық бірауыздан жарқын болашаққа
бастайтын жолды таңдады», – деді.
2011 жылы ҚР Парламенті Конс
титуцияға Тұңғыш Президенттің пре-

Ел-жұрттың талқысынан өтіп, таңдауына
айналған басты құжатымыздың авторы бүкіл
Қазақстан халқы. Өйткені, бұл заңның қабылдануынан қазақстандықтардың ешқайсысы шет
қалған жоқ. Бас құжаттағы әр бап, әр тарау
терең ізденістің нәтижесі, мемлекеттің дамуын
айшықтап, азаматтардың тағдырына жауапты
болғандықтан мұндағы тетіктердің барлығы үлкен талқыдан өткен болатын.
Конституцияны дайындау барысында әлемдегі
дамыған елдердің құжаттары сараланып, оның
Қазақстан халқының менталитетіне, табиғатына сәйкестігі екшелді. Осындай үлкен еңбектің
нәтижесі болған Ата Заң халықтың да көңілінен
шықты. Сөйтіп, 1995 жылдың 30 тамызы күні
қазақстандықтар Ата Заңның қабылдануына бір

зиденттік мерзімін шектемеу жөнінде
өзгеріс енгізді. Осы өзгеріске сай,
бір адам қатарынан екі реттен артық
республика президенті бола алмайды. Бұл шектеу Тұңғыш Президентке
қолданылмайды. 2017 жылы Елбасы
конституциялық реформа туралы
жария етті. Нәтижесінде «Қазақстан
Республикасының Конституциясына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» заң жобасы дайындалды.
Жалпыхалықтық талқылауға шығарылған жобаға 40-қа тарта өзгеріс енгізу ұсынылса, 26 өзгеріс енгізіліп, Президент құзырындағы 35 түрлі билігін
Үкімет пен Парламентке теңдей бөліп
берді. Бұл заман талабы. Себебі,
Конституция мемлекеттің дамуымен
қатар жүретін құқықтық құжат. Қысқа
айтсақ, реформаға орай, Президент
құзырындағы Министрлер кабинетін
жасақтау және олардың жұмыстарын
қадағалау жұмыстары парламентке
берілді. Ұлттық қауіпсіздік, қорғаныс, ішкі, сыртқы саясат, мемлекеттік
басқару сынды негізгі міндеттер Президент құзырында қалды. Конституция
соңғы өзгерістер нәтижесінде одан әрі
кемеліне келді деуге толық негіз бар.
Осы тұста тарихқа көз салсақ,
Алаш арыстары Әлихан Бөкейханұлы,
Ахмет Байтұрсынұлы, Бақытжан Қаратаев, ағайынды Халел және Жа
һанш а Досмұхамедовтер «Қазақ»
газетiне «Алаш» партиясы бағдарламаларының жобасын жариялайды.
Қазақ халқының өзектi мәселелерi
қамтылған жобада «Алаш» автономия
сының Конституциясын өмірге ендіру
жоспарланған. Арыстарымыздың
арманы Тәуелсiз Қазақстанның жаңа
Конституциясы қабылданғанда ғана
орындалды.
Конституция біздің азаттық алғалы атқарған барлық ісіміздің алтын
таразысы. Барша заңның атасы, ол
ел азаматтарының құқықтары мен
бостандықтарын қорғай отырып, білім
алуға, ерікті еңбек етуге, азаматтығымызды ашық білдіруге құқық берді.
Сондықтан, заң талаптарын сқтап,
бас құжатты қастерлеп-құрметтеу әр
азаматтың парызы.
Теміржан ҚҰДАБАЕВ,
Бостандық аудандық
№2 сотының судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

артықшылық, басымдық азаматтардың өмірін сақтауға, құқығын қорғауға
бағытталғанын айғақтайды. Сонымен
қатар, ол Қазақстанды Отаным деген
азаматтардың адамдық қадір-қасиетіне қол сұғылмауын, тілі мен діни
сеніміне еркіндік берілуін, ар-ождан
бостандығының қорғалуын, адал
еңбекпен тапқан табысына ешкімнің
зиян келтірмеуін қамтамасыз етеді.
25 жыл ішінде бас құжатты бағдар
ете отырып еліміздің заңнамасында
үлкен өзгерістер орын алды. Құқықтық
қайшылық тудыратын, бірін-бірі қайталайтын, замана көшіне жауап бере
алмайтын көптеген заңдарға өзгеріс
тер мен толықтырулар енгізілді. Мемлекеттегі барлық қадамның заңдық
тұрғыдан жасалуының негізі қаланды.
Парламенттің рөлін көтеру, жергілікті
өзін өзі басқару органдарының дамуына барынша жағдай жасалды.
Соның ішінде сот билігінің беделін
көтеріп, жұмысын жандандыру мақсатында қыруар істің жасалғаны белгілі.
«Қазақстан Республикасының сот

ауыздан дауыс берді. Міне, содан бері 30 тамыз – Қазақстандағы ұлық мерекенің бірі саналады. Тәуелсіз
елдің төл заңының туған күні болып табылатын бұл
мереке әрбір азамат үшін қадірлі, қасиетті.
Отыз белестен өткен Конституциямыз тәуелсіз елдің аяғынан тік тұруына ықпал етті. Бұл
заң егеменді елдің мемлекеттік құрылымдарын
қалыптастырып, болашағына бағдар берді.
Азаматтардың бостандығы мен қауіпсіздігінің
кепіліне айналып қана қоймай, түрлі ізгі реформалардың бастамашысы ретінде танылды. Ата
Заңымыз Қазақстан азаматтарының барлық
құқықтық қадамын негіздейтін басқа да заңдардың сапалы, сындарлы жасалуына себепші болды.
Ендеше, әлемдегі ең жас конституциялардың бірі
саналатын Қазақстанның бас құжаты айналдыр
ған отыз жылдың ішінде талай жақсы істердің
жаршысы болғаны дәлелдеуді қажет етпейді. Осы
жылдар ішінде Ата Заңымыз демократиялық мем-

жүйесі мен судьяларының мәртебесі»
туралы заңның қабылдануы үшінші
биліктегі оң өзгерістердің басы болды.
Бұдан бөлек, елімізде алқабилер институты, мамандандырылған соттар,
медиациян ың енгізілуі қазақстандық соттарды әлемдік стандарттарға
неғұрлым жақындата түсті. Мемлекет
тарапынан жіті көңіл бөлудің арқасында республика соттарының ғимараттары жөндеуден өткізіліп, көпшілігі жаңа,
заманауи құралдармен қамтамасыз
етілген ғимараттарға кірді. Судьялардың материалдық жағдайы жақсартылып, қауіпсіздігіне кепілдік берілді.
Сонымен бірге, сот қызметіне жаңа
технологияның енгізілуі қызметтің сапасын көтеруге, жеделдігін арттыруға,
ең бастысы, сыбайлас жемқорлық
қатерлерінің алдын алуға ықпал етті.
Ата Заң уақыт сынынан сүрінбей өтті. Мемлекеттің тәуелсіздігін
нығайту және экономикалық реформаларды жүргізудің басты құралына
айналған бас құжат адамдардың барлық азаматтық құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ете отырып,
әрқайсысымызға мемлекеттің сенімді
қорғауында екенімізді сезіндірді.
Н.БАТЫРХАН,
Жетісу аудандық
№2 сотының судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

лекет құру жолында еліміз бойынша жүргізілген
құқықтық реформалардың жүзеге асуына және
ойдағыдай дамуына тыңғылықты үлес қосты.
Бүгінгі таңда қоғамдық келісім мен халықтың
бірлігі – еліміздің басты байлығы және өзгелерге
үлгі боларлық ең қымбат қазынасы. Дәстүрлі
түрде 30 тамызда атап өтілетін Конституция
күні Отанымыздың игілігі жолында алға қойыл
ған барлық мақсаттарға қол жететіндігіне
сенімімізді арттыра түседі. Ата Заңымызда бүкіл
адамзаттық құндылықтар мен өркениеттік игі
ліктердің барлығы қамтылған. Бас құжатты келер ұрпақтың қауіпсіз өмірінің кепіліне айналдыру
сіз бен біздің заңды сыйлауымызға, қадірлеуімізге
байланысты екенін ұмытпағанымыз жөн.
Забира АМАНЛОВА,
Маңғыстау облысының қылмыстық
істер жөніндегі мамандандырылған
ауданаралық сотының бас маманы
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ИНДУСТРИАЛДЫ АЙМАҚ ОТАНДЫҚ
ӨНДІРІСТІҢ ТЫНЫСЫН АШПАҚ

Алматының Индустриалды аймағы 2012 жылы құрылып, 2015
жылы «Индустриалдық аймақ – Алматы» ЖШС Басқарушы компаниясының негізі қаланды. Оның жалпы
аумағы 490 гектарды құрайды. Ал,
жобалар үшін 326 гектар (164 гектар
инфрақұрылымға) бөлінген.
Бүгінде аумақта 60 компания өз
кəсіптерін дөңгелетіп отыр. Олардың
18-і халықаралық кəсіпорындар. Алдағы уақытта жоспар кезең кезеңімен
жүзеге асса, 9 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылмақ.
« А л м ат ы Ә К К » А Қ Б а с қ а р м а
төрағасы Асқар Білісбеков: «Индус
триалды аймақ жеке кәсіпкерлікке
мемлекеттік қолдау көрсету мақсатында құрылған және бірінші кезекте
Алматыда өнеркәсіптің басым салаларын, атап айтқанда, машина жасау,
тамақ өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп,
фармацевтика, химия өнеркәсібі мен
құрылыс материалдары өндірісін
дамытуға арналған. Бұл ретте өнеркәсіптік кәсіпорындарды қаланың
тұрғын аудандарынан көшіруге, технологиялық, инновациялық өнімдер
шығаруға, импортты алмастыруға
бағытталған инвестициялық жобаларға басымдық беріледі», – деп Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі ұйымдастырған
баспасөз туры барысында айтты.
Бүгінде инвестициялық жобаларды
жүзеге асыру үшін 273 гектар бөлініпті.
Бес жылда Алматының Индустриалдық аймағында жалпы сомасы 69,6
млрд теңге болатын 13 кәсіпорын пайдалануға берілген.
Соның ішінде 2020 жылы металл
өңдеу және жылжымалы қоршау конструкцияларын өндіру бойынша кешен
іске қосылып, қуаттылығы 12 125 бірлік болатын 42 жұмыс орны құрылған.
Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі ұйымдастырған
баспасөз туры барысында, біріншіден,

«ДорХан-Алматы» ЖШС кешенінің
қ ұ р ы л ы с ж о ба с ы м е н та н ы с т ы қ .
Аталған өндіріс орны 42 жұмыс орнын
ашқан, 416,6 млн теңге сомасына тең,
жобалық қуаты 12 125 бірлікті құрайтын, металл өңдейтін, жылжымалы
қоршау конструкциялар жасайтын, автоматты қақпалар мен роллқақпақтарды өндіретін кешен құрылысы.
«ДорХан-Алматы» ЖШС-нің сату
бөлімінің бастығы Алексей Ленскийдің
айтуынша, мұндай өндіріс үшін Алматыдан орын табу өте қымбат.
«Бұған дейін біз 2 мың шаршы
алаңда жұмыс жасадық. Біз үшін бұл
өте аз болды. Ал, қазір сыртта сақтайтын орындарды қоса есептегенде,
шамамен 6 мың шаршы метр жерде
жұмыс істеп жатырмыз. Кешеннің
орналасқан жері, инфрақұрылымы
ыңғайлы болғаны тұтынушылар мен
дилерлердің тілектерін толық орындауға мүмкіндік береді. Өнімді тез,
жылдам жеткіземіз. Жалпы индустрия
лық аймақ-бұл Қазақстандағы кәсіпкерлерге құрылыс жүргізуге, дамуға,
өсуге және тұтынушыларды сапалы
сервиспен қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін тамаша жоба», – дейді ол.

Екіншіден, жұмыс барысымен танысқан кешен – «ЭНКО» ЖШС-і.
Индустриалдық аймақта жұмыс істеп
жатқан өндіріс орны – жылу және
сумен қамтамасыз ету құралдарын
өндіретін зауыт. Аталған мекемеде 80нен астам адам жұмыспен қамтылған.
Өндіріс орнының бөлім басшысы
Михаил Свирьдің айтуынша, карантин
кезінде өнім шығару 50 %-ға төмендеген.

Берікбол МӘНДІБАЕВ, «Индустриалды аймақ-Алматы» ЖШС директоры:
2020 жылдың соңына дейін Алматының
Индустриалды аймағында төрт шағын өндіріс
паркі іске қосылады. Қазіргі уақытта құрылыс
компаниялары («KazStroyTrade» ЖШС, «D&J
«Industries & Logistic» ЖШС, «Ala Estate» ЖШС,
«ADS Industries» ЖШС) жобалық жұмыстарды
аяқтап қалды.
Өндірістік ғимараттардың жалпы аумағы 36 мың шаршы метрді құрайды. Оларға
құрылыс, жиһаз, жеңіл және тағамдық өнеркәсіп саласында 70-тен астам өндіріс орны орналастырылады. 1100-ден астам жаңа жұмыс
орнын ашу жоспарлануда.
Барлық іске қосылатын өндірістер импортты алмастыруға бағытталған және ішкі
нарықта үлкен сұранысқа ие. Көптеген компаниялар, мысалы, «Hyundai Trans
Kazakhstan», «Техноконт», «Техновид», «BRB APK» жылыжайы өнімдерін таяу шет
елдерге экспортқа шығарады.
Шағын өндіріс парктерін дамыту жобасы «Алматы бизнес – 2025» шағын
және орта кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша жүзеге асырылуда.
Оның аясында қала аумағында өндіріс ғимараттарын инвесторлар мен өндіріс
базаларының меншік иелері салады. Өндіріс ғимараттары шағын және орта
бизнес субъектілеріне жеңілдетілген шарттармен: 5-7 жылға дейінгі мерзімге
девальвациялық қауіпке қарамастан беріледі. Ғимаратты жалға алу құны шаршы
метр үшін 1000-1200 теңгені құрайды. Ғимаратты сатып алу құны шаршы метр
үшін 145 000 теңге. Алматы қаласының аумағындағы Индустриалды аймақта
шағын өндіріс паркін салу ісіне қатысуға 70-тен астам компания қызығушылық
білдірді.

