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Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

Алайда, тек биылғы жылдың өзінде қос азамат-
тығы бар екі бірдей адамның еліміздің атқарушы 
билік органдарында түрлі лауазымды қызметке заң-
сыз тағайын далғаны әшкереленді. Ал тағы бір Ресей 
азаматы Қазақстанның Ауыл шаруашылығы министр-

Соңғы жылда-
ры елімізде 

журналистердің 
әлеуметтік мәр-
тебесін заңна-
мада  айқындау 
қажет деген пікір 
БАҚ өкілдері та-
рапынан жиі ай-
тылып жүр. Жа-
сыратыны жоқ, 
әлі күнге дейін 
мемлекеттік ғана 
емес, жекеменшік 
бұқаралық ақпа-
рат құралдары 
қызметкерлерінің 
арасында да жа-
лақысының көлемі 
100 мың теңгеге де 
жетпейтіндердің 
қарасы аз емес. Бұл 
жағдай көп уақыт-
тан бері оқу орнын 
жаңа бітірген жас 
мамандардың өз 
мамандығы бо-
йынша жұмыс істе-
уіне ғана емес, ұзақ 
жылдық тәжіри-
бесі бар,  біліктілі-
гі жоғары кәсіби 
мамандардың да 
белгілі бір уақыт-
тан кейін отбасын 
асырау үшін еріксіз 
басқа салаға ауы-
суына түрткі бола-
тын негізгі себеп 
болып отыр. 

(Соңы 3-бетте)

«МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
ЖАБЫҚ КАСТАҒА АЙНАЛМАУ КЕРЕК»
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Нұртөре ЖҮСІП, ҚР Парламент Сенатының 
депутаты: 

– Қолданыстағы «БАҚ туралы» заңға Ақпа-
рат және қоғамдық даму министрлігі өзгерту-
лер мен толықтырулар енгізуге қазір талап-
танып жатыр. Заң жобасы депутаттардың 
қарауына түскеннен кейін журналистердің 
жағдайларын жақсарту мен әлеуметтік мәр-
тебесіне байланысты біраз кешенді мәселелер 
көтеріледі. Бұл туралы Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев айтып, егер бұл шешіл-

Шархан ҚАЗЫҒҰЛОВ, Қазақстан Журналистер одағы-
ның Нұр-Сұлтан қалалық филиалының төрағасы:

– Журналистерге әлеуметтік мәртебе беру– 
көптен бері айтылып жүрген мәселе. Оны дұрыстау 
үшін алдымен «БАҚ туралы» заңды  дұрыстап,  
өзгеріс енгізуіміз қажет. Министрлік өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын 
дайындап жатыр деп естиміз, алайда оны ешкім 
бізге көрсеткен жоқ. Не кіргізіп, нені қойып жатқа-
нын білмейміз. Мәртебе тұрмақ, қауіпсіздіктің өзі 
шешілмей тұр. Министрлік қандай ұсыныс-тілек-
теріңіз бар деп сұраған да жоқ. Парламенттің 
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(Соңы 6-бетте)

БАҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК СТАТУСЫН ҚАШАН ЗАҢДАСТЫРАМЫЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

МЕЖЕСАРАП

араласуымен жұмыстан босатылғандар. Ал «бетеге-
ден биік, жусаннан аласа болып» кабинеттен шығып, 
ел арасында көп көріне бермейтіндіктен көзге түспей 
жүргендері, бұдан да көп болуы әбден мүмкін. Оны 
сенатор Нұржан Нұрсипатов 19 наурызда ҚР Ішкі 
істер министрі Ерлан Тұрғымбаев пен ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің төрағасы Анар Жайылға-
нованың атына жолдаған депутаттық сауалында да 
көтерген болатын.

«Қос азаматтық фактілерін анықтау мәселелерін-
дегі «Ахиллес өкшесі» халықаралық-құқықтық негіз 
болып отыр, ол өзектендіруді қажет етеді. Бірнеше 
жылдар бойы бұқаралық ақпарат құралдарында жыл 
сайын еліміздің азаматтығынан шыққан және көрші 
мемлекеттердің азаматтығын қабылдаған адамдар са-
нындағы айырмашылық туралы хабарланды.

қос палатасында қазір біраз журналистер бар екен. Бұл енді солардың 
тікелей атқаратын жұмысы боп тұр. Айтып-айтып қоямыз, біздікі жай 
әңгіме. 

БАҚ қызметкерлерінің өмірі 
кәсіби ерекшелігіне сай тәуе-
келден тұрады. Әлемде жур-

налистика қауіпті мамандықтар қа-
тарында. Былтырдан бері енгізілген 
пандемиялық ахуал бұл тұжырымды 
бекіте түсті. Өкінішке орай қандай қиын 
жағдайда жұмыс істесе де, ола рдың 
әлеу меттік мәртебесі әлі күнге дейін заң
дас тырылмаған. Біз осыған орай сарап
шылардың пікірін білген едік.

месе, мен өз пәрменіммен шешем деген болатын. Сондықтан Президент-
тің, министрліктің назарында тұрған заңға тиісті өзгертулер мен 
түзетулер керек, әрине. 

2015 ЖЫЛҒЫ 23 ҚАРАШАДА ҚАБЫЛДАНҒАН «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ-
НЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ»  ЗАҢЫ БОЙЫНША  МЕМЛЕКЕТТIК ҚЫЗ-
МЕТШI – МЕМЛЕКЕТТIК ОРГАНДА ҚАЗАҚСТАН ЗАҢНАМАСЫНДА БЕЛГIЛЕНГЕН 
ТӘРТIППЕН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ НЕМЕСЕ ЖЕРГIЛIКТI БЮДЖЕТТЕРДЕН НЕ ҚР ҰЛТТЫҚ 
БАНКIНIҢ ҚАРАЖАТЫНАН АҚЫ ТӨЛЕНЕТIН МЕМЛЕКЕТТIК ЛАУАЗЫМДЫ АТҚА-
РАТЫН ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТIҢ МIНДЕТТЕРI МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫН IСКЕ АСЫРУ 
МАҚСАТЫНДА ЛАУАЗЫМДЫҚ ӨКIЛЕТТIКТЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ҚАЗАҚСТАН 
АЗАМАТЫ.

ЭКОКОДЕКС: 
ЖАҢА ҚАҒИДА – 
ЖАҢА КӨЗҚАРАС

лігінің қомақты қаржысын жымқырып қашып кетіп, 
7 жыл бойы халықаралық іздеуде жүріп, енді ғана өз 
қылмысы үшін жауап беріп жатқаны мәлім болды. Бұл 
әрекеті әлеуметтік желіде сынға алынып, БАҚ-та есімі 
жарияланғаннан кейін ғана құзырлы органдардың 

Қоршаған ортаны қорғау 
және табиғи ресурстарды пай-
далану саласындағы қатынас
тарды құқықтық реттеу аза-
маттардың өмір сүру сапасына 
да, мемлекеттің экономикалық 
құрамдас бөлігіне де, инвести-
циялық тартымдылығына да 
тікелей әсер ететіні белгілі. 
Қазақстан орнықты даму мо-
деліне көшу бойынша елеулі 
қадамдар жасауда.

2021 жылдың 1 шілдесінен 
бастап ҚР-ның жаңа Экология лық 
кодексі қолданысқа енгізіледі, 
оны қабылдау «жасыл экономи-
каға» көшуді іске асыруға, қазіргі 
және болашақ ұрпақтың мүд-
десінде елдің орнықты дамуын 
қамтамасыз етуге бағытталған. 
ҚР ЭК Экономикалық ынты-
мақтастық және даму ұйымы 
(ЭЫДҰ) елдері мен Еуропалық 
Одақ елдерінің озық тәжірибесіне 
негізделген. ҚР ЭК жаңалықтары 
көп, олардың арасында біз келе-
сілерге тоқталғымыз келеді. 

КӘСІБИ 
МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН,

ҚҰРМЕТТІ 
ЖУРНАЛИСТЕР!

Қазақстан Республикасы Судья-
лар одағының атынан журналис-

терді кәсіби мерекесі – Бұқаралық 
ақпарат құралдары қызметкерлері 

күнімен құттықтаймыз!

Бүгінгі таңда сот жүйесі ақпарат 
алаңындағы ашықтықты жан-жақты 
қамтуда.  Соның нәтижесінде газет 
беттерінде және телеарна эфирлерін-
де сот-құқықтық реформасының 
жетістіктері мен өзекті мәселелері 
үнемі насихатталып, көрсетіліп ке-
леді. Журналистер судьялар тәуел-
сіздігін, сот төрелігінің ашықтығы 
мен қолжетімділігін қамтамасыз ету-
де де белсенді қызмет етіп, соттағы 
жаңа ақпараттық технологияларды 
енгізу бойынша жүргізіліп жатқан 
ауқымды жұмыстардың жаршысына 
айналған

БАҚ-та жұмыс істеу – бұл шығар-
машылық дарындылықты, жан-
жақты білімді, кәсіби тәжірибені, 
қажырлылық пен құзыреттілікті та-
лап ететін қиын еңбек екенін білеміз. 
Ал құқықтық тақырыпта қалам тарту-
дың жауаптылығы тіпті зор. Осы күр-
делі тақырыптарда шебер жазу үшін 
журналист заң шығару және құқық 
қорғау саласының ерекшеліктерін 
білуі қажет. Шыншылдық пен объек-
тивтілік журналистің жеке ұстанымы 
және оның қоғам алдындағы жауап-
кершілігі – бұл журналистиканың 
мыз ғымас принциптері. Жақсы және 
кең ауқымда ойлайтын журналист 
«Дана тауар» деп бекер айтылмаған. 
Білікті журналисті дайындау үшін 
жылдар мен қажырлы еңбек қажет.

Журналистік  және судьялық 
қауым дастықтар арасында сындар-
лы қатынастар дәйекті түрде дамып 
келеді, олардың негізінде объектив-
тілікке деген өзара ұмтылыс және  
жоғары кәсіби стандарттар жатыр. 
Бұл әрине қуантатын жағдай.

Сіздерді, құрметті журналистер, 
кәсіби мерекелеріңізбен құттықтай 
отырып, еңбектеріңізге жаңа табыс 
тілеймін. Тың әрі адамзат игілігін 
қамтитын қызықты тақырыпта-
рыңыз көп болсын. Ең бастысы, аман 
болыңыздар!

Сәкен АБДОЛЛА,
Қазақстан Республикасы 

Судьялар одағының төрағасы

ЛЕБІЗ

МӘРТЕБЕСІЗ 
МАМАНДЫҚ
МӘРТЕБЕСІЗ 
МАМАНДЫҚ
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МАС ЖҮРГІЗУШІ – ҚЫЛМЫСКЕР!

2002 жылдың 20 желтоқсанында БҰҰ 
Бас ассамблеясының 57-сессия-

сы өтті. Осы жиында 23 маусым – Мемлекеттік 
қызметкерлер күні деп бекітілді. Сонымен қатар, 
БҰҰ мүше мемлекеттерді дәл осы күнді Мемле-
кеттік қызметкерлер күні деп тануға шақырған 
болатын.

Министрлік мемлекеттік қызмет саласында басшылықты, 
мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау мен бақыла-
уды, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген шектерде сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен құқық-
бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу 

мен тергеу бойынша салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын 
орталық атқарушы орган болып табылады. Мемлекеттік қызметші 
ел алдындағы өзінің тікелей міндеттерін орындаумен қатар, жұмы-
стағы, отбасындағы, қоршаған ортадағы қарым-қатынастарға және 
адамдармен ортақ тіл табысуда өзгелерге үлгі болуы керек.

Мен үшін мемлекеттік қызмет – адамдарға қызмет ету, Отанға 
қызмет ету. Әр адам өз жұмысына сүйіспеншілікпен, үлкен жа-
уаптылықпен қарауы керек. Сонда ғана еңбек жемісті болады. 
Өз жұмысыңды адал атқарудан, әріптестеріңді қолдаудан асқан 
бақыт жоқ, өзара түсіністігі басым, мүддесі ортақ команданың 
жеңісі көп. 

Н.ЖАМАШОВ,
Тараз қалалық №2 сотының төрағасы 

Қылмыстық кодекстің 346-бабының 
санкциясына енгізілген өзгерістерге сәй-
кес, көлік құралдарын басқару құқығынан 
айырылған және алкогольдік, есірткілік, 
уытқұмарлық масаң күйдегі адамның 
көлік құралын басқаруы, сол сияқты көлік 
құралын басқаруды осындай адамға бер-
гені немесе осындай адамның басқаруына 
жол бергені үшін көлік құралын басқару 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
5 жыл бас бостандығынан айыруға дейін 
жаза қатаңдатылған. Мас жүргізушінің 
абайсызда екі немесе одан көп адамның 
өліміне алып келген іс-әрекеті үшін ең 
жоғары жаза – көлік құралын басқару 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
10 жыл бас бостандығынан айыру болып 
белгіленді. Ағымдағы жылдың алғашқы 
үш айында Ақмола облысының соттарында 

осы бап бойынша 24 адам сотталып, оларға 
6 айдан 10 жылға дейін бас бостандығынан 
айыру түріндегі жаза тағайындалған. 

Бурабай аудандық сотының үкімімен 
В. деген азамат сотталған, оның кінәсінен 
жол-көлік оқиғасы болып, екі адам қаза 
тапқан. Кінәлі Қылмыстық кодекстің екі 
бабы бойынша 16 жыл бас бостандығынан 
айырылған. Бұл оқиға 2020 жылғы 15 қа-
занда орын алған еді. Жүргізуші құқығынан 
айырылған жігіт спирттік ішімдік ішкеніне 
қарамастан анасының көлігін айдап әкетіп, 
бағдаршамның қызыл шамы жанғанда 
жолды үлкен жылдамдықпен кесіп өткен. 
Нәтижесінде өз жолымен келе жатқан 
полиция көлігіне соғылып, екі полиция 
қызметкерінің ажалына себепкер болған. 
Қайғылы жағдай орын алған сәтте полицей-
лер қызметтік міндеттерін атқарып, оқиға 

БІРЛІК

МҮДДЕСІ БІР ҰЖЫМНЫҢ ЖЕҢІСІ КӨП

ӘРІПТЕСТІК

ЫНТЫМАҚТЫ 
ІСТІҢ ЫРЫСЫ МОЛ

Жоғарғы Сот сот жүйесінің 
қызметін ақпараттық жария ету 
мақсатында БАҚ-пен өзара іс-қи-
мыл бойынша жүйелі жұмысты 
жолға қойған. Барынша жаңа 
ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар қолданылуда.

Сот билігіндегі өзгерістер 
мен жаңалықтарды ашық жария-
лап отыру сотқа сенімділікті 
арттырып, жағымды пікір қалып-
тастыруға әсер етеді.

Бұл туралы Елбасы: «Бұқа-
ралық ақпарат құралдарының 
күш-жігері арқылы қоғамда 
сот билігіне қатысты жағым-
ды және ілтипатты көзқарас 
қалыптастырған жөн», – деген 
болатын. Осы орайда соттардың 
баспасөз қызметі құрылып, әр 
сотта БАҚ-пен байланысын үй-
лестіруші судьялар бекітілген. 
Сонымен бірге, кез келген істі 
қараған судья, егер ол қоғамның 
қызығушылығын тудырған іс 
болса, ақпарат беруге, халыққа 
құқықтық білім беріп, заңнама-
лармен таныстыру жұмыстары-
на дайын. Судьялар іс бойынша 
сот үкімін жариялағаннан кейін 
өз ұстанымын, үкімді тараптарға 
түсіндіріп береді. Қажет болған 
жағдайда журналистер де оған 
қатыса алады.

Сот жүйесінің алдында ме-
желі міндеттер, ауқымды тапсыр-
малар әрдайым табылады. Үнемі 
даму үстінде жүретін жүйе үлкен 
реформаларды да атқарып келеді. 
Ал, оның барлығы қоғам наза-
рында жүруі заңды.

Сот төрелігін атқаруда қағаз-
бастылықтан арылу мақсатында 
электронды технологиялар ба-
рынша кең қолданылады. Сот-
тардың интернет-ресурсы бел-
сенді жұмыс істейді. Оған күн 
сайын соттар қызметі туралы ең 
өзекті ақпараттар жарияланады. 
Танымал әлеуметтік желілерде 
соттардың, судьялардың дербес 
парақшалары ашылған. Азамат-
тардың сот ақпаратына кеңінен 
қол жеткізуіне «Сот кабинеті» 
электрондық ақпараттық серви-
стерінің тиімді қызмет етуі де 
өз ықпалын тигізіп отыр. Енді 
биылдан бастап «е-Өтініш» сер-
висі қолданысқа енуде. Жергілік-
ті тұрғындарға оның тиімділігін 
жеткізу соттардың міндеті болса, 
бұл ретте «алтын көпір» – ақпа-
рат құралдары.

Соңғы жылдары, алысты 
жақындатып, жақынды жүй-
елі байланысқа шығарып оты-
рған – барлық соттардағы бей-
неконференция байланысы, сот 
залдарының дыбыс-бейнежа-
зу құрылғысымен қамтамасыз 
етілуі және әлеуметтік желілер 

мен  мобилді  қо сымша лар 
арқылы процесті жүргізу үлкен 
нәтижеге әкеліп отыр.

Бұлардың бәрі сот төрелігін 
қашықтан ашық жүзеге асы-
руға мүмкіндік беретінін тағы 
да БАҚ арқылы жеткізіп келеміз. 
Уақыт пен жол шығынын үнем-
деуге, тәжірибе мен жедел ақпа-
рат алмасуға зор үлес қосатын 
жетістіктер сот саласында бұл 
ғана емес.

