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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

(Соңы 2-бетте)
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ТАЛҚЫДА – ӨҢІРЛІК МЕРЗІМДІ
БАСЫЛЫМДАРДЫҢ 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мұхтар ЖҰМАҒАЗИЕВ, 
қоғам қайраткері, экс-сенатор:

«АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

ТҰРҒЫДАН 
ТАРТЫМСЫЗ»

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен Астанада «Өңірлік мерзімді басылымдар форумы» өтті. 200-
ден астам аймақтық БАҚ өкілінің қатысуымен өткен жиынға  Премьер-Министрдің орынбасары Алтай Көлгінов, Ақпарат және 
қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі қатысты. Басқосуда өңірлік БАҚ-ты дамыту, журналистің ықпалы мен мәртебесі, 
газеттегі жарнама және монетизация әдістері және БАҚ-та балалар контентін қалыптастыру сияқты бүгінгі таңда өзекті болып 
отырған мәселелер көтерілді.

БІЛІМГЕ 
БӨЛІНГЕН 
ҚАРЖЫ 
ҚОМАҚТЫ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

МАМАН КЕҢЕС БЕРЕДІ

Алматы облысы жастар ресурстық орталығының сенім телефоны 
қаңтар айынан бастап қайта іске қосылды.

ерте жыныстық қатынасқа түсу мен ерте 
жүктілік;

тұрмыстық зорлық-зомбылық;
ене мен келін арасындағы түсініспеушілік 

(2 қоңырау);
сотталғаннан кейін өмірге бейімделу.
Психолог облыстағы жастардың кез кел-

ген сұрағына жауап береді. Керек болған 
жағдайдына қарай азаматтарды тұрғылықты 
мекенжайы бойынша басқа маманға нұсқай-
ды. Өңірдің түкпір-түкпіріндегі психологтар 
хабарласқан адаммен кездесіп, көмек қолын 
созады.

Тегін түрде қызмет көрсететін телефон іске 
қосылғалы көп уақыт өткен жоқ. Сондықтан 
облыстағы жастардың арасында көп таралған 
сұрақтар мен мәселелер тізімін жасау әзірше 
мүмкін емес. Қиын жағдайға тап болған кез 
келген азамат 8 707 878 26 20 нөміріне ха-
барласып, мамандарға өз мәселелерін айта 
алады. 

Шолпан ҚҰРМАНБАЙ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫНА 
ХАБАРЛАСАТЫНДАР КӨП

2 күн ішінде психолог маманның көмегі-
не жүгініп, 9 азамат хабарласқан. Көпшілік 
шағымданған мәселелер төмендегідей:

жасөспірімдер арасындағы буллинг (2 
қоңырау);

құмар ойынға тәуелділік;

– Елімізде ауыл шаруа-
шылығының әлеуметтік мәсе-
лелерді шешудегі маңызы 
зор. Өкінішке қарай бұл са-
ланың бағы қанша бағдар-
лама қабылданса да жанбай 
тұр. Агроөнеркәсіп саласының 
білікті маманы, тәжірибелі 
басшысы ретінде мұны қалай 
түсіндірген болар едіңіз?
–  И ә ,  б ү г і н г і  к ү н і  а у ы л д а 

шешімін күткен мәселе көп. Деген-
мен, бұрынғыға қарағанда ондағы 
жағдай көш ілгері деуге болады. 
Мен өзім Ақтөбе өңірінде еңбек етіп, 
осы облыстан сайландым. Еңбек 
жолымды қатардағы ауыл шару-
ашылық маманы ретінде бастап, 
осы салада шаруашылық басшысы 
секілді түрлі қызметтерді атқарып, 
кейіннен аудан әкімі, облыс әкімінің 
орынбасары болып қызмет еттім. 
Сондықтан бұл өңірдің мән-жайы 
маған белгілі. 

Әлеуметтік мәселелерге тоқтала-
тын болсам, бүгінгі күні аймақтағы 
ауылдардың 94,4 пайызы газбен, 99,6 
пайызы ауыз сумен қамтылған. Енді 
әрине, жол жағдайы сын көтермейді. 
Өйткені, бүгінгі күні жолдың 70 пайы-
зы ғана қанағаттанарлық жағдайда. 
Бұл өте төмен көрсеткіш. Бірақ, көп 
мәселенің оңынан шешіліп жатқаны 
қуантады. Жақында Денсаулық сақтау 
министрлігі шалғай аудандарда зама-
науи талаптарға сай фельдшер-аку-
шерлік пункттердің ашылатыны ту-
ралы жақсы жаңалық айтты. Алайда, 
олқылықтар да аз емес. 

Кейбір өңірлердің елді мекендері 
әлі де газ, ауыз су, жолмен толық 
қамтылмаған. Білім беру, денсаулық 
сақтау мекемелерінде де шешуді та-
лап ететін өзекті мәселе баршылық. 
Кешегі пандемия кезінде интернеттің 
нашар болуы мектептегі балалардың 
білім алу үрдісіне теріс әсер еткенін 
байқадық.  Бүгінде Қазақстан халқы-
ның 40 пайызға жуығының мекені 
ауыл болып отырғанын ескерсек, бұл 
үлкен әлеуметтік маңызы зор мәселе. 
Иә, бірнеше бағдарлама қабылда-
нып, іске қосылды. Солардың бірі 
– Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 
2021–2025 жылдарға арналған ұлттық 
бағдарламасы. 

(Соңы 5-бетте)

6-бет

МЕДИАТОРЛАРҒА 
СЕНІМ КҮШЕЙДІ

Сенат құрамы 
жаңартылды

Мемлекет  ба сшысы  Қасым- 
Жомарт Тоқаев Парламент Сенаты-
ның отырысында депутаттардың 
алдында сөз сөйлеп, еліміз дамудың 
жаңа кезеңіне қадам басқанын айт-
ты. Осы орайда Президент жуыр да 
жоғары палата депутаттарының бір 
бөлігі сайланғанын және өзінің жар-
лығымен бірнеше сенатор тағайын-
далғанын еске салды.

Мемлекет басшысы осымен Се-
наттың құрамын жаңғырту үдерісі 
аяқталғанын атап өтті. Сенат депу-
таттарының арасында әр аймақтың, 
соның ішінде жаңадан құрылған 
облыстардың өкілдері бар. Конс-
титуцияға енгізілген өзгерістерге 
сәйкес, Қазақстан халқы Ассамблея-
сының мүшелеріне арнайы квота 
берілді. Осылайша, Сенат түрлі 
санаттағы қоғам өкілдерін барынша 
қамтыды.

Мемлекет басшысы басты мақса-
тымыздың бірі – қоғамда өркениетті 
саяси дәстүрді орнықтыру екенін 
еске салып, ол үшін жоғары саяси 
жауапкершілік мәдениетін қалып-
тастыру қажеттігін атап өтті. Атап 
айтқанда, бүгінгі отырыс барысында 
Президент Парламент Сенатының 
төрағасы лауазымына Мәулен Әшім-
баевтың кандидатурасын ұсынды.

Жасырын дауыс беру нәтижесін-
де Мәулен Әшімбаев Парламент Се-
натының төрағасы болып сайланды.

Сенат спикері Мәулен Әшімбаев-
тың төрағалығымен өткен Палата 
отырысы барысында сенаторлар 
ант қабылдады, Сенат төрағасының 
орынбасары сайланды, тұрақты 
комитеттердің саны мен атаулары 
бекітілді және олардың төрағалары 
мен мүшелері сайланды.

Өз тілшіміз
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Жиынды аш қан Премьер-Минис-
трдің орынбасары Алтай Көлгінов 
қазіргі ақпараттық технологияның 
қар қынды дамып жатқан кезеңін-
де БАҚ-тың әлеуе тін қалай көтеру 
керектігін, ақпараттық саясат пен 
азаматтық қоғам бағытын жеткізуде 
өңірлік мерзімді басылымдардың ор-
нына тоқталды. Әсіресе, әлеуметтік 
желі, интернеттің өзге ресурста-
рында фейк, жалған ақпараттардың 
көп кездесетінін, ал осы тұрғыда 
мерзімді басылымдар шынайы ақпа-
раттарды жариялау қажеттігін баса 
айтты. Сондықтан, өңірлік мерзімді 
басылымдарға мән беру қажеттігін 
жеткізіп, мұнымен тиісті министр-
лік айналысып жатқанын жеткізді. 
Және осы тұрғыда тиісті министр-
лікке өңірлердегі БАҚ-ты дамыту 
бойынша бірқатар тапсырмалар 
жүктеді. Көлгінов өз сөзінде «Егер 
2016 жылы Қазақстанда 2 мыңға 
жуық БАҚ тіркелген болса, бүгінде 5 
мыңнан асты. Оның 70 пайызы баспа 
мен басылымдар. Бұл – медиа са-
ласының қарқынды даму әлеуетінің 
ұлғайғаны мен оның болшағының 
зор екенін дәлелдейді. Отандық 
медианың әлеуетін одан әрі дамыту 
үшін алдымызда ауқымды міндеттер 
бар. Мемлекет басшысы өзінің сай-
лауалды бағдарламасында еліміздегі 
ақпараттық саясатты, жастар саяса-
тын, азаматтық қоғаммен байланыс 
құралдарын жақсарту бойынша 
нақты тапсырмалар беріп, міндеттер 
қойды. Осы орайда, өңірлік БАҚ-
тың мәселелерін: атап айтқанда, 
оқырмандардың саны мен басылым 
таралымын қайта көбейту, қаржы-
ландыру және техникалық жаңарту, 
уақытылы жеткізу мен жергілікті 
БАҚ-тың ахуалын жақсарту бағытын-
да министрлік жергілікті атқарушы 
органдармен бірлесе жұмыс істеуі 
керек», – деді. Вице-премьердің 
пікірінше, отандық медиа кеңістіктің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету де бү-
гінгі таңда аса өзекті. Бұл тұрғыда 
ол: «Әр аймақтағы басылымдардың 
өзіндік өңірлік ерекшеліктерін еске-
ре отырып, мемлекеттік ақпараттық 
саясатты тиімді жүргізу форматын 
қалыптастыру қажет. Сала маман-
дарын, білікті сарапшыларды ақпа-
раттық түсіндіру жұмыстарына тарту 
маңызды. Тағы бір мәселе – отандық 
медиа кеңістіктің қауіпсіздігі. Еліміз-
де зиян келтіретін жалған ақпарат-
тан халқымызды қорғау мақсатында 
жүйелі жұмыстар атқарылуы тиіс», 
– деді.

Ақпарат және қоғамдық даму 
министрі Дархан Қыдырәлінің ай-
туынша, ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында шекара-
дағы аудандар отандық радиохабар-
лармен толық қамтылады.

«Ақпараттық қауіпсіздік мәселе-
сі барлық кезеңде басты назарда 
болуы керек. Сол себепті елдің 
шекаралас аудандарында отандық 
радиохабарлармен қамтуды кеңейту 
жұмысы күшейтіледі. Шекаралас 
аймақтарды радиохабар таратумен 

ТАЛҚЫДА – ӨҢІРЛІК МЕРЗІМДІ
БАСЫЛЫМДАРДЫҢ 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

толық қамтамасыз ету жоспарланып 
отыр. Бұған қоса, өңірлік БАҚ-ты 
қолдау үшін оларда жарық көрген 
мазмұнды мақалаларды республи-
калық басылымдарда жариялау 
тәжірибесін жалғастырған жөн. 
Бұл арқылы ұлттық журналистика-
дағы шығармашылық байланыстар 
нығайып, өңірлік мәселелерге тұтас 
еліміздің назарын аудара аламыз».

Буын алмастығы 
басылымдарға 
серпін береді

Б а с қ о с у д а  ж е р г і л і к т і  б а -
сылымдарға жас мамандарды тарту 
мәселесі көтерілді. Министр Дар-
хан Қыдырәлі буын алмасу, дәстүр 
сабақтастығы сәтімен жалғасуы 
тиіс екенін баса айтты. «Бүгінде 
газет-журналдардың таралымы 
төмендеп, оқырмандар ақпаратты 
негізінен интернет-ресурстардан 
алатыны белгілі. Соның салдарынан 
көптеген басылымдар өз жұмы-
сын тоқтатуға немесе таралымын 
азайтуға мәжбүр болды. Әсіресе, 
пандемия кезінде дәстүрлі баспалар 
күрделі тектоникалық өзгерістерді 
бастан кешірді. Бұл қиындықтар 
өңірлік басылымдарды да айналып 
өткен жоқ. Тиісті талаптарға сай 
келмегендіктен, бөлінген қаражат-
тардан құр қалған редакциялар аз 
емес. Кейбір БАҚ-тар түрлі себеп-
термен жекешеленіп те кетті. Мәсе-
лен, аудандарда 159 газет жекеге 
өткен. Бірақ біз өңірлік басылымдар-
ды жекеменшік не мемлекеттік деп 
бөлмей, барлығына да қолдау көр-
сетуге әзірміз», – деді өз сөзінде 
ведомства басшысы. Алдағы уақытта 
жергілікті БАҚ-ты қолдау тарифтерін 
ұлғайту мәселесі қолға алынады. 
«Аймақтағы басылымдарды қаржы-
ландыру тетігі мен ережелерін қай-
та қарастырып жатырмыз. БАҚ-қа 
берілетін мемлекеттік тапсырыстың 
талаптарын жеңілдетуге мүдделіміз. 

Атап айтқанда, жергілікті БАҚ-ты 
қолдау тарифтері 2019 жылдан бері 
өзгермегені белгілі. Соған байла-
нысты біз тарифтерді ұлғайтуды 
жоспарлап отырмыз. Бұл шаралар 
жобалық тәсілде өңірлік мемлекеттік 
ақпараттық тапсырысты қалыптас-
тыруға мүмкіндік береді», – деп 
мәлім етті Дархан Қыдырәлі.

Журналистер 
сауалы жауапсыз 

қалмайды

Алдағы уақытта журналистер 
сауалына жауап бермейтін мемле-
кеттік қызметшілер жауапкершілікке 
тартылады. «Енді журналистің сауа-
лына міндетті түрде жауап беріледі. 
Жауап беру мерзімі қысқарады. Қазір 
7 күн болса, енді ол 3-5 күн болып 
қысқарады. Сонымен қатар, жауап 
бермейтін мемлекеттік қызметшілер 
жауапкершілікке тартылады. Мұның 
барлығы журналистің ақпаратқа 
қолжетімділігін арттыру мақсатында 
жасалып отыр». Министр сондай-ақ, 
«Масс-медиа туралы» ҚР заң жобасы 
аясында журналистердің әлеуметтік 
жағдайын жақсарту жоспарланып 
отырғанын атап өтті. Д.Қыдырәлінің 
айтуынша:«Қазір заң жобасы қара-
лып жатыр. Онда журналистердің 
жеңілдікпен пәтер алуы, аурухана-
ларда жеңілдіктер пайдалануы ту-
ралы нормалар бар. Ең қарапайымы 
– «Pressa» деген жазуы бар көлікті 
кез келген жерге қою немесе меке-
мелерге кіру сияқты көптеген жеңіл-
діктерді қарастырып отырмыз».

ҚР Премьер-Министрінің орын-
басары Алтай Көлгінов журнали-
стердің сауалдарынан қашып, дөрекі 
сөйлейтін шенеуніктер жайлы: 
«Журналистер тарапынан түсетін 
сауал дарға дереу жауап беру деген 
бар. Әсіресе, қоғамды мазалайтын 
сұрақтар болып тұрған кезде, алғы 
шепте жалған ақпарат емес, шынайы 
мемлекеттік көзқарас халыққа дер 

кезінде жеткізілуі тиіс. Ал этикаға 
келетін болсақ, ол бәрінде болуы 
керек. Оның ішінде, журналистердің 
де этикасы болуы тиіс. Қазіргі ақпа-
раттық кеңістікке байланысты біз 
мемлекеттік қызметшілерді көбірек 
оқытуымыз керек шығар. Себебі 
олардың барлығы БАҚ-қа күнделікті 
сұхбат бере бермейді», – деп пікірін 
білдірді.

Енді, бұған қалай қол жеткізуге 
болады? Бірінші кезекте, журналис-
тика факультеттері осыған ден қою 
керек. 4 жыл бойы журналистика 
тарихын оқытып, «Дала уалаяты» 
мен «Түркістан уалаятынан» бері 
қарай шежіре тарқатып отырмай, 
2-курстан соң шәкірттердің қы-
зығушылығына, икеміне қарай бей-
імдеп, өзге факультеттермен тығыз 
байланыста білім берсе. Мәселен, 
заңға қызығушылығы бар студент 
заң факультетінде, тарихқа бейім-
дер тарих факультетінің, экономика-
дан хабары барлар тиісті факультет-
тің дегендей лекцияларын тыңдауға 
мүмкіндік алса. Бұл, әрине, сіз бен 
біз шешетін емес, билік өкілдерінің 
құзырындағы мәселе. Бәлкім, ұсы-
ныс көңілге қонса құлаққа да ілінер» 
деді ол. 