«Карантин кезінде қызметкерлеріміздің 70% үйлерінде болды. Дегенмен барлығы мемлекеттен 42 500
теңге көлемінде төлемақы алды.Біздің
шығаратын өнім көлемі әртүрлі, өйт-

БЮДЖЕТ

НЕГІЗГІ САЛАЛАРДА ӨСІМ БАР

Бұл туралы Алматы облысының әкімі Амандық Баталов ҚР Премьер-Минис
трі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен Үкіметтің селекторлық отырысында
хабарлады.
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы қаңтар-шілде айларындағы әлеуметтік-экономикалық дамуының және республикалық бюджеттің атқарылуының
қорытындылары қаралған жиын барысында Алматы облысының әкімі Амандық
Баталовтың берген есебіне сәйкес, облыс бойынша 2020 жылдың қаңтар-шілде
айларында экономиканың негізгі салаларында өсім қамтамасыз етілген. Атап
айтқанда, өңдеу өнеркәсібінің, оның ішінде тамақ өнімдерін, темекі бұйымдарын
өндіру, фармацевтика, электр жабдығын өндірудің жоғарылауы есебінен өнеркәсіптік өндіріс көлемі 5%-ға ұлғайды. Сонымен қатар, ауылшаруашылығында
өсім 2,4%-ды құрап, ет және сүт өндірісі артты.
«Құрылыс жұмыстарының көлемі 6,6%-ға өсті, 525 мың ш.м немесе 2019
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 118,3% тұрғын үй пайдалануға берілді. 292,5 млрд теңге инвестиция тартылып, өсім 9,3% құрады»,– деді облыс
басшысы.
Алайда, төтенше жағдай режимін енгізуге байланысты облыста бөлшек тауар айналымы төмендеген. Нақты көлем индексі 96% құрап, көлік қызметтері
84,5%-ға азайып, инфляция 104,4% құрады. «Әлеуметтік-маңызды тауарларға
бағаны ұстап тұру үшін жергілікті бюджеттен тұрақтандыру қорына қосымша 2
млрд теңгебөлінді», – дедіА.Баталов.
Жалпы, облыс бойынша 38,7 мың жұмыс орны құрылды. Карантин кезеңінде
жұмысынан босап қалған азаматтарды жұмысқа орналастыруға «Жұмыспен
қамтудың жолкартасы» айтарлықтай көмек көрсетті. Соның шеңберінде109,2
млрд теңгенің 977 жобасы іске асырылуда, 22,8 мың жұмыс орны құрылды.
«Бүгінгі таңда 216 жоба бойынша жұмыстар аяқталды, 747 жоба жұмыстар
жалғасуда. 13142 жұмыс орны құрылды, оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы 6 571 адам жұмысқа орналастырылды», – деп нақтылады
облыс әкімі.
Облыс бюджетінің орындалуы бойынша Алматы облысында мемлекеттік
бюджеттің кірістері бойынша жоспар 101,7% орындалды, 291,4 млрд теңге
түсті. Ал жергілікті бюджетке 152,1 млрд теңге түсті, осылайша, өткен жылдың
сәйкес кезеңіне өсу қарқыны 125% құрады. Шығыстар бойынша бюджеттің орындалуы 366,9 млрд теңгені немесе 98,8% құрайды.
Облыс басшысы игерілмеген қаржының жыл соңына дейін толық игерілетінін
айтты.
Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

кені біз тек бір ғана өнімді өндірмейміз.
Бізде олардың 20-ға жуық түрі бар.
Бірақ, жыл сайын ұлғаюдамыз. Карантин кезінде өндіріс 50%-ға төмендеді.
Бірақ, бұл бір айға созылды. Мамыр
айында 100% жұмысқа шықтық. Өндірістегі жұмысшы санын қоса есептегенде, базадағы жұмысшылар саны
– 75 адам. Қызмет көрсету бөлімі
бар. Өндірісте 40 адам бар. Өндірісті
ұлғайту жоспарлануда, яғни қазір

адамдарды жұмысқа қабылдау үшін
жұмыс жүргізіп жатырмыз. Дегенмен
қалада құрылыс жұмыстары көбейген
сайын біздің өнімге де сұраныс артып
отыр, – дейді ол.

Үшінші, Индустриалдық аймақта
жұмыс істеп жатқан өндіріс орны
– шұжықтар мен ет өнімдерін шығаратын «Бижан» ЖШС-і. 1998 жылы
негізі қаланған кәсіпорында 250-ден
аса адам жұмыс істейді және жылына
3500 тонна өнім шығарады екен.
«Бижан» жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiгiнiң директоры Хадиша
Бижанның айтуынша, карантинде
жұмыс тоқтамаған.
«Тазалық сақтау – тұтынушылар
алдындағы біздің міндетіміз. Қазіргі
карантин кезінде тазалық сақтау жағы
тіптен күшейтілді. Карантин кезінде
жұмыс тоқтаған жоқ. Өйткені, біз Алматы, Нұр-Сұлтан сияқты ірі қалалар
мен өзге облыстарды өнімдерімізбен қамтамасыз етіп отырмыз.Қиындықтар, әрине болды. Қала сыртында,
яғни, облыстарда тұратын жұмысшыларымыз қалаға кіре алмай қалды.
Олардың барлығын жатақханаларға
орналастырып, төсек-орын, тамақ,
қорғаныш заттармен қамтамасыз еттік. Индустриалдық аймақ әрдайым
жағдайымызды біліп, көмек көрсетіп
отырады. Көкшетау қаласында ет өңдеу кешеніміз бар. Ол жерде ірі қара
және ұсақ малдарды союмен айналысатын кешен жұмыс істейді. Жақында
Ақмола облысында 5 мың ірі қараға
есептелген бордақылау кешені іске
қосылды. Оның еттері Алматы және
Көкшетау қаласындағы екі зауытқа
жеткізіледі. Одан бөлек, еліміздің әр
өңірінде фирмалық дүкендеріміз бар,
– дейді директор.
Жалпы, ағымдағы жылдың соңына
дейін 1131 жұмыс орнын құру арқылы
жалпы сомасы 30,1 млрд тг сомасына
9 жобаны іске қосу жоспарлануда. Ал,
2021 және одан кейінгі жылдары 160,7
млрд тг сомасына 5,6 мыңнан астам
жұмыс орнын ашу арқылы 38 жобаны
іске қосу жоспарлануда екен.
Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

ТРЕНИНГ

КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛДІ

«Ауыл» Халықтық-демократиялық
патриоттық партиясының Қызылорда
облысы бойынша филиалы кәсібін
жаңа бастаған фермерлер үшін ауылшаруашылығы тауар өндірушілерінің
қатысуымен «Нәсіптің кілті – кәсіпте» тақырыбында семинар-тренинг
ұйымдастырды. Семинар Қызылорд
облысы Сырдария ауданы Шіркейлі
ауылында орналасқан «Ысамаддин»
шаруа қожалығында өтті. Бұл семинар қатысушыларына шаруа қожалығының соңғы жылдардағы жетістіктерін өз көзімен көруге мүмкіндік
берді. «Ауыл» ХДПП мүшесі, «Ысамаддин» шаруа қожалығының басшысы Жанарбек Нұрымбетов семинар
қатысушыларына шаруашылығын
аралатып, кәсібінің қыр-сырымен
таныстырды. Оның айтуынша, «Ыса-

маддин» шаруашылығы 10 жылдан
аса іріқарамен жылқы өсірумен айналысып келеді. 2012 жылы мұнда
бірауысымда 2,5-5 тоннаға дейінет
өңдейтін кешенінің жұмысы іске қосылды. Бүгінгі таңда шаруа қожалығы
Қызылорда облысының тұрғындарын
азық-түлікпен (сүт, май, ет), шикізатпен (жүн, тері) қамтамасыз етуде.
Сонымен қатар, семинарда «Атамекен» кәсіпкерлер палатасы облыс
тық филиалының «Бастау бизнес» жобасы бойынша аға кеңесшісі Мадина
Қасымжан жастарға бизнес бастаудың
тәжірибе кеңесімен бөлісті. Сонымен
қатар, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар, субсидиялар,
кредиттер және т. б. туралы егжей-тегжейлі айтып берді.

Қатысушылар семинардың шаруа қожалығында өткені, олар үшін
өте қызықты, танымды және жақсы
тәжірибе болғанын атап өтті. Өйт
кені, олар бүкіл шаруашылықтың
жұмысын, малды ұстау жағдайларын
көру мүмкіндігіне ие болды. Аймақтың
жетекші фермерлерінің өз тәжірибелерімен бөлісуі , олардың жұмыстағы
жетістіктерін көру семинар қатысушылары үшін келешекте мақсат қоюға
және оған жету жолында табандылық
танытуға шабыттандырды.
«Ауыл» партиясы Қызылорда облысы бойынша филиалының төрағасы Серікбай Өмірзақовтың айтуынша,
партияның көптеген филиалдары
мұндай жиналыстарды өндірісте өткізеді.Өйткені, дәл осындай формат
өзінің тиімділігін дәлелдеді. Шаруа
шылықтың шынайы жағдайымен танысқан болашақ кәсіпкерлер үшін бұл
тұңғыш тәжірибеден өткенмен бірдей.
Осындай семинарлардан кейін олардың салаға деген қызығушылығы
артып, аграрлық салада алғашқы
қадамдарын бастайды.
Айта кетейік, аталмыш семинар
«Ауыл» ХДПП-ның XVI съезінде қабылданған партияның «Ауыл-достар»
саяси бастамасы аясында өтті. Бас
тама мақсаты туған ауылының болашағына бей-жай қарамайтын партияның барлық жақтастарын, өз Отанын
сүйетін ел патриоттарын біріктіруге
бағытталған.
Ерлік КЕБЕКБАЙ
«Заң газеті»
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ

АЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫ БІРІКТІРЕТІН ОРТАҚ ТАҒДЫР,
ОРТАҚ ТАРИХ БАР. ОСЫ ОРТАҚ ДҮНИЕЛЕР ХАЛЫҚҚА
ЕРКІНДІКТІҢ, ТЕҢДІКТІҢ, ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ҚАДІРІН БІЛДІРДІ. БҮГІНДЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМҒА АЯҚ БАСҚАН ЖАС
МЕМЛЕКЕТ БҰНДАЙ ТАРИХИ СӘТТЕРДІҢ МАҢЫЗЫН САРАЛАП, ӨЗІНІҢ ЖҮРІП ӨТКЕН ЖОЛЫНА, КЕМШІЛІКТЕР МЕН
ЖЕТІСТІКТЕРІНЕ БАҒА БЕРУДЕ.

Осындайда таразы өлшемге ең
алдымен әрине, ел заңдары түседі.
Әлемнің озық үлгілерін ұстанған Ата
Заң – ҚР Конституциясы адамзатқа
ортақ құндылық құқық мәселелерін
алға шығарды. 25 жылдық мерекесі
қарсаңында Ата Заңның Қазақстан
азаматтарының құнды құжатына айнала алғанын, кез келген азаматтың
сенер, сүйенер заңдық тірегі бола
алғанын айту парыз.
Зайырлы, құқықтық мемлекеттің кез келген азаматы әділетті Ата
Заңнан іздейді. Себебі, «Адам және
адамзат» деген атауға ие екінші тарауда: «Қазақстан Республикасында
Конституцияға сәйкес адам құқықтары мен бостандықтары танылады
және оларға кепiлдiк берiледi. Адам
құқықтары мен бостандықтары әркiмге
тумысынан жазылған, олар абсолюттi деп танылады, олардан ешкiм
айыра алмайды, заңдар мен өзге
де нормативтiк құқықтық актiлердiң
мазмұны мен қолданылуы осыған
қарай анықталады. Республиканың
азаматы өзiнiң азаматтығына орай
құқықтарға ие болып, мiндеттер атқарады. Конституцияда, заңдарда және
халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдiктер мен азаматтығы
жоқ адамдар Республикада азаматтар
үшiн белгiленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-а,қ
мiндеттер атқарады» – делінген. Яғни,
біздің абсолютті бостандығымызды Конституция қорғайды, кепілдік
береді. Әрбір адамзатқа өзінің бос

тандығынан, тәуелсіздігінен, денінің
саулығынан артық байлық керегі жоқ.
Оған ешкімнің қол сұғуға да, көз алартуға да, зиян келтіруге де қақысы жоқ.
Бұндай игілікке ие елдің азаматтары
бақытты.
Ата Заңның азаматтар үшін кепілдік
беретін өзге де тұстары көп. Мәселен,
әрбір Қазақстан азаматы тегін білім,
тегін медициналық көмек ала алады.
Бұған дейін ел азаматтары үшін
сот, прокуратура, әділет, полиция
секілді мекемелер жабық қамалдай
көрінсе, бүгін де әрбір азамат «заң
мен сот алдында жұрттың бәрінің тең»
екендігін, «Тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге
көзқарасына, нанымына, тұрғылықты
жерiне байланысты немесе кез келген
өзге жағдаяттар бойынша ешкiмдi
ешқандай кемсiтуге болмайтынын»,
«Әркiмнiң өмiр сүруге құқығы бар. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға
хақысы жоқ. Өлім жазасы адамдардың
қаза болуымен байланысты террорис
тік қылмыстар жасағаны үшін, сондай-ақ, соғыс уақытында ерекше ауыр
қылмыстар жасағаны үшін ең ауыр
жаза ретінде заңмен белгіленеді, ондай жазаға кесілген адамның кешірім
жасау туралы өтініш етуге хақы бар»
екендігін түсінді. ҚР Конституциясы
бойынша «сөз бен шығармашылық
еркiндiгiне кепiлдiк берiледi. Цензураға тыйым салынады. Әркiмнiң заң
жүзiнде тыйым салынбаған кез келген
тәсiлмен еркiн ақпарат алуға және

Айдар НҰРМҰХАНБЕТ,
Еңбекшіқазақ ауданаралық әділет басқармасының басшысы
таратуға құқығы бар. Қазақстан Рес
публикасының мемлекеттiк құпиясы
болып табылатын мәлiметтер тiзбесi
заңмен белгiленедi. Республиканың
конституциялық құрылысын күштеп
өзгертудi, оның тұтастығын бұзуды,
мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi, соғысты, әлеуметтiк, нәсiлдiк,
ұлттық, дiни, тектiк-топтық және рулық
астамшылықты, сондай-ақ, қатыгездiк
пен зорлық-зомбылыққа бас ұруды
насихаттауға немесе үгiттеуге жол
берiлмейдi». Яғни, заңдағы осындай
баптар елдегі тыныштық пен бейбітшіліктің кепілі. Заңы мықты жұмыс істейтін мемлекетте зорлық-зомбылыққа, соғыс пен алауыздыққа,
нәсілдік бөлінушілікке жол жоқ.