Өңірдегі судьялар корпусы 
жоғары деңгейде ашықтық жұ-
мысын ұйымдастырып отыр деп 
айтуға болады. Қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес, сот процес-
терін өткізу кезінде БАҚ өкіл-
дерінің сот залына кіруі немесе 
қазіргі жағдайға байланысты 
онлайн қатысуы қамтамасыз 
етіледі. Соттар брифинг, баспасөз 
мәжілістерін, «Ашық есік күн-
дерін» ұдайы өткізіп отырады. 
Журналистер мен сот арасында 
тиімді диалог орнатылған. Сот 
актілерін талдау, жүйелеу, су-
дьялар мен мамандардың білік-
тілігін арттыру, азаматтарды 
тиісті мәліметтер және ақпарат-
тармен қамтамасыз етіп отыру 
күнделікті дағдыға айналған 
жұмыстар. Сонымен бірге судья-
лар мен мамандар түрлі сайыс-
тарға қатысып, көпшілік іс-ша-
ралар ұйымдастырып, халықтың 
құқықтық сауаттылығын арттыру 
мақсатында түрлі тақырыптарда 
мақалалар жариялап, теле-ра-
дио арналарда бағдарламаларға 
қатысуды, әлеуметтік желілерде 
ресми байланыста болуды қа-
лыпты дағдыға айналдырды.

Бұл судьялардың даму жо-
лын, сот жүйесінің айқын дең-
гейін көрсетеді.

Мемлекет атынан шешім қа-
былдайтын судьялардың сот 
төрелігін атқару жолында мүл-
тіксіз жұмыс жасауына барлық 
мүмкіндік жасалған. Соттардың 
БАҚ-пен ынтымақтастығы жүйе-
ге түссе де, ол тоқтап қалмайды. 
Қоғамда белгілі бір істер жөнінде 
фактілерге негізделмеген ұшқа-
ры пікірлердің орын алмауы 
үшін, соттардың жұмысына де-
ген сенім деңгейін төмендетпеу 
мақсатында ақпараттық жұмыс 
барынша кең жүргізіле бермек.

Орайы келгенде, күнделікті 
қызметімізде бірлесе еңбек етіп 
келе жатқан БАҚ өкілдерін кәсі-
би мерекелерімен құттықтап, 
жағымды және ілтипатты ақпа-
раттармен ел еңсесін арттыра 
беріңіздер дегім келеді!

Гүлмаржан ӘДІЛСҰЛТАНИ,
Ақтау қалалық сотының 

судьясы

Еліміздің сот жүйесі «төртінші билік» деп танылатын 
БАҚ өкілдерімен байланыс орната отырып, тығыз 

қарым-қатынаста жұмыс жасауды әлдеқашан қолға 
алған. Сот ашықтығын, қолжетімділігін қамтамасыз 
етудің бірден бір жолы – атқарылған әрбір істі бұқара-
лық ақпарат құралдары арқылы қоғам назарына дер 
кезінде жеткізіп отыру.

ИГІ ІС

КЕМТАР ЖАНДАР ҚОЛДАУСЫЗ ЕМЕС

Жақында Төлеби аудандық әлеуметтік 
қамсыздандыру бөлімінің мамандары 
жаза мерзімін өтеп шыққан қозғалу коор-
динациясы бұзылған сотталған азаматқа 
әлеуметтік көмек көрсетті. Осылайша 
сотталған азаматқа мүгедектер арбасымен 
қоса, күнделікті қажетті заттар да сыйға 
тартылды.

Мүгедек – ҚР «Мүгедектердің әлеумет-
тік қорғалуы туралы» заңында айтылғандай 

– сырқат, жарақат, зақымдану салдарынан 
пайда болған, өмір сүру шектелуіне әкеліп 
соқтырған, оны әлеуметтік қорғау қажет-
тілігін туындататын, ағза қызметінің бұ-
зылуынан денсаулығы бұзылған адам. Өмір 
сүру шектеулігі – бұл адамның өзіне өзі 
қызмет көрсету, өзіндік қозғалу, бағдарлау, 
басқалармен қатынасу, өз әрекетін бақылау, 
білім алу және еңбек қызметімен айналысу 
қабілеттілігімен мүмкіндігін жартылай 

КИЕ

Қазақ тілі – Қазақстан Рес-
публикасының мемлекеттік ті-
лі. Қазақ тілі – әлем тілдерінің 
ішіндегі ең бай, келбетті тілдің 
бірі. Тіл мәселесінде бағдаршам 
болуға тиic заңнамалық актілер 
бар. Олардың бipiншісі – «Қа-
зақстан Республикасындағы тіл-
дер туралы» заңының 4-бабында 
«Мемлекеттік тіл – мемлекеттің 
бүкіл аумағында, коғамдық қа-
тынастардың барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттік бас-
қару, заң шығару, сот iciн және ic 
қағаздарын жүргізу тілі», – деп 
жазылған. 

Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. 

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ТІРЕГІ

Қылмыс жасаған әрбір азамат заң алдында жауап береді. Тіпті, 
мүмкіндігі шектеулі, кемтар азаматтар да қылмыс жасаған 

жағдайда жазасын өзгелермен бірдей өтеуі тиіс. Өйткені, заң бар-
шаға ортақ. Дегенмен, мүгедек жандар құзырлы орындардың қол-
дауынан тыс қалған емес.

немесе толық жоғалтуы. Сонымен қатар, 
мүгедек болып кәдімгі адамнан сыртқы 
келбетімен айырмасы жоқ, бірақ сау адам 
істейтін әртүрлі салада еңбек етуге мүм-
кіндік бермейтін сырқаты бар адамдар 
да танылады. Мемлекеттің мүгедектерге 
қа тысты негізгі міндетке – оларды мате-
риалдық қолдау (зейнетақы, жәрдемақы, 
жеңілдіктер т.б.) жатады. Алайда, еңбекке 
жарамсыз азаматтар тек материалдық қол-
дауды ғана қажет етпейді. Оларға физика-
лық, психологиялық, ұйымдық және тағы 
басқа көмектерді көрсету де маңызды рөл 
атқарады.

Раушан НАРБЕК

Асқар ҚҰЛМАҒАМБЕТОВ,
Ақмола облыстық сотының 

судьясы

«Жол жүрісі туралы» БҰҰ Конвенциясының 8-бабы 3-тар-
мағына сәйкес, жүргізуші қажетті дене, психологиялық 

қасиеттерге ие болып, оның дене, ақыл-ой жағдайы көлік құра-
лын басқаруға мүмкіндік беруі тиіс. Жол жүрісі қағидаларының 
2.4-тармағы және «Жол жүрісі туралы» ҚР заңының 54-бабын-
да көрсетілгендей, масаң күйде (алкогольдік, есірткілік және 
уытқұмарлық); реакциясын және назар аударуын нашарлататын 
дәрілік препараттардың әсерімен; жол жүрісі қауіпсіздігіне қатер 
төндіретін сырқат немесе шаршаулы күйде көлік құралын басқа-
руға тыйым салынады. 

терді жауаптылықпен жүзеге 
асырады.

Қазіргі таңда Алатау ау-
дандық пробация қызметінде 
жалпы 633 сотталған азамат 
есепте тұр. Яғни, аудандағы 
бақылауда тұрған азаматтар 
саны Алматы қаласы бойынша 

жалпы сотталғандардың 33 
пайызын құрайды. Осындай 
ауқымды жұмысты бар-жоғы 10 
инспектор атқаратынын, олар-
дың әрқайсысына 64-ке жуық 
сотталған азаматты бақылау 
жүктелгенін атап өткен жөн.

Жаңа биометрикалық тер-

орнынан қайтып келе жатқан екен. Қаза та-
пқан сақшылардың артында қарт ата-анасы, 
жұбайы мен кішкентай балалары қалды.

Көлік құралын басқару құқығынан ай-
ырылғанына қарамастан рульге отырған 
жүргізушіде жауаптылық та, айналасына 
деген жанашырлық та жоқ. Сондықтан 
оларға жазаның күшейтілгені өте орынды. 

НӘТИЖЕ ЗАМАНАУИ ТЕРМИНАЛ ІНДЕТТІҢ 
ТАРАЛУЫНА ЖОЛ БЕРМЕЙДІ

Алатау аудандық прокура-
турасының бастамасымен по-
лиция басқармасының ғима-
ратында заманауи техникалық 
құрал – адамның беті мен қол 
саусақтарын танитын жаңа био-
метрикалық терминал орнатыл-
ды. Ел аузында жүрген құрылғы 
бірден қолданысқа түсті.

Бұл бастаманың артық шы-
лығы аз емес. Аталған құ рылғы 
пробация қызметінде есепте 
тұрған сотталғандардың және 
инспекторлардың уақытын 
үнемдеуге көмектеседі. Себе-
бі, осы құралдың көмегімен 
кезекті есептен өтуге небәрі 2 
минут кетеді. Жалпы, тәртіп 
бойынша сотталғандар проба-
ция қызметіне айына екі реттен 
келіп, кезекті есептен өтуге 
міндетті. Бұдан бөлек проба-
ция қызметінің инспекторлары 
сотталғандардың жүріс-тұры-
сын қадағалап, құқықтық кеңес 
беру, қоғамнан өз орнын табуы-
на көмектесу секілді міндет-

минал инспекторлар жұмы-
сын едәуір жеңілдетіп отыр. 
П р о б а ц и я  қ ы зм е т ке рл е р і 
үнем делген уақытын соттал-
ған дармен тікелей жұмыс жүр-
гізуге арнап, олардың қайталап 
әкімшілік немесе қылмыстық 
құқықбұзушылықтар жасауына 
жол бермейді. Оған қоса, бүкіл 
әлемді, оның ішінде елімізді де 
дүрліктірген «COVID-19» пан-
демиясы кезінде сотталғандар-
дың кезекте тұру, шоғырланған 
көпшіліктің арасында болуы 
ауру жұқтыру қаупін арттырары 
белгілі. Ал заманауи құрылғы 
індеттің таралуына да тосқауыл 
болып отыр.

Д.МАХАНБЕТҚҰЛ,
Алатау аудандық 

прокуратурасының 
бөлім прокуроры

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
Тіл мен егемендік егіз ұғым. Тіл 
– тәуелсіздіктің қуатты тірегі, 
бірлік пен ынтымақтың жығыл-
мас туы. Тәуелсіздіктің үлкен 
бip талабы да осы. Егер кұнарлы 
тілдің құнын түсіріп, күнделікті 
қолданыс аясын кеңейтуге өзіміз 
үлес қоспасақ, өзгелерден қалай 
талап етеміз?

Мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеру жөнінде үнемі жұмыстар 
атқарылып жатыр. Іc-қағаздар 
мемлекеттік тілде жүргізіліп, 
семинар, дөңгелек үстелдер өт-
кізіліп келеді. Қоғам дамуының 
басқа салаларымен қатар мемле-
кеттік тіл де тең дәрежеде дамуы 
қажет, өйткені ол тәуелсіздіктің 
баянды болуына негіз жасайды. 

Айгүл СҮЛЕЙМЕНОВА,
Көкшетау қаласының

мамандандырылған 
тергеу сотының 

кеңсе меңгерушісі 
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– Өйткені онда әлеуметтік желілер мен жаңа медиа
лардың нормалары да қарастырылады. Журналистер 
қызметтік жұмыстарын атқару кезінде басын қатерге 
тігіп жұмыс жасап жатыр ғой. Сондықтан журналистерді 
қорғау, денсау лығын сақтау және журналистердің тұрғын 
үй алу мәселесі және тағы басқалар кеңінен талқылана
тын болар деп үміттенемін. 

Пандемия жағдайында полиция, төтенше жағдайлар 

– Заң шығауршы билік енді халықтың бір өкілі ретінде журналистердің 
қамын ойлауы керек қой. Заң жобасы қарауына келіп түскеннен кейін оны 
дұрыстап талқылауы тиіс, алғашқы оқылымындаақ нақты ұсыныстар енгізу 
керек. Журналистердің қауіпсіздігі ғана емес қоғамдық пікір қалыптастырушы, 
қоғамның алға жылжуына жағдай жасайтын адам ретінде журналистің құқы 
мен міндеті де дұрыс болмай тұр. Кез келген адамды жұмысқа қабылдаған кезде 

Сауалнаманы дайындаған Ерлік КЕБЕКБАЙ, «Заң газеті»

Нұртөре ЖҮСІП, ҚР Парламент Сенатының депутаты: Шархан ҚАЗЫҒҰЛОВ, Қазақстан Журналистер одағының Нұр-Сұлтан 
қалалық филиалының төрағасы:

қыз меткерлері қалай жұмыс істеп жатса, журналистер де өз өмірін қауіпке тіге 
отырып, елімізді күндізтүні ақпаратпен қамтамасыз етуде. Соған байланыс ты 
тәуекелді тұстар да бар. Нақты бір мысал айтатын болсам, пандемия кезінде  
қаншама дәрігер ауырып қалды. Оларға ауырған кезінде мемлекет тарапынан 2 
млн теңге, қайтыс болған жағдайда 10 млн теңге көлемінде жәрдем берілді. Жур
налистерде мұндай болған жоқ. Бұл жөнінде біраз зерттеу жұмыстарын жасап 
жатырмын. Заң жобасы  Парламентке келіп түскен кезде, оны қарап тағы талқы
лайтын боламыз.   

БАҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК СТАТУСЫН ҚАШАН ЗАҢДАСТЫРАМЫЗ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

келісімшартқа қол қояды. Онда басылымның саясатына сәйкес келмейтін нәрсені жазуға, айтуға 
болмайды деп жазылған. Соның нәтижесінде жұмыс беруші ешкімге нұсқау бере алмайды. Келісім
шартпен еркіндігі тұсалған соң ол қалай шындықты жазады. Оның құқығының бәрі бір пунктпен 
шектелген. Осындай жайттардың бәрі заң жобасында дұрыстап қаралуы керек. Егер журналист 
мықты болса, оған әлеуметтік мәртебенің де керегі жоқ. Ол былай айтқанда биліктің бір тар
мағының өкілі. Ол жерде көп бас ауыртатын нәрсе жоқ. Журналистдепутаттар экономика мен 
саясатқа араласпаса да, өзі жақсы білетін журналистердің жағдайын ойластыруына болады ғой. 
Оған басқа не керек?

МӘРТЕБЕСІЗ 
МАМАНДЫҚ

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?

АҚПАРАТ АЙДЫНЫНДАҒЫ 

БЕДЕЛ
Әйгілі Наполеон бұл кәсіпті «қала-

мымен көше сыпырушы» десе, Познер  
журналистиканы «шынжырланған ит 
сияқ ты» деді. Бұл әлем журналисти-
касындағы анықтамалықтар. Арнайы 
отырып, санамалайтын болсақ, мұндай 
теңеулер сан мың. Біздегі журналисти-
каның да кешегісі мен бүгінін саралап, 
салыстыр атындар көп. Әркім өз дәуірін-
дегі сөз құдіретінің пәрменіне әртүрлі 
баға береді. Белгілі бір дәрежеде журна-
листика да осы үдеден шықты. Әр мереке 
сайын біз журналистиканы «жауынгер 
жанр» дейміз, «жантақ жеп, алтын арқа-
лап» жүргенімізді айтамыз. «Ұлттық 
партия ның рөлін» де арқалаумен келеміз. 
Дегенмен, бүгінгі бет алыс, жаңа іздені-
стер  бұл саланы мұндай пафостар мен 
артық теңеу лерден арашалай бастады. 
Ешқандай күшейткішсіз-ақ журналисти-
ка ақпарат таратудың қарапайым құралы  
екендігін айқындады. Шын мәніндегі 
азат ойлы, тәуелсіз көзқарастағы маман-
дар қатары артты. Қоғамның өзі секілді 
тоқтаусыз дамып келе жатқан саланың 
азаматтық журналистикаға, жаңашыл 
конвергентті журналистикаға бет бұруы 
да бүгінгі ізденістер нәтижесі, тәуелсіз 
көзқарастағы аудитория талабы. Алайда, 
осындай қарама-қайшылықта дамып 
келе жатқан салада көңілді күпті ететін 
кемшіліктер де жоқ емес. Кәсіби мере-
ке қарсаңында өз саламызға қатысты 
ақиқаттарға аз да болса назар аударған 
артықтық етпес. Сауатсыз сайттар мен 
таусылмайтын тендер жыры, біреудің 
қайғысын манипуляциялау, бақытсыз-
дығынан баға жинау, блогерлігін бұлдау, 
қайыршының хәліне түсіретін баспасөзге 
жазылым науқаны,  жағымпаздықтың 
жасампаз идеялары, жыл сайынғы жол-
дауға қолдау – журналистиканың тәу-
елсіз институт ретінде дамуын кешеуіл-
детіп отыр. Саладағы осындай сансыз 
кемшіліктермен күрес пей, азаматтық 
журналистика, шынайы журналистика 
жасау мүмкін емес.

Кәсіби мейрам қарсаңында жалпы 
журналист беделі мен журналистиканың 
бет алысы төңірегінде осы сала маманда-
рының да пікірін білдік. 