Табақтай дипломы 
болғанымен мақала 

жаза алмайтын 
журналистер көп

«Turkistan Media Holding»жшс 
атқарушы директоры Тельман Бей-
сен өз кезегінде: «Еліміздегі журна-
листерді даярлайтын оқу ордала-
рында білім беру сапасына жоғары 
деңгейде көңіл бөлінсе дейміз. Қо-
лында табақтай дипломы бар, бірақ 
сараптама тұрмақ, дені дұрыс мақа-
ла жаза алмайтын журналистика 
факультетінің түлектері бар. Шыны 
керек, бұрын журналистикаға тү-
суге мақала жазуға машықтанып 
үлгерген көптеген талапкерлер 
келуші еді, қазір керісінше. Атап 
айтсақ, «қалай болғанда да диплом 
алсам болды» дейтін талапкерлер 
қатары көбейіп барады. Ертеңгі күні 
диплом алған түлек мақала жаза 
алмаған соң олар редакцияларға 
керек болмайды. Содан соң түлек 
басқа салаға мойын бұрады немесе 
әлеуметтік желі қолданушылары-
ның қатарын көбейтеді, иә, болмаса 
блогер болып кетеді. ЖОО-ға оқы-
тушылыққа журналистика саласын-
да тәжірибелі мамандарды тартса 
дұрыс болар еді. Сонымен қатар, 
студенттерге 3-курс тан соң дуальді 
оқытуға мән берілсе. Сонда студент 
оқу қабырғасында жүріп салаға 
ертерек бейімделе бастар еді. Оқу 
ордасы журналистикаға кез келген 
көлденең көк атты (диплом үшін 
түсушілер) түспес үшін ақылы оқуға 
қабылдауды да шектесе тіптен 
керемет. Оқуға қабылдау талабын 
күшейту керек. 

Сосын журналистік ұжымдар-
дың (редакциялар) көбінде меди-
аменеджмент саласы кемшін түсіп 
жатыр. Сондықтан, редакция басқа-
ратын басшылар (директорлар) 
сауатты болу үшін заңнамалық және 
қаржылық сауатын ашатын оқу ме-
кемелерін көбейтсе. Міне осылар 
жаңа ережелерде қамтылса» – деген 
ойын жеткізді.

Жиын барысында түйткілді мәсе-
лелерді шешу жолдары жан-жақты 
талқыланды.

Форумда медиа әлемінің кәсіби 
журналистері және медиа менед-
жерлері:

- Жаңа жағдайдағы баспа БАҚ
- Баспа ісі – шындықтың күші
- Журналистиканың трансфор-

мациясы
- Медиа менеджмент: сұраныс 

пен ұсыныс
- Дәстүрлі және жаңа медиа 

тақырыптар бойынша пікір ал-
масты.

Ш. РАҚЫМҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

Алматы облысында  «Жол қозғалысы қауіпсіздігі» бағдары негізінде мобильді 
топ жұмысын бастады. Бұл топтың құрамына әкімшілік полиция басқармасы-
ның және көлік жөніндегі сараптамалық кеңестің өкілдері кірген.

АЙМАҚ

ЖОЛ САПАСЫ БАҚЫЛАУҒА 
АЛЫНДЫ

Мобильді жұмыс тобы Алматы облысының 
Қарасай және Іле аудандарын аралап шықты.

Бұл аудандар жаяу жүргіншілердің қаты-
суымен болған жол апаттарының статисти-
касы негізінде, сондай-ақ, аталған аумақта 

жол ережелерін бұзу туралы деректердің көп 
болуына байланысты таңдап алынды.

Сонымен қатар, Алматы облысының про-
куратурасы мен Алматы көлік прокуратурасы 
көліктік бақылау инспекциясымен, облыстық 

полиция департаментімен бірлесіп «Жол 
қозғалысы қауіпсіздігі» жобасын іске асыру 
аясында өткен демалыс күндері «Алма-
ты-Өскемен» тас жолында артық жүгі бар жүк 
көліктерін анықтау бойынша бірлескен рейд 
жүргізді.

Рейд барысында 30-40% артық жүкте-
месі бар үш автокөлік анықталған. Кінәлі 
заңды тұлғалар 571-баптың 6-бөлігі (ауыр 
салмақты автокөлік құралдарының салмақ 
параметрлерінен асып кетуі, оның ішінде 
арнайы автоматтандырылған өлшеу құралда-
рын пайдалана отырып, сол сияқты арнайы 
рұқсатсыз тіркелуі), 571-1-баптың 1-бөлігі 
(тасымалдаушының тауар-көлік жүкқұжатын 
ұсынбауы), 571-баптың 9-бөлігі (жүк жөнел-

тушінің автокөлік құралын тиеу процесінде 
Қазақстан заңнамасында белгіленген рұқсат 
етілген салмақ параметрлерін бір тоннадан 
және габариттік параметрлерден асыруы) 
бойынша әкімшілік жауаптылыққа тартылып, 
оларға миллион теңгеден астам сомаға айып-
пұл салынды. «Жол қозғалысы қауіпсіздігі» 
жобасына кез келген азамат ат салыса алады. 
Ол үшін жол белгілерінің, жарықтандырудың, 
бағдаршамдардың болмауы, қарды уақытылы 
жинамау, сапасыз құрылыс, автожолдарға 
қызмет көрсету және жөндеу, малдың жолға 
шығып кетуі туралы фото және бейне мате-
риалдарды телеграм арнаға жіберу қажет  
(+7-777-012-35-91).

Ж.ҚҰДАЙБЕРГЕН

(Соңы. 
Басы 1-бетте)

Қазақ баспасөзі 
мемлекеттің 

қолдауына зәру

Форум барысында өңірлік медиа 
басшылары мен тәуелсіз журналис-
терде сөз алып, өздері кездесіп оты-
рған қиындықтар мен БАҚ саласына 
қатысты өзекті мәселелерді ортаға 
салды. Мәселен, Түркітілдес жур-
налистер қорының жетекшісі Нәзия 
Жоямерген «Журналис тиканың 
ықпалы мен мәртебесі» тақырыбын-
да сөз қозғаса, «ЗАҢ» Медиа-корпо-
рациясының» директоры Досымбек 
Өтеғалиев баспа басылымдарға 
кадр даярлау, салалық журналисти-
каны дамыту мәселелерін көтерді. 
Біз осыған дейін «журналистика 
— әмбебап мамандық» дегенді мал-
данып келдік. Журналистика міндеті 
— хабар тарату деген түсінік бүгінгі 
мерзімді баспасөзге жүрмейді. Бү-
гінгі баспасөз салмақты, салиқалы, 
сарабдал сараптамаға негізделуі 
керек болып тұр» – деген Досымбек 
Қонысбекұлының пікірінше, салиқа-
лы сараптаманы осы саланы жетік 
меңгерген маман ғана жасай алады. 
«Қазір журналистика ғана емес, 
тіпті, сот саласы да мамандандыру-
дың тиімділігін түсініп, тәжірибеге 
енгізді. Азаматтық, қылмыстық, 
әкімшілік, экономикалық, әскери 
соттар деп дараланған мамандан-
дырылған соттар бүгінде азаматтар 
құқығын мінсіз қорғап, қателікке 
тосқауыл қоюдың кепіліне айналып 
үлгерді. Осы тәжірибені журналис-
тикада да қолданып, бір салаға 
бейімделген білікті мамандар да-
ярлаудан ұтарымыз көп. Бұл жолға 
қойылса заң мен жарлықтың, күдікті 
мен кінәлінің аражігін ажырата ала-
тын, аудиторияға сапалы ақпарат 
ұсынатын журналистер пайда болар 
еді. Урология мен гинекологияның 
зерттеу нысаны бір аумақта болға-
нымен екеуі екі түрлі маман екенін 
тәптіштеудің қажеті болмас еді.
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КӨКЖИЕК

БІЛІМГЕ БӨЛІНГЕН 
ҚАРЖЫ ҚОМАҚТЫ

Қызылорда облысының жалпы бюд-
жетінің 50 пайызға жуығын білім са-
ласына бөлінген қаражат құрайды. 
2022 жылы Қызылорда облыстық білім 
басқармасына облыс қазынасынан 208 
млрд теңге қаржы қаралған. Бұл 2021 
жылмен салыстырғанда 17 пайызға 
артық. Ақшаға шаққанда ол көрсеткіш 
– 173 674,7 млн теңгені құрайды. Өсу 
динамакасы үстіміздегі жылда да бай-
қалады. Биыл салаға 260 млрд теңгеге 
жуық қаржы бөлінді. Қаралған қаражат 
білім алушыларға сапалы білім беру мен 
оларға қауіпсіз, жайлы орта қалыпта-
стыру бағытында жұмсалмақ. 

Атап айтқанда, өңірде былтыр білім 
беру ұйымдарының құрылысы қарқын-
ды жүргізілді. 6 жаңа мектеп, 19 ба-
лабақша, 1 оқушылар үйі қолданысқа 
берілді. Сонымен қатар, 6 мектепке 
күрделі жөндеу жүргізу үшін облыстық 
бюджеттен – 2,1 млрд теңге қаржы көзі 
қаралған. 2023 жылы 5 мектепті пайда-
лануға беру жоспарлануда. Оның ішінде 
Жаңақорған ауданындағы 300 орындық, 
Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі 
250 орындық, Шиелі ауданы Байсын 
ауылындағы 250 орындық, Қызылорда 
қаласы Бәйтерек мөлтек ауданындағы 
600 орындық мектептер бар. 

Мектептерді заманауи құрал-жаб-
дықтармен қамту мәселесі де назардан 
тыс қалмақ емес. Бүгінгі уақыттың 
басты талабы мектептерді заманауи-
ландыру бойынша 2023 жылы жоспарға 
сәйкес ауылдық елді мекендегі 47 мек-
теп жаңғыртудан өткізіліп, 51 мектепке 
пәндік кабинеттер алынатын болады. 
Сонымен қатар, оқуға құштар орта қа-
лыптастыру мақсатында 120 млн теңге-
ге 70 аталым бойынша 45 мыңға жуық 
көркем әдебиет алу жоспарлануда.

Бала қауіпсіздігі 
басты орында 

Бала өмірімен, білім беру ісіндегі 
қауіпсіздік білім басқармасының басты 
талабы екендігі де белгілі. Бұл туралы 
Қызылорда облыстық білім басқарма-
сының орынбасары Бағдат Қамбозұлы 
журналистерге берген сұхбатында 
айтты. Ол өз сөзінде, «Бүгінгі күні об-
лыстағы барлық білім беру ұйымдары 
бейнебақылаумен 100% қамтамасыз 
етілген. Құрылғылардың санын то-
лықтыру және жөндеуді қажет ететін 
бейнебақылау жүйесіне былтыр 35 

мектепке 250 млн теңге бөлінсе, биыл  
35 мектеп, 28 балабақшаға бейнебақы-
лау орнатуға 453,6 млн теңге қаралды. 
Және жергілікті бюджеттен 170 мектеп-
ке дабыл түймесін орнатуға 97,1 млн 
теңге бөлініп отыр. Осылайша, 100% 
қамтамасыз етілетін болады. Апатты 
мектептерді жою – білім саласындағы 
басым бағыттардың бірі. Былтыр апат-
ты деп танылған 6 мектептің үшеуінің 
мәселесі шешімін тапты, ал қалған 3 
мектеп «Жайлы мектеп» жобасы аясын-
да салынатын болады», – деді. 

Соңғы жылдары Қызылорда облы-
сында жеке кәсіпкерлер қаражаты-
на салынған мектептер үлесі артуда. 
Қазіргі таңда 22 жеке мектеп білім 
беру ісінде нәтижелі жұмыс істеуде. 
Алдағы үш жылда тағы да 12 жеке 
мектеп инвесторлар есебінен салы-
нып, халық қолданысына беріледі деп 
жоспарлануда. Осылайша жыл сайынғы 
туу көрсеткішіне қатысты туындайтын 
мектептердегі орын санының жетіспеу-
шілігі мәселелерінің оң шешімін табуына 
жеке мектептердің ашылуы өз септігін 
тигізбек. Сонымен қатар, облыс бюд-
жетінен қаладағы Абай мектебіне – 550, 
Ә.Мүсілімов атындағы №101 мектеп-ли-
цейіне 375 орынға лайықталған қо-
сымша құрылыс жұмыстары басталды. 
Жоспарға сәйкес нысандар 2023 жылы 
оқушылар игілігіне берілетін болады. 
Мектептердің көптеп салынуы, орындар 
санының толықтырылуы қордаланған 
үш ауысымға ауысу мәселелерін де 
оңтайлы шешуге септігін тигізетіні 
анық. Сондай-ақ, үстіміздегі жылы 
облыс орталығындағы бала саны көп 
№3 лицейге 375 орындық, №264 мек-
тепке 550 орындық қосымша ғимарат 
құрылысын бастау жоспарлануда. ҚР 
Президентінің пәрменімен 2025 жылға 
дейін 800 мың баланың заманауи мек-
тепте білім алуына жағдай жасау мақ-
сатында осы жылы «Жайлы мектеп» 
ұлттық жобасы қолға алынғаны белгілі. 
Атаулы бастама аясында Сыр елінде 
де біршама бастамалар қолға алынбақ. 
Алдағы 3 жылда облысымыз да 15100 
орынға арналған заманауи 21 мектеп 
салынады деп жоспарлануда. Нақтырақ 
айтар болсақ жоба нәтижесінде Қызыл-
орда қаласында – 8, Арал ауданында 
– 4, Қазалы ауданында – 4, Қармақшы 
ауданында – 2, Жалағаш ауданында 
– 2, Сырдария ауданында – 1, Шиелі 
ауданында – 1, Жаңақорған ауданын-
да – 2 мектеп құрылысы басталады. 

«Біз кейін қалған халық, алға басып, жұрт қатарына кіру керек. 
Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз 
керек. Білімді болуға оқу керек. Бай болуға кәсіп керек. Күшті бо-
луға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек» 
– деген ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы білімсіз күніміз қараң 
болатынын келешек ұрпаққа ұғындырғысы келгендей. Расында 
да, бой салыстыратын емес ой салыстыратын заманда қоғамның 
басты назары білімде болуы шарт. Хан Абылайдың «Найзаменен 
күш сынасар уақытта намысты қолдан бермедік, біліммен жа-
рысар уақытта қапыда қалып жүрмелік» деген алаңдаушылығы 
бүгіннің басты мәселесі. Білім беру ісі ілгерілеген елде ғана даму-
дың даңғылы түзу болары сөзсіз. Білімсіз күніміз қалай болады? 
Білімді ұрпақ тәрбиелеуде қандай жұмыстар жасай алдық? Қазіргі 
білім саласының оң өзгерістері қандай? 

2023 жыл 10 мектеп құрылысының 
қазығы қағылып, кірпіші қаланатын 
болады. Жобаның жалпы құны – 100 
млрд теңге. «Бұған қосымша, «Білім 
беру инфрақұрылымын қолдау» қоры 
есебінен типтік мектептер, интернаттар 
және қосымша білім беру ұйымдарының 
құрылысын салуға салалық министрлік-
ке ұсыныс берілді. Үкімет басшысы Әли-
хан Сма йыловтың облысқа іс-сапары 
барысында қаланың сол жағалауында 
дарынды балаларға арналған 400 орын-
дық физика-математика интернатын 
салуға ұсыныс берілді. Сметалық құжат-
тары дайын. Құрылысын салу жоспар-
ланып отыр. Түрлі әлеуметтік санаттағы 
отбасылардан шыққан балаларды қол-
дау – басты назарда. Өткен жылы жер-
гілікті бюджеттен жалпыға міндетті оқу 
қорына – 3,8 млрд теңге бөлінді. Оның 
1,2 млрд теңгесі бір реттік қаржылай 
көмек көрсетуге жұмсалды, яғни 34 743 
балаға 37389 теңгеден берілсе, 2,5 
млрды ыстық тамаққа қаралды. Қалған 
қаржы балалардың сауықтыру-тынығу 
бағытындағы шараларға жұмсалды» 
– деді Бағдат Қамбозұлы. Сондай-ақ, 
Мемлекет басшысының тапсырмасына 
сәйкес 2023 жылдан бастап 1-4 сынып 
аралығындағы балаларды ыстық та-
мақпен қамту бойынша жергілікті бюд-
жеттен 5,6 млрд теңге бөлінген. Прези-
дент тапсырмасына сәйкес, жастарды 
кәсіптік біліммен қамту көрсеткіші жыл 
сайын артып келеді. Былтыр республи-
калық бюджеттен – 1600, облыстық 
бюджеттен 3 108 мемлекеттік тапсырыс 
бөлінсе, биыл бұл бағытта 4668 грант 
бөлініп отыр. 2025 жылы мемлекеттік 
тапсырыс саны – 600 орынға, яғни 28 
пайызға артатын болады. Бұл да бір 
Сыр білімінің дамуындағы көрсеткіш. 