ОҢ ҚАДАМ

ОНЛАЙН – ҰТЫМДЫ УАҚЫТ
Е

ЛДЕ КАРАНТИНДІК РЕЖИМ БІРШАМА ЖЕҢІЛДЕГЕНМЕН, ӘЛІ ДЕ БОЛСА,
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫН САҚТАУ ҚАЖЕТ ЕКЕНДІГІН ТИІСТІ САЛА МАМАНДАРЫ КҮНДЕЛІКТІ ХАБАРЛАП ОТЫР. РЕСМИ МӘЛІМЕТТЕРГЕ СӘЙКЕС,
КАРАНТИНДІК РЕЖИМ НЕҒҰРЛЫМ ҚАТАҢ САҚТАЛҒАН САЙЫН ӨЗ НӘТИЖЕСІН
БЕРУДЕ.

Сондықтан да соттарға келіп түскен істерді
онлайн режимінде, яғни, қашықтықтан қарау өз
жалғасын табуда. Бұл жүйенің дұрыс және бұрыс
жақтарына, тәжірибеде іске қатысушылар өз
бағасын беруде. Алайда, онлайндық жүйеге дәл
осылай бірден көшу – уақыт талабы. Себебі, аза-

маттардың өмірі, оның ішінде денсаулығы – бұл
баға жетпес құндылық!
Республикамыздың соттарында бейнеконференциялық байланыс арқылы, яғни, қашықтықтан
іске қатысу, карантиндік режимге дейінде,
тәжірибеде қолданыста болған. Сондықтан да,

қылмыстық істер бойынша тергеу абақтысында
күзетпен қамауда отырған сотталушылардың
іске қатысуы – осы бейнеконференциялық байланыс негізінде жүзеге асып отыр. Сол арқылы
сотталушылардың әділсоттылыққа құқығы толық
сақталуда! Осыған сәйкес, қылмыстық істерді
қарау барысында «TrueConf» және «Whatsapp»
мобильдік қосымшаларын бірдей қолдана отырып, істерді «онлайн режимде» қарау мүмкін
болып отыр.
Осы тұрғыда, сот хатшыларының атқарып
жатқан еңбектерін атап өту қажет деп ойлаймыз.
Өйткен, сот процесін дұрыс ұйымдастыру – бұл
бас маман-сот мәжілісі хатшыларының басты
міндеті болғандықтан, қазіргі таңда, олардың
сот отырыстарын қашықтықтан ұйымдастыруға
байланысты атқаратын жұмыс көлемі мен оларға
қойылатын талап көлемі де ұлғайды.

ҚҰРЫҚ

17 МЫҢ 51 ТҮП СОРА ЖОЙЫЛДЫ

,

25. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
объявляет конкурс на вакантную должность директора
республиканского государственного казенного предприятия
«Государственный историко-культурный и литературномемориальный заповедник – музей Абая «Жидебай-Борили»
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан»
Должностные обязанности:
- руководит производственной, административно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельностью учреждения, осуществляет
контроль над сохранностью и эффективным использованием
имущества организации, организует работу по борьбе с коррупцией;
определяет политику и стратегию деятельности организации,
координирует работу его подразделений по формированию, хранению,
музейного фонда, а также, охраны и использованию памятников истории
и культуры Республики Казахстан в интересах государства и общества;
- руководит разработкой и осуществлением планов, программ и
проектов музея (музея-заповедника), координирует работу структурных
подразделений по их выполнению по специальностям деятельности;
- руководит научно-исследовательской деятельностью, обеспе
чивает проведение мероприятий, направленных на пропаганду и
популяризацию историко-культурного наследия народов Казахстана;
- обеспечивает сотрудничество с организациями культуры и
искусств Республики Казахстан и зарубежных стран;
- принимает меры по обеспечению организации квалифи
цированными кадрами, развитию их профессиональных знаний
и опыта, созданию условий труда, формированию благоприятной
психологической атмосферы в коллективе;
-распределяет отдельные направления работы между заместителями
директора, руководителями и специалистами структурных под
разделений и филиалов;
-заключает и расторгает договора, совершает сделки, выдает
доверенности, обеспечивает представление необходимой отчетности,
издает приказы, представляет интересы организации в суде,
государственных органах и организациях.
2. Квалификационные требования к кандидатам:
высшее (или послевузовское) образование по группам специальностей
«искусство» или «гуманитарные науки», или по специальностям
«экология», или «юриспруденция», или «экономика», и стаж работы
по специальности не менее 5 лет или стаж работы на руководящих

Қазақстан Республикасы ІІМ-нің қо
йылған талаптарына сәйкес, 2020 жылғы
1 маусым – 30 қазан аралығында «Қарасора-2020» кең ауқымды арнайы жедел-профилактикалық іс-шарасы Қызылорда облысы
аумағында өткізілуде. Осыған орай, егілетін
қарасораның егістерін анықтаудың және
жоюдың іс-әрекеттерін іске асыру үшін,
жергілікті құқық қорғау, атқарушы органдардың өкілдерімен жұмыс кездесуі ұйымдас
тырылып, арнайы жоспарлар бекітілді.
Атқарылған ауқымды іс-шаралар нәтижесінде барлығы 54 (2019 – 46) есірткі қылмысы
тіркелді. Бұл жөнінде Қызылорда облыстық

должностях в государственных органах и организациях не менее 5 лет.
3. Должен знать:
- Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;  
- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
законы Республики Казахстан:
- «О культуре» от 15 декабря 2006 года;
- «Об охране и использовании объектов историко-культурного
- наследия» от 26 декабря 2019 года;
- «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года;
- «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года;
- «О государственном имуществе» 01 марта 2011 года;
- «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года.
4. Перечень необходимых документов:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора,
либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора
с последнего места работы;
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм
первичной медицинской документации организаций здравоохранения»
(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации норма
тивных правовых актов № 6697).
Участник конкурса может представить дополнительную информацию,
относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной
подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении
ученых степеней и званий, научных публикации, а также рекомендации
от руководства с предыдущего места работы и т.п.).
Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента опубликования.
Документы принимаются наручно или через почту по адресу:
Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Мангилик ел, 8, здание «Дом
министерств», 15-й подъезд, каб.314.
Подробную информацию можно получить по телефонам +7 (7172)
74-02-52, 74-06-20

ҚР Конституцияның тиімділігі –
неке және отбасы, ана мен әке, бала
құқығын басты назарға шығарды. Халықтың әлеуметтік жағдайының көрсеткіші отбасы тұрақтылығы мен бала,
жастар мен жасөспірімдер мәселесінің
салауатты өмірге бет бұруы мемлекеттегі заңдардың ықпалды, пәрменді
болуының көрсеткіші десек те болады.
Ата Заңның 29-30-баптары азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері мен тегін орта білімге толықтай
кепілдік береді. «Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын
сақтауға құқығы бар. Республика азаматтары заңмен белгіленген кепілді
медициналық көмектің көлемін тегін
алуға хақылы.

полиция департаментінің бастығы Сұлтан
Бектөре ақпарат берді.
Оның ішінде есірткі өсіру 49 (37) дерегімен, аса ірі мөлшерде сақтаудың 2 (2) дерегі
және есірткі сатудың 3 (7) дерегі анықталды.
Есірткі өсірудің 8 дерегі далалық аймақтан,
41 дерегі үй ауласы, саяжайдан және 1 дерегі
мекеме ауласынан табылды. Есірткі өсіргені
үшін барлығы 42 тұлға ұсталса, оның 16-сы
қамаққа алынды. Оқиға орнынан 17 мың 51
түп сора өсімдігі жойылды, заңсыз айналымнан 35 кг 656 г марихуана және 2 дана атыс
қаруы тәркіленді. Мысалы, 2020 жылдың 19
шілдесінде күні Жаңақорған ауданы Қосүйеңкі
ауылынан 40 шақырым жерде орналасқан
«Бота соққан» деп аталатын жерде бұлақ
жанында егілген 240 түп сора өсімдігі (жал-

26. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
«Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи – мәдени және
әдеби-мемориалдық қорық-музейі» республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны директорының
бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды
1. Лауазымдық міндеттері:
-мекеменің өндірістік, әкімшілік-шаруашылық және қаржылықэкономикалық қызметіне басшылық жасайды, ұйым мүлкін сақтау мен
тиімді пайдалануды бақылауды жүзеге асырады, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;
-мекеменің саясаты мен стратегиясын анықтайды, музей қорын
қалыптастыру, сақтау бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
тарих және мәдениет ескерткіштерін мемлекет және қоғам мүддесі
үшін қорғау және пайдалану бойынша жұмысын үйлестіреді;
-жоспарлар, бағдарламалар мен жобаларды жасау мен жүзеге
асыруға басшылық етеді, қызмет саласында олардың орындалуы
жөнінде құрылымдық бөлімшелердің жұмысын үйлестіреді;
-ғылыми-зерттеу қызметіне жетекшілік етеді, Қазақстан халқының
тарихи-мәдени мұрасын насихаттау мен дәріптеуге бағытталған ісшаралардың өткізілуін қамтамасыз етеді;
-Қазақстан Республикасының және шет елдердің мәдениет және өнер
ұйымдарымен ынтымақтастықты қамтамасыз етеді;
-ұйымды білікті кадрлармен қамтамасыз ету, олардың кәсіби білімдері
мен тәжірибесін дамыту, еңбек жағдайларын жасау, ұжымда жайлы
психологиялық жағдайды қалыптастыру бойынша шараларды қолданады;
-директордың орынбасарлары, құрылымдық бөлімшелер мен
филиалдардың жетекшілері мен мамандары арасында қызметтің
жекелей бағыттарын бөледі;
-шарттар жасайды және бұзады, мәмілелер жасайды, сенімхаттар
береді, қажетті есепті ұсынуды қамтамасыз етеді, бұйрықтар шығарады,
сотта, мемлекеттік органдарда және өзге ұйымдарда мүліктік
мүдделерін қорғайды және өкілеттік етеді.
2. Үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары:
«өнер» немесе «гуманитарлық ғылымдар» мамандықтар тобы
бойынша немесе «экология» немесе «құқықтану» немесе «экономика»
мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі)
білім және мамандық бойынша 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі немесе
мемлекеттік органдар мен ұйымдарда басшылық лауазымдарда 5
жылдан кем емес жұмыс өтілі.