Сіз не дейсіз?
Болат МҮРСӘЛІМ,
«31 арна» «Информбюро» 
жаңалықтар қызметінің ақпараттық 
бағдарламалар директоры:

«Төртінші биліктің 
қауқары жоқ»

Өзгелердің мұң-мұқтажын тыңдап, арыз-шағымын құзырлы орындарға 
жеткізіп, оның белгілі бір дәрежеде оң шешімін табуына дәнекер болып 
жүргенімен, тапқан табысы баспана сатып алуға жетпейтін не атқарған қыз-
метіне сай мемлекеттік бағдарламалардың жеңілдігін пайдалана алмайтын 
әріптестердің жағдайы кейде айғайласа дауысы шықпайтын «жалғыздың» 
кейпіне көбірек ұқсайды. 

Мемлекет басшысы былтыр 27 сәуірдегі мәлімдемесінде  халықтың 
қауіпсіздігі үшін жанкештілік танытып жүрген медицина қызметкерлеріне, 
құқық қорғау органдарының өкілдеріне, әскери қызметшілерге, волонтер-
лерге ризашылығын білдірген кезде  халыққа жедел және шынайы ақпарат 
таратып жүргенжурналистер қауымына да алғыс айтуды ұмытқан жоқ. 
«Халық алғысы» медалін тағайындаған кезде де коронавирусқа қарсы күрес-
ке атсалысқан БАҚ өкілдерін назардан тыс қалдырмады. Бұл Мемлекет 
басшысының  «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы мен 
ұлттық жаңа болмысын қалыптастыру бастамаларымен тұспа-тұс келген-
діктен, енді БАҚ қызметін жандандыру, оның мәртебесін айқындау процесі 
басталатын шығар деген үміт пайда болған еді. Алайда, судьялардың кезекті 
сьезі кезінде Президент журналистердің құқы мен міндетін тілге тиек етіп, 
әңгіме ауаны қайта басқа арнаға ауысып кетті. Осы арада ҚР Тұңғыш Прези-
денті, Елбасы Н.Назарбаевтың «әрбір журналист өз сөзінің билігін сезінуге 
тиіс. Халықаралық күн тәртібін саясатшылар қалыптастырғанымен, нақ 
журналистердің оны түзетуге, оған мораль мен әділдіктің салмағын салуға 
мүмкіндігі бар» дегені еріксіз еске түседі. Бұл, әсіресе, бизнес өкілдері 
ғана емес, қалың жұртшылық арасында Еуразиялық экономикалық одаққа 
қатысты түрлі қауесеттер тарап жатқан кезде айқын аңғарылады. Өйткені, 
мемлекеттік қана емес, жекеменшік ақпарат құралдарының тағдыры да қазір 
мемлекеттік тапсырысқа мықтап байланған. Күрмеуі қиын бұл түйінді өз 
күшімен шешіп, шын мәніндегі тәуелсіз БАҚ ретінде дамудың болашағы 
әлі бұлыңғыр. Өйткені, коронавирус індеті таралуымен бірге әлемде үлкен 
өзгеріс жүріп жатыр. Экономика баяулап, барлық салада компаниялар жар-
намалық, қайырымдылық және демеушілік шараларына бөлінетін қаржыны 
қатты қысқартты. Халық қоғамды жаңартуға бағытталған  реформалардан 
бұрын, өзінің тұрмыс жағдайын қиындатып алмас үшін жұмыс орнынан 
айырылып қалмауға көбірек көңіл бөле бастады. Өйткені, дағдарыс жағда-
йындағы экономикада тауар мен қызметтің барлық түрі күрт қымбаттаған 
соң бірқатар мерзімді басылымдар біртіндеп электрондық форматқа ауыса 
бастады. Карантиндік жағдайға байланысты қашықтан жұмыс істеуге бе-
йімделе бастаған қоғамның өзге мүшелері сияқты БАҚ қызметкерлері де 
біртіндеп халықтың емес жұмыс берушінің көңілінен шығуға, оның қойған 
талаптарын орындауға мәжбүр. 

СОНДЫҚТАН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 
МЕН ПОЛИЦИЯ, ДӘРІГЕР, МҰҒАЛІМ СИЯҚТЫ БАҚ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ДЕ ӘЛЕУМЕТТІК МӘРТЕБЕСІН 
АЙҚЫНДАУ, ОНЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДАН БЕКІТУ-
ДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ КҮН ӨТКЕН САЙЫН СЕЗІЛУДЕ. 
СЕБЕБІ БҰРЫН ЖУРНАЛИСТІК ҚЫЗМЕТТІ НЕГІЗІ-
НЕН КӘСІБИ МАМАНДАР АТҚАРАТЫН БОЛСА, ҚАЗІР 
ЖҰМЫС БЕРУШІ ДИПЛОМҒА ЕМЕС, ЕҢ АЛДЫМЕН 
ОНЫҢ ТАНЫМАЛДЫҒЫНА КӨБІРЕК МӘН БЕРЕТІН 
БОЛДЫ. СОНДЫҚТАН ТЕЛЕАРНАЛАРДАҒЫ КӘСІБИ 
ЖҮРГІЗУШІЛЕРДІҢ ОРНЫН ӘНШІ, АКТЕР, СПОРТШЫ 
СИЯҚ ТЫ ТҮРЛІ МАМАНДЫҚ ИЕЛЕРІ БАСЫП, БАҚ-
ТАҒЫ ЖУРНАЛИСТ ПЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ БЕЛ-
СЕНДІ БЛОГЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТІН АЙҚЫН-
ДАУДА ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАНЫҢ ТҮЙТКІЛДІ 
ТҰСТАРЫ КӨП БОЛЫП ТҰР. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

ұғым-түсінік бар. Халық та осы саяси 
науқанның барысына қарай отырып 
журналистердің қоғамдағы беделі шын 
мәнісінде зор деп есептейді. Ал журна-
листік ортаның өзі жақсы біледі, жур-
налистердің қоғамдағы, жалпы елдегі 
беделі дәл ондай жоғары емес екендігін. 
Мәселен, журналистердің кез келген са-
уалын алайық. Министрге сауал қояды, 
әкімге сауал қояды, я болмаса қандай да 
бір департаменттің басқарма басшысына 
жазбаша сауалхат жолдайды. Бірақ ол 
хатқа, біріншіден, кешіктіріп, екіншіден, 
мүлдем толымсыз жауап алады, я болмаса 
жауапсыз қалады. Қазір көптеген мемле-
кеттік органдар сұрақты egov.kz арқылы 
жолдаңыз деген бір құйтырқы әдіс тауып 
алды. Ал, egov.kz-пен жолданған сауалға 
міндетті түрде жауап болу керек. Бірақ 
соған қарамастан, соның өзінде шалағай 
жауаптар келіп жатады. Бұдан мемле-
кеттік органдардың алдында журналис-
тердің беделінің сондайлық жоғары емес 
екенін көруге болады. 

Ал енді, журналист беделінің құқық-
тық аспектілерін алайық. Мәселен, жур-
налистер қауымын төртінші билік деп 
атайды. Шын мәнінде олар төртінші 
билік бола алып отыр ма?! Журналис-
терді Үкіметтен, Парламент пен сот 
билігінен кейінгі орында десек, меніңше, 
журналистиканың төртінші биліктік 
қауқары жоқ. Неге десеңіз, мұның бәрі 

Біздің қоғамда журналистердің 
беделі нақты керек жерде жоғары, 
керек сіз жерде төмен. Өйткені, Парла-
мент сайлауында партиялар танымал 
журналистерді көзір картасы сияқты  
ұстады. Мәжіліске, мәслихатқа үміт-
керлердің тізіміне қосты. Яғни, биліктің 
болмаса кейбір күштердің арасында 
журналистердің беделі жоғары деген 

ауызша айтылғанымен, ешқандай заңда 
ресми бекітілмеген. Енді тағы сол жур-
налистер көтерген мәселелерге келейік. 
Журналистер көтерген мәселелер қоғам-
дық санада заңдастырылып қабылданса 
да, біздің билік, биліктің үш тармағы 
оларға мүлдем көзжұма қарайды. Олар 
қандай мәселені көтерді? Әсіресе, қазір 
тәуелсіз ақпарат құралдары көп. Солар 
өздерінің порталдарында жазып жа-
тады, арналар өз бағдарламаларында 
көрсетіп жатады. Бірақ билік оны 
көрмеген болады, прокуратура да елең 
қылмайды. Сол тұрғыдан алған кезде 
журналистердің ешқандай заңдық беделі 
жоқ екенін көре аламыз. Мысалы, «БАҚ 
туралы» заңды алайық. Оны әуел бастан 
өзгертеміз, жаңартамыз, демократия-
ға сай қыламыз, сөз бостандығының 
принциптеріне келтіреміз деп мәселе 
көтерілді. Сосын журналистикада 
шын мәніндегі тәуелсіз журналистерді 
шақырды жұмыс тобына, олар қажет-
ті нормаларды айтты, бірақ билік тек 
оның ішінен өзіне керек нормаларды 
ғана алды да, ең соңында: «бұл журна-
листік қауымдастықта талқыланды» 
дей салды. Сөйтіп, билік қоғамда үнемі 
көзбояушылық жасап отырады. Ал енді 
мұның түбі неге апарады? Мұның түбі 
естімейтін, көрмейтін билікке әкеледі. 
Қаншама мәселе көтеріледі, айтылады. 
Бірақ соның бір де біреуі ескерілмей, 
еленбей қалады. Сондықтан, ең бірінші, 
олар журналистердің айтып отырған 
мәселесін есту керек, көру керек. Үйренуі 
тиіс. Сол кезде ғана журналистердің 

беделі көтеріледі, сол кезде ғана олардың 
айтқаны Парламент депутаттары-
ның айтқанымен тең болады. Мысалы, 
Парламент Мәжілісінде депутаттық 
сауал жолдайды, сол сауалдың деңге-
йінде журналистердің де сауалының 
құқықтық статусы болуы керек. Сонда 
ғана журналис тердің беделі артар еді. 

Жұлдыз ӘБДІЛДӘ, 
журналист: 

«Процеске ілесе 
алмасақ, жастарға

жол беру қажет»

дығы. Тіпті жоқтығы десек те жара-
сар. Мерзімді басылымдардың көпшілігі 
мемлекеттің не партияның қарауында, 
белгілі бір шектеулер бар. Телеарналарда 
сараптама жоқтың қасы, негізінен көңіл 
көтеру, «жаға ұстату» болып кетті. 
Қазір, шыны керек, журналистен гөрі 
блогерлер беделдірек.

Кешегі күні журналистің сөзіне құлақ 
асатын, журналист пен азаматтық по-
зиция үндес болатын, журналист өзінің 
атынан сөйлейтін. Бүгін батыстық 
стандарттарға сай, журналистің негіз-
гі міндеті ақпаратты жеткізу дегенге 
тоқтап отырмыз. Қазіргі журналист 
тек жазуды ғана емес, сонымен қатар 
мультимедианы да білуі керек. Жаңа 
заманға сай белгілі бір талап-міндет-
тер қойылып отыр. Осы процеске ілесе 
алсақ, жақсы. Ілесе алмасақ, ығысып, 
жастарға жол беруге тура келеді. Қазір 
менің әріптестерімнің көпшілігі ашық 
ақпарат көздерімен жұмыс істей алмай-
ды. «Білдей» журналистер конспироло-
гиялық теорияға құрылған ақпаратты 
жерден жеті қоян тапқандай таратып 
отырады. Статистика бюросының 
сайтынан ақпарат қарауды білмейді. 
Ақпараттың рас-өтірігін тексеру жоқ. 
Ең болмаса, іздеу жүйелеріне салып 
тексеріп алмай, кез келген ақпаратты 
тарата беру белең алып кетті. Мұның 
бәрі жиналып келіп, бүгінгі журналисти-
каның беделін түсіріп отыр.

Шолпан РАҚЫМҚЫЗЫ, 
«Заң газеті»

Бүгінгі қоғамда журналистің беделі 
орташа. Төменге жақындау. Мұның 
толып жатқан себебі бар. Соның бірі 
– тәуелсіз ақпарат құралдарының аз-

ӘР МЕРЕКЕ САЙЫН БІЗ ЖУРНАЛИСТИКАНЫ 
«ЖАУЫНГЕР ЖАНР» ДЕЙМІЗ, «ЖАНТАҚ ЖЕП, 

АЛТЫН АРҚАЛАП» ЖҮРГЕНІМІЗДІ АЙТАМЫЗ. «ҰЛТ-
ТЫҚ ПАРТИЯНЫҢ РӨЛІН» ДЕ АРҚАЛАУМЕН КЕЛЕМІЗ. 
ДЕГЕНМЕН, БҮГІНГІ БЕТ АЛЫС, ЖАҢА ІЗДЕНІСТЕР  БҰЛ 
САЛАНЫ МҰНДАЙ ПАФОСТАР МЕН АРТЫҚ ТЕҢЕУЛЕР-
ДЕН АРАШАЛАЙ БАСТАДЫ.
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ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТҰСЫНЫС

МІНБЕР

Бүгінгі таңда мұраға 
қатыс ты дау жоқ деп айта 
алмаймыз. Оның өзіндік 
себептері бар. Соның бірі – 
Азаматтық кодектің 59-та-
рауына қатысты жайттар. 
Атап айтқанда, заңды мұра-
герлік, оның ішінде мұраны 
қабылдау мерзімі, мұраны 
қабылдау мерзімін қалпына 
келтіру, мұрадан бас тарту 
мерзімі, мұрадан бас тарту 
мерзімін ұзарту жайттары 
бойынша істер көп түсіп 
жатады. 

А т а л ғ а н  к о д е к с т і ң 
1072- 2-бабында мұраның 
ашы лу күнiнен бастап алты 
ай iшiнде мұра қабылдануы 
мүм кін деп көрсетілген. Егер 
мұрагер мұраны қабылдау 
үшiн белгiленген мерзiмдi 
дәлел дi себептер бойынша өт-
кiзiп алған болса, бұл мерзiмдi 
өткiзу себептерi жойылған-
нан кейiн алты айдың iшiнде 
сотқа жүгiнген жағдайда сот 
бұл мерзiмдi қалпына келтiре 
алады және мұрагер мұраны 
қабылдады деп таниды.

Мұрагер мұра ашылған 
күннен бастап алты айдың 
ішінде мұрадан бас тартуға 
құқылы. Дәлелдi себептер 
бол ған жағдайда бұл мерзімді 
сот ұзартуы мүмкін, алайда 
бұл екі айдан аспауы тиіс. Бұл 
нормалардан шығатын тұжы-

рым – мұра қабылдау мерзімін 
сот қалпына келтіреді және 
мұрадан бас тарту мерзімін де 
сот ұзартады. Тәжірибе көр-
сеткендей, бұл талап бойынша 
қаралған істердің 99 пайызын 
аудандық соттар қанағаттан-
дырады.

Енді қазақтың ментали-
тетіне келсек, адам қайтыс 
болған соң, оны жерлеу рәсімі, 
жетісі, қырқы, жылдық асы өт-
кізіледі. Одан бөлек, адамдар-
дың материалдық жағдайы, 
аудан орталығынан шалғайда 
тұруы, заңды білмеуі тағы бар. 
Бұл мән-жайлар адамдардың 
мұраны қабылдау мерзімін не-
месе мұраны қабылдаудан бас 
тарту мерзімін өткізіп алуына 
себеп болады. Бұл санаттағы 
істер бойынша дау туында-
майды. Мұрагерліктен туын-
дайтын мәселелер бойынша 
адамдар іс жүзінде мұраны 
қабылдайды.

Алайда, адамдар мұраны 
қабылдау үшін нотариусқа 
барады. Нотариус мұра қабыл-
даушы адам мұра қабылдау 
мерзімін өткізіп алғандықтан, 
кодекстің жоғарыдағы норма-
сына сүйене отырып, сотқа 
жүгінетіні туралы айтады. 
Осы кезден бастап адамдар-
дың әуре-сарсаңы басталады. 
Сотқа талап арызбен жүгіне ді. 
Өздеріңізге белгілі, талап қою-

дың сотта қаралуының тәртібі 
бар. Істі қабылдау, алдын ала 
тыңдау өткізу, қарауға беру – 
мұның барлығы адамдардың 
да, соттың да уақытын алады.  

Қазіргі заманда сот жүйе-
сіне қойылатын талаптардың 
бірі – соттардың жүктемесін 
азайту. Осы мәселелерді зер-
делей келгенде, аталған ко-
декстің нормалары адамдар-
ды сотқа талаппен жүгінуге 
итермелейді және сотпен бұл 
санаттағы істер бойынша та-
лап қоюлар қанағаттандыры-
лады. Бұл тұрғыда, кодекстің 
1072-3 және 1074-баптары-
на толықтырулар мен түзету 
енгізу қажеттілігі туындап 
отыр. Атап айтқанда, мұраға 
қабылдау мерзімін қалпына 
келтіруді және мұрадан бас 
тарту мерзімін ұзартуды нота-
риустардың өкілеттігіне беру, 
дау туындаған жағдайда неме-
се нотариус мерзімді қалпына 
келтіруден немесе мұрадан 
бастарту мерзімін ұзартпаған 
жағдайда ғана адамдардың 
сотқа жүгінуі бекітілуі қажет 
деп ойлаймыз. Сол кезде дау 
да азаяды, сот жүктемесі де 
жеңілдеген болар еді.