Ұстаздар үздіктер 
қатарында 

Мұғалім мәртебесін көтеру де күн 
тәртібінен түскен емес. Өздеріңіз 
білетіндей 2020 жылдан бастап ұстаз-
дар жалақысы артып келеді. Биыл тағы 
25 пайызға көбейеді. Бұл бағытта өткен 
жылы 52,4 млрд бөлінсе, биыл 83,7 млрд 
теңге тағы қаралды. Атаулы бастамалар 
аясында облыстағы халық санының 
айтулы үлесін қамтитын мамандардың 
әлеуметтік жағдайы жақсаратын бо-
лады. Жасалған жағдайға сәйкес Сыр 
педагогтарының жетістігі де көңіл қуан-
тады. Былтыр «Үздік педагог – 2022» 
республикалық байқауына қатысқан 
сырбойылық 4 ұстаз тарихта алғаш рет 
үздіктер қатарынан көрінді. Ал облыс-
тық байқауда жеңімпаз атанған алты 
ұстазға 918 мың теңгенің сертифика-
ты табысталды. Сонымен қатар, жыл 
көлемінде білім сайыстарында жеңімпаз 
болған 81 педагог пен 200-ден астам 
оқушыға сый-сыяпаттар табысталды. 
Түрлі деңгейдегі республикалық білім 
бәсекелерінде 14 мұғалім жүлдегерлер 
қатарынан көрінді. «Мектепке дейінгі 
үздік ұйым – 2022» респуб ликалық 
байқауында қызылордалық «Бегім 
ана» бөбекжай бақшасы жүлделі І 
орынды иеленді. Өткен жылдың тағы 
бір жетістігі – ҰБТ нәтижесі бойынша 
8 мектеп республикадағы «Топ 100 
мектеп» қатарына енді. Басқарма та-
рапынан ізденіске құмар, балаларға 
озық білім беретін ұстаздар биыл да 
өз деңгейінде қолдау табатын болады. 
Білім алушылардың да түрлі бәйгелер-
де асығы алшысынан түсіп, топ жарды. 
Өткен жылы сырбойылық 7 студент 
«ТОП 100 студенті» республикалық 
байқауында үздіктер қатарынан көрінді. 
«Уорлдскиллс» ұлттық чемпионатында 
колледж студенттері 2 алтын, 1 күміс, 
1 қола медаль олжалап, жеңісті жолды 
жалғады. 

Қызылорда қаласының басты жаңа-
лықтары ретінде – облыс әкімі Н.Нәлі-
баевтың бастамасымен салынатын 
заманауи үлгідегі «Оқушылар Сара-
йын» айта аламыз. Атаулы орталық 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы 
қаржыландыруымен 2023 жылы Сыр-
дария өзенінің сол жағалауында бой кө-
теретін болады. Бұған қосымша мерейлі 
жылы облыста 80 спорттық-ойын алаңы 
салынып, пайдалануға берілді.

Ш.ЖАЛҒАСБЕКҰЛЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Үкіметтің 2023 жылғы 11 
қаңтардағы №13 қаулысы-
на сәйкес, қазақстандықтар 
елімізге 2022 жылдың 1 
қыркүйегіне дейін әкелін-
ген автокөліктерді eGov.kz 
порталының «Автокөлікті 
заңдастыру үшін тексеру» 
атты жаңа сервисі арқылы 
заңдастыра алады. «Ұлттық 
ақпараттық технологиялар» 
АҚ-ның Қоғамдық кеңесі та-
ратқан ақпаратқа қарағанда, 
«Ұлттық ақпараттық техно-
логиялар» АҚ-ның командасы 
оны ҚР Цифрлық даму, ин-
новациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі және 
ҚР ІІМ-мен бірлесіп жүзеге 
асырады. Сервис электрон-
дық үкімет порталында және 
eGov Mobile мобильді қосым-
шасында 23 қаңтардан 1 шіл-
деге дейін қолжетімді бола-
ды. Оны электрондық үкімет 
порталының басты бетіндегі 
«Сервистер» бөлімінен және 
«Көлік және коммуникация-
лар» – «Автомобиль көлігі» 
бөлімінен, ал eGov Mobile мо-
бильді қосымшасында «Жүр-
гізу және көлік» бөлімінен 
табуға болады. Қызмет тек 
электрондық өтініш беруге 
арналған. Онда B (жеңіл ав-
томобильдер) және D1 (ми-
кроавтобустар) санатындағы 
көлік құралдарының мына-
дай талаптарға сәйкестігін 
тексеру жүзеге асырылады: 
көлік құралын 2022 жылдың 
1 қыркүйегіне дейін әкелу; 
көлік құралына қылмыстық 
белгілердің болмауы; кеден-
дік тазартудың болуы. 

«Ұлттық ақпараттық тех-
нологиялар» АҚ Басқарма 
төрағасы Ростислав Коняш-

киннің айтуынша, шетелдік 
автокөліктерді заңдастыру 
рәсімі екі кезеңде жүреді. 
Автокөлік иелері алдымен 
eGov.kz порталында өтініш 
беру қажет. Содан кейін ав-
токөлікті тексеру, көлік құра-
лын тексеруден өткізу, тіркеу 
алымын төлеу және мемле-
кеттік нөмірді алу үшін Ар-
найы халыққа қызмет көрсету 
орталығына жүгіну керек. 
EGov.kz порталында элек-
трондық өтініш беру үшін 
көлік иесі мына талаптарды 
орындау керек: тұрғылықты 
жері бо йынша тұрақты тірке-
лу; Қазақстан азаматтығының 
болуы; мобильді азаматтар 
базасында (МАБ) тіркеудің 
болуы; автокөліктің және 
көлік құралының бұрынғы 
иесі туралы барлық қажетті 
мәліметтерді толтыру; тексе-
руге сұрау жіберу; көлік құра-
лын тексеруден өткізу үшін 
Арнайы ХҚКО-ға электрондық 
кезекті брондау. Қызмет көр-
сету нәтижесі eGov.kz пайда-
ланушыcының жеке кабинеті-
не 15 минут ішінде хабарлама 
ретінде жіберіледі немесе бас 
тарту туралы дәлелді жауап 
ретінде келеді. Хабарламаны 
алғаннан кейін автомобиль 
иесіне автокөлікті тексеру, 
көлік құралын тіркеуден өткі-
зу, 200 мың теңге мөлшерінде 
тіркеу алымын төлеу, мемле-
кеттік нөмір мен көлік құралы-
ның куәлігін алу үшін арнайы 
ХҚКО жанындағы тексеру 
пункттеріне көлік құралын 
ұсыну қажет.

Е.КЕБЕКБАЙ, 
«Заң газеті»

ЖЕДЕЛ КӨМЕК

3580 CALL-ОРТАЛЫҒЫ 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Алматы қаласы, Жамбыл және Абай облыстарының пси-
хикалық денсаулық орталықтары мен осы үш өңірдің Жастар 
медициналық орталықтарының қызметтері бірыңғай ақпарат-
тық жүйеге біріктіріліп, халыққа психикалық денсаулық саласы 
бойынша ақпараттық қызмет көрсетіп жатыр. 

– Осы жобада психологиялық көмек көрсететін 25 маман 
Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық 
орталығында «қашықтан психологиялық кеңес берудің тео-
риялық және практикалық негіздері» бойынша білім алып, 
кәсіби білімін жетілдіретін тренингтерде шыңдалды. Бұған 
қоса, сұрақ-жауап бойынша мамандарға арналған білім базасы 
әзірленді. Жоба Республикалық психикалық денсаулық ғылы-
ми-практикалық орталығы, Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау 
орталығы және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Қа-
зақстандағы елдік кеңсесінің техникалық қолдауымен дүниеге 
келді. Әрбір ұйым ДДҰ Еуропалық өңірлік бюросымен компью-
терлік техниканы өтеусіз туралы келісімге қол қойды. Жұмыс 
орындарын құрал-жабдықпен жабдықтау мәселесі шешілді. 
Бұл тұрғындардың психикалық денсаулық бойынша ақпаратты 
жедел және сапалы мағлұматпен қамтамасыз ету мақсатында 
ашылған бірыңғай орталық. Әрбір қоңырау шалған адам жайлы 
мәлімет құпия сақталады. Сондықтан қиналғанда 3580 нөмірі-
не хабарласып психологиялық көмекке жүгініңіздер, – дейді 
Республикалық психикалық денсаулық ғылыми-практикалық 
орталығының бас директоры Қуаныш Алтынбеков. 

Жобаның мақсаты жұртшылықтың психикалық денсаулық 
сақтау саласы бойынша қызметке қолжетімділігін арттырып, 
халықты ақпараттандыру. Әрі Республикалық психикалық 
денсаулық ғылыми-практикалық орталығының сайтында 
қашықтан психологиялық көмек көрсету тетіктері әзірленіп жа-
тыр. Сонымен қатар, пилоттық жоба аяқталғаннан кейін оған 
талдау жасау арқылы қызметін дамытып, осы жылы еліміздің 
барлық өңірінде бірыңғай ақпараттық қызметін ашу жоспар-
ланып отыр.

Ж. БЕГАЛЫ

ЭЛЕКТРОНДЫ ҮКІМЕТ

САНДЫҚ ЖҮЙЕ – 
ЖАҢАШЫЛДЫҚ 

ЖАРШЫСЫ

Егер күйзеліс қажытып, мазасыз күй дегбіріңізді 
қашырса, өмірден түңіліп жүрсеңіз, 3580 нөмірі-
не жедел хабарласыңыз. Елімізде психологиялық 
көмекке мұқтаж тұрғындар үшін сапалы ақпа-
раттық қызмет көрсететін 3580 call-орталығы іске 
қосылды. Бұл жоба «ҚР психикалық денсаулықты 
сақтаудың бірыңғай ақпараттық қызметін пилот-
тау»  деп аталады. Былтыр 23 желтоқсанда Алматы, 
Тараз және Семей қалаларында call-орталықтары 
жұмысын бастады. 
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териалдық, қаржылық және әлеумет-
тік-тұрмыстық қамтамасыз етудің өзге 
де шарттары бойынша ҚР Премьер-Ми-
нистрі Кеңсесінің және ҚР Парламенті 
Палаталары аппараттарының қызмет-
керлеріне теңестіріледі. 

Президент Әкімшілігі басшысының 
орынбасары Ержан Жиенбаев Сот 
әкімшілігіне Мемлекет басшысының 
өкімімен тағайындалған жаңа басшы-
ны таныстырды. Наиль Ахметзакиров 
– құқық саласында тәжірибесі бар, 
прокуратура органдарында, Прези-
дент Әкімшілігі мен сот жүйесінде бас-
шылық қызмет атқарған білікті маман.

Бұған дейін Жоғарғы Сот жанын-
дағы Соттардың қызметін қамтамасыз 
ету департаментін басқарған Н.Ах-
метзакировке  Жоғарғы Сот төрағасы 
Асламбек Мерғалиев жаңа жұмысына 
сәттілік тіледі.

А.САТЫБАЛДЫ

Тарихқа шег ін іс  жасасақ, 
елімізде тәуелсіздіктің алғашқы 
кезеңінде мұндай орган болған. 
Атап айтсақ, 1991 жылғы «Қа-
зақстан Республикасының Мемле-
кеттік тәуелсіздігі туралы» Конс-
титуциялық заңда Конституцияны 
соттық қорғаудың жоғары органы 
Конс титуциялық Сот болып та-
былатыны көрсетілген. Ал, 1992 
жылы «Қазақстан Республика-
сының Конституциялық Соты ту-
ралы» және «Конституциялық 
Сот ісін жүргізу туралы» заңдар 
қабылданып, Конституциялық 
Соттың төрағасы мен он судьясы 
сайланды. Алайда, 1995 жылғы 
республикалық референдумда 
Конституцияның қабылдануына 
және Конституциялық кеңестің 
құрылуына байланысты Консти-
туциялық Сот таратылып, өткен 
жылдың 5 қарашасына дейін Конс-
титуцияға сәйкестіктің әртүрлі 
құқықтық нормаларын түсіндіруді 

Конституциялық кеңес беріп кел-
гені белгілі. Егемен елімізде өткен 
жылы «Қазақстан Республикасы-
ның Конституциялық Соты тура-
лы» заң қабылданып, ағымдағы 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Конституциялық Сот өз жұмысына 
кірісті. Аталған заң 3 бөлімнен, 10 
тараудан және 67 баптан тұрады. 
Бүгінгі таңда әлемнің 70-тен астам 
елінде кез келген адам Конститу-
циялық Сотқа өз сауалын жолдап, 
жауап ала алады. Оның ішінде, 
Еуропа, Латын Америкасы және 
ТМД елдері бар. 

Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Соты – мемле-
кетіміздің бүкіл аумағында Консти-
туцияның үстемдігін қамтамасыз 
етеді. Сондай-ақ, құзыреті шегінде 
барлық мемлекеттік органдардан, 
ұйымдардан құжаттарды, матери-
алдар мен өзге де ақпаратты сұра-
туға және алуға, сарапшыларды 
сараптамалық және ғылыми-кон-

ОҢ ҚАДАМ

ҚАЗАҚСТАНДА СОТ 
ӘКІМШІЛІГІ ҚҰРЫЛДЫ

БАСТАМА

Мемлекет басшысы «Жаңа Қазақстан: жаңару мен 
жаңғыру жолы» атты жолдауында көптеген мемлекетте 
Конституциялық сот институты бар екенін айтып, елімізде 
Конституциялық Сот құруды ұсынған еді. Сонымен қатар, 
«Бас прокурор мен Адам құқығы жөніндегі уәкілге де Конс-
титуциялық Сотқа жүгіну мүмкіндігін берген жөн. Бұл 
бастамалар әділ әрі құқықтық мемлекет құру жолындағы 
маңызды қадам болады деп сенемін», – деген болатын.

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
СОТТЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ КЕҢ

сультациялық жұмысқа тартуға 
құқылы. Конституциялық Сот өз 
өкілеттігіне кіретін мәселелерді 
отырыстарында қарайды және 
шешеді. Аталған сот азаматтардың 
жолданымдары бойынша олардың 
құқықтары мен бостандықтарын 
тікелей қозғайтын нормативтік 
құқықтық актілердің Конституция-
ға сәйкестігін қарайды. Егер, сот 
дау айтылып отырған заңды неме-
се өзге де нормативтік құқықтық 
актіні қолданса не ол азамат қа-
тысатын нақты істе құқықтар мен 
бостандықтарды тікелей қозғаса 
және іс бойынша заңды күшіне 
енген сот актісі шығарылса, жол-
даным осы тармақтың 1) тар-
мақшасында көзделген сот актісі 
қабылданғаннан кейін бір жылдан 
кешіктірілмейтін мерзімде берілсе, 
азаматтың жүгінуіне жол беріледі. 
Конституциялық Сот жолданым 
конституциялық іс жүргізуге қа-
былданған күннен бастап бір ай 
ішінде жолданымды қарап, қоры-
тынды шешім шығарады. 

Азаматтардың жолданымдары 
бойынша қорытынды шешім жол-
даным іс жүргізуге қабылданған 
күннен бастап үш ай ішінде шыға-
рылады. Сондай-ақ, жолданымның 
күрделілігі ескеріліп, көрсетілген 
мерзім ақылға қонымды мерзімге 
ұзартылуы мүмкін. 

Қорыта айтсақ, араға бірнеше 
жыл салып, Конституциялық Сот 
жұмысының қайта жаңғыруы жаңа 
Қазақстанның әрбір азаматының 
конституциялық құқығының қорға-
луын жақсарта түсері сөзсіз. 

Замира МАХИТОВА, 
Мұнайлы аудандық 

сотының судьясы
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

Сот әкімшілігінің міндеттері:
- Сот әкімшілігі саласындағы мем-

лекеттік саясатты әзірлеу және жетіл-
діру;

- Сот төрелігін толық және тәуелсіз 
іске асыру үшін қажетті және жеткілік-
ті жағдайлар жасау;

- Сот жүйесі мен соттардың қыз-
метін жетілдіруге бағытталған жүйелі 
реформаларды әзірлеу.