Мемлекеттік және жеке меншік емдеу мекемелерінде, сондай-ақ, жеке
медициналық практикамен айналысушы адамдардан ақылы медициналық жәрдем алу заңда белгіленген
негіздер мен тәртіп бойынша жүргізіледі» – деген 29-бапта, «Азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік
беріледі. Орта білім алу міндетті.
Азаматтың мемлекеттік жоғары оқу
орнында конкурстық негізде тегін
жоғары білім алуға құқығы бар. Жеке
меншік оқу орындарында ақылы білім
алу заңмен белгіленген негіздер мен
тәртіп бойынша жүзеге асырылады.
Мемлекет білім берудің жалпыға
міндетті стандарттарын белгілейді.
Кез келген оқу орнының қызметі осы
стандарттарға сай келуі керек» – деп
30-баптағы білім мәселесін толықтыра
түскен. Тегін білім, тегін медициналық
көмек көрсетілетін мемлекет азаматтарының өзін-өзі дамытып, толыққанды сауатты, салауатты азамат болмауға қақысы да жоқ. 25 жылдық тұсында
Ата Заңның ел игілігіне елеулі өзгеріс
тер әкелгенін, өзге де заңдардың бет
түзейтін айнасы істепттес болғанын
айтпасқа болмайды. Ата Заңы мықты
мемлекеттің болашағы да жарқын.
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданаралық әділет басқармасы да Ата
Заңның айтулы мерекесі қарсаңында
көптеген игілікті шараларға мұрындық болып, азаматтардың құқықтық
сауатын арттыруға өз үлестерін қосып жүр. Халыққа қызмет көрсетудің
озық үлгілері карантин кезінде өзінің
тиімділігін дәлелдеді. Басқарма қызметкерлері онлайн нұсқада да үздіксіз
қызмет атқарды. Ел игілігіне қызмет
ету абыройлы міндет. Бүгінгідей қиын
қыстау кезеңдерде ҚР Конституциясы кепілдік беретін әрбір қазақстандықтың мүддесі үшін жұмыс атқару кез
келген мемлекеттік мекеменің міндеті.
Ортақ істе үлгілі қызмет, мінсіз жұмыс
тарымызбен алдыңғы саптан көріну
біздің барлық кезеңдегі меже. Ендеше,
мерейлі мереке тұсында тәуелсіз елдің мерейін асқақтатуға ат салысайық.
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

Сонымен қатар, сот жүйесінде қызмет атқарып жүрген IT саласы мамандарының да күнделікті атқаратын жұмыс көлемі едәуір ұлғаймаса, азайған жоқ.
Аталған мамандардың өз жұмыстарына мол
жауапкершілікпен қарауларының нәтижесінде
қашықтықтан істерді қарау – тәжірибе жинақтаудың арқасында, дұрыс жолға қойылуда. Осы
бойынша, әлеуметтік желілерде өзге де іске
қатысушылардың өз пікірлерін білдірулері барысында, көбінесе оң бағаларын беріп жатқанында
көзіміз шалып қалады. Бұл онлайндық режимнің
оңды істердің бастамасы болып отырғанын көрсетеді.
Ляззат ИЛЬЯСОВА,
Жамбыл облысының қылмыстық істер
жөніндегі мамандандырылған
ауданаралық сотының судьясы

пы салмағы 14 кг 383 г) және 100 түп көкнәр
өсімдігі (жалпы салмағы 653,42 г) анықталды.
Жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында Жаңақорған ауданының екі тұрғыны
ұсталды. Сонымен қатар, күдікті азаматтарды тексеру барысында полиэтилен пакетке оралған кептірілген шөп ұнтақтары
айғақ зат ретінде алынды. Сараптама қорытындысымен алынған ерекше исі бар зат
«кептірілген марихуана» екені анықталған.
Қазіргі уақытта далалық аймақтардан ірі
көлемдегі есірткі алқабын анықтау мақсатында топтар құрылып, шолу жұмыстары
жүргізілуде.
Қызылорда облысы полиция
департаменті баспасөз қызметі

3. Білуі тиіс:
1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясын;
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін;
2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін;
Қазақстан Республикасының заңдарын:
2006 жылғы 15 желтоқсандағы «Мәдениет туралы»;
2019 жылғы 26 желтоқсандағы «Тарихи-мәдени мұра объектілерін
қорғау және пайдалану туралы»;
2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы»;
1996 жылғы 10 маусымдағы «Авторлық құқық және сабақтас
құқықтар туралы»;
2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы»;
2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алулар туралы»
4. Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға конкурс өткізу туралы
хабарландыруда көрсетілген мерзімде мынадай құжаттарды ұсынады:
конкурсқа қатысу туралы өтініш;
мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
еркін нысанда жазылған өмірбаян;
білімі туралы құжаттардың көшірмесі;
еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының
көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және
еңбек шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері;
«Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама
нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы туралы Денсаулық
сақтау министрі міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы
№907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік) (Нор
мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып
тіркелді бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама.
Конкурска қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даяр
лық деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру,
ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жариялымдар туралы
құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ бұрынғы жұмыс орнының
басшылығынан ұсынымдар және т.с.) бере алады.
Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру
жаряланған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жүргізіледі.
Құжаттар қолма-қол немесе почта арқылы, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы 8, Министрліктер үйі,
15-кіреберіс, 314-кабинет мекенжайы бойынша қабылданады.
Толық ақпаратты +7 (7172) 74-02-52, 74-06-20 телефондары
бойынша алуға болады.

7

№62 (3286)
21 тамыз 2020

zangazet@mail.ru

Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 38/61, «Жетісу» БО, 3 қабат мекенжайында орналасқан
«Астана Банкі» АҚ тарату комиссиясы
2020 жылғы 28 тамызда 11 сағат 00 минутта
құны 100 АЕК жоғары жылжымалы, жылжымайтын және басқа да
мүлікті сауда-саттыққа шығарады.
Лоттар саны: 48. Сауда-саттықты өткізу әдісі -ағылшындық.
Аукцион қадамы - 5%
Алматы қаласы -1 лот
Лот№578. Эмбоссер Matica S6200E cardissuance System. Техникалық жағдайы - қанағаттанарлық.
Бастапқы бағасы -15 808 257 тг.
Атырау қаласы - 2 лот
Лот№1067.Бейнебақылау Ақтау қ., 4 ықш./демонтаждалған:
1.GY-7111A-9 дана; 2.GY-6211В-16 дана; 3.GY - 7832-2 дана; 4.Монитор-2 дана; 5.Ресанта 2000-2
дана; 6.UPS 1500W, 1 9.ННD-12 дана. Бастапқы бағасы -1 973 861тг.
Лот№1068. Газды автоматтандырылған өрт сөндіру Ақтау қ., 4 ықш./демонтаждалған:
1.Модуль GQQ70L\2,5-SA – 2 дана 2.Хладон 227ЕА - 2 дана 3.С 2000 АСПТ - 1 дана 4.ИП 21245 «Марко» - 4 дана 5.ЭДУ ИПР 513-ЭМ – 1 дана. 6.Табло Янтарь «Газ Уходи» -1 дана. 7.Табло
Янтарь «Газ не входи» -1 дана 8.Табло Янтарь «Автоматика Отключена» -1 дана. 9.Дабыл Янтарь
24 - 1дана 10.Есептегіш - 2 исп.00 - 1 дана 11.ИО -102-20-А2М- 1 дана 12.Тұғыр 70L-1 - 1 дана
13.LG -W/ 32 -L=650 - 1 дана. 14.Модуль GQQ40L\2,5-SA – 2 дана 15.Хладон 227ЕА - 2 дана.
16.С 2000 АСПТ - 1 дана 17.ИП 212-45 «Марко» - 4 дана 18.ЭДУ ИПР 513-ЭМ - 1дана 19.Табло
Янтарь «Газ Уходи» -1 дана. 20.Табло Янтарь «Газ не входи» -1 дана 21.Табло Янтарь «Автоматика
Отключена» -1 дана 22.Дабыл Янтарь 24 - 1дана 23.Есептегіш - 2 орынд.00 - 1 дана 24.ИО -102-20А2М- 1 дана. 25.Тұғыр 70L-1 - 1 дана 26.LG -W/ 32 -L=650 - 1 дана. Бастапқы бағасы -2 240 909 тг.
Қарағанды қаласы - 2 лот
Лот №429 СВН Қарағанды қ.:
1. Бейнекамера GY-6421 Z- 5дана 2. Бейнекамера GY-7111 А- 19дана 3.Бейнекамера GY6211 B- 13 дана 4. GY-7832- 1 дана (Бейнерегистратор) Н.264/MJPEG4; 5. GY-7208- 1 дана
(Бейнерегистратор) Н.264/MJPEG4; 6.Монитор 24» кең форматты,1920х1080, LED – сәулелендіру
- 2 дана 7.Ресанта-2000, 2 дана 8.UPS -2 дана 9. SIHD1205-01B (қуат көзі) – 9 дана 10.TOTEN телекоммуникациялық ШКАФ -1 дана. Бастапқы бағасы - 310 793 тг.
Лот №1036 желдету және салқындату жүйесін монтаждау. Қарағанды қ.:
1. Кассеталы кондиционер -4 дана
2.Қабырға кондиционері -5 дана
3. Жылы жабындар-1 дана. Бастапқы бағасы -718 299 тг.
Нұр-Сұлтан қаласы - 43 лот
Лот№1069. Жалға алған ғимаратты жөндеу. Нұр-Сұлтан қ., Сауран/демонтаждалған:
брондалған есік-2 дана. Өрт сөндіру дабылы: 1. Дабыл-20П SMD-1 дана. 2. Хабарлағыш ДПИ
Скиф-Д орынд.02-20 дана. 3.С2000М-1 дана. 4.С2000-БИ SMD-1 дана. 5.Хабарлағыш LD-96RED
-2 дана. Күзет дабылы: 1.дабыл-20П SMD -1 дана. 2.Сезбек LC-105DGB-10 ДАНА 3.Patrol-701-10
дана. 4. Кронштейн UBL 1110-10 дана. 5.ИО 102-12 (ирис)-2 дана. Қолжетімділік бақылауы:
1.С2000-2- 3 ДАНА (Қолжетімділік бақылаушысы) 2.MATRIX-II (EH)- 1 дана. ЕСЕПТЕГІШ -2
дана. 3.ИВПЭР 12/2 - 1 дана. 4.ЭЛЕКТРЛІ МАГНИТ. Құлып 1 дана. 5.ЕСІКТІ АШУ НҮКТЕСІ
-1 дана. Бейнебақылау: 1.Бейнерегистратор-ро 1 дана. 2.Бейнерегистратор -1 дана. 3. Монитор -2
дана. 4. Бейнекамера - 5 дана. Автоматты өрт сөндіру: 1. Модуль GQQ40L/2.5-1 ДАНА. 2.Модуль
GQQ40L/2.5-1 ДАНА. 3.С 2000 АСПТ-1 ДАНА. Мұрағат:1. Модуль GQQ70L/2.5-SA-1 ДАНА.
2.Модуль GQQ70L/2.5-SA-1 ДАНА. 3.С 2000 АСПТ-1 ДАНА. Бастапқы бағасы 659 134тг.
Лот № 669 Астана қ. Есіл көш., Е710 телім 4 Кадастрлық нөмірі 21-320-141-249. Телім көлемі Телім
көлемі, га (доля) 0,5557, жеке меншік, тегіс, бөлінеді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -13 683 112 тг.
Лот № 670 Астана қ., Есіл көш.,Е710 телім 6 Кадастрлық нөмір21-320-141-251, телім көлемі
0,5988 га, жеке меншік, тегіс, бөлінеді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -14 744 372 тг.
Лот № 671 Астана қ., Есіл көш., Е710 телім 8 Кадастрлық нөмір 21-320-141-253, телім көлемі
0,5990 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінеді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы -14 749 297 тг.
Лот № 672 Астана қ., Есіл көш., Е404 телім53 Кадастрлық нөмір 21-320-141-442, телім көлемі
0,1173 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінеді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 567 310 тг.
Лот № 673 Астана қ. Есіл көш., Е404 телім 51 Кадастрлық нөмір 21-320-141-443, телім көлемі
0,1167 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 554 178 тг.
Лот № 674 Астана қ. Есіл көш., Е729 телім 12 Кадастрлық нөмір 21-320-141-444, телім көлемі
0,0984 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 179 895 тг.
Лот № 675 Астана қ. Есіл көш., Е729 телім 10 Кадастрлық нөмір 21-320-141-454 Телім көлемі
(үлес) 0,0992 Жер пайдалану құқығы: жеке меншік, Рельеф тегіс. Бастапқы бағасы -2 197 617 тг.
Лот № 676 Астана қ. Есіл көш., Е729 телім 8 Кадастрлық нөмір 21-320-141-455 Телім көлемі
(үлес) 0,0986 га. Жер пайдалану құқығы: жеке меншік, Рельеф тегіс. Нысаналы мақсаты: тауарлы
ауыл шаруашылығын жүргізу. Бастапқы бағасы - 2 184 325 тг.
Лот № 677 Астана қ. Есіл көш., Е729 телім 6 Кадастрлық нөмір 21-320-141-456 Телім көлемі (үлес)
0,0988 га. Рельеф тегіс. Нысаналы мақсаты тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу. Бөлінбейді.
Коммуникациялар қасында: электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 188 756 тг.
Лот № 678 Астана қ. Есіл көш., Е729 телім 4 Кадастрлық нөмір 21-320-141-464, телім көлемі
0,0991 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 195 402 тг.
Лот № 679 Астана қ. Есіл көш., Е729 телім 2 Кадастрлық нөмір 21-320-141-465,телім көлемі 0,0981
га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінбейді,
электрмен қамту, сумен қамту, кәріз, Мәртебесі: бос. Бастапқы бағасы -2173249 тг.
Лот № 680 Астана қ. Есіл көш., Е689 телім 92 Кадастрлық нөмір 21-320-141-445, телім көлемі
0,0993 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 199 833 тг.
Лот № 681 Астана қ. Есіл көш., Е689 телім 94 Кадастрлық нөмір 21-320-141-446,телім көлемі
0,0974 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, коммуникация жоқ. Бастапқы бағасы - 2 157 741 тг.
Лот № 682 Астана қ. Есіл көш., Е689 телім 96 Кадастрлық нөмір 21-320-141-447, телім көлемі
0,0959 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, коммуникация жоқ. Бастапқы бағасы - 2 150 088 тг.
Лот № 683 Астана қ. Есіл көш., Е728 телім 2 Кадастрлық нөмір 21-320-141-457, телім көлемі
0,0999 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы - 2 213 125 тг.
Лот № 684 Астана қ. Есіл көш., Е710 телім 19 Кадастрлық нөмір 21-320-141-257, телім көлемі
0,3844 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы - 9 848 366 тг.
Лот № 685 Астана қ. Есіл көш., Е710 телім 2 Кадастрлық нөмір 21-320-141-247, телім көлемі
0,5986 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінеді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы - 14 739 448 тг.
Лот № 686 Астана қ. Есіл көш., Е710 телім 10 Кадастрлық нөмір 21-320-141-255, телім көлемі
0,5993 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінеді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы -14 756 684 тг.
Лот № 687 Астана қ., Есіл көш., Е710 телім 12 Кадастрлық нөмір 21-320-141-258, телім көлемі
0,7051 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінеді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы - 16 696 980 тг.
Лот № 688 Астана қ. Есіл көш., Е711 телім 14 Кадастрлық нөмір 21-320-141-409, телім көлемі
0,8222 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінеді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы - 18 431 011 тг.
Лот № 689 Астана қ. Есіл көш., Е712 телім 5 Кадастрлық нөмір 21-320-141-392, телім көлемі
0,1075 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 381 491 тг.
Лот № 690 Астана қ. Есіл көш., Е404 телім 49 Кадастрлық нөмір 21-320-141-381, телім көлемі
0,0944 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 116 457 тг.
Лот № 691 Астана қ. Есіл көш., Е404 телім 47 Кадастрлық нөмір 21-320-141-382, телім көлемі
0,0994 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы - 2 202 048 тг.
Лот № 692 Астана қ. Есіл көш., Е689 телім 72 Кадастрлық нөмір 21-320-141-386, телім көлемі
0,0901 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, коммуникация жоқ. Бастапқы бағасы - 2 020 051 тг.
Лот № 693 Астана қ. Есіл көш., Е689 телім 80 Кадастрлық нөмір 21-320-141-403, телім көлемі
0,0939 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, коммуникация жоқ. Бастапқы бағасы - 2 105 247 тг.
Лот № 694 Астана қ. Есіл көш., Е689 телім 84 Кадастрлық нөмір 21-320-141-405, телім көлемі
0,1035 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, коммуникация жоқ. Бастапқы бағасы - 2 292 877 тг.
Лот № 695 Астана қ. Есіл көш., Е689 телім 86 Кадастрлық нөмір 21-320-141-406, телім көлемі
0,1039 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, коммуникация жоқ. Бастапқы бағасы -2 301 738 тг.
Лот № 696 Астана қ. Есіл көш., Е728 телім 74 Кадастрлық нөмір 21-320-141-387, телім көлемі
0,964 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінбейді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 161 298 тг.
Лот № 697 Астана қ. Есіл көш., Е728 телім 11 Кадастрлық нөмір 21-320-141-388, телім көлемі
0,938 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінбейді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 103 005 тг.
Лот № 698 Астана қ. Есіл көш., Е728 телім 9 Кадастрлық нөмір 21-320-141-389, телім көлемі 0,982
га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінбейді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 175 464 тг.
Лот № 699 Астана қ. Есіл көш., Е728 телім 7 Кадастрлық нөмір 21-320-141-390, телім көлемі
0,1011 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 239 709 тг.
Лот № 700 Астана қ. Есіл көш., Е728 телім 5 Кадастрлық нөмір 21-320-141-396, телім көлемі
0,0961 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 154 572 тг.
Лот № 701 Астана қ. Есіл көш., Е728 телім 3 Кадастрлық нөмір 21-320-141-397, телім көлемі
0,0989 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 190 971 тг.
Лот № 702 Астана қ. Есіл көш., Е728 телім 1 Кадастрлық нөмір 21-320-141-398, телім көлемі
0,0982 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 175 464 тг.
Лот № 703 Астана қ. Есіл көш., Е707 телім 4 Кадастрлық нөмір 21-320-141-395, телім көлемі
0,1353 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, коммуникация жоқ. Бастапқы бағасы -2 925 200 тг.
Лот № 704 Астана қ. Есіл көш., Е710 телім 13 Кадастрлық нөмір 21-320-141-383, телім көлемі
0,982 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінбейді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 175 464 тг.
Лот № 705 Астана қ. Есіл көш.,Е712 телім 1 Кадастрлық нөмір 21-320-141-385, телім көлемі 0,1304
га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, бөлінбейді,
электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 819 261 тг.
Лот № 706 Астана қ. Есіл көш., Е712 телім 3 Кадастрлық нөмір 21-320-141-393, телім көлемі
0,0974 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 157 741 тг.
Лот № 707 Астана қ. Есіл көш., Е712 телім 7 Кадастрлық нөмір 21-320-141-394, телім көлемі
0,1083 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс, н
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 399 213 тг.
Лот № 708 Астана қ. Есіл көш., Е712 телім 9 Кадастрлық нөмір 21-320-141-400, телім көлемі
0,1155 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 527 914 тг.
Лот № 709 Астана қ. Есіл көш., Е712 телім 11 Кадастрлық нөмір 21-320-141-401, телім көлемі
0,1168 га, жеке меншік, нысаналы мақсаты: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу, тегіс,
бөлінбейді, электрмен қамту. Бастапқы бағасы -2 556 367 тг.
Лот № 710 Астана қ. Е689 көш., телім 1/1 Кадастрлық нөмір 21-320-141-673. Телім көлемі
167,1865 га. Рельеф тегіс. Нысаналы мақсаты: ауылшаруашылық өндірісі, бөлінеді. Коммуникация
жоқ. Бастапқы бағасы -409 272 552 тг.
Кепілдік жарнасы бастапқы бағаның 5% құрайды, сатушының ағымдағы есепшотына
жарна қабылдау 2020 жылғы 28 тамызда 10 сағат 00 минутта аяқталады
Бенефициар: «Астана Банкі» АҚ
БИК: NBRKKZKX
БИН: 080540014021
ИИК: KZ22125KZTJ001300615 ҚРҰБ-нің ҚОжҚСО (филиал)
КБе: 14
Қатысушылардың өтініштерін қабылдау және тіркеу төмендегі мекенжайларда 2020
жылғы 28 тамызда 10 сағат 00 минутта аяқталады:
Алматы қ., Төлебаев көш., 38/61, 8(727)259-60-60, 8776 277 28 57
Нұр-Сұлтан қ., Ғабдуллин көш., 18, блок Е, 8(7172)559317 (ішкі 11030) 87027530817
Қарағанды (Теміртау) Бұхар жырау даңғылы, 51/4, 4-қабат, 8(7212)99-68-09, 87755259920,
87771966988
Атырау қ., Құрманғазы көш., 12 Б, 8(7122)956865, 87013720579