Ермек ҚАРАҚҰЛОВ,
Бәйдібек аудандық 
сотының төрағасы

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

Биыл ел Тәуелсіздігіне 30 жыл. Осы 
жылдар ішінде мемлекетіміз әлемдік 
қауымдастықта өзіндік орнын алып, ха-
лықаралық беделін нық қалыптастыра 
білді. Республика тарихында барлық 
сала жұмысы әлемдік тәжірибеге сай 
жетілдірілсе, бұл қатарда сот саласы да 
бар. Реформалар нәтижесінде судьялық 
жас ұлғайтылып, үміткерлерді іріктеу 
тетіктері күшейтілді. Бабалар дәстүрі 
бітімгершілік жолы, яғни, дауларды рет-
теудің баламалы тәсілдері жан-жақты 
дамытылды. Заман талабына сай ен-
дірілген жаңа ақпараттық технология-
лар жүйе жұмысын оңтайландырып, 
қағазбастылықтан арылтты, әрі сот ісін 
жүргізудің ашықтығын қамтамасыз 
етті. Соттар толықтай қолжетімді, бю-
рократизм мен жөн-жосықсыз шығынға 
жол бермейді.

ҚР Судьяларының VIII съезінде 
Мемлекет басшысы қоғамның соттарға 
деген сенімін орнықтыру басты міндет 
екенін атап өтті. Сот төрелігіне деген 
халық сенімін нығайтуда әскери сот-
тардың да үлесі басым. Алайда, кей аза-
маттар әскери соттардың қандай істер 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев алғашқы жолда-
уында «Азаматтарымыз жария-құқықтық дауларда 
билік органдарының шешімдері мен әрекеттеріне қа-
тысты шағым түсіру кезінде көп жағдайда теңсіздік 
ахуалында қалып жатады. Олардың мүмкіндіктерін 
мемлекеттік аппараттың ресурстарымен салысты-
руға келмейді. Сондықтан осындай теңсіздіктерді 
болдырмау мақсатында дауларды шешудің ерекше 
тетігі ретінде әкімшілік әділет құрылымын енгізу 
қажет», – деген еді. Президент байқап, бағдар берген 
бұл мәселе бұған дейін де талай талқы тақырыбына 
айналған болатын. Ал әкімшілік әділеттің маңызына 
жолдауда мән берілуі жаңа институттың тәжірибеге 
енгізілу уақытын жеделдетті. 

Маңызды құжатта дауларды шешу барысында 
сот қосымша айғақтар жинау бастамасын көтеруге 
құқылы екені, аталған дәлелдемелерді жинақтау 
міндеті жеке азаматқа немесе бизнеске емес, мем-
лекеттік органға жүктелетіні, заңнамадағы барлық 
қарама-қайшылықтар мен дүдәмал тұстар азамат-
тардың мүдделерін ескере отырып, түсіндірілуі 
тиістігі тапсырылды. Жалпы, әкімшілік органның, 
лауазымды адамның әкімшілік істі қарау, ол бойын-
ша шешімді қабылдау және орындау жөніндегі, 
жолданым негізінде немесе өз бастамасы бойын-
ша жасалатын қызметі, сондай-ақ оңайлатылған 
әкімшілік рәсім тәртібімен жүзеге асырылатын қыз-
меті – әкімшілік рәсімдер болып табылады.

Еліміздің құқықтық тарихында тұңғыш рет 
әкімшілік әділет құрылымы енгізіліп, сот төрелігі-
не тың серпін беретін жаңа заңның, яғни 175 бап, 
29 тараудан тұратын Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекстің қолданысқа енуіне санаулы күндер қал-
ды. Соған орай «Әкімшілік рәсімдер туралы» және 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі туралы» заңдар күшін жояды. Азаматтардың 
құқығын қорғап, заң үстемдігін сақтаудың кепілі 
болатын әкімшілік рәсімдердің негізгі міндеті жеке 
және заңды тұлғалардың жария құқықтарын, бостан-
дықтары мен мүдделерін толық іске асырып, жария- 
құқықтық қатынастарда жеке және қоғамдық мүд-
делер теңгеріміне қол жеткізу, тиімді және бүкпесіз 
мемлекеттік басқаруды, оның ішінде адамдардың 
басқару шешімдерін қабылдауға қатысуы арқылы 
қамтамасыз етіп, заңдылықты нығайту болып табы-
лады. 

Сот әкімшілік процеске қатысушылардың 
түсініктемелерімен, арыздарымен, өтінішхатта-
рымен, олар ұсынған дәлелдермен, дәлелдемелермен 
және әкімшілік істің өзге де материалдарымен шек-
теліп қана қоймай, әкімшілік істі дұрыс шешу үшін 
маңызы бар барлық нақты мән-жайды жан-жақты, 
толық және объективті түрде зерттейді. Сонымен 
қатар, судья әкімшілік істің нақты және  заңды тұста-
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2011 жылғы 28 қаңтарда «Медиация туралы» заң қабылданып, 
сотқа дейін немесе іс жүргізілуі барысында дауды шешудің бала-
малы жолы ретінде медиация институты ұсынылған болатын. 
Содан кейін жаңа редакциядағы Азаматтық процестік кодекс дау-
ды бітімге келтіру арқылы шешудің бірнеше рәсімін бекітіп, жаңа 
құқықтық институттар пайда болды. Жаңа АПК-ның 17- тарауы 
түгелдей тараптарды бейбіт келісімге шақыруға арналуының өзі, 
бітімгершілікке көп мән берілгенін аңғартады.

Бұған дейін тараптар арасындағы дауды бітімгершілік 
келісіммен бітіру тек медиатордың құзырында болып келгені 
белгілі. Ал жаңа кодекс екі жақты келісімге келтірудің көкжи-
егін кеңейтіп, енді бұл істі атқаруды судья-медиаторларға да, 
адвокаттарға да жүктеп отыр. Татуластыру рәсімдерін жүзеге 
асыруда судьяның міндеттері заңнамамен нақтыланды. Су-
дьяға талап арызды қабылдаған күннен бастап тараптарды 

татулас тыру үшін тиісті шараларды қолданып, істі қараудың 
барлық сатыларында талапты түсіндіру жүктеліп отыр. 
Сот тәжірибесі көрсеткендей, дауды татуластыру рәсімдері 
арқылы шешу азаматтық іс жүргізудің субъектілеріне тиімді 
және оң тұстары жетерлік. Олар: біріншіден, дауды тату-
ластыру рәсімдері арқылы реттеу сот шешіміне қарағанда 
тараптардың бітімге келуіне ықпалды; екіншіден, көп жағдай-
ларда дау тараптардың заң нормаларын дұрыс түсінбеуінен 
туындап жатады, ал сол нормаларды соттың тиісті түрде 
түсіндіруі аталған рәсімдерді жасауға ықпал етіп, дауласушы 
тарапты ымыраға келтірері сөзсіз; үшіншіден, татуласу 
рәсімдері тараптар арасындағы дауға ортақ келісіммен соңғы 
нүкте қоюдың алғышарты, ал сот шешімі бір тарапты ғана 
қанағаттандыруы мүмкін; төртіншіден, бұл соттың және 
тараптардың уақытын, қаржысын үнемдейді. Бұл ретте айта 
кетерлігі татуластыру рәсімдері арқылы шешімін тапқан іс 
бойынша төленген мемлекеттік баж салығы тараптарға қай-
тарылады. Тағы бір тиімділігі, сотпен бекітілген қандай да бір 
келісім ерікті түрде орындалмаған жағдайда, тараптар атқа-

ру парағы арқылы мәжбүрлі түрде орындату туралы мәселені 
көтеруге құқылы. 

Жоғарыда атап өткендей, татуластыру рәсімдері сотқа 
дейін де жүзеге асырылуы мүмкін. Дау бойынша, қол жеткізілген 
ортақ шешімді тараптар медиативті келісім арқылы немесе 
партисипативтік келісіммен рәсімдей алады. Ал егер, келісім-
дердің орындалмауы туралы мәселе орын алса, бір тарап оңай-
латылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен сотқа талап арыз 
жолдап, келісім ауқымында тиісті талабын қоюға құқылы. Өзара 
келісімге келу арқылы дауды реттеу бастапқы және апелляция-
лық, кассациялық сот талқылауларында судья кеңесі бөлмесіне 
кеткенге дейін жасалуы мүмкін. Тек екі жаққа тиімді мәміле басқа 
тұлғалардың мүддесі мен заң талабына қайшы келмеуі тиіс. Әл-
бетте, оның тиімділігі мен артықшылығын, өзектілігі мен өмір-
шеңдігін қарапайым халыққа түсіндіру бағытында үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізу қажет екендігі сөзсіз.

Ерсұлтан ТОҚСАНБАЙ,
Шымкент қаласы, Еңбекші аудандық сотының 

бас маманы 

қарайтынынан олардың өзге соттардан 
айырмашылығынан бейхабар. Соның 
салдарынан әскери қызметке мүлде 
қатысы жоқ адамдар, мысалы, қарыз 
өндіру, т.б. туралы талап арыздарымен 
жүгініп жатады. Сондықтан, аталған 
соттардың қызметі жайлы көпшілікті 
хабардар еткен артық болмас. 

Әскери соттар елімізде ең алғашқы 
болып мамандандырылғандықтан, 
олардың салада алатын орны ерекше. 
Құрылымы жағынан аталған соттар-
дың басқа соттардан айтарлықтай 
айыр машылығы жоқ. Олардың басты 
ерек шелігін тек әскери қызметшілерге, 
әскери басқару органдарына қатысты 
істерді қарайтындығымен байланыс-
тыруға болады. Яғни, азаматтық істер 
бойынша тараптардың бірі әскери қыз-
метші, әскери басқару органы немесе 
әскери бөлім, ал, қылмыстық істерде 
әскери қызметші болуы шарт. 

Жалпы, әскери соттар тәуелсіз Қа-
зақстанда 1992 жылы жаңа жағдай-

да қызметін бастаса, осы жылдың 
15 шілде сінде ҚР Жоғары Кеңесі 
Президиумы ның қаулысымен Алма-
ты гарнизонының әскери трибуналы 
Алматы гарнизоны әскери соты болып 
қайта құрылды. Тарихы 1940 жылдан 
бастау алатын Алматы гарнизоны әске-
ри соты бүгінде бірінші сатыда Алма-
ты, Гвардейск, Қапшағай, Сарыөзек, 

Үшарал, Талдықорған гарнизондары 
аумағындағы азаматтық және қылмыс-
тық істерді қарайды. Өз қызметінде 
Ата Заңмен бекітілген қағидаларды, 
сонымен қатар, конституциялық және 
процессуалдық заңдарды басшылыққа 
алады. 

Сот төрелігін жүргізуде ел абырой-
ын асқақтатып, азаматтардың заң-

ӘСКЕРИ СОТТЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?
ды құқын қорғау, мемлекет мүддесін 
сақтап, әділдіктің ақ туын көтеру ел су-
дьяларына жүктелген басты міндет. Осы 
міндетті абыройлы атқару қазіргінің 
қазыларынан үлкен жауапкершілікті 
талап етеді. Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
атты мақаласында: «Алдағы төртінші 
онжылдықтың бізге жүктейтін міндеті 
қуатты елдің иесі және кемел халық 
болу» – деді. Мемлекет басшысы ай-
тқандай, бұл жолда саяси экономикалық 
реформаларды және сананы жаңғырту 
үдерісін жалғастырып, заман талабына 
бейімделген ұлттың жаңа болмысын 
қалыптастыруымыз қажет. Қуаттылық 
пен кемелділікке жетуде  біз үшін аза-
маттардың сенімі маңызды. Адамдар-
дың құқығына маңыз берілген жерде 
қашанда сот әділдігі салтанат құрары 
анық. 

Нұркен ЖЕКСЕМБИЕВ,
Алматы гарнизоны әскери 

сотының төрағасы 

СУДЬЯ БЕЛСЕНДІЛІГІН 
АРТТЫРҒАН ҚҰЖАТ

рына жататын негіздемелер бойынша өзінің алдын 
ала құқықтық пікірін айтуға құқылы. Сот өз баста-
масы немесе әкімшілік процеске қатысушылардың 
уәжді өтінішхаты бойынша қосымша материалдар 
мен дәлелдемелерді жинайды. Жаңа кодекстің 18-ба-
бындағы сот актілерінің міндеттілігі қағидатына 
сәйкес – заңды күшіне енген сот актілері, соттар 
мен судьялардың сот төрелігін іске асыру кезіндегі 
өкімдері, талаптары, тапсырмалары, шақырулары, 
сұрау салулары мен басқа да жолданымдары барлық 
мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару ор-
гандары, заңды тұлғалар, лауазымды адамдар, жеке 

тұлғалар үшін міндетті және Қазақстан Республика-
сының бүкіл аумағында орындалуға жататындығын 
айтып өткен жөн. Бұл өз кезегінде істерді уақытылы, 
объективті қарап, сот актілерінің орындалуын жедел-
детуге ықпал етеді. 

Бүгінде соттарда жаңа заңнаманы қолданысқа 
енгізу, жария-құқықтық дауларды қарауда біркелкі 
тәжірибе қалыптасыру мақсатында үздіксіз жұмыс 
жүргізіліп, судьялар қайта даярлау курсына қатысып, 
білімін жетілдіруде. Бұл өз кезегінде қазылардың 
әкімшілік әділет институтына қатысты тың ақпарат-
тармен сусындауына жол ашты. Сондай-ақ, сотта 
ғана емес, елімізде  әкімшілік рәсімдердің және 
әкімшілік сот ісін жүргізудің міндеті,  қағидаты мен 
олардың мәнін түсіндіру мақсатында белсенді іс-ша-
ралар өткізілуде. Қорыта айтқанда, жария-құқықтық 
дауларды қарау рәсімі сот жүйесінің маңызды бөлігі. 

Гульнара ЧЕЛЬПЕКОВА,
Мұнайлы аудандық сотының судьясы

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

МҰРАҒА ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІН 
ҰЗАРТУДЫ НОТАРИУСҚА 

ЖҮКТЕГЕН ЖӨН
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ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТЕРГЕ 
ЭЛЕКТРОНДЫ ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІ 

ЕНГІЗІЛУДЕ
Бұл туралы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы басшысының орынбасары Серік Мейірманов 
мәлім етті. 

«Жаңа жүйені енгізудегі негізгі мақсат – «Цифрлы 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру, 
қоғамдық көліктердің қызметін жақсарту, жолаушыларға 
қолайлы жағдай жасауды көздейді. Қазіргі уақытта қаладағы 
№2, 3, 4, 4м, 5, 7 маршрутқа  және Мұнайлы ауданындағы 
«Ақтау-Басқұдық-Ақтау» қоғамдық көліктеріне электронды 
жолақы төлеу жүйесі толықтай енгізілді. 70 көлік төлем 
аппаратымен қамтылды.  Жоба қазақстандық «БПЦ» ЖШС 
арқылы жүзеге асып отыр», – деді Серік Мейірманов. 

Енді кез келген тұрғынға «O-CITY», «Kaspi.kz», «QR 

код» және «Apple Pay» қосымшасы арқылы төлеу мүмкіндігі 
қарастырылған.   

«Жаңа «О-CITY» көлік картасының стандартты 
және мектеп оқушыларына арналған 2 түрі бар. Оны 
қоғамдық көлік жолсеріктен немесе маршруттардың 
диспетчерлік орталығынан алуға болады. Құны – 400 
теңгені құрайды. Бастапқыда 1 рет тегін жүру мүмкіндігі 
қарастырылған. Картаны пайдалану үшін ішінде қаражат 
болуы тиіс. Қаражатты «Kaspi.kz» қосымшасы немесе 
«QIWI» терминалы арқылы толтыруға болады. Ал қоғамдық 
көлікте жүру жеңілдігі бар азаматтар «О-CITY» көлік 
картасын Қазпошта бөлімшесі мен жолаушылар көлігі 
басқармасынан тегін ала алады», – деді «БПЦ Казахстан» 
жобасының жетекшісі Данил Соколюк. 

Бүгінде қала халқының 40 пайызы жол ақысын электронды 
төлеуге көшті. Алдағы уақытта электронды жолақы төлеу 
жүйесін ауданаралық маршруттарға толықтай енгізу 
жоспарлануда.       

 Жазира ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ

МЕЖЕ

«МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
ЖАБЫҚ КАСТАҒА АЙНАЛМАУ КЕРЕК»

Мұндай адамдар, әдетте, мемле-
кеттік қызметтерді, оның ішінде әлеу
меттік және зейнеткерлік сипаттағы 
қызметтерді алу үшін елімізге оралады. 
Бұл бір жағынан мемлекеттік бюджетке 
қосымша ауыртпалық түсіреді, екінші 
жағынан, жекелеген елдерде ұсталған 
жағдайда олар үшін ауыр зардаптарға 
әкелуі мүмкін» деген сенаторға 10 
сәуірде А.Нұралықызы: «Республика 
азаматтығын жойған не одан айы-
рылған, сондайақ шет мемлекеттің аза-
маттығы бар мемлекеттік қызметкерлер 
(квазимемлекеттік сектор басшылары) 
қызметтен шығарылуға жатады (Еңбек 
кодексінің 52бабы және «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қыз-
меті туралы» заңның 61бабы). Осы 
талаптарды орындау тетігін әзірлеу 
шеңберінде ІІМ мемлекеттік органдар 
ұсынған мемлекеттік қызметкерлердің 
тізімдері бойынша оларда «қосазамат-
тығының» баржоғын тексереді. Қазіргі 

уақытта қосазаматтықты анықтау фак-
тісі бойынша 2 мемлекеттік қызметкер 
(Шымкент қаласының Спорт және де-
нешынықтыру басқармасының басшы-
сы О. Почивалов пен Сауда және инте-
грация министрлігі Техникалық реттеу 
және метрология комитетінің Ақмола 
облысы бойынша департаментінің бас 
маманы И.А. Точидловская) атқарып 
отырған лауазымдарынан босатылды» 
дегенді айтты. Ал Ерлан Заманбекұлы-
ның жауап бергенбермегені бізге  әлі 
жұмбақ боп отыр. 