Сот әкімшілігі ҚР Жоғарғы Сотының, 
жергілікті және басқа да соттардың 
қызметін ұйымдық-құқықтық, ақпа-
раттық-талдамалық және материал-
дық-техникалық қамтамасыз етуді 
жүзеге асыратын сот әкімшілігі сала-
сындағы уәкілетті мемлекеттік орган 
болып есептеледі.

Сот Әкімшілігінің құрылымында  
Жоғарғы Сотының аппараты құры-
лады. Айта кетсек, Сот әкімшілігінің 
қызметкерлері жалақы деңгейі, ма-

ПАЙЫМ

Бас прокуратураның 
хабарлауынша, 2022 жылы 
терроризм актілері бойын-
ша жалған хабарламалар 
көбейген. Атап айтқан-
да, Қылмыстық кодекстің 
273-бабымен 181 қылмыс-
тық іс қозғалып, 25 адам 
сотталған. 

Қазіргі таңда Бас прокуратура 
мүдделі мемлекеттік органдармен 
бірлесіп көрінеу жалған терро-
ризм бойынша хабарлағандарға 
қылмыс тық жауаптылықты күшей-
ту және құқық бұзушылықтың осы 
түрін «ауыр» санатқа жатқызу (7 
жылға дейін бас бостандығынан 
айыру мерзімі) мәселесін пысықта-
уда.

Өйткені, мұндай фактілерді 
тексеру уақыт пен ресурстарды 
қажет етеді. Әрбір жағдайда оқиға 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылдың 
30 желтоқсандағы жарғысымен жаңа орталық мемлекеттік орган 
– Сот әкімшілігі құрылды. Сот әкімшілігінің мәртебесі оған орта-
лық органдармен тең дәрежеде өзара іс-қимыл орнатуға, соттар 
қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастырушылық-құқықтық 
және материалдық-техникалық сүйемелдеу бойынша жауап бе-
руге мүмкіндік береді. Мұндай өзгеріс соттардың тәуелсіздігін 
одан әрі күшейтуге және соттарға сенімді арттыруға ықпал етеді.

Бүгінгі тіршілікті заманауи техно-
логиясыз, яғни ұялы телефон, ком-
пьютер, ғаламторсыз елестету мүмкін 
емес. Себебі, дәл осы құрылғылардың 
көмегімен жұмысымыз жеңілдеп, аза-
маттар қаншама мемлекеттік органның 
қызметіне үйден, кеңседен шықпай-ақ 
қол жеткізіп келеді. 

Еліміз тәуелсіздік алғалы салалар-
ды цифрландыру жөнінде ауқымды 
бастамалар қолға алынып, ашықтық 
пен жариялылық принципі бойынша 
қарымды қадамдар жасалды. Соның 
нәтижесінде мемлекетіміздің цифр-
ландыру деңгейі ТМД мен Орталық 
Азия елдерінен бөлек, Ирландия, 
Канада, Италия, Бельгия, Чехия және 
т.б. елдерден айтарлықтай алда екенін 
мақтанышпен айта аламыз. 

Сотқа жүгінген әрбір азаматқа қо-
лайлы жағдай жасау, оның үміті мен 
сенімін ақтау күн тәртібінен түскен 
емес. Сот жүйесінде заманауи сандық 
технологияны қолдану – сот қызметінің 
қолжетімділігін арттырып, халықтың 
уақыты мен қаржысын үнемдеуге жол 
ашты. Осы орайда, Қазақстан сот 
төрелігінің тиімділігі жағынан Еуроко-
миссияның «Соттардың IT технология-
ларды қабылдауы» атты шолуында 
әлемнің 47 елі арасында 4-орынды 
иеленгенін атап өткен жөн. 

Осыдан бірнеше жыл бұрын іске қо-
сылған «Сот кабинеті» сервисі арқылы 
азаматтар сотқа талап қою, шағым, 
өтініш, пікір, т.б. электронды түрде 
беріп, мемлекеттік баж салығын он-
лайн режимде төлеу мүмкіндігіне ие 
болды. Одан бөлек, сот органдарының 
электрондық сервистерін пайдалануға 
арналған жүйеден істі қарау бары-
сын қадағалауға, «Сот органдарынан 
шығатын ресми құжаттарды апостиль-
деу» мемлекеттік қызметін ішінара 
алуға, «Талдау» форумына (сот прак-
тикасын қорыту) ауысуға болады. 

Бүгінгі таңда көптің сұранысы мен 

қолданысына ие жүйенің мобильді 
қосымшасы да бар. Пайдаланушы-
ларды мобильдік қосымшада тіркеу 
сервисінің «Сот кабинеті» веб-нұсқа-
сына қарағанда артықшылығы аз емес. 
Атап айтсақ, пайдаланушыны тіркеу 
үдерісінде «Сот кабинеті» сервисін 
қолдану үшін пайдаланушы келісімге 
алдын ала қол қойып,  ЖСН және ұялы 
телефон нөмірін көрсетсе жеткілікті.

Сонымен қатар, «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарының 20-қадамында бар-
лық сот процесінде бейне және дыбыс-
таспаға жазу құрылғыларын міндетті 
түрде енгізу, судьяның бейне жазуды 
тоқтатуға немесе дыбыс жазу матери-
алдарын редакциялауға мүмкіндігінің 
болмауы тапсырылған еді.  Бүгінде 
ол межеге де толықтай қол жеткені-
не сотқа жүгінуші тараптар куә. Осы 
орайда, Маңғыстау облысының маман-
дандырылған экономикалық сотының 
сот залдары толығымен дыбыс-бейне-
жазба құрылғыларымен жабдықталып, 
әрбір сот отырысының барысы толық 
таспалануда. Сондай-ақ, Жоғарғы Сот-
та сот процестерін бақылайтын ахуал-
дық орталық іске қосылған. 

Қазіргі таңда, азаматтардың сот 
процестеріне қашықтан қатысуына 
жағдай жасалды. Бұл азаматтар үшін 
уақыт пен қаржылық тұрғыдан өте 
тиімді. Нәтижесінде, сот процесі кей-
інге қалмайды, істі созбалаңға салуға 
жол берілмейді.

Қорыта айтсақ, сот қызметін цифр-
ландыруды дамыту тараптарға проце-
стерге онлайн қатысуға, судьяларға 
электрондық істерді қарауға, азамат-
тарға сот қызметтеріне кедергісіз әрі 
жылдам қолжеткізуге мүмкіндік береді.  

Бауыржан БОРАНБАЕВ,
 Маңғыстау облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 

кеңсе меңгерушісі 

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ 
ЖҰМЫСТЫ ЖЕДЕЛДЕТТІ

Баяғыда Бала би он жасында бір дауға төрелік ай-
тыпты. Көрші ауылдың есер байы  ат құрып қалғандай 
асау тайға мініп қыдырыстап шықса керек. Ол бет 
алған ауыл маңында ойнап жүрген тентек балалар 
тай мінген байды қызықтап шулап ілесе кетеді. Он-
сыз да ытырылып тұрған тай балалар шуынан кейін 
байды ала қашып, басындағы бөркін ұшырып түсіреді. 
Бөріктен үріккен тай онан сайын құтырына шауып 
байды жығып кетеді. Жығылған бай қатты мертігіп, 
көп ұзамай қайтыс болады. Мына қайғылы жағдай-
дан кейін байдың туыстары дау шығарып, балалар-
дың ата-анасынан, сол ауылдан құн даулап келеді. 
Төрелік айтар ақсақалдар қатты сасып, ауылда аты 
шыға бастаған Бала биге жүгінсе керек. 

Сонда Бала би аз-кем ойланған соң: «Несі бар, 
балалар тентек болса болар. Мұнда төрт тентек бар. 
Бірінші – байлығы жетіп тұрса да ат құрып қалғандай 
тайға мінген бай тентек, екінші – бала мен тымақ 
көрмегендей болған тай тентек. Үшіншіден – тайға 
мінген адамды көрмегендей шулаған бала тентек. 
Төртіншіден – тайды онан сайын үркітіп жіберген 
бөрік тентек... Енді байдың құнын осы төрт тентек 
бөліп төлесін...» десе керек. 

Ал қазір Бала бидей әділ де сарабдал төрешіні 
табу қиын. Әйткенмен, осы бір мысал қазіргі қоғамда 
орын алып отырған кейбір фактілерге нақ диагноз. 
Заңды белден басып, кейбір шикі баптар мен тар-
мақтарға кенедей жабысып қылмыскерді құрықтан 
босатып жіберетін жағдайлар да қоғамда кездеспей 
тұрмайды. Мұның соңы іздеу мен анықтаушы қызмет 
тарапынан атқарылған, дәлелденген жұмыстың зая 
кетуіне түрткі болады. 

Біздің қоғамдағы құқық қорғау, қадағалау, сот 
билігіне түбегейлі реформа жасалуы тиіс. Рефор-
ма олардың жалақысын өсіру немесе материалдық 
қамтамасыз ету тұрғысынан емес, кәсіби келбетін 

жақсартуға қатысты қаралуы тиіс. Қазақстандық 
сотта «сен тұр, мен атайын» дейтіндей сақа сот буы-
ны қалыптасуы керек. Жоғарғы Сотта қоғамдағы ең 
резонансты, ауыр істер таразылануы тиіс. Орта және 
төменгі сот буынында ұсақ қылмыстар мен азаматтық 
даулар қаралғаны дұрыс. Қоғамда бірте-бірте тәуелсіз 
сот билігінің мектебін қалыптастыру қолға алынғаны 
жөн. Қаржылық, құзыреттілік тұрғысынан ешкімге 
тәуелді емес мұндай сот тек заң шеңберінде, Ата Заң 
ауқымында ғана төрелік етіп, халық пен кәсіпкерлер-
ге  салынатын салық есебінен қаржыландырылғаны 
жөн.

 Өз құзыреті тұрғысында жемқорлыққа батып, 
бұра тартқан жағдайда оларға салықтан пайдала-
нылған шығынды қайтаруды міндеттеген орынды. Сот 
билігі реформаланатын жағдайда бүкіл құқық қорғау 
жүйесі өзгереді. Полиция, тергеу ісі, прокуратураға да 
кәсіби мамандарды тартып, мұнда бәсекелестік орта 
қалыптасуы қажет. Полиция қызметіне  бөлінетін 
қаржыны олар атқармаса жеке детективтік қызмет-
терге бөлуді ойластыру керек.

Зейнетке шығып кеткен бұрынғы кәсіби мамандар 
қоғам үшін қыруар пайдалы жұмыс атқаруға әлі де 
қауқарлы. Ол үшін тиісті қаржылық ұйымдар оларды 
ынталандыру мақсатында құпия түрде ашылмаған 
істермен айналысуға мүмкіндік туғызса құба-құп. 
Олардың еңбекақысы бюджеттік есептен полиция 
қаржысынан үнемделіп алынса мүмкін қосымша 
қаржы қарастыру қажеттілігі туындамаған болар ма 
еді? Қылмысты ашқан жеке детектив тұлғаларды 
БАҚ-та насихаттауға тыйым салынып, олар жұмысын 
астыртын жалғастыра бергені дұрыс.

Арман ЖУСАНБАЙ,
журналист, 

отставкадағы подполковник
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ  

АЙТАРЫМ БАР

ТӨРЕЛІК ТҮЗЕЛСЕ, ТЕРГЕУ МЕН 
ҚАДАҒАЛАУ ҚАЛЫПҚА КЕЛЕДІ

ПӘРМЕН ЖАЛҒАН ХАБАР 
ТАРАТҚАНДАРДЫҢ 
ЖАЗАСЫ ҚАТАЯДЫ

орнына полиция, құтқарушылар, 
кинологтар, өрт сөндірушілер, же-
дел жәрдем бригадалары, жедел 
тергеу топтары барады. Нысан-
дардағы қалыпты жұмыс режимі 
бұзылып, олар  шығынға ұшырай-
ды. Сондай-ақ, террорлық шабуыл 
туралы жалған хабарламалардың 
адамдарды эвакуациялау кезінде 
дүрбелең мен құрбандыққа әкелу 
мүмкіндігі де жоғары. 

Мысалы, шілдеде Қостанай 
облысының тұрғыны өз көршісінен 
кек алу мақсатында электрондық 
поштасын бұзып, оның атынан 
Астана және Алматы қалаларының 
13 нысанына (сауда орталықтары, 
әуежайлар, банктер және т.б.) 
терроризм актісі туралы көрінеу 

жалған хабарлама жібергені үшін 
1 жыл 6 айға бас бостандығынан 
айырылды. Ал Алматы облысында 
құрдастарымен бәстесіп электрон-
ды пошта арқылы 3 мектепті ми-
налау туралы хабарлама жіберген 
13 жастағы бала анықталып, поли-
цияға жеткізілді. 

Кәмелетке толмаған баланы 
тәрбиелеу жөніндегі міндетін тиісті 
деңгейде орындамағаны үшін 
оқушының ата-анасы жауапкер-
шілікке тартылды. Алайда бұл тер-
роризм актілері бойынша жалған 
хабарламалар таратушылардың 
әрекетіне тосқауыл бола алмауда.

Е. КЕБЕКБАЙ,
 «Заң газеті»
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Онда қойылған басты мақсат – 
еңбек өнімділігін 2,5 есе экспорт әле-
уетін 2 есеге көбейту, ішкі нарықты 
отандық азық-түлікпен қамтамасыз 
ету. Алдындағы бағдарламалардың 
кейбір индикативті көрсеткішінің 
орындалмауына қаржы тапшылығы 
себеп. 

– Сіздіңше бұл мәселені 
қалай шешуге болады? Қа-
лай мамандарды ауылға тар-
та аламыз? Осы мақсатты 
көздеп, бізде «Дипломмен 
ауылға» атты бағдарлама да 
қабылданды емес пе?
 – Мен өзім ауыл шаруашылығын 

мамандармен, оның ішінде ветери-
нарлармен қамтамасыз ету жөнінде 
үнемі мәселе көтеріп жүрмін. Ауыл 
шаруашылығын дамыту перспек-
тивалары мен оның экспорттық 
әлеуеті ветеринарияның жай-күйіне 
тікелей байланысты. Сапалы ве-
теринарлық қызмет болмайынша, 
еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне 
төнген қауіп ешқашан сейілмейді. 
Азық-түлік қауіпсіздігі – мемлекеттің 
және оның халқының қауіпсіздігі. 
Сондықтан, бүгінгі күні ауыл ша-
руашылығын осы мамандармен 
толыққанды қамтамасыз етуді қолға 
алып, оған қатысты барлық мәселені 
шешуіміз керек. Бұл салаға соңғы 
уақытта келіп жатқан маман өте аз. 
Осы жағдайды Сенаттағы Аграрлық 
мәселелер, табиғатты пайдалану 
және ауылдық аумақтарды дамыту 
комитетінің мүшелері назарға алып, 
бірқатар шараға ұйытқы болдық. 

Мәселен, былтыр Алматы қала-
сындағы Қазақ Ұлттық аграрлық 
зерттеу университетінде кездесу 
өткізіп, маман дайындаудың өзекті 
мәселелерін талқыладық. Салаға ма-
мандардың келмеу себебін анықта-
дық. Соның бірі әрі бірегейі десе 
болады, ол – ауыл шаруашылығы са-
ласында оқитын студенттер шәкірт-
ақысының аздығы. Мысалы, ұстаз, 
дәрігер мамандықтарында оқитын 
студенттердің бір айлық шәкіртақы 
көлемі – 58 800 теңге болса, ал 
ауыл шаруашылығы бағытындағы 
студенттердің шәкіртақы көлемі – 
36 660 теңгені құрайды, яғни 38 
пайызға төмен. Осылайша, аграр-
лық мамандықтарға талапкерлердің 
түсу саны да аз болады. Мұндай 
жағдайдан кейін жастардың ауыл 
шаруашылығына маман дайындай-
тын оқу орындарына көңілі қалап 
тұрса да бармасы анық. Үстіміз-
дегі оқу жылында республика бо-
йынша «Ауыл шаруашылық және 
биоресурс тар», «Ветеринария» ма-
мандықтарына бөлінген 2390 мем-
лекеттік тапсырыс толық игерілмеді. 
Бұған қоса, отбасылардың мате-
риалдық жағдайының төмендігіне 
байланысты оқудан кетіп жатқан 
жастар да аз емес. Бұның тағы да 
бір себебі студенттердің әлеуметтік 
қамтамасыз етілмеуі.

Сондықтан жастарды бұл салаға 
тарту үшін оларды әлеуметтік қам-
сыздандыру, оның ішінде шәкіртақы 
көлемін арттырып, студентті жатақ-
ханамен қамтуды қолға алуымыз 
керек. Негізі ауылды жандандыру 
мектеп қабырғасынан бастап кәсіп-
ке бейімдеуден бастау алатынын 
ұмытпайық. 