ТАРАТУ
4. «Карнак» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
БСН 990440011093 (Қазақстан Республикасы, Оңтүстік
Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Бала Бургем көшесі,
120-үй), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды.
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Түркістан облысы, Кентау қаласы,
Абылай хан көшесі, 49-үй, 23-пәтер. Тел. 8 707 501 43 63.
5. «Гермес Капитал Менеджмент» ЖШС, БСН
070740003636, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды.
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, Бостандық ауданы, Нұр Алатау ықшамауданы,
Еркеғали Рахмадиев көшесі, 21-үй, индекс 050000.
Тел.8 705 815 58 91
6. «FIGARO» ЖШС, БСН 041140005112 (Алматы
қаласы, Алмалы ауданы, Құрманғазы көшесі, 48А) өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Алматы қаласы, Шевченко көшесі,162/7, кеңсе З09/1.
Тел.8 705 292 22 02.

«Qazaq Banki» АҚ, Алматы қаласы, Төлебаев даңғылы, 38/61, «Жетісу» БО, мекенжайында орналасқан
тарату комиссиясының бөлімшесі мүліктерін сату жөнінде сауда-саттық өткізеді. Сауда-саттық жоғарыда
көрсетілген мекенжайда 2020 жылғы 2 қыркүйекте сағат 11.00-де өткізіледі.
Лоттар саны 154 - Лот бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісі - ағылшындық. Қадам – 5%.
Лот № 3 -Сервер (AP9465, ПО AP95100,N/A), Лоты № 4,5 - Сервер 813198-B21 HPE BL460c G9 E5v4
бастапқы бағасы: 369 673,00 теңге.
10/20Gb FLB CTO Blade, бастапқы бағасы: 384 054,00 теңге.
Лот № 6,7 - Сервер Dell PowerEdge R730, бастапқы Лот №15 - Сервер HP/BL460cGen8/2/Xeon/E5-2680/2.7
бағасы: 964 815,00 теңге.
GHz/128Gb/P220i/512MB, бастапқы бағасы: 401 232,00 теңге.
Лот № 16 - Келіссөздер үстелі DC536/ ART.LINE Лот №17,18,19,20,21,22,23,24 - Дəлме-дəл кондициялау
50/.ART, бастапқы бағасы: 517 019,00 теңге.
жүйесі (ACCD75207),бастапқы бағасы:365 594,00 теңге.
Лот №25,26,27 - Дəлме-дəл кондициялау жүйесі Лот №28 - Күзет теледидары Алматы қ., Абай даңғылы,
(ACRD101), бастапқы бағасы: 451 423,00 теңге.
52В ЗД Байзақ, бастапқы бағасы: 501 358,00 теңге.
Лот №29 - Мұрағат ғимаратындағы автоматты Лот №30 - Депозитарийдегі автоматты газды өрт
ұнтақты өрт сөндіру жүйесі, бастапқы бағасы: 442 сөндіру жүйесі, бастапқы бағасы: 1 151 774,00 теңге.
305,00 теңге.
Лот №31 - Автоматты газды өрт сөндіру жəне Лот №32 - Қоймадағы автоматты газды өрт сөндіру
пайдаланылған газдарды жою жүйесі, бастапқы жүйесі, бастапқы бағасы: 1 125 674,00 теңге.
бағасы: 1 544 674,00 теңге.
Лот №33 - Несие құжаттамасы қоймасының Лот №34 - Қауіпсіздік жүйесі, бастапқы бағасы:
автоматты газды өрт сөндіру жүйесі, бастапқы 1 040 809,00 теңге.
бағасы: 4 352 928,00 теңге.
Лот №35 - Қауіпсіздік жүйесі, бастапқы бағасы: Лот №36 - Күзет теледидары жүйесі (бейнекамера),
407 410,00 теңге.
бастапқы бағасы: 15 419 354,00 теңге.
Лот №37 - Телекоммунитациялық жəне кросстық Лот №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 - LH46UDEB жайлардағы
автоматты ұнтақты өрт сөндіру 46 кəсіби дисплей + қабырғаға бекіту WMN-46VD,
жүйесі, бастапқы бағасы: 365 130,00 теңге.
бастапқы бағасы: 608 469,00 теңге.
Лот №56, 57, 58, 59, 60 - Криптографиялық модуль Лот №61 - Real Presence Group 700-720p құрал-жабдығы
HSM Protect Server External 2, бастапқы бағасы: 1 (бейнеконференцсвязь), бастапқы бағасы: 773 301,00
067 069,00 теңге.
теңге.
Лот №62 - Банкомат Opteva 520 (сер Лот №63 - Банкомат Opteva 522 (сер №1522FH116004),
№1520F3315702), бастапқы бағасы:487 032,00 теңге. бастапқы бағасы: 603 074,00 теңге.
Лот №64, 65, 66, 67 - Банкомат Opteva 562, Лот №68, 69 - Банкомат Opteva 562, бастапқы бағасы:
бастапқы бағасы: 520 926,00 теңге.
507 983,00 теңге.
Лот №70 - Өрт сөндіру жүйесі, бастапқы бағасы: Лот №71 - Күзет-өрт сөндіру дабылы, бейнебақылау
324 471,00 теңге.
жүйесі, бастапқы бағасы: 336 334,00 теңге.
Лот №72 - Қауіпсіздік жүйесі, бастапқы бағасы: Лот №73 - Бейнебақылау автоматты өрт сөндіру, өрт
711 619,00 теңге.
сөндіру-үрейлендіру дабылы жүйесі, бастапқы бағасы:
1 251 563,00 теңге.
Лот №74 - Күзет теледидары, күзет, өрт сөндіру Лот №75 - СКД QAZAQ BANKI, бастапқы бағасы: 377
дабылы жəне қолжетімділік бақылауы жүйесі, 723,00 теңге.
бастапқы бағасы: 833 382,00 теңге.
Лот №78 - Күзет-өрт сөндіру, үрейлендіру дабылы Лот №76, 77 - Шкаф ШКГ 01 оң жəне сол, бастапқы
жəне бейнебақылау жүйесі, бастапқы бағасы: 314 бағасы: 306 270,00 теңге.
697,00 теңге.
Лот №80 - Күзет теледидары жүйесі, бастапқы Лот №79 - Автоматты газды өрт сөндіру жүйесі
бағасы: 284 218,00 теңге.
(серверлік), бастапқы бағасы: 346 544,00 теңге.
Лот №85, 86, 87, 88, 89 - Дəлме-дəл кондициялау Лот №82, 83 - UPS Conceptpower DPA S2 Upgrade250,
жүйесі (ACRD502), бастапқы бағасы: 821 112,00 200kVA (160kW) +module 4x50 kVA+батареялық шкаф,
теңге.
бастапқы бағасы: 3 105 690,00 теңге.
Лот №93 - Қуат көзін тарату жүйесі, бастапқы Лот №90, 91, 92 - Дəлме-дəл кондициялау жүйесі
бағасы: 339 261,00 теңге.
(ACRP102), бастапқы бағасы: 867 634,00 теңге.
Лот №95 - Газды өрт сөндіру модулі, бастапқы Лот №94 - Газды өрт сөндіру модулі, бастапқы бағасы:
бағасы: 353 098,00 теңге.
376 216,00 теңге.
Лот №98,99 - Газды өрт сөндіру модулі, бастапқы Лот №96, 97 - Газды өрт сөндіру модулі, бастапқы
бағасы: 363 707,00 теңге.
бағасы: 365 552,00 теңге.
Лот №101 - Бақылау жəне қолжетімділікті шетеу Лот №100 - Күзет теледидары (аппаратты бөлігі),
жүйесі (аппаратты бөлігі), бастапқы бағасы: 8 417 бастапқы бағасы: 884 505,00 теңге.
036,00 теңге.
Лот №103 - Күзет дабылы жүйесі, (Орион Лот №102 - Күзет дабылы жүйесі, бастапқы бағасы: 2
бағдарламалық-аппараттық бөлігі), бастапқы 827 211,00 теңге.
бағасы: 6 000 531,00 теңге.
Лот №105, 106 - Криптографиялық модуль HSM Лот №104 - Серверге арналған фальшпол, бастапқы
Thales UK payShield 9000, бастапқы бағасы: 2 158 бағасы: 1 143 393,00 теңге.
425,00 теңге.
Лот №109 - Тот баспайтын металдан жасалған 252 Лот №107, 108 - Банкомат Opteva 720 (with ENA),
ұяшыққа арналған депозитарий, бастапқы бағасы: бастапқы бағасы: 1 139 071,00 теңге.
2 405 824,00 теңге.
Лот №112 - Сервер Oracle SPARC S7-2L, бастапқы Лот №110, 111 - Сервер Oracle SPARC S7-2, бастапқы
бағасы: 1 519 137,00 теңге.
бағасы: 1 621 421,00 теңге.
Лот №127, 128 - Кондиционер ACRD101 InRow Лот №113, 114 - Сервер Oracle SPARC T7-2.2, бастапқы
RD,300mm Air Cooler 220-240V 50Hz, бастапқы бағасы: 5 706 635,00 теңге.
бағасы: 3 836 371,00 теңге.
Лот №144 - Land Rover Range Rover, 2014 ж.ш., Лот №143 - Lexus LX 570, 2014 ж.ш., түсі - қара, 5663
түсі - қара, 5000 текше см, бастапқы бағасы: 20 текше см, бастапқы бағасы: 19 087 875,00 теңге.
035 500,00 теңге.
Лот №146 - Land Rover Range Rover, 2007 ж.ш., Лот №145 - Toyota Land Cruiser 100 Vx, 2007 ж.ш., түсі
түсі - қара, 4200 текше см, бастапқы бағасы: 4 440 - қара, 4700 текше см, бастапқы бағасы: 8 203 725,00
300,00 теңге.
теңге.
Лот №150 - Жер телімі 1,6000 га, Алматы облысы, Лот №149 - Жер телімі 0,6000 га, Алматы облысы,
Талгар ауданы, Бесағаш с/о, телімдер орамы 321, Талгар ауданы, Бесағаш с/о, телімдер орамы 321, телім
телім №1583, бастапқы бағасы: 32 402 080,00 теңге. №1437/2, бастапқы бағасы: 24 252 420,00 теңге.
Лот №152, 153 - Алматы облысы, Талгар ауданы, Лот №151 - Жер телімі 3,0000 га, Алматы облысы,
Бесағаш с/о, телімдер орамы 321, участок №1584, Талгар ауданы, Бесағаш с/о, телімдер орамы 057, телім
телім №1585 Жер телімі 1,0000 га, бастапқы №1437/1, бастапқы бағасы: 101 643 000,00 теңге.
бағасы: 21 544 000,00 теңге.
Лот №154 - Əкімшілік ғимарат, 49,90 кв.м.,
г. Алматы, Медеуский р-н, мкрн. Самал-2, д.
33А, бастапқы бағасы: 29 745 889,00 теңге.
Кепілді жарнасы бастапқы бағаның 5% құрайды, өтінімдерді қабылдау 2020 жылғы 1 қыркүйекте сағат
15.00-де аяқталады.
«Qazaq Banki» АҚ тарату комиссиясы, ЖБК KZ12125KZTJ001300310 Кассалық операциялар және