ҚР Президенті Қ.Тоқаев 2020 жылғы 
жолдауында: «Мемлекеттік қызмет 
жүйесін ретке келтіріп, қайта құру 
керек. Пандемия кезінде мемлекет-
тік қызметшілердің басым бөлігінің 
қашықтан жұмыс істеу режіміне көшуі 
мемлекеттік аппаратты қысқарту ке-
ректігін және бұған толық мүмкіндік 
бар екенін көрсетті. Мемлекеттік ап-
парат және квазимемлекеттік сектор 
қызметкерлерін қысқарту мерзімін же-
делдетуді тапсырамын. Биыл олардың 

санын 10 пайызға, ал келесі жылы 15 
пайызға қысқартқан жөн. Осылайша 
біз 2021 жылы шенеуніктердің санын 
25 пайызға қысқарту мәселесін ше-
шетін боламыз. Соның нәтижесінде 
және цифрландыру үдерісін ескере 
отырып, одан әрі қысқарту туралы 
шешім қабылдаймыз. Үнемделген қа-
ражаттың есебінен қалған қызметкер-
лердің жалақысын көбейтетін боламыз. 
Еңбекақысы аз мемлекеттік қызметтің 
қоғам үшін пайдасынан зияны көп. Бұл 
мәселеге жете назар аудармау кері ке-
туге, біліктілік пен бастамашылдықтан  
айырылуға, сондайақ ең сорақысы, 
жемқорлыққа әкеп соқтырады. Сон-
дықтан 2021 жылғы 1 шілдеден бастап 
балдықфакторлық жүйе енгізілуге  
тиіс. Мұндай жоба мемлекеттік қызмет-
шілердің құлшынысын арттырып, жау-
апкершілігін нығайта түседі. Бізге жаңа 
кадрлар, яғни кәсіби білікті, озық ойлы 
және бастамашыл мамандар аса қажет. 
Мемлекеттік қызмет қол жетпейтін жа-
бық кастаға айналмауға тиіс» деген еді.

ҚР  Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі сайтында жарияланған мемле-
кеттік қызметтің жағдайы туралы 2020 
жылға арнаған ұлттық баяндамаға  көз 
жүгіртер болсақ, 2021 жылдың басында 
мемлекеттік қызметшілердің штат саны 
96 910 бірлікті құраған. Оның 739ы 
саяси қызметшілер, ал 91і «А», 96 080і 
«Б» корпусындағылар. 

Айтпақшы, Президент мемлекеттік 
қызметшілер санын қысқартыңдар деп 
тапсырма бергеніне қарамастан жақын-
да Мәдениет және спорт министрлігі 
жаңадан екі комитет ашып жатқаны 
мәлім болды. Яғни, комитет басшы-
лары үшін ғана емес, оның құрамына 
енетін басқарма, департаменттерге 
де жаңа штат бөлінері анық.  1 сәуір-
дегі орталық және жергілікті атқа-
рушы органдар бөлінісіндегі кадрлық 
көрсеткіштер жөніндегі мәліметке 
қарағанда министрліктер арасында 
штатының саны жағынан – Қаржы ко-
митеті (16397), Денсаулық сақтау (4926) 
Ауыл шаруа шылығы (3676), Ішкі істер 

(2472), Әділет (1645) министрліктері, 
өңірлер арасында – Шығыс Қазақстан 
(4104),  Алматы (4084),  Қарағанды 
(3586), Қос танай (3585) облыстары көш 
бастайды. Ал ең азы Қорғаныс (29), 
Мәдениет және спорт (221), Энергетика 
(394) ми нистрліктері және Шымкент 
(717), НұрСұлтан (934) қалалары мен 
Маңғыс тау (1279) облысының еншісіне 
тиеді. 

1 маусымда Президент қабылда-
уында болған кезде Анар Жайылғанова 
мемлекеттік қызметкерлердің фактор-
лыбаллдық шкаласының пилоттық 
жобасын енгізгелі бері 1 бос орынға 
үміткерлер саны орта есеппен 2,6 есе 
өскенін айтты. Оның алдында Мемле-
кеттік қызмет істері агенттігінің тексеру 
қорытындысы бойынша әкімдіктердің 
– 76, орталық мемлекеттік органдардың 
– 54 қызметкері түрлі жауапкершілікке 
тартылғаны жарияланған болатын. 
Жергілікті атқарушы органдар қызмет-
керлерінің ісәрекетіне қатысты  184 
өтініштің 40ның келтірген фактілер 
дәлелденді. Мемлекеттік органдар мен 
олардың ведомстволық бағыныстағы 
мекемелерінің 48 қызметкері тәртіптік 
жауапкершілікке, 6 лауазымды тұлға 
әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 
Яғни, мемлекеттік қызметтің қол жет-
пейтін жабық кастаға айналмауы әрдай-
ым қоғам мүшелерінің белсенділігіне 
байланысты болып қала бермек.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»  

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ «АУЫР ІНДЕТТІ ТЕК ВАКЦИНА 
АРҚЫЛЫ ЖЕҢЕМІЗ»

«НұрСұлтан қаласында 
КВИмен ауырған науқастан 
алынған оң зертханалық үлгіге 
ПТР скрининг жүргізу нәтиже-
сінде «дельта» штамына немесе 
үнді штамына тән ықтимал му-
тация анықталды. Коронавирус
тың «дельта» штамы жоғары 
жұқтырғышқа ие және штам 
анықталған науқастардың 60 
пайызында ол 7 күнге дейінгі 
барынша қысқа инкубациялық 
кезеңімен ерекшеленеді. Таяуда 
жүргізілген зерттеулер корона-
вирустың үнді штамы емханаға 
түсу және өлімжітімнің жоғары 
болуымен байланысты екендігін 
көрсетті», – деді министр. 

Оның айтуынша, бұл мута-
цияны жұқтырғандарда буындар 
мен іштің қатты ауруы, есту 
қабілетін жоғалту сынды қо-
сымша симптомдар тән болып 
отыр. «Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының дерегінше, 
SARSCoV2 «дельта» шта-
мы әлемнің 74 елінде анықта-
лып отыр. Үнді штамына тән 
жұқтыр ғыштық, аурудың ауыр 
өтуі сынды мәліметтерді ескере 
отырып, өңірлер дәрілік заттар-
дың жеткілікті қорын, өкпені 
жасанды желдету аппаратына 
арналған шығыс материалда-
рын, жеке қорғаныш заттарын, 
резервтік төсекорын қорын 
қамтамасыз етіп, КВИ жұқтыр
ған науқастарға медициналық 
көмек көрсету үшін жедел жәр-
дем қызметі мен ұтқыр брига-
даларды дайындап қою қажет», 
– деді Алексей Цой.

Қауіпті кесел Алатау бөк-
теріндегі қалаға да жетті. Ал-
матыда үнді штамын жұқтыр
ған бір науқас анықталғаны 
жөнінде Алматы қаласының бас 
санитары Жандарбек Бекшин 

мәлім етті. «22 маусым күні 
«дельта» штамының болу мүм-
кіндігі анықталды. Біз оны бүгін 
тағы бір рет растадық. Мутация
ланған «дельта» штамының шы-
нымен де айналымда бар екені 
белгілі болды», – деді ол. 

Оның айтуынша, аталған 
штамды жұқтырған 1984 жылы 
туған К. есімді үй шаруасындағы 
әйел. «Күйеуі шетелде іссапарда 
жүр. Ол ақпан айында коронави-
руспен ауырған. Ал нау қастың 
өзі қазір ауруханада жатыр. 
Онымен байланыс жасаған жеті 
адам оқшауланып, эпидемио-
логиялық тексеру жүргізіліп 
жатыр. Әзірге оның бұл штамды 
нақты қай жерде жұқтырғаны 
белгісіз. Науқас барған бірнеше 
нысан бақылауға алынды», –
деді Жандарбек Бекшин. Ол қа-
уіпті індетті жұқтыруға болатын 
орындарды атады. Бас санитар-
лық дәрігердің мәлімдеуінше, 
қала тұрғындарының 28%ы 
супергипермаркеттерде, 5%ы 
СОСО мен сауда үйлерінде, 
3%ы азықтүлік емес дүкендер-
де, 17%ы қоғамдық көліктерде, 
12%ы базарда, 7%ы тамақтану 
орындарында, 4%ы саябақтар 
мен көшелерде жұқтырған. Бұл 
ретте Ж. Бекшин Ashyq қаты-
сушыларының нысандарында 
жұқтыру жағдайы тіркелмегенін 
айтты.

Ауру жұқтырғандардың 40 
пайызын 2039 жас аралығын-
дағылар құрайды.

Жандарбек Бекшин қарқын-
ды эпидемиологиялық жағдай-
ға қарамастан, жаңа штамдар-
дың айналымына байланысты 
локдаун ды енгізу жоспарлан-
бағанын мәлімдеді.

«Жасыл» аймаққа көшкелі 
бір аптадан аса уақыт болған 

лық қарсы көрсетілімдері бар 
және ауырып шыққан адамдар-
ды қоспағанда) қызмет көрсету 
саласының қызметкерлері, ірі 
ұйымдасқан ұжымдар (өнер-
кәсіптік кәсіпорындар) үшін 
жұмысқа кіруге шектеу енгізу);

– КВИға қарсы вакцина 
алудан бас тартатын (КВИға 
қарсы вакциналауға медици-
налық қарсы көрсетілімі жоқ 
азаматтар) қызмет көрсету сала-
сының, өнеркәсіп кәсіпорында-
рының және өзге де ұйымдасқан 
ұжымдардың қызметкерлері 
үшін міндетті ПТРтестілеу та-
лабын енгізу;

– Ashyq жобасына жаңа 
кәсіпкерлік субъектілерін қосу 
үшін, сондайақ жоба аясын-
да жұмыс істеп тұрған субъ-
ектілердің жұмысын одан әрі 
жалғастыру үшін барлық пер-
соналды (тұрақты медициналық 
қарсы көрсетілімдері бар және 
ауырып шыққан адамдарды 
қоспағанда) вакциналау қажет-
тілігі жөнінде талап енгізу);

– Ashyq жобасына сауда ой-
ынсауық орталықтарын, сауда 
үйлері мен азықтүліктік емес 
базарларды қосу;

– сенбі және жексенбі күн-
дері жұмыс істеуге тыйым 
сала отырып, жұмыс күндері 
сағат 17:00ге дейін азықтүлік 
емес тауарларды сататын сау-
да ойынсауық орталықтары-
ның, сауда орталықтарының, 
сауда желілерінің жұмыс ре-
жимін шектеу (осы объектілер-
де COVID19ға қарсы жаппай 
вакциналау пункттерінің орна-
ласуына қарамастан);

– сенбі және жексенбі күндері 
жұмыс істеуге тыйым сала оты-
рып, сағат 7.0020.00 аралығын-
да ғимарат ішіндегі қоғамдық 
тамақтану объектілерінің (мей-

рамханалар, дәмханалар, барлар, 
асханалар) жұмысын шектеу, 
ашық ауада сағат 7.0022.00 ара-
лығында шектеу («Ashyq» жо-
басына қатысатын объектілерді 
қоспағанда»);

– жабық азықтүлік емес ба-
зарлардың жұмысын демалыс 
күндері жұмыс істеуге тыйым 
сала отырып, сағат 10.00ден 
20.00ге дейін шектеу (осы объ-
ектілерде COVID19ға қарсы 
жаппай вакцинациялау пун-
кттерінің орналасуына қара-
мастан);

– санитарлық талаптарды 
сақтай отырып, 100 адамнан 
асса, ашық ауада жаппай ісша-
ралар өткізуге тыйым салу (діни, 
спорттық және т.б.)

ПремьерМинистрдің орын-
басары халықты коронавирусқа 
қарсы вакцинамен қамтуды 
ұлғайту, маска режимі, әлеумет-
тік арақашықтық сияқты алдын 
алу ісшараларын сақтау керек-
тігі туралы ақпараттықтүсіндіру 
жұмысын күшейту, резервтік 
қорлардағы төсек қорына, кадр-
лық қамтамасыз етуге, дәрідәр-
мектердің жеткіліктілігіне тексе-
ру жүргізу қажеттігін атап өтті. 
Сонымен қатар әуежайлар мен 
теміржол вокзалдарында бақы-
лау күшейтіледі.

Мамандар бетпердені дұ рыс 
тағу керектігін, әсіресе, қоғам-
дық орындарда, соның ішінде 
қоғамдық көлікте, әлеуметтік 
қашықтықты сақтау қажеттілі-
гін ескертеді. Көпшілік ісша-
раларға, соның ішінде той мен 
басқа да отбасылық мерекелерге 
қатыспауға әрі ұйымдастыр
мауға, «қызыл» аймақтағы өңір-
лерге шықпауға кеңес береді. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Нұр-Сұлтан қаласында коронавирустың үнді 
штамы анықталды. Бұл туралы Үкімет отыры-

сында ҚР Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой 
айтты.

(Соңы. Басы 1-бетте)

Алматы 22 маусымда эпидемио
логиялық жағдайды бағалау 
матрицасында тағы да «сары» 
аймаққа өтті. Жұқтыру көрсет-
кіші жоғары.

«Қаланың «жасыл» аймаққа 
өтуіне вакцинаның өз әсері 
болғандығын жоққа шығаруға 
болмайды. Індет жұқтырған-
дар саны едәуір азайған бола-
тын. Қайтадан «жасыл» аймақта 
болсын десек, тек вакцинаға 
жүгінуіміз керек. Ауыр індетті 
тек вакцина алып қана жеңе ала-
мыз», − деді Жандарбек Бекшин. 

Алматы тұрғындарын жаңа 
«Дельта» штамын жұқтырмау 
үшін екпе алуға шақырған Жан-
дарбек Бекшиннің айтуынша, 
ресейлік пен қазақстандық вак-
циналар атауы белгілі мутация-
ланған алты штамнан қорғайды. 
«Спутник V» вакцинасы барлық 
белгілі мутацияланған штамдар-

ды инфекциядан қорғайтыны 
туралы вакцина әзірлеушілердің 
ресми мәлімдесі бар. Сонымен 
қатар QazVac вакцинасы үнді 
штамына төтеп бере алады екен. 
Сол себепті үнді штамының 
пайда болуына байланысты ре-
вакцинация қажет емес деген 
пікірін білдірді. 

Қалыптасқан жағдайға орай 
ҚР ПремьерМинистрінің орын-
басары Ералы Тоғжановтың 
төрағалығымен ел аумағында 
коронавирус инфекцияcының 
таралуына жол бермеу жөніндегі 
ведомствоаралық комиссияның 
(ВАК) отырысы өтті. Комисси-
яның ұсынысына орай ҚР Бас 
мемлекеттік санитар дәрігері 
карантиндік режим бойынша 
мынадай қосымша шаралар қа-
былдауға шешім шығарды:

– COVID19ға қарсы вак-
цинасыз (тұрақты медицина-
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БІЛГЕН ЖӨН САРАП

ЭКОКОДЕКС: 
ЖАҢА ҚАҒИДА – 
ЖАҢА КӨЗҚАРАС

ҚҰДІРЕТТІ ТІЛДІҢ ҚҰТЫ ҚАШПАСЫН
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Тіл – таусылмас қазына. «Қанша тілді білсең, сонша мә-
дениеттісің, сонша байсың» деген халық даналығы, әрине, 
адам қанша тіл білсе, ол  соншалық рухани бай. Себебі, сол тіл 
арқылы өзге халықтың дәстүрін, мәдениетін үйреніп, танымы 
кеңейеді. 

Ата Заңымызда арнайы баппен бекітіліп, «Тіл туралы» 
заңмен тұжырымдалған, заң жүзінде мемлекеттік мәртебе 
алғанымен қазақ тілі сол мәртебесіне лайықты дәрежеге 
көтеріле алмай тұр. Елімізде мемлекеттік тілді еркін меңге-
руіне ұйымдастырушылық, материалдық жағдайлар жасалға-
нымен, қазақ тілінің қоғамдық қатынастағы қолданыс аясы 
төмен екенін де жасыра алмаймыз. Қазақ тілінің Ата Заңы-
мызда бекітілген мемлекеттік мәртебесі толығымен жүзеге 
асырылуы қажет, ешқандай басқа тіл оның құқықтық мәр-
тебесіне ортақтаса алмауы тиіс, сонда ғана ана тіліміздің 
қолданыс аясы еш бөгетсіз кеңейеді. 

Тегі, түрі қазақ болғанымен, тілі жат болған адамның ұлт 
болашағын ойлауы екіталай. Кезінде халық  орыс тілін білуге 
мәжбүр болды, оған заман талабы деп көнді.  Ал енді тәуел-
сіздігімізді алғалы бірталай уақыт өтті біз неге мемлекеттік 
тілді заңмен міндеттеуді талап етпейміз? Не себепті біз қа-
зақтың өз тілін өзіне аударып беріп жұмыс істеп отырмыз? 
Елімізде мемлекеттік тілді білмейтіндер емес, оны жетік 

меңгергендер қысылып жүрген сияқты. Құдіретті қазақ 
тілінің құтын қашырып, өз аспанында биікке самғай алмауына 
өзге ұлт емес, өзіміз кінәліміз. Тіл үйрену, өз ана тілін дамы-
ту әр адамның бойындағы ұлттық намысқа, рухқа тікелей 
байланысты. Ата-ананың баламен, әріптестердің жұмыста, 
қазақтың қазақпен өзара ана тілінде сөйлемеуі – қабырғаны 
қайыстыратын қоғамдағы қатерлі дерт. Қасіреттің ең үл-
кені де осы.