–  С а л а н ы ң  т а р т ы м -
дылығын арттыру үшін тиісті 
заңнамалық қолдаулар да 
қажет болар? Бұл орайда не 
атқарылды?
– Әрине, біз бір топ депутат 

«Ветеринария туралы» заңға түзе-
тулер енгізу жөнінде бастама жа-
сап, мамандарға қатысты бірқатар 
мәселені реттеуді көздедік. Өйткені, 
бүгінгі күні ветеринарлық дәрігердің 
жұмысы өте ауыр. Мысалы, ветери-
нарлық санитарлар резеңке етікпен 
қыс демей, жаз демей, профилакти-
калық жұмыстармен қатар ем-дом 
жасайды. Осындай бейнетті көріп 
жүрген төменгі буын мамандары-
ның жалақысы 70-80 мың теңге. 
Ветеринарлық пункт бастығының 
алатыны 100-120 мың теңге. Мұндай 
жалақымен қалай өмір сүруге бо-
лады? Сондықтан мамандар ауылға 
барғысы келмейді. Егер жалақысы 
жұмысына сай болса, ешкім қашпас 
еді. Ауылды көтереміз десек, оған 
қажет мамандарды тартудың мүм-
кіндігін іске қосуымыз керек. Біз осы-
ны аталмыш заң жобасында қамтып, 
шешуге тырыстық. 

Мысалы, Президент тапсырма-
сымен «Педагог мәртебесі туралы» 
заң қабылданып, соның арқасында 
ауыл мұғалімдеріне жағдай жаса-
лып, олардың жалақысы көтерілу-
де. Осындай жағдай ауыл шаруа-

Мұхтар ЖҰМАҒАЗИЕВ, 
қоғам қайраткері, экс-сенатор:

«АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН 

ТАРТЫМСЫЗ»шылығы мамандарына да жасалуы 
керек. Біз тиісті заңнамада ветери-
нарлардың жұмыс киіміне бөлінетін 
қаржы мәселесін де талқыладық. 
Бұған қоса, ветеринариялық стан-
циялар мен пункттердің арнайы 
автокөліктері мен құрал-жабдықта-
ры осыдан 9-10 жыл бұрын сатып 
алынған. Олардың пайдаланылу 
мерзімі әлдеқашан өтті деуге бола-
ды. Жұмыс процесінің төмен дең-
гейде ұйымдастырылуы, еңбек етуге 
қарапайым жағдайдың жасалмауы, 
материалдық-техникалық базаның 
жеткіліксіздігі осы салада қызмет 
етіп жүрген мамандардың жұмысқа 
деген ынтасына мүлдем теріс әсер 
етеді. Жас мамандардың ауылдық 
жерде тұрақтамауына осындай фак-
торлардың түрткі болып отырғаны 
анық. Ал маман мәселесі шешілсе, 
қазір ауылдың жағдайы едәуір жақ-
саратынына сенемін. 

– Өкінішке қарай, субси-
дия нағыз қажет еткендерге 
бағытталмайды. Оны ұсақ 
шаруа қожалықтары емес, 
көбіне онсыз да жағдайы 
жақсы ірі бизнес құрылымда-
ры алады дегенді естіп қала-
мыз. Бұл қаншалықты шын-
дық?
– Бұл сөзіңізбен келіспеймін. Бү-

гінгі күні бәрі электронды түрде жү-
зеге асырылады. Мысалы, шаруа қо-
жалығының басшысы субсидия алуға 
қажетті құжаттарды электронды 
түрде тапсырады. Өкінішке қарай, 
кейбір ауылдарда байланыс қыз-
меті мен интернетке қолжетімділік 
болмағандықтан немесе арнайы 
маманның болмауына байланысты 
құжаттарды аудан орталығына апа-
ру қажеттігі туындауда. Иә, қазіргі 
таңда өнімнің 60 пайызға жуығы 
жеке қосалқы шаруашылықтарда 
өндірілуде. Жеке қосалқы шаруа-
шылықпен айналысатын азаматтар 
бүгінгі көрсетіліп отырған мемлекет-
тік қолдауға қол жеткізе алмайды. 
Сондықтан, менің ойымша жеке қо-
салқы шаруашылықтар туралы заң 
қабылдану керек.

Екінші мәселе ірі шаруашылықтар. 
Кейбір ірі шаруашылық басшылары 
кездесу барысында ұзақ мерзімді 
төменгі пайызбен несие берілсе, 
субсидия алмас едік деген ұсынысын 
айтады. Мысалы, несие он жылға 
берілсе, шаруашылықты дамытуға 
үлкен мүмкіндік болар еді. Мен 
мұны құптаймын. Өйткені, субсидия 
қайтарымсыз қаржы болса, несие 
қайтып келеді. Демек оны, тағы да 
өзге шаруашылықтар үшін пайда-
лануға мүмкіндік болады. Бұрынғы 
КазАгро ұлттық басқару холдингі, 
соның еншілес Аграрлық кредиттік 
корпорация, КазАгроҚаржы компа-
ниялары Байтерек холдингіне көшуі-
не байланысты бүгінгі күні ауыл ша-
руашылығының кейір мәселелерінің 
шешілуі кенжелеп қалып отыр. Осы 
олқылық жойылу үшін Аграрлық 
банк ашылса, жоғарыда айтылған 
шаралар жүзеге асып, агроөнер-

кәсіптік кешеннің дамуына мүмкіндік 
туар еді деп ойлаймын. 

– Ауыл шаруашылығы 
ж а л п ы  и н в е с т и ц и я л ы қ 
тұрғыдан тартымсыз ғой. 
Мәселе осында емес пе? 
– Дұрыс айтасыз, агроөнеркәсіп 

саласы инвестициялық тұрғыдан 
тартымсыз. Өйткені, оның қайтары-
мының кепілдігі төмен. Ауыл  шаруа-
шылығындағы тәуекелді жағдайлар, 
қуаңшылық, егіннің шықпай қалу, 
малдың өлім-жітімге ұшырау қаупі 
бар. Шаруалардың өз бетімен кепіл-
дік ұсынып, инвестиция тарту мүм-
кіндігі төмен. Мысалы, 10 млн несие 
алу үшін, оған құны 1,5 немесе 2 
есе кепілдік ұсыну керек. Ауылда 
мұндай деңгейде бағаланатын мүлік 
көп емес.

– Десе де, субсидияға қа-
тысты шаруалар арасында 
алаңдаушылық бар. Соның 
бірі субсидияны тек отандық 
ауылшаруашылығы техника-
сына беру қажеттігі жөнінде-
гі сіздің бастамаңызға орай 

туындады. Шаруалар бұған 
қарсы, олар бұл қолдау-
дың тек шетелдік техникаға 
берілуін қалайды. Себебі, 
олардың сапасы жоғары, 
мүмкіндігі артық...
– Бүгінгі күні тозу деңгейі 76%-

ға жеткен машина, трактор паркін 
жаңарту  – агроөнеркәсіп кешенін 
дамытудың және елдің азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 
құрамдас факторы болып табыла-
ды. Әлемдік нарықтағы соңғы оқиға-
ларға байланысты импортталатын 
ауыл шаруашылығы техникасы, 
соның ішінде отандық трактор және 
комбайн зауыттарында жасалған 
ауыл шаруашылығы техникасы-
ның құны орташа есеппен 24%-ға 
дейін қымбаттады. Сонымен қатар, 
мемлекеттік қолдау қағидаларында 
көзделген техника бірлігіне субси-
дияларды есептеу үшін техниканың 
құны ескі бағалар бойынша есептел-
ген. Осылайша, жоғарыда аталған 
мән-жайлар ескерілсе де, олар-
ды жаңарту бойынша нормативтік 
көрсеткіштерге қол жеткізуге ғана 
емес, бар деңгейді сақтап қалуға да 

жағдай болмауы мүмкін. Өздеріңізге 
белгілі, 4 пайызбен жеңіл автокөлік 
сатып алу бағдарламасы іске қосыл-
ды. Бұл ретте, ауыл шаруашылығы 
техникасын жаңартуға осындай 
шарттармен қаражат бөлуге қандай 
кедергі бары белгісіз.

– Ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сақтау төңірегінде 
де базына көп... 
– Иә, мұнда да өте үлкен мәселе 

бар. Үкімет бұл олқылықты облыс 
орталықтарында көтерме тарату 
орындарын ашу арқылы шешпек 
болған. Оған шаруалар өнімдерін өт-
кізеді. Кейіннен бұл орталықтардан 
жуылып, тазаланып, сұрыпталып 
жан-жаққа таратылатын болады. 
Бұл азық-түліктің арзандығы мен 
молшылығына ықпал етеді. Бір қа-
рағанда ниет дұрыс. Алайда, оларға 
барлық шаруаның өнімін жеткізу 
мүмкін бе? Осы жағы ескерілме-
ген сияқты. Шыны керек, жолдың 
қашықтығы, кейбірінің сапасының 
төмендігін ескерсек, бұл қағаз жүзін-
де қалатын іс. 

Облыс орталықтарының, аудан 
халқын азық-түлікпен, соның ішін-
де әлеуметтік маңызы бар азық-
түлікпен қамтамасыз ету мақсатын-

да әр өңірде азық-түлік белдеулері 
құрылуы қажет деп ойлаймын. Со-
сын өндіру, тұтыну тепе-теңдігі 
қамтамасыз етілу үшін әр өңірде 
ауыл шаруашылық өнімінің тұтыну 
мен өндіру балансы болуы қажет. 
Яғни, қай өңір не өндіреді, қай өңір-
ге қандай азық-түлік қажет? Жұмыс 
осының бәрі есепке алып жасалған 
жоспар негізінде жүруі керек. Сон-
да ғана шаруалар өнімін облыс 
орталығына тасып әуре болмай, 
аймақтар қажетін алысқа ұзамай сол 
жерден ала алады. Яғни, өнім өткізу, 
сатып алу олар үшін уақыт шығын-
дап, қосымша қаржы жұмсайтын 
артық іске айналмайды.

Тағы бір мәселе әлеуметтік кәсіп-
керлік корпорацияларына қатыс ты. 
Осы ұйымдар арқылы кейбір жер-
лерде сауда орындарына қаржылық 
қолдау жасалады. Мұндағы ниет 
азық-түлік бағасын арзандату. Алай-
да, ол орындалмады. Керісінше, 
көріп отырғанымыздай, қымбат-
шылық артып, инфляция өсуде. 

қарауында. Онда негізінен жайы-
лымдық жерлердің тозуының алдын 
алу, қалпына келтіру, тиімділігін 
арттыру, жергілікті атқарушы ор-
гандарға құзыреттер беру мәселесі 
қамтылды. 

Мен ауыл шаруашылығы өнім-
дерін қайта өңдеудегі өткір тақы-
рыптың бірі – жүнді қайта өңдеу 
мәселесін көтердім. Отандық тоқыма 
жүн өнімдерін өндірушілер күрделі 
шикізат тапшылығын бастан кешіп 
отырғанда, жүн өндірушілер қара-
пайым және тиімді технологияларға, 
сондай-ақ, өндірілген шикізатты 
қайта өңдейтін бизнесті қолдауға 
мұқтаж болып отыр. Жыл сайын 
елімізде 40 мың тоннаға жуық қой 
жүні өндіріледі. Жүннің ең көп үлесін 
– шамамен 56% жеке қосалқы шару-
ашылықтар, 4% ауыл шаруашылығы 
кәсіпорындары және 40% шаруа 
және фермер қожалықтары өндіреді. 
Бұл ретте өндірілетін барлық шикі-
заттың шамамен 70% – Қазақстанда 
сұранысқа ие емес қылшықты және 
жартылай қылшықты жүн. Нақты тек 
биязы және жартылай биязы жүн 
ғана өңделуге жатады.

Сонымен қатар, қойдың жүні – 
көнеден келе жатқан жылытқыш, 

ерекше микроқұрылымының арқа-
сында тамаша табиғи балама мине-
ралды талшық, ауа өткізгіш, суыққа 
да, ыстыққа да төзімді. Жоғары 
энергетикалық шығындарды талап 
етпейтін, өзіндік құны төмен эко-
логиялық шикізат. Құрылыс мате-
риал ретінде тек қана ішкі нарықта 
емес, шет елдерде де сұранысы бар 
өнімнің бірі. Қазіргі уақытта оларды 
өндіруге отандық инвесторлардың 
қызығушылық танытып отырғанын 
айтып өткен жөн.

Жүнді қайта өңдейтін кәсіпорын-
дарды аумақтар бойынша бөлуге, 
қылшықты жүнді терең өңдеу және 
одан мүлдем жаңа тауарларды – 
өнеркәсіптің барлық салаларында іс 
жүзінде пайдаланылатын, қосылған 
құны жоғары тоқыма емес материал-
дарды өндіру жөніндегі жаңа техно-
логиялық өндірістерді салуға деген 
тәсілдерді мүлдем қайта құру қажет.

Осы жұмыс барысында жүнді 
құрылыс материалы ретінде пай-
даланатын Италия мемлекетінен 
арнайы кәсіпкерлер келді. Бұл ел 
оны жылу сақтап, ылғал жібермей-
тін қасиеті үшін құрылысқа кеңінен 
қолданады. Соның технологиясын 
елге әкелдік. 

Бұған дейін жүнді бастапқы өңдеу-
мен Ауыл шаруашылығы министрлігі 
айналысып, терең өңдеу шарасын 
Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігі жүзеге асырған 
еді. Жуырда екі құзырлы орын өкіл-
дерімен келіссөз жүргізіп, жүнді 
терең өңдеу бойынша өкілеттік Пре-
мьер-Министрдің қаулысымен Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне берілді. 
Бұл өңдеу ісінің жүйелілігін, сапасын 
қамтамасыз етеді деген ойдамыз. 
Сонымен қатар, өнімінің өтпей қа-
лып, өндірістің тұрып қалу қаупін 
ескеріп, оны субсидиялау мәселесін 
де талқыладық. Мұның сыртында 
мал тұқымын асылдандыру, үй жа-
нуарлары мәселелері бойынша заң 
жобаларымен жұмыс жүргізіп, ақы-
рына дейін жеткіздік. 

Жалпы, заң шығару жұмысы 
оңай емес. Бұл белгілі бір мәселені 
шешу үшін депутаттық сауал жол-
дап қана қоймай, оның заң аясында 
шешілуіне ықпал ету. Яғни, тиісті 
нормаларды жан-жақты зерттеп, 
өзге заңнамалармен сәйкестікте, 
қаржылық шығынын есептеп, дәй-
екті түрде дәлелдеп заң жобаларына 
енуіне себепкер болу. Ал бұл үлкен 
білім, ізденіс пен тәжірибені қажет 
етеді. Сонымен қатар, халықпен 
тығыз байланыста болып, әрдайым 
мұң-мұқтажына құлақ сала білуіміз 
қажет. Халық дана, ести білсең, 
ынта танытсаң бәрінің жолын көр-
сетіп, дәл шешімін нұсқайды. Сон-
дықтан жаңадан келетін депутаттар 
халыққа жақын болса деген тілегім 
бар. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті»

Б үгінгі күні ветеринарлық дәрігердің жұмысы өте ауыр. 
Мысалы, ветеринарлық санитарлар резеңке етікпен 
қыс демей, жаз демей, профилактикалық жұмыстар-

мен қатар ем-дом жасайды. Осындай бейнетті көріп жүрген 
төменгі буын мамандарының жалақысы 70-80 мың теңге. 
Ветеринарлық пункт бастығының алатыны 100-120 мың 
теңге. Мұндай жалақымен қалай өмір сүруге болады? Сон-
дықтан мамандар ауылға барғысы келмейді. Егер жалақысы 
жұмысына сай болса, ешкім қашпас еді. 

Демек, сауда орындарына беріліп 
жатқан көмек өзін ақтамауда. Сон-
дықтан, бұл көмекті өнім өндіретін 
шаруаға берген дұрыс деп ойлай-
мын. Оларға алдын ала өнім көлемі-
не тапсырыс беріліп, сол өнімнің 
отыз пайызының қаржысы сол сәтін-
де берілуі қажет. Міндеттеменің 
орындалуы жүйелі түрде қадаға-
лануы тиіс. Күзде өнім тікелей на-
рықтағы бағамен қабылданып, ком-
муналдық базарға өткізілуі керек. 
Ортаға делдалдар түсіп, тауардың 
бағасын қымбаттатуға жол беріл-
меуі тиіс. Бұл расында не қойын 
бағарын, не өнімін өткізерін білмей 
отырған шаруалар үшін үлкен көмек 
болып қоймай, базардағы нарықтың 
да тұрақтылығына, өнімнің мол-
шылығына оң әсер етер еді.