құндылықтарды сақтау орталығының (филиалына) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» Алматы қаласы,
БСК NBRKKZKX, БСН 950140000367, Кбе - 14.
Өтінімдерді қабылдау және сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу мына мекенжай бойынша жүргізіледі:
Алматы қаласы, Төлебаев даңғылы, 38/61, “Жетісу” БО.
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 ақпараттық хабарламаның 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 хабарламаның басылып шыққан күнінен бастап мына мекенжайда алуға болады: Алматы қ.,
Төлебаев даңғылы, 38/61, «Жетісу БО», 4 қабат, тел. +7 (727) 380-39-51.
Алматы қаласы, Достық даңғылы 136, «Пионер-3» БО мекенжайында орналасақан «Delta Bank» АҚ
тарату комиссиясы жылжымайтын мүлігін сату бойынша аукционды (ағылшын сауда әдісі) жоғарыда
көрсетілген мекен-жайда 2020 жылдың 1 қыркүйегінде сағат 11.00 де өткізіледі.
Лоттар саны 32. Сауда – саттықтың жүргізу әдісі - ағылшын. Аукцион қадамы 5%.
№ 1 - ші лот - Екі қабатты үй жертөлесімен 2006ж.қ., № 2 -ші лот - Сервер HP DL380 Gen9. Бастапқы
жалпы ауданы -249.8 ш.м. Жағдайы - қанағаттанарлықсыз, бағасы – 234 432.80теңге.
күрделі жөндеу қажет. Орналасқан мекенжайы: Алматы
облысы, Қарасай ауданы, Райымбек, Қырғауылды а., ПКСТ
Асель, Центральная к-сі, 75-үй. Бастапқы бағасы – 9 347
040.00 теңге.
№ 3-ші лот - Система хранения данных EMC VNXe 3300. № 4-ші лот - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5Бастапқы бағасы - 99 520.96теңге.
2620v3/2,4 GHz/32 Gb(4x8GB (1x8GB) Single Rank
x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit)/
P440ar/2G FBWC/0,1, 1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless SFF
bay/3xHDD HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5inch) SC /DVD+/-RW/2 x 500W. Бастапқы бағасы - 223
883.52 теңге.
№ 5-ші лот - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5-2620v3/2,4 № 6-шы лот - Server HP/DL380 Gen9/1. Бастапқы
GHz/32 Gb(4x8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 бағасы - 305 510,24 теңге.
CAS-15-15-15 Registered Memory Kit)/P440ar/2G FBWC/0,1,
1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless SFF bay/3xHDD HP 450GB 12G SAS
15K rpm SFF (2.5-inch) SC /DVD+/-RW/2 x 500W. Бастапқы
бағасы - 223 883.52 теңге.
№ 7-ші лот - Сервер HP DL380 Gen9. Бастапқы бағасы - № 8-ші лот - Сервер Supermicro 8044T-8R. Бастапқы
212 400,16 теңге.
бағасы -40 577,60 теңге.
№ 9-шы лот - Сервер Supermicro 8044T-8R. Бастапқы № 10-шы лот
-Сервер Supermicro 8044T-8R.
бағасы - 40 577,60 теңге.
Бастапқы бағасы -40 577,60 теңге.
№ 11-ші лот - Сервер Supermicro 8044T-8R. Бастапқы № 12-ші лот -Система хранения данных IBM Storwize
бағасы - 40 577,60 теңге.
V7000. Бастапқы бағасы - 129 736.32 теңге.
№ 13-ші лот - Дисковый массив Xyratex 5402FE. Бастапқы № 14-ші лот - ИБП. Бастапқы бағасы - 823 085,76
бағасы - 102 412,80 теңге.
теңге.
№ 15-ші лот - Дисковый массив Xyratex 5402FE. Бастапқы № 16-шы лот - Сервер Cisco MSC 7816-I5 (АПК
бағасы - 102 412.80 теңге.
Call-ц на 10 Prem аг-ов). Бастапқы бағасы - 596 638.56
теңге.
№ 17-ші лот - Сервер Cisco MSC 7816-I5 (АПК Call-ц на 10 № 18-ші лот - Сервер Cisco 7825-I5 (АПК Cisco
Prem аг-ов). Бастапқы бағасы -596 638.56 теңге.
Unified). Бастапқы бағасы - 473 149,60 теңге.
№ 19-шы лот Шоғырландырылған лот: Коммутатор № 20-шы лот - Система видеонаблюдения
CISCO VS-C6504E-SUP2T. Оптический модульCisco/GLC- (видеостена). Бастапқы бағасы -814 270,24 теңге.
SX-MM/GE SFP - 4д. Блок питания CISCO PWR-2700AC/4-2д. Модуль CISCO WS-X6824-SFP-2T - 2д. Бастапқы
бағасы - 790 916.00 теңге.
№ 21-ші лот - Блок автоматического включения резервного № 22-ші лот - Блок бесперебойного питания (к ДГА).
питания. Бастапқы бағасы - 123 058.88 теңге.
Бастапқы бағасы - 224 887,04 теңге.
№ 23-ші лот - Кондиционер EMICON. Бастапқы бағасы № 24-ші лот - Система безопасности на оконах
-35 527,52 теңге.
периметра здания. Бастапқы бағасы - 49 049.28 теңге.
№ 25-ші лот - Система видеонаблюдения, Толе би, 73А. № 26-ші лот - Система видеонаблюдения. Бастапқы
Бастапқы бағасы - 30 616.32 теңге.
бағасы - 36 653.12 теңге.
№ 27-ші лот - Структурированная кабельная система(4эт). № 28-ші лот - Обустройство серверной. Бастапқы
Бастапқы бағасы - 41 046,88 теңге.
бағасы -193 546,08 теңге.
№ 29-шы лот -Эмбоссер для выпуска пластиковых карт № 30-шы лот - Шоғырландырылған лот: Тұрғын
Matica S3500. Бастапқы бағасы - 2 202 304.16 теңге.
емес үй-жай, 1957ж.қ. Кірпіш, 2 қабатты, жалпы
ауданы 317.2 ш.м. Салқын жапсарлас құрылыс.
Электронды есептегіш. Гараж. Жер телімі үлестік
ортақ меншігімен. Жағдайы қанағаттанарлық.
Мекенжайы: Батыс Қазақстан обл., Орал қ., Самар к-сі,
65-үй. Бастапқы бағасы - 35 134 846.88 теңге.
№ 31-ші лот - 2 бөлмелі пәтер, 1957 ж.қ., кірпіш, жалпы № 32-ші лот - 3 бөлмелі пәтер, 1957 ж.қ., кірпіш,
ауданы 46.6 ш.м., тұрғылықты ауданы 27.6 ш.м., ас бөлме жалпы ауданы 72.1 ш.м., тұрғылықты ауданы 58.4
7.5 ш.м. 2 қабатты ғимараттың 2-ші қабаты. Жағдайы - ш.м., ас бөлме 6 ш.м. 2 қабатты ғимараттың 2-ші
қанағаттанарлық. Орналасқан мекенжайы: Батыс Қазақстан қабаты. Жағдайы - қанағаттанарлық. Орналасқан
обл., Орал қ., Самар к-сі, 65 үй, 11-пәтер. Бастапқы бағасы мекенжайы: Батыс Қазақстан обл., Орал қ., Самар к-сі,
- 2 858 900.00 теңге.
65 үй, 12-пәтер. Бастапқы бағасы - 5 517 100.00 теңге.
Кепілдік жарнасы бастапқы бағаның 5%-ын құрайды, өтінімдерді қабылдау 2020 жылдың 1 қыркүйегінде
сағат 10.00 аяқталады, сатушының ағымдағы шоты:
«Delta Bank» АҚ тарату комиссиясы, ЖБК KZ34125KZTJ001300108 Кассалық операциялар және құндылықтарды
сақтау орталығының (филиалына) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» Алматы қаласы, БСК NBRKKZKX,
БСН 930940000025, Кбе - 14.
Өтінімдерді қабылдау және сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу мына мекенжай бойынша
жүргізіледі: Алматы қаласы, Достық даңғылы 136, «Пионер-3» БО.
09:00-ден бастап 18:00-ге дейін күн сайын (демалыс күндері - сенбі, жексенбі). Түскі үзіліс 13:00-ден - 14:00-ге
дейін. Аукционға тіркелу хабарландыру жарияланған күннен басталады және сауда-саттық басталуына бір сағат
қалғанда аяқталады.
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 қужатының көшірмесін тапсырады.
Іске асыру объектісімен таныстыру және сауда–сатық ережелерімен танысу үшін ақпараттық хабарлама
жарияланған күнінен бастап және басқада ақпараттарды мына мекенжайдан алуға болады: Алматы қ., Достық
даңғылы 136, «Пионер-3» БО, тел. +7 (727) 339-46-76, 8-701-907-48-29 Вадим, +7-700-404-30-22 Сабит

БАНКРОТТЫҚ

13. Қарағанды облысының МАЭС-ның 19.08.2020 ж. ұйғарымымен «Алатау
Логистик Астана» ЖШС-не қатысты банкрот деп тану туралы іс өндіріске алынды.

7. «Инвест Петролеум» ЖШС, БСН 190240023875,
жарғылық капиталдың сомасы 156 500 (жүз елу
алты мың бес жүз) теңгеге дейін төмендегені туралы
хабарлайды. Шағымдар Қазақстан Республикасы,
Алматы обл., Панфилов ауданы, Қорғас ауылы, 14үй, 50-каб. мекенжайына хабарландыру жарияланған
күннен бастап 1 ай ішінде қабылданады.
8. «Аягөз аудандық білім бөлімі» мемлекеттік
мекемесі Аягөз аудандық білім бөлімінің «Ақшәулі
жалпы білім беретін орта мектеп» коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі
(БСН
000440003701)
таратылатындығы туралы хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай ішінде келесі мекенжай бойынша
қабылданады: Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз
ауданы, Аягөз қаласы, Б.Момышұлы көшесі, 58-үй.
Телефон 87223753661.
9. «Аягөз аудандық білім бөлімі» мемлекеттік
мекемесі Аягөз аудандық білім бөлімінің «Ақкілет
шағын комплектілі бастауыш мектеп» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі (БСН 130940002718) тараты
латындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде
келесі мекенжай бойынша қабылданады: Шығыс
Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы,
Б.Момышұлы көшесі, 58-үй. Телефон 87223753661.