Мемлекеттік тіліміздің мәртебесін асқақтату, оны төр-
ге шығару үшін, әр қазақтың өзінің мәртебесі мен мәдениеті 
жоғары, отансүйгіш те ұлтжанды болуы қажет. «Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл» демекші, бүкіл ел болып, аяулы ана 
тіліміздің ертеңгі жарқын болашағы үшін қолдан келгенше  
ат салысайық. 

Әсел МАЛГАЖДАРОВА,
Ақмола облысы бойынша соттар әкімшісінің 

бас маманы

САЛЫҚ ТӨЛЕУ САУАТЫ 

Біріншіден, экологиялық рұқсат беру 
жүйесінде өзгерістер бар. Кешенді эколо-
гиялық рұқсат және әсер етуге экологиялық 
рұқсаттар ерекшеленеді. Экологиялық рұқ-
сат эмиссиялар жүзеге асырылған жағдай-
ларда ғана емес, сондай-ақ қоршаған ортаға 
кез келген теріс әсер ету кезінде де талап 
етіледі.

Онда экологиялық заңнамада көзделген 
экологиялық талаптар сақталған жағдайда 
І және ІІ санаттағы объектілерді салуға 
және пайдалануға қойылатын жеке талап-
тар жазылады. Экологиялық рұқсаттарға 
қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз 
етуге бағытталмаған жағдайларды енгізуге 
тыйым салынады. Кешенді экологиялық 
рұқсат І санаттағы объектілер үшін міндетті 
және мерзімсіз, оны ҚР Экология, геология 
және табиғи ресурстар министрлігі береді. 
Кешенді экологиялық рұқсаттың ерекшелігі, 
ол шығарындылардың, төгінділердің техно-
логиялық нормативтерін, суды, электр және 
жылу энергиясын тұтынудың технологиялық 
үлестік нормативтерін қамтиды. Бұл нор-
мативтер ең озық қолжетімді техникаларды 
қолдануға байланысты технологиялық көр-
сеткіштерден аспауға тиіс. Қоршаған ортаға 
теріс әсер ететін объектілер санатын анықтау 
тәсілдерінің өзгергеніне назар аударған жөн. 

Екіншіден, «ластаушы төлейді» қағи-
датын қамтамасыз етуге басты назар ауда-
рылды. Экологиялық залал келтіргені үшін 
жауапкершілік «ластаушы төлейді» қағидаты 
бойынша туындайды. Осы қағидатқа сәйкес 
іс-әрекетімен экологиялық залал келтірген 
адам экологиялық залал келтірілген табиғи 
ортаның компоненттерін толық көлемде 
және өз есебінен ремедиациялауды жүзе-
ге асыруға міндетті. Егер жануарлар мен 
өсімдіктер дүниесіне, су мен жерге ремеди-
ациялау жөнінде шаралар қолданбай, олар-
дың ақылға қонымды уақыт аралығында 
базалық жай-күйін табиғи қалпына келтіру 
мүмкіндігі болмаса, келтірілген залал эко-
логиялық залал деп танылады. Ремедиация 
деп экологиялық залал келтірілген табиғи 
орта компонентін қалпына келтіру, өсімін 
молайту арқылы немесе егер экологиялық 
залал толық немесе ішінара қалпына кел-
тірілмейтін болса, табиғи ортаның осындай 
компонентін алмастыру арқылы экологи-
ялық залалды жою жөніндегі іс-шаралар 
кешені танылады. 

Үшіншіден, міндетті мемлекеттік эколо-
гиялық сараптама объектілерінің тізбесі өз-
герді. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
уәкілетті орган бөлімшесінің мемлекеттік 
экологиялық сараптаманы жүзеге асыратын 
мемлекеттік қызметшісі ғана мемлекеттік 

экологиялық сараптаманың сарапшысы бола 
алады. Мемлекеттік экологиялық сараптама 
жүргізуге тапсырыс берушінің немесе мемле-
кеттік экологиялық сараптама объектісін әзір-
леушінің басшыларымен жақын туыстық не-
месе жекжаттық тұратын адам тартылмайды.

Экологиялық бағалауға деген көзқа-
растар өзгерді, атап айтқанда бағалаудың 
жаңа түрлері пайда болды. Стратегиялық 
экологиялық бағалау, қоршаған ортаға әсерді 
бағалау, трансшекаралық әсерлерді бағалау, 
жеңілдетілген тәртіп бойынша экологиялық 
бағалау болып ерекшеленеді. Қоршаған ор-
таға эмиссиялардың сандық және сапалық 
көрсеткіштері туралы ақпарат коммерци-
ялық немесе заңмен қорғалатын басқалай 
құпия емес. Жұртшылықтың мемлекеттік ор-
гандар иелігіндегі, оның ішінде олар өндір-
ген немесе алған не мемлекеттік органның 
тапсырмасы бойынша әрекет ететін кез кел-
ген жеке немесе заңды тұлғаның иелігіндегі 
толық, анық және уақытылы экологиялық 
ақпаратқа қол жеткізуге құқығы бар.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
экономикалық ынталандырулар қайта қарал-
ды. Атап айтқанда, ҚР Салық заңнамасына 
сәйкес кешенді экологиялық рұқсат алынған 
күннен бастап қоршаған ортаға теріс әсер 
еткені үшін төлемақы мөлшерлемелеріне 0 
коэффициенті қолданылатын болады. Жаңар-
тылатын энергия көздерін пайдалануды 
қолдау саласындағы ҚР заңнамасына сәйкес 
қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату 
объектілері өндірген электр энергиясының 
жаңартылатын энергия көздерін қолдау 
жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығының 
сатып алуына кепілдік беріледі. 

Жасыл технологиялардың трансфері мен 
бейімделуі, сондай-ақ «жасыл» инвести-
цияларды тартуға жәрдемдесу ұйымдасты-
рылады. ҚР заңдарында белгіленген шарт-
тар мен тәртіпте «жасыл» қаржыландыру 
шеңберінде мемлекеттік қолдау шаралары 
ұсынылады.

ҚР ЭК-да қоршаған ортаға теріс әсер 
ететін объектілердегі қызмет салдарларын 
жоюға арналған жаңа бөлім көзделген. Қор-
шаған ортаға теріс әсер ететін объектілерді 
пайдалануды тоқтатқаннан кейін объекті 
операторлары ҚР заңнамасының талаптарына 
сәйкес осындай объектілерді пайдалану сал-
дарларын жоюды қамтамасыз етуге міндетті. 
Қоршаған ортаға теріс әсер ететін объек-
тілерді пайдалану салдарын жою шеңберінде 
жер учаскелерін адамдардың өмірінің және 
денсаулығының қауіпсіздігін, қоршаған орта-
ны қорғауды қамтамасыз ететін және оларды 
нысаналы мақсаты бойынша одан әрі пайда-
лану үшін жарамды. 

Қоршаған ортаны қорғау және табиғат-
ты пайдалану саласындағы қатынастарды 
құқықтық реттеудің үздік әлемдік тәжірибе-
лері мен үрдістері экологиялық және табиғи 
ресурстар құқығы саласында заң кадрла-
рын даярлау жүйесін сыни тұрғыдан қайта 
қарауды талап етеді. Осыған байланысты, 
ҚазҰУ заң факультетінде Қазақстанның 
үздік білім беру бағдарламаларының қата-
рына кіретін «7м042 – экологиялық құқық» 
атты магистратураның жаңа білім беру 
бағдарламасына қабылдау басталды. Ұсы-
нылатын бағдарламаның артықшылықтары: 
оқытудың мамандандырылған модульдерін 
таңдау, яғни практикалық артықшылықта-
ры мен ерекшеліктері; көптілді білім беру, 
оқыту мемлекеттік, орыс және ағылшын 
тілдерінде жүзеге асырылатын болады. 
Ұсынылып отырған бағдарлама практикаға 
басымдық берілген модульдерден тұрады, 
оларды оқыту үшін судьялар корпусы, 
құқық қорғау органдары, мемлекеттік эко-
логиялық органдар, үкіметтік емес ұйымдар 
саласының практикалық қызметкерлері 
шақырылады.

Республикалық бюджетке түсе-
тін, сондай-ақ республикалық 
және жергілікті бюджеттер ара-
сында бөлінетін салықтарды төлеу 
бойынша салықтық міндеттемені 
орындау мерзімін өзгерту туралы 
шешімді салық төлеушінің орна-
ласқан жеріндегі салық органы 
қабылдайды.

Бұл ретте ,  төлем көз інен 
ұсталатын салықтар,  акциз -
дер, Еуразия лық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттердің 
аумақтарынан импортталатын 
тауарларға салынатын ҚҚС бо-

Елімізде сот жүйесі  заман ағымына сай дамып 
келеді. Оңтайландырылған тәсілдің бірі сот оты-
рысының барысы дыбыс-бейнежазба құралдарға 
түсіру. Қызылорда қалалық сотында да, сот оты-
рысында қолданылады. 

Дыбыс-бейнежазбаға түсіру, оны техникалық 
қолдану, жазбаны сақтау, жою және бейнежазбаға 
қол жеткізу талаптары да заңда көрсетілген. Сот 
отырыстарын бейнежазбаға түсіру сот талқылауы 
барысын дәл тіркеу үшін сот ісін жүргізу мақсатында, 
сондай-ақ азаматтық, қылмыс тық сот ісін жүргізуде, 
әкімшілік құқықбұзушылық туралы істер бойынша 
іс жүргізуде немесе тәртіптік іс бойынша іс жүргізу 
шеңберінде нақты деректерді белгілеу мақсатында 
пайдаланылады.

ҚР Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қыз-
метін қамтамасыз ету департаментінің бұйрығымен, 
азаматтық іс тараптарды шақырусыз қаралған кез-
де, егер өзіне қатысты әкімшілік құқықбұзушылық 
туралы іс бойынша іс жүргізіліп жатқан тұлға  істі 
қарау кезінде өз кінәсін толығымен мойындап, дәлел-
демелерді зерттеу қажеттігі туралы мәлімдемесе, 
жабдықтың техникалық ақауы, оның болмауы немесе 
техникалық себептерге байланысты қолдану мүмкін 
болмаған жағдайларды қоспағанда, бірінші сатыдағы 
соттың әрбір сот отырысының барысы дыбыс-бейне-
жазбаға түсіріледі. 

Сот отырысының хатшысы дыбыс-бейнежазба 
құралдарының жұмысқа жарамдылығын тексереді, 

дайындайды. Қандай да бір ақау болып түсірмей 
қалса акт жасап хаттамаға тіркейді. Сот отырысы 
жазбаға түспей жатса да сот жалғасады. Соттың 
дыбыс-бейнежазба құралдарын пайдаланғаны ту-
ралы сот отырысының қысқаша хаттамасында бей-
нежазба жазылған файлдың атауы көрсетіледі. Сот 
отырысы аяқталғаннан кейін автоматты режимде 
сот отырысының жазбасы сот отырысы хатшысының 
электрондық цифрлық колы қойылып, дыбыс-бей-
нежазба құралдары жүйесінің серверінде сақталып, 
іс номері, сот отырысының күні көрсетіліп, оралған 
күйінде (конвертте) іс материалдарына қоса тір-
келеді, сондай-ақ сот отырысы хатшысының қолы 
қойылады. Бейнежазбаны одан әрі жазу мүмкін бол-
маған жағдайда, бұл туралы сот талқылауының қаты-
сушыларына хабарланады, техникалық ақаулықтар 
анықталып, акт жасалады. Бірінші сатыдағы сотта 
актіге сот отырысының хатшысы мен аудандық және 
оларға теңестірілген сот кеңсесінің меңгерушісі 
қол қояды және сот отырысының хаттамасына қоса 
тіркеледі. Сот отырысының дыбыс-бейнежазбасын 
заңсыз тоқтатуға немесе түзетуге тыйым салына-
ды. Біз өз жұмысымызда еліміздің заңдылықтарын 
басшылыққа аламыз. Заңның қабылдануы сот ісін 
жүйелендірді.

Нұргүл РАЙҚҰЛОВА, 
Қызылорда қалалық сотының бас маманы, 

сот отырысының хатшысы

Туған тілге деген сүйіспеншілік 
отбасынан басталады. Ананың ақ 
сүтімен бойға сіңген адамдық 
қасиеттер де туған тілдің арқа-
сында дамиды. Тәуелсіз елдің жас 
ұрпағын отансүйгіш те ұлтжан-
ды тұлға етіп қалыптастыруда 
ана тілдің атқаратын қызметі 
орасан зор. Әр ата-ананың мін-
деті – тіл болашағын ойлайтын 
ұрпақ тәрбиелеу.    

СОТ ІСІ ТАСПАҒА ТҮСІРІЛЕДІ
ОҢ ҚАДАМ

(Соңы. Басы 1-бетте)

«Салықтар және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлем-
дер туралы» кодестің 6-тарауы 
бойынша айыппұлдар сомала-
рынан бөлек, салықтарды және 
төлемақыларды төлеу бойынша 
салықтық міндеттемені орындау 
мерзімдерін салық төлеушінің 
берілген өтініші негізінде қара-
стырады. Онда салық төлеушінің 
немесе үшінші тұлғаның мүлкін 
кепілге қою және банк кепілдігінің 
өзгертілуі тиісінше бір мезгілде 6 
айға де йін немесе кезең-кезеңмен 
төлей отырып, үш жылға дейін 
төлеу мерзімін өзгерту қарасты-
рылған.

өткізуінің маусымдық сипатта 
болуы;

3) дара кәсіпкер ретінде тіркеу 
есебінде тұрмайтын жеке тұлғаның 
мүліктік жағдайы (ҚР заңнамасына 
сәйкес өндіріп алуды қолдануға 
болмайтын мүлікті есепке ал-
мағанда) біржолғы салық төлеуге 
мүмкіндік бермеуі;

4) соттың берешекті қайта 
құры лымдау рәсімін қолдану тура-
лы шешім қабылдауы;

5) салық төлеушінің негізгі қы-
змет түрінің Қазақстан заңдарына 
сәйкес стратегиялық маңызы бар 

кем болатын салық төлеушілерге 
қолданылмайды.

Бұл ретте, кейінге қалдырудың, 
мерзімін ұзартудың қолданылуы 
салық төлеуші салықтардың және 
төлемақылардың бүкіл сомасын 
белгіленген мерзім өткенге дейін 
төлеген жағдайда және салықтар 
мен төлемақыларды төлеу бойын-
ша кейінге қалдыруды, мерзімін 
ұзартуды беру шарттарын бұзған 
жағдайда тоқтатылады.

Құрметті салық төлеушілер, 
салықтарды төлеу мерзімін өзгерту 
мүмкіндігін пайдалана отырып, 
қаражатыңызды өз кәсібіңізді да-
мытуға жұмсауға мүмкіндігіңізді 
пайдалануға шақырамыз!

Одан бөлек, ҚР Үкіметінің 
23.04.2021 жылығы №265 қаулы-
сына сәйкес, ағымдағы жылдың 
1шілдесінен кейін мемлекеттік 
органдармен квази мемлекеттік 
субъектілеріне заңды тұлғалар мен 
жеке кәсіпкерлерді банкрот деп 
тану үшін сотқа талап-арыздарды 
беруі тоқтатылады. Осыған орай, 
банкрот деп тану бойынша сотқа 
талап-арыздарды тек өзге кре-
диторлар және борышкердің өзі 
беруге құқылы.

Т.ТУРГАЕВ,
 Алмалы ауданы бойынша 
МКБ басшы орынбасары 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Ләззат ЕРКІНБАЕВА, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

заң факультеті кеден, қаржы және 
экологиялық құқық кафедрасының 
профессоры, заң ғылымдарының 

докторы

йынша салықтық міндеттемені 
орындау мерзімдері өзгертілуге 
жатпайды.

Салықтарды және төлемақы-
ларды төлеу бойынша кейiнге қал-
дыру немесе мерзiмiн ұзарту мына 
негіздер бойынша беріледі.

1) салық төлеушіге еңсеріл-
мейт ін  (әлеуметт ік ,  т абиғи , 
техногендік, экологиялық си-
паттағы төтенше жағдайлар, 
әскери іс-қимылдар және өзге 
де мән-жайлары) салдарынан 
нұқсан келтіру;

2) салық төлеушінің тауар-
ларды, жұмыстарды немесе көр-
сетілетін қызметтерді өндіруінің 

экономика саласына жатқызылуы;
6) салық төлеушінің қосымша 

салықтық есептілікті ұсынуы;
7) салық төлеушінің есепке 

жазылған салықтарды және төлем-
ақыларды тексеру нәтижелері ту-
ралы хабарламада көрсетілген 
сомаларымен келісуі негіздерінің 
бірі болған кезде оларды төлеу 
мүмкіндігі кейiнге қалдыру немесе 
мерзiмiн ұзарту салық төлеу шіге 
берілуі мүмкін.