– Бес жылдан астам уақыт 
Парламент Сенатының құра-
мында болдыңыз. Не тын-
дыр дыңыз?
– Біз өңірден сайланғандықтан, 

сол өңірге қатысты мәселелермен 
айналыстық. Бір топ депутатпен 
«Жайылымдық жерлер туралы» заң 
жобасына бастамашы болдық. Бұл 
құжат бүгінде Парламенті Мәжілісінің 

(Соңы. Басы 1-бетте)
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КЕПІЛІ

Өзін демократиялық қоғам санайтын әр 
мемлекеттің басты міндеті – заң үстемдігін 
орнату, ел азаматтары құқықтарының қорға-
луын қамтамасыз ету. Азаматтық қоғамды 
қалыптастыруды басты бағыт етіп ұстанған 
Қазақстанда соңғы жылдары құқық жүйесін 
жақсарту мақсатында бірқатар реформалар 
қолға алынды. Соның бірі ретінде Конститу-
циялық Соттың қайта құрылуы. Былтырғы 16 
наурыздағы жолдауында Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ Конституциялық Сот 
құруды ұсынған еді. Осылайша, бұл мәселе 
жан-жақты зерттеліп, 1 қаңтардан аталған сот 
өз жұмысын бастады.

Ақмола облысының Әділет депар-
таменті халыққа құқықтық көмек көр-
сетуге қатысты түсіндіру іс-шараларын 
тұрақты негізде жүргізеді. Департамент 
бұл іс-шараларды адвокаттардың, но-
тариустардың, заң кеңесшілерінің және 
жеке сот орындаушыларының қаты-
суымен өткізеді. 

Конституцияның 13-бабында әрбір 
азаматтың қорғалу құқығына кепілдік 
берілген. Бұл нені білдіреді? Азамат-
тың адвокаттың, нотариустың немесе 
құқықтық қорғаудың басқа объектісінің 
қызметтерін ақылы негізде пайдалану 
мүмкіндігі болмайтын кезеңдер болады. 
Мұндай жағдайларда мемлекет оған 
кепілдендірілген заң көмегін тегін, яғни 
мемлекет есебінен береді.

Бұл көмекті ақысыз негізде кім ала-
ды, оны алу үшін қайда бару керек?

Мемлекет кепілдік берген заң көмегі 
Қазақстан заңнамасына сәйкес аза-
маттық, әкімшілік және қылмыстық 
процестер барысында ұсынылады. Ол 
оны алуға құқығы бар жеке тұлғаларға 
көрсетілуі мүмкін. Орталық атқарушы 
орган мемлекет кепілдік берген заң 
көмегін көрсету саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік орган болып есептеледі. 
Біздің облыс аумағында Ақмола облы-

сының Әділет департаменті уәкілетті 
мемлекеттік орган.

Мемлекет кепілдік берген заң көме-
гі құқықтық ақпараттандыру және 
құқықтық кеңес беру, соттарда, қылмыс-
тық қудалау органдарында, басқа да 
мемлекеттік және мемлекеттік емес ұй-
ымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін 
қорғау, жеке сот орындаушыларының 
алименттер мен жалақыны өндіріп 
алу туралы атқарушылық құжаттарды 
орындауы бойынша мәжбүрлеу шарала-
рын қабылдау түрінде көрсетіледі.

Жеке және заңды тұлғалар мемлекет 
кепілдік берген заң көмегін құқықтық 
ақпараттандыру түрінде тегін алу 
құқығына ие.

Соттарда, қылмыстық қудалау орган-
дарында, өзге де мемлекеттік органдар 
мен мемлекеттік емес ұйымдарда жеке 
тұлғаларға құқықтық консультация 
беру, олардың мүдделерін қорғау және 
білдіру мынадай санаттағы адамдарға 
көрсетілуі мүмкін:

- ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы» заңнамасына сәйкес әкімшілік 
жауапкершілікке тартылған тұлғаға;

- ҚР Азаматтық іс жүргізу заңнамасы-
на сәйкес талап қоюшыға;

- ҚР  Қылмыстық іс жүргізу заңнама-

Қазіргі таңда әлемнің 70-тен астам елінде Конституциялық 
Сот бар. 

Елімізде былтырғы 5 маусымда өткен жалпыхалықтық ре-
ферендумда Конституцияға өзгерістер мен түзетулер енгізілді. 
Конституциялық Соттың құрылуы да сол кездегі түзетулердің 
бір бөлігі болды. Кейін өткен жылдың 5 қарашасында Мемлекет 
басшысы Конституциялық Сот туралы заңға қол қойды.

Аталған заң жобасы 3 бөлімнен, 10 тараудан және 67 бап-
тан тұрады. Оны мазмұны бойынша екі бөлімге бөлуге болады. 
Біріншісі – Конституциялық Соттың және оның судьяларының 
мәртебесі, олардың кепілдіктермен қамтамасыз етілуі. Ал екін-
ші бөлім конституциялық іс жүргізу тәртібіне арналып отыр.

Конституциялық Сот – еліміздің бүкіл аумағында Консти-
туцияның үстемдігін қамтамасыз ететін орган. Ол биліктің 
сот тармағына жатпайды, өйткені бұл мәселе Конституцияда 
түпкілікті шешілген. Заңда Конституциялық Сот судьяларын 
тағайындау және олардың өкілеттіктерін тоқтату тәртібіне 
байланысты мәселелер егжей-тегжейлі көрсетілген. Сонымен 
қоса олардың тәуелсіздігі мен кепілдіктері де бекітілген. Конс-
титуциялық Соттың құрамына тоқталсақ, оның төрағасы мен 
орынбасарын қоса алғанда, 11 судьядан тұрады. Конститу-
циялық Соттың төрағасын ҚР Президенті ҚР Парламенті Се-
натының келісімімен тағайындайды. Ал Конституциялық Сот 
төрағасының орынбасарын Конституциялық Сот төрағасының 
ұсынуымен Конституциялық Сот судьяларының арасынан 
Мемлекет басшысы тағайындайды. Конституциялық Соттың 
төрт судьясын ҚР Президенті  тағайындайды, Конституциялық 
Соттың үш-үш судьясын ҚР Парламенті палаталары төраға-
ларының ұсынуымен ҚР Парламентінің Сенаты мен Мәжілісі 
тағайындайды.

Жалпы, Конституциялық Соттың құзыретіне сайлауды 
өткізудің дұрыстығы мен Парламент қабылдаған заңдар мен 
халықаралық шарттардың республика Конституциясына сәй-
кестігін қарау, сондай-ақ, Конституция нормаларына ресми 
түсіндірме беру құзыреті кіреді. Сонымен бірге Конституцияға 
енгізілген өзгерістерге сәйкес, Конституциялық Сот азамат-
тардың өтініштері бойынша олардың құқықтары мен бостан-
дықтарына тікелей қатысты нормативтік құқықтық актілердің 
Конституцияға сәйкестігін қарайтын болады. Сондай-ақ, 
Конституциялық Сотқа жүгіну құқығы Бас прокурор мен Адам 
құқықтары жөніндегі уәкілге берілген.

«ҚР Конституциялық Соты туралы» заңда көрсетілгендей, 
біріншіден, азаматтар нақты құқықтық нормативтік актілер 
бойынша сот органдарына бұған дейін жүгінген болуы тиіс, 
яғни апелляциялық деңгейге жеткен, сот шешімі шығарылған 
болуы керек. Егер қарауға келген іс бойынша Жоғарғы Соттың 
нормативтік қаулысы болып, алайда олардың басқа сот ор-
гандарына жүгінуге мүмкіндігі болмаған жағдайда азаматтар 
Конституциялық Сотқа тікелей жүгіне алады. Талап етілетін 
құжаттар «ҚР Конституциялық Соты туралы» заңда жазылған.

Сонымен бірге азаматтар құқықтық-нормативтік актілердің 
ішінде нақты келіспейтін бөлігін көрсетіп, өздерінің оған қатыс-
ты пайымын беріп, оның Конституцияның қандай баптарына 
қарама-қайшы екенін көрсетуі тиіс.

Конституциялық Сотқа жүгінген азаматтың шағымы түскен 
күннен бастап 3 ай ішінде қаралатын болады. Алдымен сот 
аппараты азаматтың құжаттары мен оның келіспеген шешімін 
тексеріп, тіркеуге алады. Шағым түскен соң, әрі қарай Консти-
туциялық Соттың аппараты тиісті тексеріс жүргізеді. Шағым 
тіркелген жағдайда істі алдын ала қарау белгіленетін болады.

Елімізде Конституциялық Сот жұмысының қайта жандануы, 
оған азаматтардың тікелей шағымдана алуы сот жүйесін, 
азаматтық қоғам мен құқық саласын дамытуға айтарлықтай 
серпін береді. Өйткені, өркениетті, демократиялық бағытты 
ұстанатын әлем елдерінде де осындай Конституциялық Сот 
жұмыс істеп тұр. Сондықтан да Әділетті Қазақстанда әділдік 
орнап, ел азаматтарының құқығы заң жүзінде қорғалуы одан 
әрі күшейетініне кәміл сенемін.

Ә.ҚАРЕКЕНОВ, 
Қаратөбе аудандық сотының 

судьясы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕҢЕС – 
АЗАМАТТАРҒА КӨМЕК

сына сәйкес күдіктілер, айыпталушы-
лар, сотталушылар, сотталғандар, 
ақталғандар, жәбірленушілер болып 
табылатын адамдарға;

Адвокат, егер қажет болса, жазбаша 
түрде құқықтық сипаттағы құжат жасай 
алады.

Мемлекет кепілдік берген заң көме-
гін мемлекеттік органдар өз құзыреті 
шегінде, сондай-ақ, адвокаттар, но-
тариустар, жеке сот орындаушылары 
көрсетеді.

Егер өтініш беруші оны алуға құқығы 
бар адамдар санатына жатпаған және 
өтініш берушінің өтініші құқықтық си-
патта болмаған жағдайларда, құқықтық 
кеңес беру, қорғау және өкілдік ету 
түрінде мемлекет кепілдік берген заң 
көмегін көрсетуден бас тартады.

2020 жылдан бастап елімізде жүр-
гізіліп жатқан цифрландыру саясатын 
ескере отырып, мемлекет кепілдік 
берген заң көмегі жүйесіне «Е-Заң 
көмегі» ақпараттық жүйесі енгізілді. 
Осы жүйенің артықшылығы адвокаттық 
қызметті және заң кеңесінің қызметін 
автоматтандыруды көздейтін заң көме-
гінің бірыңғай ақпараттық жүйесін құру 
жөніндегі «Адвокаттық қызмет және заң 
көмегі туралы» ҚР заңының ережелерін 
іске асыру.

Ә.ЕРЖАНОВ,
Ақмола облысы Әділет 

департаментінің Құқықтық 
түсіндіру және халыққа 

заң көмегін көрсету бөлімінің 
басшысы

МЕДИАЦИЯ

Медиация – тараптардың ерікті келісімі бойынша жүзеге 
асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі 
мақсатында медиатордың жәрдемдесуімен тараптар арасын-
дағы дауды реттеу рәсімі.

Медиация азаматтық, еңбекке қатысты, отбасылық және 
басқа да құқықтық қатынастарға байланысты, сондай-ақ, 
ауырлығы шағын және орташа қылмыстық істер жөнінде 
туындаған дауларда қолданылады. Азаматтар, сондай-ақ, 
заңды тұлғалар медиацияға белсенді түрде жүгінген жағдай-
да сот жүйелеріне түсетін ауыртпалықты айтарлықтай жеңіл-
детіп, соның арқасында анағұрлым ірі істердің шешілу сапа-
сын арттыруға болады. Халықаралық статистикаға сәйкес, 
барлық даулардың 30-40 пайызы медиация рәсімінен өтеді, 
олардың 85 пайызында оң нәтижелерге қол жеткізілген. «Ме-
диация туралы» заң 2011 жылдың 5 тамызында күшіне енді. 
Бұл заң ҚР медиацияны ұйымдастыру саласындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейді, оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін, 
сондай-ақ, медиатордың мәртебесін айқындайды.

Медиация жолымен істерді сотқа жеткізбей шешіп отырған 
өркениетті елдер баршылық. Өздерінің құқықтық мүмкіндік-
терін барынша тиімді пайдаланатын бұл елдерде жазасын 
өтеп жатқандардың саны да әлдеқайда аз. Өйткені, дамыған 
елдер қаржы үнемдеудің әдістерін жақсы меңгерген. Бұл рет-
те «Медиация туралы» заңның көмегі болып жатқаны анық. 
Әрине, жаңа заң біз ойлағандай бірден кең қолданылып кете 
қойған жоқ. Солай болса да қазір медиаторлардың істерінде 

МЕДИАТОРЛАРҒА 
СЕНІМ КҮШЕЙДІ

алға басушылық байқалады. Аз да болса қарапайым азамат-
тар да соттың көмегімен немесе түсіндіруімен медиаторлар 
туралы біліп, оларды іздейтін, көмегіне жүгінетін болған. Ең 
бастысы, жаңа бастамаға халықтың сенімі аз да болса оянып 
келеді.

Айта кетерлік жай, соттың шешімі тараптардың бірін риза 
еткенімен, екінші жақтың наразылығын тудыратындығын жиі 
көріп жүрміз. Бұл жағдайдың сот шешімдеріне, судья қызметі-
не көңілі толмайтындардың қатарын көбейтіп, арызданушы-
ларды арттыратынын да жасыруға болмайды. Ал, медиация-
ның артықшылығы тараптардың бірігіп шешім қабылдауымен 
құнды. Дауласушы екі жақ оған ерікті түрде қатысып, бұл 
мәселелердің уақыты мен өтетін орнын өздері шешеді. 

Ә. ЖУНТАЕВА,
Шахтинск қаласының әкімшілік құқық 

бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған 
сотының бас маманы-сот мәжілісінің хатшысы

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

ЖЕГІҚҰРТ

ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІККЕ 
ТӨНГЕН ҚАТЕР

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік- 
экономикалық даму үдерісін, нарықтық 
экономиканың құрылуын, инвестиция-
лар тарту процесін тежейді. Демокра-
тия лық мемлекеттің саяси және қоғам-
дық институттарына кері әсерін тигізеді, 
елдің болашақ дамуына елеулі қауіп 
төндіреді. Қазақстанның мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдықтарының 
бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес.

Қазақстан тәуелсіздік алған алғашқы 
жылдардан бастап сыбайлас жемқор-
лықпен күрес саясатын нақтылап, 
бүгінде бүкіл әлемдік қауымдастықтың 
белсенді мүшесіне айналған. 2015 
жылдың 18 қарашасында «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
заң қабылданды.

Бұл заңның мақсаты − азаматтар-
дың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау, сыбайлас жемқорлық көрініс-
терінен туындайтын қауіп-қатерден 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 
жемқорлыққа байланысты құқық 
бұзушылықтың алдын алу, олардың 
жолын кесу және ашу. Бұл заңның ерек-
шелігі сол, билік басындағы лауазым 
иелерінің қызмет бабын жеке басының 
мақсаттарына пайдалануына, келеңсіз 

әрекеттеріне тосқауыл қою. Сыбайлас 
жемқорлық әлеуметтік-экономикалық 
даму, нарықтық экономиканы құру ин-
вестициялар тарту процесін баяулата-
тын және демократиялық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық институттарына 
кері әсер ететін, елдің даму болашағына 
айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс.

Жалпы, біздің елімізде тәуелсіздіктің 
алғашқы күндерінен бастап әлемдік 
стандарттарға сәйкес келетін сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар жүзе-
ге асырылып келеді. Сыбайлас жемқор-
лықтың көріністерін жою мақсатында 
заңнамалық актілер қабылданды. Рұқ-
саттар мен мемлекеттік қызметтердің 
алынуын жеңілдету үшін электронды 
үкімет пен электронды сандық қолтаңба 
«бір терезе» қағидаты енгізілді. 2014 
жылғы тамызда ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі құрылды. 
Оның негізгі міндеті мемлекеттік қызмет 
саласындағы басшылықты, мемлекет-
тік қызмет көрсету санасын бақылау, 
сыбайлас жемқорлық қылмыстары мен 
құқық бұзушылықтардың алдын алу.  
 Сонымен қатар, Мемлекет басшысымен 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

және қаржы мониторингі органдарымен 
бірлесіп, мемлекет пен квазимемлекет-
тік сектордың сатып алуларын реттеу 
тәсілдерін, соның ішінде осы саладағы 
мемлекеттік бақылау жүйесін түбегейлі 
өзгерту тапсырылды.