11. «Қарабалық ауданы әкімдігінің білім бөлімінің
Өрнек бастауыш мектебі» мемлекеттік мекемесі, БСН
020540001356, өзінің таратылғаны туралы хабарлайды.
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қостанай
обл., Қарабалық ауд., Өрнек а.о., Өрнек ауылы.
14. «СПК «Бирлик-2016» (БСН 160240026616) өндірістік
кооперативі өзінің таратылатыны туралы хабарлайды.
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
021208, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Зеренді
ауданы, Бірлестік ауылы, Сарыөзек көшесі, 15-үй.
18. «Mihan KZ» (Михан КЗ) ЖШС, БСН 160240023027,
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: 081123, Жамбыл
облысы, Шу ауданы, Бірлік ауылы, Әулие ата көшесі, 1
(бұрынғы Привокзальная көшесі). Тел.+7(72643)40709.
19. «БейДар Ерментау» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі, БСН 200440006748 (Қазақстан, Ақмола облысы,
Ерейментау ауданы, Ерейментау қаласы, Шоқан Уәлиханов
көшесі, 52А, 1-пәтер, индекс 020800), өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына
мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Мұстафин
көшесі, 46-ғимарат, каб.308. Тел.8 776 924 17 63

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
Коллекциялық монеталарын айналысқа шығару туралы
Нұр-Сұлтан қ.				

2020 жылғы 21 тамыз

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2020 жылғы 21 тамызда мельхиор қоспасынан номиналы 200 теңгелік және нейзильбер қоспасынан номиналы
100 теңгелік «QAZAQSTAN HALQY ASSAMBLEIASY» коллекциялық монеталарын айналысқа шығарады.
Монеталарды шығару Қазақстан халқы Ассамблеясың 25 жылдығына
орайластырылған
«QAZAQSTAN HALQY ASSAMBLEIASY» монеталарының сипаттамасы:
Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде Қазақстан
Республикасының мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген. Сол және оң жағында
– ұлттық ою-өрнек элементтері. Төменгі бөлігінде монетаның номиналын біл`
діретін мельхиордан жасалған монетасында «200 TENGE»
және нейзилберден
`
жасалған монетасында «100 TENGE» жазулары бар. Айналдыра «QAZAQSTAN
ULTTYQ BANKI NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN» деген жазбалар бар.
Монеталардың сыртқы жағында (реверсінде) күн сәулесінің аясында
оқиғаның мерейтойлық күнін білдіретін «25» жазуы бар ою-өрнек картасы
орналасқан. Кескіннің астында құрылған жылын білдіретін және бір мезгілде соғылған жылы мен мерейтой күнін білдіретін 1995•2020 деген жазу бар.
Төменгі бөлігінде – мемлекеттік ту элементі. Айналдыра «QAZAQSTAN
HALQY ASSAMBLEIASY» және «АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА»
деген жазбалар бар.
Мельхиордан жасалған монеталардың бейнесі

Нейзильберден жасалған монеталардың бейнесі

Техникалық өлшемдері:
«Рroof-like» сапалы монеталар МН 25 мельхиор қоспасынан, массасы 15
грамм, диаметрі 33 мм, номиналы 200 теңгелік, таралымы 3000 данада дайындалды.
«Uncirculated» сапалы монеталар МНЦ 15-20 МНЦ 15-20 қоспасынан, массасы
11,17 грамм, диаметрі 31 мм, номиналы 100 теңгелік, таралымы 50 000 данада
дайындалды.
Монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған.
Номиналы 200 теңгелік және 100 теңгелік коллекциялық монеталар төлемдердің барлық түрлері бойынша Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында
олардың белгіленген құнымен қабылдануға, сондай-ақ, банк шоттарына есепке алынуға және аударылуға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық
банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.
Мельхиор қоспасынан дайындалған монеталар кәдесыйлық орамда шығарылады.
Коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалған.
Толығырақ ақпаратты БАҚ өкілдері мына телефон арқылы алуына
болады:
+7 (717) 2 775 205
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz
«Qazaq Banki» АҚ, Нұр-Сұлтан қаласы, Ғабдуллин көшесі, 18, н.п. 3 мекенжайында орналасқан
тарату комиссиясының бөлімшесі мүліктерін сату жөнінде сауда-саттық өткізеді.
Сауда-саттық жоғарыда көрсетілген мекенжайда 2020 жылғы 2 қыркүйекте сағат 11.00-де өткізіледі.
Лоттар саны 10 - Лот бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісі - ағылшындық. Қадам – 5%.
Лот № 155, 156, 157 - Банкомат Opteva 562, бастапқы бағасы: 520 926,00 тенге.
Лот № 158 - Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH155753), бастапқы бағасы: 662 067,00 тенге.
Лот №159 - Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH156277), бастапқы бағасы: 787 361,00 теңге.
Лот №160 - Аралық қабырға, бастапқы бағасы: 705 479,00 тенге
Лоты № 161 - Өрт сөндіру жүйесі, бастапқы бағасы: 410 882,00 тенге
Лот № 162 - Күзет-өрт сөндіру дабылы, автоматты өрт сөндіру жəне бейнебақылау, бастапқы бағасы:
1 676 345,00 тенге
Лот № 163 - Күзет теледидары, бастапқы бағасы: 298 012,00 тенге
Лот № 164 - Қауіпсіздік жүйесі, бастапқы бағасы: 1 577 008,00 тенге
Кепілдік жарна бастапқы бағаның 5% құрайды, өтінімдерді қабылдау 2020 жылғы 1 қыркүйекте сағат
15.00-де аяқталады.
«Qazaq Banki» АҚ тарату комиссиясы, ЖБК KZ12125KZTJ001300310 Кассалық операциялар және
құндылықтарды сақтау орталығының (филиалына) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» Алматы
қаласы, БСК NBRKKZKX, БСН 950140000367, Кбе - 14.
Өтінімдерді қабылдау және сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу мына мекенжай бойынша жүргізіледі:
Нұр-Сұлтан қаласы, Ғабдуллин көшесі, 18, н.п. 3.
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 басталуға 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–сатық ережесімен танысу
үшін ақпаратты ақпараттың басылып шыққан күнінен бастап мына мекенжайда алуға болады: Нұр-Сұлтан
қаласы, Ғабдуллин көшесі, 18, н.п. 3, тел.: +7 701 521 88 65.
15. Хабарлама
2020 жылдың 27 тамызы сағат 11:00-де Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауылы, Шаруашы
лық кеңсесінде «Жерсу-Агро» фермер қожалығының құрылтайшыларының (қатысушыларының) кезектен тыс
жалпы жиналысы өтетіндігін хабарлаймыз. Күн тәртібіндегі мәселелер: 1 Кезектен тыс жалпы жиналыстың
төрағасы мен хатшысын сайлау; 2. Жер бөлу мәселесі; Жиналыстың өткізілуі және шешімдер қабылдау тәртібі,
сырттай дауыс беру және сырттай дауыс беру рәсімін жүргізудің тәртібі және оларға сәйкес жиналыс өткізіліп
отырған Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары хабарламаға қосымша тіркелді.
«Жер-Агро» ф/х атқарушы органы

ӘРТҮРЛІ
2. 17.04.2015 жылы бекітілген «Ақсу ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің Ереже түпнұсқасы жоғалды, БСН 101240000832, хабарландыру берілген күннен бастап
Ереже жарамсыз деп саналсын.
3. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2020 жылғы 11
тамыздағы анықтамасымен «КОРПОРАЦИЯ ЗУМРАД» (ZUMRAD CORPORATION) ЖШСға қатысты оңалту рəсімін қолдану жөнінде азаматтық іс қозғалды, БСН 100 140 001 021. Барлық
сұрақтар бойынша өкіл Д.К.Мукушеваға мына телефон бойынша: 87016751510 хабарласу сұралады.
12. 21.03.2020 жылы қайтыс болған азамат Дюсебалиев Аманжол Тажигалиевичтың артынан
Атырау қаласы нотариусы Р.Т.Камзағалиева мұралық іс ашылғанын хабарлайды. Осыған
байланысты мұраны қабылдау үшін Атырау қаласы, М.Баймұханов көшесі, 41 А үй, Н.П 16,
тел.: 87012227274 хабарласулары сұралады.
16. 12.04.2020 ж. қайтыс болған Тулбасиев Курбангали Назаровичтің атына мұрагерлік іс ашылды.
Мұрагерлердің Түркістан қаласы, С.Ерубаев көшесі, 1 ықшамаудан, 12-үй, 26-пәтер, нотариус
Е.Е. Байсбаевқа жолығулары сұралады.
17. «Hyundai Premium Atyrau» ЖШС, БСН 140540025378, мүдделі тұлғаларды жарғылық
капиталдың сомасын 410 981 045, 05 (Төрт жүз он миллион тоғыз жүз сексен бір мың қырық бес теңге,
05) тиынға дейін азайту туралы шешім қабылдағанын ескертеді. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 1 (бір) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Атырау
қаласы, Құрманғазы көшесі, 78.
22. «TEIT» ЖШС, БСН 180240010930, «TEIT» ЖШС-нің (БСН 180240010930) «TEIT Плюс» ЖШСға (БСН 170940027324) қосылу арқылы қайта ұйымдастыру процедураларының болмайтыны туралы
хабарлайды.
23. «TEIT Плюс» ЖШС (БСН 170940027324) «TEIT» ЖШС-не (БСН 180240010930) қосылу арқылы
қайта ұйымдастыру процедураларының болмайтыны туралы хабарлайды.

Назар аударыңыз!
Біздің газетімізге берген жарнама ақысын
«Каспи Голд» арқылы төлеу мүмкіндігі қарастырылған.
+7 771 431 94 12 (Сымбат Қаныбекова)
Қазақстан Республикасы Судьялар одағы Жамбыл облысы Жамбыл аудандық сотының судьясы
ДАУРЕНБЕКОВ Абай Абдиқапарұлының
қайтыс болуына байланысты туған-туыстарына қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
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АҚЫРЫБЫ РИТОРИКАЛЫҚ ЖАЛҒЫЗ ҒАНА СҰРАҚТАН
ТҰРАТЫН, БІРАҚ, ЖАУАБЫ САН-ҚЫРЛЫ БҰЛ ТҮЙТКІЛДІ МӘСЕЛЕНІ ҚАУЗАУҒА «WHY NATIONS FAIL. THE ORIGINS
OF POWER, PROSPERITY, AND POVERTY» (“МЕМЛЕКЕТТЕР
НЕГЕ КҮЙРЕЙДІ. БИЛІК, ӨСІП-ӨРКЕНДЕУ ЖӘНЕ КЕДЕЙЛІКТІҢ ТҮПТАМЫРЛАРЫ”) АТТЫ 2012 ЖЫЛЫ НЬЮ-ЙОРКТЕГІ
«CROWN BUSINESS» БАСПАСЫНАН ЖАРЫҚ КӨРГЕН ӘЛЕМГЕ
ӘЙГІЛІ ЭКОНОМИСТ-ҒАЛЫМДАР – ДАРОН АДЖЕМОГЛУ
ЖӘНЕ ДЖЕЙМС А.РОБИНСОННЫҢ ТУЫНДЫСЫ ТҮРТКІ БОЛДЫ. СЕБЕБІ, ТАРИХИ ЖӘНЕ ӘДІЛ ШЫНДЫҚҚА НЕГІЗДЕЛГЕН
ДӘЙЕКТІ ДӘЛЕЛДЕР ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ШЫҒАРМАДА МЕНМҰНДАЛАП ТҰР.

Біріншіден, тілге тиек болып отырған бес жүз беттен асып жығылатын
ауқымды туынды – экономикалық
өсім теориясы бойынша 15 жыл бойы
түбегейлі зерттеулер жүргізген терең
дарын иелері Дарон Ажемоглу мен
Африка және Латын Америка елдерінің экономикаларына тамырлы
талдау жасаған оның әріптесі Джемс
Робинсонның, сондай-ақ, өзге де
сұңғыла ғалымдардың 300-ге тарта
ғылыми-зерттеу жұмыстарының жанжақты сарапталып, шегіне жеткізе
синтезделген сығынды сөлі.
Екіншіден, ғылыми туындыда жүздеген елдің, оның ішінде біздің заманымыздан бұрынғы, бірінші ғасырдың
476 жылы тарих сахнасынан тайып,
келмеске кеткен Рим империясынан
бастап, бүгінгі заманда планета бетінде тірлік жасап отырған ондаған оза
дамыған мемлекеттер мен кенжелеп
қалған дамушы мемлекеттердің өз
қолдарымен қалыптастырған әлеуметтік, саяси және экономикалық
институттарының үлгілері салғастырыла сарапталып, олардың қарқынды
дамығандарымен қатар көш соңында
қою шаң жұтып келе жатқандарының
негізгі себеп-салдары тікелей әлгі
мемлекеттердің әлгінде ғана аталған
әлеуметтік, саяси және экономикалық институттарының сапасы мен
мақсат-мүдделеріне тікелей тәуелді
екендігі институционалдық көзқарас
тұрғысынан зерделенеді.
Үшіншіден, аталмыш туынды авторларының көздеген басты нысаналарының бірі өз халқының әл-ауқатын
жоғарғы деңгейге жеткізе алған АҚШ,
Канада, Ұлыбритания, Германия,
Франция, Швейцария, Норвегия, Жапония, Оңтүстік Корея сынды әлемнің
озық дамыған елдеріндегі әлеуметтік,
саяси және экономикалық институттардың ең шешуші рөл атқарғандығын, соқырға таяқ ұстатқандай түбегейлі анықтап, жан-жақты айшықтап
беру болатын.
Төртіншіден, кітап авторларының
қол жеткізген ең сүбелі жетістіктерінің
бірі жаһанданған бүгінгі заманда жер
шарының көптеген аймақтарында,
атап айтқанда, Африка, Азия және
Латын Америка кеңістіктерінде орын
алып отырған кедейлік пен экономикалық мешеуліктің себеп-салдарының түп тамыры сол кеңістіктерде өмір сүріп жатқан мемлекеттер
мен халықтың этникалық құрамымен
де, мәдени әдет-ғұрыптарымен де,
салт-дәстүрлерімен де, діни ұстанымдарымен де, географиялық мекен-жайларымен де, тіпті, климат
ерекшеліктерімен де ешбір байланысы жоқ екендігін, керісінше, аталған
экономикалық мешеулік пен тақыр
кедейліктің сыры әлгі мемлекеттердегі
билік тізгінін ұстап отырған ат төбеліндей ғана бай-бақуатты топтардың
мүдделерін халық мүддесінен жоғары
қоятын жасанды саяси-экономикалық
институттарда, яғни, бүгінгі ғылым
тілімен айтқанда «экстрактивтік институттар» деп аталатын саяси-экономикалық құрылымдардың дәрменсіздігі
мен сол мемлекеттер көшбасшыларының жеке бастың қамын ғана күйттейтін өзімшіл менталитетінде жатқандығын ешбір бүкпесіз әрі шынайы
зерттеулердің нәтижесінде қол жеткізген әрі бұра тартуға еш мүмкіндік бермейтін әділетті шындықпен айқындап
бергендігінде жатыр.
Бесіншіден, аталмыш кітап авторлары адамзат тарихында өзіндік
орны бар сан түрлі мемлекеттердің
тұрақты дамуы мен өсіп-өркендеуіне