Ал, салық төлеуші ретінде тір-
келген күнінен бастап кейiнге 
қалдыруды немесе мерзiмiн ұзар-
туды беру туралы өтініш берген 
күнге дейінгі кезең бес жылдан 
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«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 55, Пушкин 
көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 
8707 705-92-22. E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарланды-
руды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға және сайттарға 
хабарландыру қабылдау агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 
98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 208 

кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет ханов көшесі, 
23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

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

ЖК «TRade and service», Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай көше сі, 78, 105-кеңсе. 
Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 8(702)839-90-86.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов көшесі, 107-а, 
2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24, 8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков көшесі, 129. 
Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай көшесі 40. Тел.: 8 
(7182) 32-47-67, 32-49-04

«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 11. Тел.: 8 (7112) 
42-00-71.

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүті-
шов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы 
тел.: 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

ЖК «Бакирова Г.», Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет 
Департаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

Михеева Ольга Станиславовна ЖК, Қос танай қ., Гоголь 
көшесі, 110, ВП 67 (Чехов- Гоголь көш. қиылысы), Тел.: 8-714-2-50-
97-07, ұялы тел.: 8-7758847211, 8-7053506918. 

«Озат-1» ЖШС, Ақтөбе қ., Алтынсарин көше сі 31. Тел.: 8 
(7132) 40-41-05, ұялы тел.: 87774348344 және Ақтау қаласы.

ЖК «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 87781063779, 
e-maіl:zan-at@maіl.ru. 

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

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

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

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы,  Р.Зорге көшесі 8, 
«Лина» шаштаразы. ardawka_94@maіl.ru, Тел: 87058762218.

«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а, Молодежный 
3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66, 87058147221.

ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фараби 119-үй, 407-А 
бөлме. Тел/факс: 8 (7142) 53-63-21.

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н.Қызыл орда қ., Әйтеке би 
көшесі, 27. Тел.: 26-45-89, ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 
332-24-78

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді көшесі 158 а, ХҚО 
аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 87054422939.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, Қазақстан Кон-
ституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. Тел.: (87152) 46-74-77, 8-777-
228-64-13.

ЖК «Reklam Servise», Тараз қаласы, Төле би көшесі, 73 (ау-
ладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, ұялы тел: 87019457336 Татьяна.

ЖК «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 8(7232) 578414, ұялы 
тел.: 87772256506.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

БАНКРОТТЫҚ

ЖАРНАМА

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ
12. «ТРАСТ СИСТЕМС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 

БСН 050540014224, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, 
Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы, 8-үй, ВП-2. Тел.: 87172407414.

13. «Сауғау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 180540024575, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекен-
жайда қабылданады: Қазақстан, Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Қобда 
ауылы, Ә.Молдағұлова көшесі, 55-үй, индекс 031000. Тел.: 87715176251.

ӘРТҮРЛІ

Соның ішінде сот билігі  де 
істердің қаралуын тежемес үшін 
жылдам технологиялық мүмкіндік-
терді қарастырып, шұғыл шешімдер 
қабылдады. 2000 жылы Қазақстан 
ТМД елдерінің ішінде алғаш болып 
сот ісін жүргізуге ақпараттық тех-
нологияларды енгізуді бастаған еді. 
Дәл сол сияқты пандемия кезінде де 
алғашқылардың бірі болып істерді 
онлайн, қашықтан өткізуді кеңейтті. 
Тіпті, республика судьяларының VIII 
съезі ел Президенті Қ.Тоқаевтың 
қатысуымен цифрлы технологияның 
күшімен онлайн режимде өтті. Съезд 
өткізудің мақсаты және ерекше  стра-
тегиялық маңызы – еліміздегі сот 
жүйесін дамыту, оны қазіргі заманға 
лайық құқықтық және демократи-
ялық елдердегі әлемдік стандартқа 
сәйкестендіру. Өз мақсатын орын-
даған алқалы жиын зияткерлік және 
кәсіби қуатқа ие судьялар корпусына, 
олардың жұмысына жаңаша леп 
берді. 

Осы съезде 2019 жылы бастау 

алған әкімшілік әділет құрылымы 
нақтылана түсті. Ендігі жерде рес-
публика соттары қызметін жаңа 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс 
шеңберінде үйлестіріп, бастысы ха-
лықты әкімшілік органдардан қорғау 
бойынша жұмыс жасайтын болды.

Жаңа кодекс, жаңа соттың ар-
тықшылығының бірі – мұнда тату-
ластыру мүмкіндігі қаралған. Бүгін-
ге дейін азаматтық істер бойынша 
тараптардың бірі мемлекеттік ор-
ган болса, істі татуласу рәсімімен 
қарауға тыйым салынған еді. Ал, 
жаңа ӘРПК-де бұл шектеу алынған, 
енді жеке адам немесе кәсіпкер мен 
мемлекеттік орган арасындағы дау 
татуласу арқылы аяқталуы мүмкін. 
Cот-құқықтық жүйенің ең тиімді жо-
басы – дауларды  шешудің сотқа дейін 
және соттан тыс рәсімдерін одан әрі 
жетілдіру болып табылады. Оның 
жаңа кодекстен орын табуы үлкен 
үміт сыйлайды.

Қалай десек те, биылғы ең ірі ре-
форма әкімшілік әділеттің қолданыс-

Бүгінде барлық сала заманауи техно-
логиялар жетістігін пайдаланып, элек-
тронды қызмет аясын кеңейтуде. Мыса-
лы, соттарда «Сот кабинеті», «Төрелік», 
«Сот құжаттарымен танысу», т.б. қыз-
меттер іске қосылған. Сот процестері ды-
быс-бейне жазбаларға жазылып, арнайы 
бағдарламалар арқылы қашықтықтан 
өтуде. Сондай-ақ, ел соттары әлеумет-
тік желілер арқылы халықпен ашық 
байланысты нығайтуға зор мән беруде. 
Сала қағазбастылықтан арылып, элек-
тронды сот төрелігіне көшті. Сот істерін 
тиімді шешудің жаңа тетіктері қалып-
тасты. Бұлардың бәрі өз кезегінде жари-
ялылық пен ашықтықты қамтамасыз етіп, 
жемқорлықтың жолын кеседі.

Азаматтардың сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтар мен қылмыстарға 
баруы негізінен олардың ішкі сенімінің 
әлсіздігінен туындайды. Осы орайда, 
құқықтық білім мен мәдениеттің деңге-
йін көтеру қашан да маңызды. Сыбайлас 
жемқорлық пен құқық бұзушылық немесе 
қылмыстың орын алу фактісі жөнінде 
хабарлаған, сыбайлас жемқорлық қыл-
мысын жасап, іздестіруде жүрген жанның 
тұрған жері туралы мәлімет берген, ондай 
қылмыстарды ашып, тергеуге, анықтау-
ға және жолын кесуге жәрдемдескен 
азаматтар мемлекет қорғауына алынады. 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы» заңға сай, мемлекеттік органдар, 
ұжымдар, жергілікті өзін-өзі басқару ор-
гандарының басшылары өз өкілеттігінің 
шегінде заң талаптарының орындалуын 
қамтамасыз етуге міндетті.

Қарамағындағылардың жемқорлығы 
үшін басшысының да жауапкершіліксіз 
қалмайтыны заңмен бекітілді. Бұл тұрғы-
да Президент «Қол астындағы қызметкер-
лердің жемқорлыққа қатысы болса, орта-
лықта да, өңірлерде де бірінші басшылар 
тікелей жауап береді» деді. Осынау дерт-
тің мемлекет дамуына тигізер зарда-
бын ұдайы насихаттап, азаматтарға заң 
талаптарын түсіндіру – баршаға міндет. 
Жемқорлықпен күрес тұтастай қоғам 
болып атсалысуды талап етеді. Академик 
Салық Зиманов тәуелсіз сот болмай, сы-
байлас жемқорлықпен күресу қандай да 
бір нәтиже бермейтінін айтқан болатын. 
Осы мәселеге айрықша көңіл бөлініп, 
соттардың тәуелсіздігін барынша қамта-
масыз етуге жағдай жасалуда. Бүгінде 
2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу туралы сала-
лық бағдарлама аясында жасалып жатқан 
іс-шаралар өз жемісін беруде.

Т. РАИСОВ, 
Алматы қаласы 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы

КӨКЖИЕК

ЕҢ ПРОГРЕССИВТІ ЗАҢ
ІНДЕТ

ЭЛЕКТРОНДЫ ҚЫЗМЕТ 
ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЯДЫ

Қазіргі таңда қоғамымызда жемқорлықты түбірімен жою аса 
маңызды мәселе болып отыр. Жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік 

қалыптасуы үшін барлық мемлекеттік органдар біріге қимылдауы 
тиіс. Тұрмыстық жемқорлықты жоюдың бірден-бір көзі – мемлекет-
тік қызмет көрсету екенін айтқан Президент бұл салада электронды 
нұсқаға толықтай көшуді тапсырды. Мемлекеттік органдар қызметіне 
кедергісіз қолжетімділік жемқорлықтың алдын алуда неғұрлым жоға-
ры нәтижеге жеткізетінін өмірдің өзі көрсетіп отыр.

9. 12.06.2021 ж. қайтыс болған Айбекова Жамал Жарилкасиновнаның 
артынан мұра ашылды. Мұрагерлерінің Алматы облысы, Есік қаласы, 
Марат Ысқақ көшесі, 76-үй мекенжайы бойынша нотариус Касымова 
Мадина Молдатаевнаға келулері қажет. Тел.: 87770251555. 

10. 1 қырқүйек  2005 жылы қайтыс болған Бошаев Бейутжанның ар-
тынан мұра ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі  келгендер 
болса, нотариус Ә.Б. Әкімханға келулеріңіз керек. Еңбекшіқазақ ауданы, 
Шелек ауылы, Б. Момышұлы көшесі, 81А. Тел. 87773677972.

11. 25.12.2020 ж. қайтыс болған Ибрагимов Абдурахман Раимжано-
вичтің артынан мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлерге Түркістан қала-
сының нотариусы Б.Д. Дахановаға хабарласуды сұраймын: Түркістан 
қаласы, Тәуке хан даңғылы, 278 В. Тел.: 87014653617.

16. 18.04.2021ж. қайтыс болған Мусаев Раушанбектің артынан мұра 
ашылды. Мұрагерлері Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, 299 «А» 
мекенжайы бойынша нотариус Тилепов Талгатқа келулері қажет. Тел.: 
87016565788.

3. Нұр-Сұлтан қаласының МАЭС-да «Akbota milk» ЖК-нің, БСН 
871123401701, банкроттығы туралы іс қозғалды.

 
17. Қарағанды облысы МАЭС-ы «ТД КЭМ» ЖШС-н, БСН 

180140001928, банкрот деп тану туралы іс қозғады. Несиегерлер мен 
мүдделі тұлғалардың  бір ай мерзім ішінде уақытша басқарушы Р.М. 
Гимрановқа жолығулары қажет.  Тел.: 87015992160.

2. ҚҚ «Талдықорған аймақтық жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қоры» Ілияс Жансүгіров 
атындағы Жетісу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма мүше-
сі – академиялық мәселелер жөніндегі проректоры лауазымына персоналды іріктеу бойынша 
конкурс өткізу мынадай талаптарға сәйкес: жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім, білім беру ұйымдарында және (немесе) білім беру саласындағы уәкілетті органда бас-
шылық лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл. Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға Алматы 
облысы, Талдықорған қаласы, Жансүгіров көшесі, 226 мекенжайы бойынша құжаттар топта-
масын ала алады. Instagram-дағы әлеуметтік желі: fsz.npo_tdk

Байланысушы тұлға: Садуакасова С.О. тел.: 8 (7282) 220200, 87014329467.
Құжаттар хабарландыру жарияланғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде қабылданады.

4. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 
2021 жылғы 18 маусымдағы ұйғарымымен «AC partners» ЖШС-на, БСН 070340010921, 
қатысты ақтау процедураларын қолдану туралы азаматтық іс қозғалды.

5. «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директор-
лар кеңесі, 050000, Алматы қаласы, Әйтеке би көшесі, 
99, «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма 
мүшелері (проректорлар) лауазымдарының бос орнына 
конкурс жариялайды:

Стратегиялық даму және әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
проректор; 

 Ғылыми жұмыстар және халықаралық ынтымақтас-
тық жөніндегі проректор;

Инфрақұрылымды дамыту жөніндегі проректор.
Қызметінің негізгі мәні жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру, 
іргелі ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жүзеге 
асыру болып табылады.

Қызметтің мақсаты ұлттық және жалпыадамзаттық 
құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде 
жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби 
қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу, оқыту 
және білім беру, сондай-ақ ғылыми әлеуетті дамыту және 
әзірлемелерді коммерцияландыру үшін қажетті жағдай-
лар жасау болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоға-
ры және жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің болуы, 
білім беру мекемелерінде және (немесе) тиісті салалар-
дың уәкілетті органдарында басшы қызметтерде кемінде 
3 жыл еңбек өтілі болуы.

Конкурсқа мынадай тұлғалар қатыса алмайды:
1) жиырма бес жасқа толмаған;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық 

жасаған;
3) белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған 

соттылығы бар;

4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрған-
дар;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көздел-
ген басқа да жағдайлар.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалар төмендегі құ-
жаттарды электронды және қағаз түрінде ұсынады (қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерінде):

1) белгіленген нысанда өтініш;
2) конкурсқа қатысушының жеке басын куәландыра-

тын құжаттың көшірмесі;
3) 3х4 үлгідегі түрлі-түсті фотосуретпен белгіленген 

нысандағы конкурсқа қатысушының қызметтік тізімі;
4) білімі туралы құжаттар мен олардың қосымшала-

рының көшірмелері, салыстыру үшін түпнұсқаларын 
ұсыну арқылы: 

- Қазақстан Республикасының азаматтары - «Бола-
шақ» халықаралық стипендия иегерлеріне шетелдік 
жоғары оқу орындарымен, ғылыми орталықтар және 
зертханалармен  берілген, сонымен қатар өзара мойындау 
және эквиваленттілік туралы халықаралық шарттардың 
(келісімдердің) қолдану аясына жататын білім туралы құ-
жаттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аза-
маттарымен шетелдік білім беру мекемелерінен алынған 
білім туралы құжаттардың көшірмелеріне білім беру 
саласындағы уәкілетті органмен берілген білім туралы 
осы құжаттарды нострификациялау немесе мойындау 
туралы куәліктердің көшірмесі қоса тіркеледі;

- «Болашақ» халықаралық стипендиясының игерлер-
леріне берілген білім туралы құжаттардың көшірмелері-
не «Халықаралық бағдарламалар орталығы» акционерлік 
қоғамымен берілген Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы бойынша 
оқуын аяқтағаны туралы анықтаманың көшірмесі қоса 
тіркеледі;

- өзара мойындау және эквиваленттілік туралы ха-
лықаралық шарттардың (келісімдердің) қолдану аясына 
жататын білім туралы құжаттардың көшірмелеріне білім 
беру саласындағы уәкілетті органмен берілген осы білім 
беру құжаттарын мойындау туралы анықтаманың көшір-
мелері  қоса тіркеледі.

5) жұмыс орны (қолданыстағы не соңғы) бойынша 
кадр қызметі куәландырған еңбек қызметін растайтын 
құжаттың көшірмесі;

6) № 075/е нысаны бойынша денсаулық жағдайы 
туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-кон-
сультациялық қорытынды);

7) мемлекеттік қызметтер туралы заңнамаға сәйкес 
құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспай-
тын уақытта берілген психоневрологиялық ұйымнан 
анықтама;

8) мемлекеттік қызметтер туралы заңнамаға сәй-
кес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан 
аспайтын уақытта берілген наркологиялық ұйымнан 
анықтама;

9) қылмыстық заңнамаға сәйкес лауазымға орналасуға 
тыйым салудың жоқтығын растайтын құжат.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік 
күн ішінде жүргізіледі.

Байқаудың өтетін күні мен орны қосымша хабарлана-
тын болады. 

Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген 
мерзімде «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық универ-
ситеті» КеАҚ Корпоративтік хатшыға: Алматы қаласы, 
Әйтеке би көшесі, 99 (каб.104) тапсыру қажет, телефоны: 
8 (7272) 37-00-92, 8 (705)-470-92-01, e-mail: a.nagym@
kazmkpu.kz

6. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынау жөніндегі Ақмола 
облыстық Инспектурасының мемлекеттік мекемесінің филиалы, БСН 
000841005123, 28.08.2000 ж. 1058-1948-ф-л ережесінің жоғалған түп-
нұсқасы жарамсыз деп танылсын.

7. «НТП Kazecotech» ЖШС, БСН 110840010682, жарғылық капиталдың азайғаны туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 11-үй, ВП 170, тел.: 
8(7172)251588. 

8. «Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын 
үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы 
«Есік су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнынан (бұдан кейін «Есік су» МКК-ны) бөліп 
шығару жолымен, Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығын-
дағы «Шелек су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны құрылғандықтан, 
«Есік су» МКК-ны, БСН 181240016338, өзінің кредиторлары мен мүдделі тұлғаларына 
жарғылық капиталы азайғандығын хабарлайды. Хабарлама газетке жарияланған күннен 
бастап бір айдың ішінде «Есік су» МКК-ны, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік 
қаласы, Әуезов көшесі, 130 мекенжайы бойынша шағымдар қабылдайды. 

ласы, Қазыбек би ауданы, Ермеков көшесі, 33-үй, н.п.1 мекенжайында 
орналасқан «МП Алматау» ЖШС, БСН 100940007094, қосу арқылы 
қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 050062, Алматы 
қаласы, Әуезов ауданы, Өтеген батыр көшесі, 76а үй, 406-кеңсе, теле-
фон: 8(727)2760558.