Жемқорлық әлеуметтік экономи-
калық қауым, нарықтық экономиканы 
құру инвестициялар тарту процесін 
баяулататын және демократиялық мем-
лекеттік саяси және қоғамдық институт-
тарына кері әсер ететін, елдің даму бо-
лашағына айтарлықтай қауіп төндіретін 
құбылыс. Мемлекеттің осы жағымсыз 
құбылысты жою бағытында кешенді 
және жүйелі күрес жүргізу саясаты 
жандандырылып, өз жалғасын табады. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана 
қалыптасқан жағдайда адам адамгер-
шілікке жат қылықтардан бойын аулақ 
ұстауға жол бермейді. 

Мемлекетпен қоғамның арасындағы 
байланыс қана сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тұруға мүмкіндік береді. 

С.МУХАНОВ, 
Мұғалжар аудандық сотының 

аға сот приставы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
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ТАРАТУ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журнал-
дарға 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. 

ЖК «Best Agency», мекенжайы: Алматы қ., 
Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 
209 кеңсе. Тел/Whatsapp 8 707 280 09 12.

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы даң-
ғылы, 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 «Gold Capіtal» Нұр-Сұлтан қ., Абай көше-
сі, 78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 

8(702)839-90-86.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-43-43, 

 

8 (708) 929-98-74 

E-maіl: 

zanreklama@maіl.ru

zanreklama.kz

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, 
Павлодар қаласы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), ди-
ректоры Кривилова Татьяна Ивановна. Шым-
кент 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

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

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

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

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 
«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 кө-
шесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

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

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің 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. 

«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 кө-
шесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

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

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

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

Баспасөз — 2023

Құрметті оқырман!
«Заң газеті» және «Юридическая газета», «Заң», «Фе-
мида» басы лым дарына жазылу жалғасып жатқанын естеріңізге 
салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан қол үзіп қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921, 
ҚАЛАЛАРҒА:
6 АЙЛЫҚ БАҒАСЫ – 4284,66 ТЕҢГЕ, 1 ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ – 8569,32 ТЕҢГЕ
ОБЛЫСТАРҒА:
6 АЙЛЫҚ БАҒАСЫ – 4506,06 ТЕҢГЕ, 1 ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ – 9012,12 ТЕҢГЕ

заңды тұлғалар үшін – 15921
ҚАЛАЛАРҒА:
6 АЙЛЫҚ БАҒАСЫ – 5184,66 ТЕҢГЕ , 1 ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ – 10369,32 ТЕҢГЕ
ОБЛЫСТАРҒА: 
6 АЙЛЫҚ БАҒАСЫ – 5406,06 ТЕҢГЕ, 1 ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ – 10812,12 ТЕҢГЕ

«Заң газеті» 

Жазылу индекстері:

Біздің басылымдарға «Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, «Қазпресс» 
ЖШС дүң гір шек тері және Алматы қаласын дағы «Дауыс» жүйесі 
ар қы лы жазы лу ла ры ңызға болады.

zanreklama@mail.ru

2. «Темірлан Мед+» ЖШС, БСН 180440026191, өзінің таратылатыны ту-
ралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Түркістан облысы, 
Ордабасы ауданы, Қажымұқан а/о, Темірлан ауылы, Қажымұқан көшесі, 345 
үй. Тел.: 8771-150-94-85.

4. «B-ZADA» ЖШС, БСН 180440027010, өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы облысы, Қарасай 
ауданы, Жандосов ауылдық округі, Жандосов ауылы, № 218 орам, 2113 үй, 
пошталық индекс 040915, тел.: 87759511536.

6. «TOP consulting» ЖШС Тарату комиссиясы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Рес-
публикасы, индексі 050000, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Құлагер» ықшамауданы, 14 
үй, 25 пәтер, ерікті түрде тарату туралы хабарлайды. Қазақстан Республикасының қолда-
ныстағы заңнамасымен және «TOP consulting» ЖШС-нің жарғысында бекітілген тәртіппен 
және мерзіммен тарату жүзеге асырылады. Кредиторлардың «TOP consulting» ЖШС-не 
талап-өтініштерін тарату комиссиясы осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 
күнтізбелік ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдайды: Қазақстан Республикасы, 
индексі 050000, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, «Құлагер» ықшамауданы, 14 үй, 25 пәтер.

7. «Астық сақтандыру компаниясы» АҚ (әрі қарай – Компания) 
2021 жылғы 28 қазаннан бері мәжбүрлі түрде таратылуда, Нұр-Сұл-
тан қаласы МАЭС-ның 22.09.2021 ж. шешіміне сәйкес, тарату өндірісі 
қозғалды. 

05.11.2021 ж. тарату комиссиясы компанияның кредиторлары-
ның талап-шағымдарын хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 күнтізбелік ай мерзім ішінде қабылдайтыны туралы мемлекеттік 
және орыс тілдерінде хабарландыру жариялады («Юридическая 
газета» және «Заң газеті). 05.01.2022 ж. Компанияның кредиторла-
рының талап-шағымдарын қабылдау бойынша жұмыстар аяқталды. 
07.04.2022 ж. Өкілетті орган кредиторлардың талап-шағымдарының 
тізімін және компанияның аралық тарату теңгерімін бекітті. 

Тарату массасын толықтыру шеңберінде 6 638 мың теңге сома-
сындағы дебиторлық берешек өндіріліп алында. Компанияның мүлкін 
сату жүргізілді. Компанияның кредиторларымен есептесу аяқталды. 

Қазіргі таңда компанияны тарату және тарату теңгерімі туралы 
жасалған есеп келісу үшін құзырлы органға жіберілді. Әрі қарай 
оларды сот арқылы белгіленген тәртіппен бекіту бойынша шаралар 
қабылданады. 

01.01.2023 ж. жағдайы бойынша, компанияның міндеттемелері 
860 944 мың теңгені, активтері 326 149 мың теңгені құрайды. 

Компанияның тарату комиссиясының жұмысы бойынша мына 
мекенжайға хабарласу қажет: Алматы қаласы, Байтұрсынов көшесі, 
122/22, тел.: 87018008311. 

9. «Дейтрон» ЖШС, БСН 220340015043, мекенжайы: Ақтөбе қаласы, Аста-
на ауданы, Бөкенбай батыр көшесі, 32 үй, корпус 1, 17 блок, 32 пәтер, өзінің 
таратылғанын хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай ішінде Ақтөбе қаласы, Бөкенбай батыр көшесі, 32 үй, к.1, 17 пәтер 
мекенжайы бойынша қабылданады.

12. «Build-design company RoSa» ЖШС (БСН 160640009958) өзінің ерікті 
түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдана-
ды: ҚР, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Шәймерден Қосшығұлұлы көшесі, 
19 үй, 14 кеңсе.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ

СУ ТАСҚЫНЫНА 
ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ

Алматы облысы ТЖД су тасқыны қа-
терінің алдын алды. 24 қаңтар күні сағат 
09:00-де оларға Қарасай ауданы Қаскелең 
өзені арнасының қатып қалып, су деңгей-
інің көтерілгені туралы хабар келген.

«ТЖД мамандары аталған мекенжайға 
барғанда ұзындығы 300 метрден аса-
тын мұз қатып, су деңгейінің көтерілгені 
анықталды. Өзен суының арнадан шығып, 
сел жүруін болдырмау үшін өзен арнасы 
мұздан тазартылды», – деп хабарлады 

облыстық ТЖД. Бұл жұмысқа Қарасай 
ауданы ТЖБ-ның 1 техникасы мен 2 қыз-
меткері, «Қазселденқорғау» мекемесінің 
2 техникасы мен 4 қызметкері, сондай-ақ, 
жергілікті атқарушы органдардың 2 қыз-
меткері, «Үшқоңыр суару» мекемесінің 2 
қызметкері жұмылдырылды. Өзен сағат 
12:20-да тазартылып,, су деңгейі төмен-
деген.

Е. КЕБЕКБАЙ,
 «Заң газеті»

ӘРТҮРЛІ

ЖАРНАМА

БІТІМ

ЖАҚСЫ ҮРДІС ЖАЛҒАСЫН 
ТАБАДЫ

ДЕНСАУЛЫҚ

28 ҚАҢТАРДА АЛМАТЫ ОБЛЫ-
СТЫҚ КӨПСАЛАЛЫ ЕМХАНАСЫ-
НЫҢ ДӘРІГЕРЛЕРІ ӘЙЕЛДЕРГЕ 
ТЕГІН ТЕКСЕРІС ЖҮРГІЗЕДІ.
 2023 жылдың 28 қаңтарында Қа-

зақстанның мемлекеттік онкологиялық 
ұйымдарында жатыр мойны обырын 
ерте анықтау және алдын алу бойынша 
Ашық есік күні өтеді. WhatsApp, Telegram, 
Facebook, Twitter, Әйелдер тегін кеңес 
алып, онкогинекологтардың тексеруінен 
өтуіне болады. Жасы мен тұрғылықты жері 
маңызды емес.

Ашық есік күні Онкологиялық ұйымдар-
да жатыр мойны обыры туралы ақпарат-
тандыру апталығы аясында ұйымдасты-
рылып отыр.

Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институты, мекен-

жайы: Алматы қаласы, Абай даңғылы 
№91 (Шәріпов көшесінің қиылысы). 
Уақыты: 09:00-13:00. Анықтама тел.: 8 727 
349 61 16.

«Алматы онкологиялық орталығы» 
ШЖҚ МКК, мекенжайы: Папанин көшесі 
220а, 1 қабат. Уақыты: 9.00-13.00. Тел.: 
+7(727)312-24-74.

Алматы облыстық көпсалалы емханасы, 
мекенжайы: Алматы қаласы, Роза Бағлано-
ва көшесі, 69а. Уақыты: 09.00-ден 13.00. 
Тел.: 8 727 227 52 96, 8 727 261 39 52,  
8 727 248 40 11, 8 728 248 58 24.

Жетісу облысы, Талдықорған «Облыс-
тық көпсалалы емхана», мекенжайы: 
Талдықорған қаласы, Абай көшесі №316. 
Уақыты: 9:00-14:00. Тел.: 40-10-55.

А.ҚҰРМАНҒАЛИ

5. «Jusan Property» ЖШС (БСН 180840030550) «First Heartland Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесі 
атынан жалғыз қатысушының 19.10.2022 ж. (хаттама №19/10/22-01) шешіміне сәйкес, жарғылық капи-
талдың азайтылғаны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Достық даңғылы, 248Б үй.

14. 2023 жылғы 22 ақпан сағат 11.00-де Қызылорда облысы, Сырдария аудары, Қоғалы-
көл ауылы, шаруашылық кеңсесінде «Жамбыл 2030» ЖШС (БИН 120440003786) құрылтайшы-
ларының (қатысушыларының) кезектен тыс жалпы жиналысы өтетіндігін хабарлаймыз. Күн 
тәртібіндегі мәселелер: 1. Кезектен тыс жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау; 
2. Серіктестіктің атқарушы органы - директорды сайлау.

«Жамбыл-2030» атқарушы органы

8. «ТрансОйл» СК» АҚ Қазақстан Республикасының «Қызмет-
кер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым 
оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» заңын және «Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің» 
22.06.2022 ж. №03-4-13/630 хатын орындау үшін қызметкер еңбек 
(қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалар-
дан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін және ол 
бойынша міндеттемелерін Астана қаласы, Мәңгілік ел көшесі, 30, 
«Astana Partners» БО мекенжайы бойынша орналасқан «МАК «ӨСК» 
АҚ-на табыстады деп хабарлайды. Байланыс тел.: 8(7172) 916333. 

15. «Айбынды жастар» Жастар қоғамдық бірлестігі (БСН 091240016577) 
өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы ха-
барландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: ҚР, Алматы обл., Ұйғыр ауданы, Шонжа ауылдық округі, Шонжа 
ауылы, Джувашев көшесі, 66 үй.

3. «N. Style» ЖШС (БСН 081040018722) өзінің жабылуы туралы хабар-
лайды. Шағымдар 2 ай ішінде хабарландырулар жарияланған күннен бастап 
қабылданады. Мекенжайы: ҚР, Ақтөбе қаласы, Әбілхайыр хан көшесі, 9-28.

10. «БҚО әкімі аппаратының шаруашылық басқармасы» ЖШС, 
БСН 010740002558, жарғылық капиталдың азайтылғаны туралы 
хабарлайды. Шағымдар 1 ай мерзім ішінде мына мекенжай бо-
йынша қабылданады: РК, БҚО, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев 
даңғылы, 179 үй.

11. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Оралмандарды бей-
імдеу және ықпалдастыру орталығы» КММ (БСН 080340002279) 
өзінің «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Сайрам мүгедек 
балаларды оңалту орталығы» КММ-не (БСН 140140026550) қо-
сылуы арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Түркістан 
облысы, Сайрам ауданы, Ақсукент а/о, Алаш ауылы, Б.Қыстаубаев 
көшесі, 5В ғимарат.

13. «HeartAsiaCredit» МҚҰ ЖШС (БСН 031140017263, өзінің қай-
та ұйымдастырылғаны, сондай-ақ, микроқаржы қызметін жүзеге 
асыруға 18.03.2021 ж. берілген №02.21.0038.М. лицензияның ерік-
ті түрде қайтарып алынғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Медеу ауданы, 
Барибаев көшесі, 43/10 үй, 44 кеңсе, телефон: 87019525659. 

16. Қызылорда облысы мамандандырылған ауданаралық эко-
номикалық сотының 20.01.2023 жылғы ұйғарымымен арызданушы 
«С.Сейфуллин Жер» ЖШС-не қатысты (БСН 041240001292) оңалту 
рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды.

ӘЙЕЛДЕР ТЕГІН 
ТЕКСЕРІСТЕН ӨТЕДІ

 «Медиация  туралы» заң Қазақстан Респуб-
ликасында медиацияны ұйымдастыру саласын-
дағы қоғамдық қатынастарды реттейді, оны 
жүргізудің қағидалары мен рәсімін және де 
медиатордың мәртебесін айқындайды. Даулар-
ды жеке қарсылық аясынан шығарып, мүдделі 
пікірталас шеңберіне көшіретін жаңа заңның 
арқасында соттарда қаралатын істердің саны да 
айтарлықтай азая түседі деп күтілуде. Өйткені, 
медиацияның мақсаты – аты айтып тұрғандай екі 
жақтың талабын қанағаттандыру арқылы даула-
рын тиімді жолмен шешіп, татуласуына, соттан 
тыс мәмілеге келуіне қол жеткізу.   

Медиацияны жүргізу кезіндегі дауды реттеу 
туралы келісім жазбаша нысанда жүргізіліп, оған 
екі жақ та қол қояды. Онда тараптар, даудың ны-
санасы, медиатор туралы деректер, сондай-ақ, 
екі жақтың уағдаласқан келісімінің шарттары, 
оларды орындау тәсілі мен мерзімі, жүзеге асы-
руға келмейтін салдарлар қамтылуы тиіс. Дауды 
реттеуді тараптар ерікті түрде келісімде көздел-
ген тәртіппен жүзеге асырады. 

Медиацияның тараптарға тигізер тиімділігі 
мен пайдасы және артықшылығы  бар. Бірін-
шіден, медиация  жолымен татуласудың нәти-
жесінде ажырасу азайды.  Екіншіден, сотқа 
мемлекеттік баж салығын төлеген тарапқа 
ақшасы қайтарылды. Үшіншіден, жылдар бойы 

қайтарылмаған қарыздар медиация тәртібімен 
өндірілді. Төртіншіден, дауласқан тараптар, атап 
айтқанда, ағайын-туыс, әріптестер, достар, көр-
шілер және ерлі-зайыптылар арасындағы жақсы 
қарым-қатынас сақталды. Сонымен қатар, уақыт 
пен қаражат үнемделеді.

Медиация – тараптардың осы талас-тартыста 
мүдделі емес үшінші тарап – медиатордың қаты-
суымен дауларды баламалы реттеу технологиясы 
нысандарының бірі болып табылады. Медиация 
процесі кезінде жанжалға қатысушы тараптар 
медиатордың білімі мен тәжірибесіне байланыс-
ты өз еріктерімен өзара тиімді шешімге келеді.

Медиацияны қолдану серіктестік байланыс-
ты берік етуге мүмкіндік туғызады, ұзақ әрі 
қымбатқа шығатын сот үрдісін болдырмауға 
жол ашып, іскерлік ақпараттың құпиялылығын 
сақтайды. 2022 жылдың 12 айында аудандық 
сотта медиатордың көмегімен 13 қылмыстық, 
96 азаматтық, 45 әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы іс тоқтатылып, екі жақ бір келісімге келіп 
татуласқан. Бұл жақсы үрдіс алдағы уақытта да 
жалғасын табады.