қолбайлау болып, жал-құйрығына
жармасып, алға бастырмай отырған,
сонымен қатар, сол мемлекеттердің
кері кетіп қана қоймай, саяси-экономикалық мешеуліктің торына ілігіп, мүлде

және саяси-экономикалық институттардың мақсат-мүдделерінің, көзге
шыққан сүйелдей, бадырайып тұрған
алшақтығында жатқандығына айқын
да анық көз жеткізеді. Туынды туралы
әлемнің беделді басылымдарының
көпшілігі оң пікір білдірген. Соның
өзі Дарон Аджемоглу мен Джеймс
А.Робинсонның «Мемлекеттер неге
күйрейді? Билік, өсіп-өркендеу және
кедейліктің түптамырлары» атты
туындысының нағыз атына заты сай,
әрі аса құнды ғылыми шығарма екендігі күмән туғызбайды. Сосын, бұл
заманауи кітапты біздің зиялы қауым
мен мемлекет және қоғам қайраткерлеріне, сондай-ақ, еліміздің саяси
билік тізгінін ұстап отырған тұлғаларға
да таптырмас үлгі-өнеге болатын
және, ең бастысы, егемен мемлекетіміздің алдағы даму үдерісінің
іргелі бағыт-бағдары мен саяс иэкономикалық институттарымызды

дың құқын қатаң заңдармен қорғайтын
саяси-экономикалық инклюзивті институттарға иек артатын билік жүйесін
құруға мүлде құлықты болмаған. Өйткені, дүйім жұрттың бәсекеге қабілетті
болуы билік элитасына қауіп төндіреді
деп қатты сескенген.
2019 жылғы наурыз айының 19-ы
күнгі сағат 19-дан бастап біздің егеменді елімізде де сол кездегі саяси билік
тарапынан ел-жұрт көптен күткен оң
қадамның жасалғанын атап өту ләзім.
Өйткені, дәл сол күні еліміздің Тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз
еркімен өкілеттігін тоқтатып, көшбасшылық тізгінді Конституциялық заңға
сәйкес, сол кездегі Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевқа тапсырған еді.
Сәйкесінше, мемлекеттің саяси билік
тізгінін қолына алған жаңа көшбасшы
кезектен тыс президенттік сайлау өткізіп, сайлаушылардың басым көпшілігінің мандатына ресми түрде ие бо-
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дамытуға ықпал етуді өзінің тікелей
міндеті деп санайтынын айтып, қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың
мұң-мұқтажына жедел назар аудару
мемлекеттік органдар қызметіндегі басты басымдық деп көрсеткен. Сол сияқты алдағы Парламент Мәжілісі мен
мәслихаттар сайлауының еліміздегі
көппартиялық жүйенің дамуына оң
ықпал етуін Парламентке міндеттеп,
Президент Әкімшілігіне азаматтардан
келіп түсетін өтініштерді мемлекеттік
органдардың қарауын қадағалап, жедел шаралар қабылдайтын бөлімнің
құрылуына пәрмен бергені оң болды.
Сондай-ақ, митингтер туралы заңнаманы жетілдіруге байланысты Парламентке талап қоюы немесе Конституцияға сәйкес, азаматтарымыздың
өз ойын еркін білдіруге құқығы бар
екендігіне екпін беруі елімізде жаңа
тұрпаттағы инклюзивті саяси-экономикалық институттардың қалыптасуына

ІРКІЛІС

ПЕН
ӘЛЕМ ЕЛДЕРІНІҢ ДАМУЫ БІЗГЕ ҚАНДАЙ САБАҚ БЕРДІ?

шырмалып қалуына және жоғарыда
атап өткендей, тарих сахнасынан
жойылып кетуіне тікелей себепші болуы бек мүмкін әлеуметтік, саяси және
экономикалық сын-қатерлердің алдын
алып қана қоймай, әділетсіздік пен
жемқорлықтың жегіқұрты күллі ағзасына жайылып кеткен саяси-экономикалық жүйенің құрсауынан құтылудың
ең тиімді әрі бейбіт эволюциялық
жолдарын ұсынады.
Алтыншыдан, аталмыш ғалымдардың тілге тиек болып отырған туындысы 2012 жылы жарық көрген бойда,
«Financial Times and Goldman Sachs
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Business Book of the Year Award» атты
жыл сайын бизнес әлемінің ең үздік
туындыларына тағайындалатын мәртебелі де абыройлы жүлдені жеңіп
алған болатын.
Жетіншіден, әлгі ғылыми туындыны «Wall Street Journal»,
«Washington Post», «The Economist»,
« BusinessWeek», «Bloomberg», «The
Christian Science Monitor» және «The
Plain Dealer» секілді АҚШ-тың ең
ықпалды да мәртебелі ақпарат құралдары бірауыздан 2012 жылы жарық
көрген ең тартымды да татымды туындылардың санатына қосқан.
Сегізіншіден, мызғымайтын ғылыми іргетасқа негізделген туындының
авторлары оқырман қауымның алдына «Кейбір мемлекеттер неліктен бай-бақуатты, ал, олардың енді
біреулері неге сіңірі шыққан кедей?»,
«Мемлекеттерді ауру-індет, денсаулық, байлық, кедейлік, ашаршылық
және тоқшылық сияқты ұғымдар неге
қақ бөледі?» деген секілді көкейкесті
сауалдардың нақты жауаптарын да
ешбір бүкпесіз жайып салады. Бұл
тұрғыдан келгенде, авторлар планета бетіндегі оза дамыған елдер мен
дамушы елдердің саяси-экономикалық жүйелерін салыстыра отырып,
олардың арасындағы жер мен көктей
айырмашылықтардың түптамыры тек
сол елдерде қалыптасқан әлеуметтік

әділетті әрі заманауи инновациялық
үлгіде қайта қалыптастыруға айқын
жол сілтейтін бағдаршам идеялар
мен терең ой тұнбаларының қоймасы
деуге лайық.
Мәселен, Аджемоглу мен Робинсонның топшылауынша, тарих қойнауына кеткен алып империялар мен
жүздеген өзге де мемлекеттердің басым көпшілігі өз ел-жұртының күш-қуаты мен ресурстарын белгілі бір элиталық топтың мүддесін ғана күйттейтін
экстрактивтік жүйеге ғана иек артқандығының салдарынан, ондағы саяси-экономикалық институттар да сол
жүйенің мүдделеріне сай құрылып,
бірін-бірі үнемі қызғыштай қорғап,
бір-біріне шаң жуытпауға тырысып
отырған. Сосын, билік тізгіні ұзақ
уақыт бойы белгілі бір топтың ғана қолында қалып қойғандықтан, жалпыға
бірдей сайлау құқығы қалыптастырылмай, аталмыш саяси-экономикалық
институттар да тек билік элитасының
ғана мүддесіне сай жасақталған. Сондықтан, ондай мемлекеттердің саяси
билігі ел-жұртқа бірдей әрі әділетті
бастапқы мүмкіндіктер туғызатын
және экономика саласында инновациялық үдерістерді жаппай қолдайтын,
мөлдір патенттік жүйе қалыптастырып, өзге де экономикалық жеңілдіктерді, атап айтқанда, күллі халықтың
жеке меншік мүліктеріне өзгелердің
қол сұғуына жол бермейтін әрі олар-
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лып, елімізде бүгінгі заман талабына
сай келетін инклюзивті институттардың алғышарттарын қалыптастыруға
бірден кірісіп кеткен-ді. Қасым-Жомарт
Тоқаевтың сайлауалды үгіт-насихат
жұмысының өзегі мен арқауына айналған әділет, сабақтастық және даму
сынды үштағанды әрі инклюзивті іргетасқа негізделген, еліміздің болашақ
дамуының ең көкейкесті 10 бағытын
қамтитын стратегиялық тұғырнамасы
халыққа жария етіліп қана қоймай,
Президенттің тікелей өз бақылауымен
және кезең-кезеңмен іске асырыла
бастады.
Қасым-Жомарт Тоқаев жоғарыда
аталған программалардың мүлтіксіз
орындалуы үшін, ең алдымен қауқарлы әрі толық өкілетті Президент,
ықпалды да іскер Парламент және
мемлекетіміздің ең басты құндылығы
болып табылатын халқымыздың алдында есеп беруді міндет деп санайтын Үкіметті мемлекеттік биліктің
формуласына айналдыру керектігін
көздейтінін айтты. Сондай-ақ, мемлекеттік қызметке тек қана меритократ
тұлғаларды, яғни, мемлекеттік мүдделерді өз мүддесінен жоғары қоятын
пиғыл-ниеті таза азаматтарды тарту
керектігін де күн тәртібіне қойып отыр.
Өз бағдарламасында Президент Тоқаев байтақ мемлекетіміздің шешуші кезеңінде экономикамыздың тұрақты дамуына қатысты өзге де стратегиялық
мәні зор мәселелерді мүлтіксіз шешу
үшін еліміздің Конституциясында көрсетілген демократиялық тетіктердің
бірі ретінде Ұлттық қоғамдық сенім
кеңесін құрды және ол кеңес бүгінгі
таңда өзіне қойылған талап-міндеттердің үдесінен шығатын қызметі мен
іс-қимылын бастап та кетті.
Демек, бұл кеңесті де Президенттің елімізде инклюзивті саяси-экономикалық институт қалыптастыруға бағыттаған ірі қадамдарының
бірі деп қабылдаған жөн. Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
халыққа жасаған үндеуінде елімізде
көппартиялықты, саяси бәсекелестікті және ой-пікірдің сан алуандығын
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бағытталған алғышарттар деп қабылдау лазым.
Сөз соңында жоғарыда тілге тиек
болған инклюзивті институттарды
нығайта түсіп, мемлекетіміздің тұғырын биіктету үшін және әлемнің оза
дамыған мемлекеттерінің қатарына
қосылу үшін, еліміздің табиғи байлықтары мен ресурстарының көп
мемлекеттермен салыстырғанда,
әлдеқайда алда тұрғанын ескере
отырып, ең бірінші кезекте инклюзивті
институттарымызды жедел қалыптастырып, әсіресе, АҚШ, Канада, Батыс Еуропа елдері мен Скандинавия
елдері немесе Жапония, Сингапур,
Оңтүстік Корея, Біріккен Араб Әмірліктері секілді немесе іргеміздегі алпауыт
Қытай секілді мемлекеттердің экономикалары қалайша тез қарқын алып,
тұрақты өркендеп келе жатқанының
сырына терең үңілсек, ұтарымыз көп.
Демек, жақсыдан үйрене, жаманнан
жирене жүріп, аумалы-төкпелі және
дәл бүгінгі таңдағы пандемия секілді
сын-қатерлерге толы әлемде арам
пиғылдылардың жемтігіне айналып
кетпес үшін «Жарылғанды жау алады, бөлінгенді бөрі жейді» және абыз
Абайдың атамыздың қара сөздеріндегі
«Би екеу болса, дау төртеу болады»
деген дана құндылықтарын бір сәт
те естен шығармай, жаңа тұрпаттағы
Президенттік әділетті билік жүйесіне
басымдық беріп, халық мүддесін бірінші орынға қоятын инклюзивті саясиэкономикалық институттарға жаппай
қолдау көрсетіп, жемқорлық жайлап
алған ескі саяси-экономикалық экстрактивті институттардан тез арылып,
жан-жақтан анталаған сұқ көзділерге
жұтылып кетпей тұрғанда, тәуелсіз
мемлекетіміз бен ел-жұртымыздың
іргесін тез бекітіп, егемендігімізді
аман сақтап қалуға баршамыздың
жұмылған жұдырықтай атсалысуымыз
– бүгінгі таңдағы ең басты міндет. Ендеше, сөзімді киелі Құранның 13-інші
(“Рағыд”) сүресінің 11-аятында, тайға
таңба басқандай етіп көрсетілген:
«Әр ел өз күйін өзгертпейінше, Алла
оларды өзгертпейді. Әр ел өз басындағы Алла берген бақ-дәулетті күнәлі
болып, өзі тайдырып алмаса, Алла
оны тартып алмайды», – деп айтылған
ұлағатты сөзді бағдаршамымызғ а
айналдырған жөн. Тек солай еткенде
ғана ел экономикасының күре тамырына таза қан жүгіріп, бүгінгі таңда
еліміздің жалына жармасып, етегіне
оралып, теріс салдары мен зиянды
зардабы болмысымыздың күллі жүйесінде сезіліп отырған сын-қатерлерді
түптамырымен жұлып тастауға және
дамудың биік белестеріне көтерілуге
жол ашылады.
Әділ АХМЕТОВ,
Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері,
Халықаралық жоғары мектеп
ғылым академиясының академигі
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