15. «Global plan» ЖШС, БСН 191140015417, жарғылық капиталдың 
азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабыл-
данады: Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 17/1 
үй, 3-пәтер, индекс 010000.

14. «KOK TENGRI» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
170640029101, өзіне Қазақстан Республикасы, 100009, Қарағанды қа-

2020-
2021 жыл 
еліміздің 
сот сала-
сы үшін, 
жалпы, 
жер бе-
тін дегі 
тіршілік 
үшін аума-
лы-төкпелі 
кезең бол-
ды. Бірінен 
біріне 
жалғасқан 

қа енуінен көрінеді. Бұл туралы ҚР 
Жоғарғы Сотының төрағасы Ж.А-
санов: «Әкімшілік әділетті енгізген 
елдерде барлық салада мықты өз-
герістер болған. Бизнес-климат жақ-
сарып, инвесторлар келе бастаған. 
Адамдардың әл-ауқаты артқан. Біз де 
осыған ұмтылуымыз қажет», – деген 
жақында ғана өткен ауқымды семи-
нарда. Жаңа кодекс дауларды мүлдем 
жаңаша принциптермен қарайтын 
болады. Бұл ең ірі, ең прогрессивті 
заң болады деп күтілуде.

Сот реформасы тұрақты дамуды 
талап ететін жүйе болғандықтан, 
пандемия жағдайында да өзгерістер 
мен жаңа мүмкіндіктер іске қосылып 
келеді. Ешбір кедергіге қарамай, 
жа ңа заңның қолданысқа енгізілуі, 
жаңа соттардың құрылуы, одан бөлек 
қаншама жаңа жобалардың іске асы-
рылуы – сот жүйесінің бәсекеге қа-
білеттігінің нақты айғағы. Себебі 
бү гінде республикадағы барлық сот 
отырысы залдары аудио-бейнетір-
кеу жүйесімен 100 пайызға жаб-
дықталды, нәтижесінде судьялар-
дың іс-әрекетіне қатысты шағымдар 
еселеп қысқарып жатыр. Барлық 
процесс онлайн өтетіндіктен, тарап-
тар үшін сот ашықтығы турасында 
мәселе жоқ. Жалпы алғанда, жаңа 
технологияларды енгізу сот қорға-
уына қолжетімділікті жеңілдетіп 
отыр. Технологиялық мүмкіндіктер 
– Тәуелсіздігіміздің отыз жылында 
респуб ликаның сот жүйесі үшін үл-
кен жетістіктерді бағындыруына жол 
ашты.

Гауһар МЕТЕРКУЛОВА,
Маңғыстау облысының 

мамандандырылған
 ауданаралық экономикалық 

сотының судьясы 

індет бірқатар қиындық тудырды. Төтенше жағдай азаматтарды 
шыңдай түсті деуге болады.
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АЙНА

Дана халқымыз «Білегіңе 
сенбе, біліміңе сен» деп, 

бекер айтпапты. Мемлекетке, 
елге адал қызмет ету қай сала ма
мандарына болса да міндет, па
рыз. «Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» дегендей, мемле
кеттік қызмет әділдікті, туралықты 
талап етеді. Сонымен қоса, көптің 
тілін таба білетін мейірмандықты 
да қажет етеді. 

Сот саласындағы қызметкерлерден қарапа
йым халық сыпайылықты, ізеттілікті, кішіпейіл
ділікті талап етеді. Мемлекеттік қызмет осындай 
түрлі тағдыр иелеріне қамқоршы, жөн сілтер 
ақылшы, заң шеңберінде қызмет етуші болуды 
жөн деп есептейді. Әдеп, арнамыс кодекстерін 
негізге ала отырып, білмегенге білгенін айту, 
тура жолды нұсқау, кішіпейіл елгезек болу мем
лекеттік қызметкер абыройын арттырмаса еш 
кемітпейді. 

Сот саласы мамандарына еңбек тәртібін 
қатаң сақтап, қызметтік міндеттерін атқару ба
рысында мемлекеттік биліктің беделін нығайту 
үшін аянбай еңбек етуді талап етеді.

Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың бес 
институтционалдық реформаны жүзеге асыру 
бағытындағы 100 нақты қадамының 17қа
дамындағы талаптарды орындауымыз қажет. 
Яғни, таңдаған кәсібіміздің ең биік шыңға же

туі үшін, біліктілігімізді нығайтып, білімімізді 
тереңдетіп, алға қойған мақсаттарға ұмтылуы
мыз парыз. 

Әкімшілік құқықтың құрамдас бөлігі мем
лекеттік қызмет болып табылады. Мемлекеттік 
қызмет – мемлекеттің айнасы. Әрбір мемлекет
тік қызметкер жұмысқа кіріскен күннен бастап 
осы абыройлы міндетті жанымен сезініп, қара
пайым халықтың қызметіне қай кезде де дайын 
екендігін өзінің ізеті, қарапайымдылығымен 
дәлелдеуге тиіс. Мемлекеттік қызметкерге 
дөрекі сөз, әдепсіз қылық, сауатсыз кеңес көр
сету – сын. Қашан да халық қызметіндегі адам 
үшін білім білігін арттырып, сауаттылыққа, 
ағартушылыққа, мәдениетке ұмтылған дұрыс. 
Мемлекеттік қызмет ең әуелі адамның өзінің 
адами нормаларының өлшемі. Егер маман ру
хани кемел, білім білігі толысқан қызметкерге 
айнала алса онда еңбегі де жемісті, көп алында 
да сыйлы азаматқа айналады. 

Мемлекеттік қызметші Әдеп кодексін бас
шылыққа алып, мемлекеттік қызметшінің 
беделін, мәртебесін түсірмеуді үнемі назарда 
ұстауы тиіс. Сыпайы, өзінің лауазымдық ар
тықшылығын алға тартпайтын және оны жеке 
басының пайдасы үшін қолданбайтын адал 
азамат болуы – абырой. Абыройлы адам қашан 
да өмірден өз орнын табады, ел құрметіне ие 
болады. 

Марат ОМАРБЕКОВ,
Тараз қаласының мамандандырылған

тергеу сотының бас маманы

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ

АБЫРОЙЛЫ 
ҚЫЗМЕТ — 

КӘСІБИЛІК ӨЛШЕМІ

Жаһандану заманында 
мемлекеттік аппарат

тың тиімді қызмет атқаруы 
– мемлекеттік қызметшілерге 
бай ланысты. Еліміздің Консти
туциясында көрсетілгендей, 
халық – мемлекеттік биліктің 
қайнар көзі болса, ал осы 
халық пен билікті байланыс
тырушы көпір – мемлекеттік 
қызметшілер. 

Мемлекеттік қызметші абыройлы 
лауазым. Бұл жай ғана қабілет емес, 
сонымен қатар айрықша бедел, әрбір 
қызметі үшін жауаптылықты жоғары 
деңгейде сезіне білу.

Мемлекеттік қызметке келген 
әрбір адам бірінші кезекте мемлекет 
мүддесіне және оның азаматтарының 
құқығына нұқсан келтіретін ісәре
кеттерде белгіленген шектеулерді 
сақтау қажет.  Яғни,  мемлекеттік 
органдарда кәсіби және сапалы қыз
мет көрсетудің негізі – мемлекеттік 
қызметшілердің лауазымдық функ
циясына сай қызмет етуі. Халықтың 
сұранысына жеткілікті түрде жауап 
беруге және түсіндірме жұмыстарын 
жүргізуге де осы сала қызметкерлері 
жауапты. 

Бұдан бөлек, мемлекеттік қызметші 
өзінің сырт келбетіне, іскерлік әдептілік 
пен мінезқұлық қағидаларына қатты 
мән беруге тиіс. 

«Адамның адамшылығы істі бас
тағандығынан білінеді, қалай бітір
гендігінен емес» деп Абай атамыз 
айтқандай, үнемі ізденісте жүріп, адал 
еңбек етсе, халықтың мемлекеттік 
қызметке сенімі артады. Заман ағымы 
жаңарған сайын, талапқа сай болу 
маңызды. Ол үшін мемлекеттік қыз
меткер өз біліктілігін арттырып отыру 
қажет. Мамандардың біліктілігін арт
тыру мақсатында мемлекет тарапынан 
әртүрлі жұмыстар жүргізіледі. 

Мемлекеттік қызметкер әрбір жа
саған ісәрекеті үшін халық пен мем
лекеттің алдында жауапты. Өйткені, 
мемлекеттік қызметкер – мемлекет пен 
оны басқарушы биліктің айнасы. 

Г.ЖИДЕБАЕВА, 
Маңғыстау облысы бойынша 

Соттар әкімшісінің
персоналды басқару бөлімінің 
(кадр қызметінің) басшысы, 
сот төрелігінің магистранты

Жалпы, мемлекеттiк қызметшi 
анықтамалығы оның – мемлекеттiк 
органда ҚР заңнамасында белгiленген 
тәртiппен республикалық немесе жер
гiлiктi бюджеттерден не ҚР Ұлттық 
банкiнiң қаражатынан ақы төленетiн 
мемлекеттiк лауазымды атқаратын 
және мемлекеттiң мiндеттерi мен 
функцияларын iске асыру мақсатын
да лауазымдық өкiлеттiктерді жүзеге 
асыратын Қазақстан азаматы екендігін 
заңмен нақтылайды.

2015 жылғы 23 қарашадағы №416
V ҚР мемлекеттік қызмет туралы 
заңына сәйкес мемлекеттік қызмет
шілерге қызметтік әдепті сақтау бой
ынша тө мендегідей талаптар қой
ылған:

Мемлекеттік қызметшілер:
– заңдылық қағидатын басшылыққа 

алуға;
– мемлекеттік саясатты жақтауға 

және оны дәйекті түрде іс жүзіне асы
руға, өзінің әрекеттерімен мемлекеттік 
биліктің беделін нығайтуға, мемлекет
тік қызметке кір келтіретіндей әрекет
тер жасауға жол бермеуге;

– мемлекеттік қызметке, мемлекет
ке және оның институттарына қоғам
ның сенімін сақтауға және нығайтуға;

– жалпыға ортақ қабылданған мо
ральдықәдептілік нормаларын сақ
тауға;

– Қазақстанның мемлекеттік рәміз
деріне құрметпен қараудың үлгісі 
болуға;

– қарамағындағы мемлекеттік қыз
метшілерден, лауазымдық өкілеттік
терінен тыс тапсырмалар орындауын 
талап етпеуге;

– мемлекеттік қызметшілердің қыз
меттік әдебінде көзделген өзге де әдеп 
қағидаларын сақтауға міндетті.

Сонымен қатар, мемлекеттік қыз
метшілердің қызметтік әдепті бұзуы 
мемлекеттік қызметі туралы заңында 
белгіленген тәртіптік жауаптылыққа 
әкеп соғатынын ұмытпау қажет. Әр 
мемлекеттік қызметші қызметтік мін
деттерін заңнама талаптарына сай 
орындауы абзал.

Сондайақ, мемлекеттік қызмет
шілердің жалпы стандарттары негізін
де мемлекеттік қызметшілердің Әдеп 
кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің 
әдеп қағидалары) Қазақстан Прези
дентінің 2015 жылғы 29 желтоқсан
дағы № 153 Жарлығымен бекітілген.

Аталған кодексте «Қоғам – мемле
кеттік қызметші өзінің барлық күшжі
герін, білімі мен тәжірибесін өзі жүзеге 
асыратын кәсіби қызметіне жұмсайды, 
өзінің Отаны – Қазақстанға қалтқы
сыз әрі адал қызмет етеді деп сенеді» 
делінген. Яғни, мұнда қоғамның, ха
лықтың мемлекеттік қызметшілерге 
деген сенімін білдіруі, мемлекеттік 
қызметшілерде әдепсіз мінезқұлық 
жағдайларының болмайтынына сенім 
білдіруі көрсетілген.

Мемлекеттік қызметші қызметтік 
міндеттерін тиімді атқару үшін өзінің 
кәсіби деңгейі мен біліктілігін артты
рып, заңнамалармен белгіленген шек
теулер мен тыйымдарды сақтап, өзі нің 
ісәреке
тімен жә
не мі нез
құл қымен 
қо ғам та

Елбасы Н.Назарбаев 
ж а р и я л а ғ а н  « 1 0 0 

нақты қадам» бағдар
ламасы Қазақстан 
ның дамыған мемле
кеттердің отыздығына 
кіру жоспары ретінде 
ерекше маңызды. Осы 
маңызды құжаттың он 
бесінші қадамы «Кәсі
би мемлекеттік аппа
рат құру» деп аталып, 
дербес мемлекеттік 
аппаратты қалыптасты
руға арналғаны бар
шамызға мәлім. Яғни, 
мемлекеттік қызметте 
өз ісін жетік меңгер ген 
кәсіби білікті, адал да 
талантты және құ қық 
бұзушылықтар ға төз
бейтін азаматтардың 
қызмет етуі. Қандай да 
бір қоғамның әлеуметтік 
эко номикалық даму
ында мемлекеттік қыз
метт ің алатын орны 
ерекше.

Мемлекеттік қызметшілердің 
жұмыс барысындағы басты 
құралы болып табылатыны 
Әдеп жөніндегі кодекс – бұл 
жауапкершілік жүгін арттыра
тын, талаптар ауқымын бел
гілейтін маңызды құжат. Ол 

МҮДДЕ

Мемлекеттік қызметкер – қоғам мен мемлекет айнасы, 
биліктің жарқын келбеті. Бұл қызметтегі азаматтан ай

рықша жауаптылықты талап етеді. Сол себепті де мемлекет өз 
қызметшілерінің моральдықәдептілік бетбейнесіне жоғары 
талаптар қояды.

рапынан айтылатын сынға себепкер 
болмай, кемшіліктері болған жағдай
да оларды жойып, қызметтік тәртіпті 
бұлжытпай сақтап, өзінің қызметтік 
міндеттерін адал орындап, бейтарап 
және сапалы атқарып, жұмыс уақы
тын ұтымды және тиімді пайдалану 
қажет.

Сонымен қатар, заңнамада тәр
тіп тік, әкімшілік немесе қылмыстық 
жауаптылық көзделген құқық бұзу
шы лықтар мен теріс қылықтарды 
жа сауға жол бермей, іскерлік әдепті 
және ресми мінезқұлық қағидаларын 
сақтауға тиіс.

– Мен мемлекеттік қызметшімін. 
Өз тарапымнан мемлекеттік қызметке, 
оның ішінде сот саласына 7 жылға таяу 
уақыт бұрын келгеніме еш өкінбеймін, 
керісінше – мақтан тұтамын. Өйткені, 
халық пен қоғам үшін еңбек ететінімді 
бақыт пен абырой санаймын.

Жалпы, Байзақ аудандық сотында 
10 мемлекеттік қызметші еңбек ету
де. Барлығы да абыройлы, білімді, өз 
істеріне адал, таңдаған кәсіптеріне 
сүйіспеншілікпен қарайтын, жұмыс
тарын жоғары деңгейде жасайтын 
тұлғалар.

Мемлекеттік қызметші деген атқа 
ие болудың өзі үлкен мәртебе деп 
білемін, сол мансапты абыроймен 
ұстау, заңнамада бекітілген қызмет
тік әдепті сақтау, қызметтік міндетті 
заңнама талаптарына сай орындау – әр 
мемлекеттік қызметшінің басты мақ
саты және міндеті. Сондықтан, әрбір 
мемлекеттік қызметші, мемлекеттің 
өсуі мен өркендеуі оның жұмысының 
нәтижесі екенін ұмытпауы қажет.

Қаракөз ТІЛЕМІСОВА,
Байзақ аудандық сотының 

бас маманы
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

ПАЙЫМ

«БІЛЕГІҢЕ СЕНБЕ, 
БІЛІМІҢЕ СЕН»

ПІКІР

ЖАУАПКЕРШІЛІК 
ЖҮГІ АУЫР

мемлекеттік қызметшілердің 
моральдықэтикалық келбетін 
ғана емес, сондайақ олардың 
өзінөзі ұстау мәнерінің базалық 
стандарттарын да бекітеді. Мем
лекеттік қызметшілер өздерінің 
күнделікті жұмысында қара
пайымдылық, әділдік, адалдық 
сияқты принциптерді ұстану 
керектігі басты орында тұрады. 
Мемлекеттік қызметшілердің 
әдептілігі мен сыбайлас жемқор
лықтың бетін қайтаруы бірін
бірі толықтыратын фактор . 

Жер жаһанды әбігерге салған 
«COVID19» пандемиясы орын 
алған уақытта мемлекет пен 
халық арасындағы ашық диа
логты қамтамасыз етіп, қабыл
данып жатқан жаңа жобаларды 
кеңінен түсіндіруде мемлекет
тік қызметшілердің еңбегі зор. 

Қазіргідей күрделі кезеңде сот 
саласының мемлекеттік қызмет
керлері ІТ технологиялардың 
көмегімен қашықтан жұмыс 
істеп, сот жүйесі өз жұмысын 
еш қиындықсыз жалғастырып 
келеді. Бұл еліміздегі сот жүйе
сін цифрландырудың жетістігі 
деп атауға болады. 

Мемлекеттік қызметтегі әр
бір азамат өз жұмысын мерей лі 
міндеті санап, өз елінің патри
оты болуы керек. Сонда ғана 
кә сіби мемлекеттік аппарат құ
ры лып, халыққа сапалы мемле
кеттік қызмет көрсетілетін бо
лады. 

Гүлмира РАХИМОВА,
Мойынқұм аудандық 

сотының кеңсе меңгерушісі
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

АЛТЫН КӨПІР
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