Аян АЛТЫНБАЕВ,
Жалағаш аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 

Медиация – дау-шарды баламалы түрде шешудің неғұрлым жұмсақ 
түрі болып табылады. Медиация процедурасы кезінде қайшылыққа тү-
сушілер бітімгердің тәжірибесіне, білімі мен іскерлігіне сүйене отырып 
өзара пайдалы шешімге келеді. Даудың түйінінің тарқатылуы – даула-
сушылардың өз ерік-жігеріне тікелей байланысты. Қазақы тілмен айт-
қанда, «Медиация» деген сөздің  мағынасын «екі  жақты татуластыру 
рәсімі»  деп түсінген дұрыс.
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ШЫТЫРМАН

Бұлар да өзіміз сияқты момын ха-
лық. Партия үкімі бәрімізге ортақ, – деді 
атқамінердің бірі. 

Жатжұрттықтар қазақтар қалай қа-
былдар екен деп жаутаңдай қарады. Сол 
кезде өзіне құшақ жая, күлімсірей қарсы 
алған халықты көргенде елжіреп кеткен. 
Көздеріне көлкілдеп жас келген. Қуаныш 
жасы. 

– Қош келдіңіздер! Сіздерге құшағы-
мыз әрқашан ашық. Қадамдарың құт-
ты болсын! – дескен қазақтар. Сонау 
шалғайдан темір вагонға сығылысып кел-
генде кең пейіл, жұмақ жердің тұрғын-
дарына тап боларын еш ойламапты. Қа-
зақтар баспанасынан орын беріп, бір үзім 
нанын бөліскенде кейбір меймандардың 
ет жүрегі елжірей түскен.

 
* * *

Ауылға ақшам жамырап түскен. Күн 
ұясына батып, қызыл шапақ шартарапқа 
тарыдай шашырап кетпейінше ауылға 
жетуді ойлаған малшы қой-ешкіні қасқыр 
шапқандай дүркіретіп, дүрліктіріп әкелді. 
Ауылға жете бере қозысы есіне түскен 
қой, маңыраған ақсақалды ешкі дауысы 
құлақ тұндырып, жұрт қақпадан көшеге 
қарай ағылды. Әркім өз малын отардан 
бөліп әкетіп, қораға қарай аяңдағанша 
ымырт үйірілді. Әдеттегідей жоғалған 
малды іздеу басталған. Ел-жұрт көр-
шілерінің қорасына кіріп кеткен қой-еш-
кісін іздеп келіп, «Е, осында екен ғой» 
десіп, малының аман-есен екеніне көз 
жеткен соң кері бұрылып жүре беретін. 
Ешкім екі кештің ортасында өз қорасына 
малын жетектеп апармайды. «Қайда ке-
тер дейсің? Таңертең қайта өріске бара-
ды ғой» деп өзін сабырға шақырады. Бұл 
өзі ауылдың айнымас заңындай болып 
кеткен. 

 Малы адасып кеткен соң он жасар 
Сырым да үй-үйді аралауға шыққан. Гет-
манның үйіне де келіп жетті. Шарбақтары 
түп-түзу, үйдің сырты түгел сырланған, 
есіктің алды тап-таза, алма ағаштары 
көлегейлеп тұрған әсем қақпадан дауыс-
таған. 

– Гетман аға, бөтен мал жоқ па? 
Ешқандай жауап болмаған. 
– Гетман аға! Гет-ман а-ға! – деп 

дауысын созыңқырады бала. «Үлкен кісі 
естімей қалды ма?» деген оймен Сырым 
қақпа ішіне кірген. Маңайда үрген ит 
көрінбеді. «Несіне қорқам, қолымда 
таяғым бар емес пе?,– деп ойлады ол, 
– әрі ауылдың шәңкілдеуік қандендері 
болмаса, жалқау төбеттері басын көтер-
генімен, орнынан тапжылмай, ұйқысы-
рап жатады. 

Сырым сырты торкөз сымтемірмен 
қоршалған қораның ар жағындағы қой- 
ешкілерге көз салған. Іле-шала жүзі 
жылып сала берген. Бұлардың екі ешкісі 
осында түнеп қалсын деді. Баланың 
көңілі жайланып, кері бұрылды. Сырты 
жұмыртқадай ұзыншақ сарайдың ал-
дынан өтіп бара жатыр еді, құлағына 
бір бейтаныс дауыс келді. Жел соққан 
соң сарайдың есігі ашылып қалыпты. 
Атам «Күн батарда далаға шықпаңдар, 
жын-шайтан өріп жүреді» деуші еді, 
құлағыма естілген шығар деп ойлаған. 

– Ыр-ррр, ыр-ррр!
Бала жалт қарады. Беймәлім дауыс 

тұп-тура сарайдың ішіндегі, жан-жағы 
цементпен құйылған, қақпағы ашық, 
терең жертөледен шығып жатыр екен. 
Сырым оқыс дауысқа таңданып: «Гетман 
аға түлкі, не қасқырдың балаларын асы-
рап жүр ме? Көрейінші, не асырап жүр-
генін?» деп балалық қызығушылықпен 
табалдырықтан ілгері аттаған. Өзіне 
тақаған адам иісін сезді ме, жертөле 
түбінен қорқынышты дауыс қайта сы-
ртқа естілді.

– Ыр-ррр, ыр-ррр!
Бала қолындағы таяғын мықтап қыса 

түскен. Бұл кезде дала қара жамылып 
бара жатыр еді. Көз байланар сәт те 
таяп қалған. Есіктен жертөле ішіне 
әлсіз, көмескі сәуле бойлайды. Сырым 
жертөленің төрт бұрышты ауызына бір 
қадамдай қалғанда кілт тоқтап қалған. 
Жүрегі дүрсілдей жөнелді. Сонда да 
қызығушылығы жеңіп, таяғын алға озды-
рып, басын төмен салбыратып, жертөле 
ішіне қарады. 

– Ыр-ррр, ыр-ррр! Уау-уау!
Кенет жертөле ішіндегі бейтаныс бір 

құбыжық жоғары қарай шапшып, тұра 
ұмтылды. 

– Мама! Ойбай! Кет әкең! – Сы-
рымның құлын дауысы естілген. Бала 
бүкіл денесімен кері серпілді. Денесіне 
қарақұрт өрмелегендей жиіркеніп, тітір-
кеніп кетті. Жүрегі кеудесіне сыймай 
атқақтады. Артына бұрылып қарамастан 
үйіне қарай жүгіре жөнелді. 

 Сырым жүрегі алып-ұшқан бойда 
үйіне алқынып жеткен. Шәй сораптап 
отырған Ержан әкесі үйге жүгіріп кірген 
баласын жақтырмай, дауыс көтерген.

– Әй, не болды?! Мал табылды ма? 
– деді. Ентігін баса алмай отырған бала 
әрең тіл қатты.

– Гетман... Гетман аға...
– Не болды? – деді әкесі кесені асығыс 

дастарқан үстіне қоя салып. Шәй құйып 
отырған шешесі де оқыс қараған. Екі 
кештің ортасында көрші қайғылы жағдай-
ға ұшырып қалған шығар деген оймен 
шошына. 

– Гетманға не болды? – деді Дәния 
шешесі сұраулы жүзбен.

– Ағаны көргем жоқ. Ешкілер сол үй-
дің қорасында екен. 

– Онда неге үйге алып-ұшып келдің? 
Не боп қалды?

– Гетман ағаның үйінде... Жоқ, 
жертөлесінде...

– Білмеймін. Бірдеңе бар. Ырылдай-
ды. Түрі сұмдық қорқынышты. 

– Қасқыр, түлкінің балалары шығар.
– Жоқ, басқа бірдеңе. Маған тұра 

атылғанда қолдарын көрдім. Тура 
адамдікіне ұқсайды. 

– Сен не деп сандырақтап кеттің? 
Адамы несі, маймылды да шұңқырға қа-
мап ұстамайды. Көзіне жын көрінгеннен 
сау ма? Сен сатқақ, біреудің жертөлесін-
де нең бар?!

 Осы кезде есік ашылып, Сырымның 
атасы Сарқытбай кірген.

– Е, менің немерем не бүлдіріп қой-
ды? Дауыстарың далаға шығып жатыр 
ғой, түге. 

– Мына баланы ұшықтамаса бол-
майды. Шұңқырдан адамға ұқсас бір 
құбыжық көрдім дей ме? – деді әкесі.

– Тфә-тфә, – деді атасы немересінің 
басынан сипап, бауырына басты. 

Сырымның бойын әлі қалшыл билеп 
тұрған еді. Бес-алты қадам аттады да, 
темір төсекке жата кетті. Өзін сабырға 
жеңдіргісі келді. Бірақ жас жүрегі дүр-
сілдей соғып, еркіне бағынбай барады. 
Денесі қалш-қалш етеді. Жаңа көрген 
сұмдық ойынан еш кетер емес. Әке-ше-
шесі асқа шақырып еді, тәбеті тартпады. 
Атасының ескі күртешесін жамылып ұй-
ықтап кетті. 

 Таңертең өріске ағылған жұрт Сы-
рымның көргенін сөз еткен. 

– Өзі қайда? Не көргенін баланың 
өзінен сұрайық та? – десті күмәнді ойға 
шырмалған жұрт. 

– Бала шошынып, ауырып қалды. 
Бүгін сабаққа да бармады, – деді Ержан. 

– Сонда не көріпті?
– Түр-тұлғасы адамға ұқсайтын бір-

деңе дейді. Ырылдайды екен. 
Бұл әңгіме бүкіл ауыл жұртының 

құлағына жетті. 
– Ойбай, адамы несі?! Бекжанның 

баласы болып жүрмесін, – десті халық. 
 Жұрт жиылып, өзара күбірлескен. 

Ақыры бір байламға келіп, Гетманның үй-
іне бет алған. Бұл кезде күн найза бойы 
көтеріліп қалып еді. Көшеден ентелей 
кірген шақырусыз қонақтарды көргенде 
күншуақта шылым шегіп отырған Гетман 
орнынан өре түрегеліп, алдынан әбжы-
лан шыққандай абдырап қалған. Жұбайы 
Галя бақилық болғалы үйіне мұнша қонақ 
келіп көрген емес. Бекжанның туысы Фа-
зыл бастаған топ селсоқ амандасқан соң 
келген шаруасын айтқан. Жандарында 
милиция өкілі бар.

– Жертөлеңізді көрсетіңіз, – деді 
құқық қорғау иесі. 

– Не... Не іздеп жүрсіздер? – деп сан-
дырақтады Гетман. Жұртты ілгері жібер-
меуге тырысқан. Фазыл алға өршелене 
басып, сарайдың алдына келген. 

– Аш есікті! – деп зекіді. 
– Ашылмайды бұл есік. Кілтін жоғал-

тып алғам. Сендерге не керек? Менің 
үйіме неге рұқсатсыз кіріп, дауыс көте-
ресіңдер?! Мен сотқа шағымданам, – деді 
сасып, не істерін білмей абдырап. Өне 
бойы дірілдеп кеткені дауысынан анық 
байқалған.

– Міне, мілисаны ертіп келдік қой, 
осыған арыз-шағымыңды айта бер, – деді 
жұрт.

– Гетман, сенің жертөлеңнен балалар 
бір күдіктіні көрдік деп отыр. Егер ештеңе 
жоқ болса, несіне қорқасың? Ішінде еш-
теңе жоқ екенін көрсет, – деді милиция. 

– Айттым ғой, кілті жоғалып қалған 
деп! 

– Сен үйіңде біреуді жасырып отырған 
шығарсың. Мүмкін, түрмеден қашқан 
қылмыскер шығар. Кәні, есікті аш! – деді 
құқық қорғау өкілі. 

– Есікті бұзыңдар! – деді Фазыл. Жұрт 
алға ұмтылды. Милиция аузын ашып үл-
гермеді. Ашуға булыққан жұрт құлыпты 
жерде жатқан шомбал таспен бір пер-
генде құлыптың аузы аңқиып сала берді. 
Гетманның жүзі сұп-сұр болып кетті. 
Фазыл есікті жұлқи ашып, ішке енген. 
Осыны күткендей жігіттердің бірі жертөле 
ішіне сіріңке жақты. 

– Ыр-ррр, Ыр-ррр!
– О, әкең! – Фазыл мысықша кері 

серпіліп, есік аузында кірерге тесік тап-
пай тұрған Гетманның бет-жүзін ауыр 
соққысымен салып өтті. Анау ұшып түсті. 
Сірә, мұндай соққы алам деп ойламаса 
керек, жерден атып тұрып, қаша жөнел-
ді. Соңынан милиция қуа жөнелген.

Жертөле ішіне мол жарық түсті. Жі-
гіттердің біреуі төменге саты сырғытып, 
Фазыл ішке еніп, балаға жақындай берді. 

Аяқ астында үймеленіп қалған, иісі мұрын 
жарған иттің нәжісіне мән берген жоқ. 

– Ыр-рр, ыр-ррр! Уау! Уауф!
– Бектас, қорықпа! Бұл мен ғой... 

ағаң... Фазылмын. Таныдың ба?
Жарты жылға жуық жертөле ішінде 

күшіктермен бірге тамақ ішіп, дәрет 
сындырып, итше үріп үйренген, жабайы 
болып кеткен бала санасының түкпірінде 
бір жылы, жағымды дауыс жаңғырған. 
Иесін танитын ит секілді, төрттағандап 
жүрген бала бұл дауысты қайдан, қашан 
естідім дегендей елігіп, жалт бұрылды. 
Таныс бейнені көріп, тіл қатты:

– Ыр-ррр! Уау, уауф!
– Байқұс бауырым-ай! Сені мұндай 

күйге жеткізген адам емес, нағыз хайуан 
екен. Хайуаннан садаға кеткір, Гетман! – 
деп Фазыл бір сыбап алды. – Кел, келе 
ғой! Қорықпа! Саған тиіспеймін! 

 Фазыл балаға күлімсірей қарап, қос 
қолын жақындата түсті. Көптен бері 
адамдармен араласпаған бала қорыққан 
иттей үрпиісіп, аянышты көздері мөл-
дірей, бұрышқа тығыла түсті. Өзіне тақап 
қалған қолды тістеп алмақ болған ба-
ланы Фазыл шап беріп, құшақтай алды. 
Іле-шала үстінен жағымсыз иіс мүңкіп 
сала берген. Қақпанға түскен қасқырдай 
аласұрған бала жұлқынып, өзін қатты 
қысқан құшақтан ажырағысы келген. 
Адам денесінен тараған жылылық бойын 
баураған. Фазыл баланы сыртқа алып 
шыққанда жұрттың бәрі жағасын ұстаған. 
Бектас сүп-сүйкімді, торсық шекелі бала 
емес, шашы жалбырап кеткен, тырнағы 
сояудай, үстіне жүн шыға бастаған, жа-
байы адамнан аумай қалған. Көзін күн 
сәулесі қарыған бала мазасызданып, 
жұлқына береді.

 «Астағфиралла!» дескен жұрт. «Жа-
уыз-ай, кіп-кішкентай баланы қараңғы 
шұңқырға иттермен бірге қамап, азап-
тағанын қарашы! Осындайлар қалай жер 
басып жүр екен? Мұндайлардың көзін 
құрту керек. Гетман қайда? Ол жауызды 
үрім-бұтағы, қандастарымен бірге ауыл-
дан аластау керек!

 Бүкіл ауыл жауға қарсы шапқан-
дай өре түрегелген. Сұмдықты естіген 
үлкен-кіші жағасын ұстаған. Бұл хабар 
баласын жоғалтып, жоқтап отырған әке- 
шешеге, шал-кемпірге де ауыр тиген. Әу-
елі сенбеген. Үй іші тегіс есін жия алмай, 
есеңгіреп қалған. 

– Не дейт! Сен не айтып тұрғаныңды 
білесің бе? – деді Бекжан. Қара бұлттай 
түнеріп, екі беті ашудан бозарып сала 
берген. 

– Өз қолыммен ұстап алдым сілімтікті! 
Милициямен барып, жертөледен тауып 
алдым бауырымды! – деді Фазыл.

– Оңбаған! Көрші болмай, көрге кір-
гір! Оңдырмаймын, өз қолыммен жайра-
там! – деді Бекжан қаны басына шауып. 

– Немерем! Немерем қайда? – деп 
жанұшыра айғайлады қос қария. 

– Қорықпаңыздар! Немерелеріңізді 
алып келдім. 

Фазыл ауыз үйден шашы жалбырап, 
үсті-басынан қолаңсы иіс мүңкіген қара-
домалақ баланы көтеріп кірді. 

– Құлыным! Ботақаным! Келдің бе, 

әйтеуір! – деген ана баласын қапсыра 
құшақтай алды. Көзінен жас ыршып 
шыққан. 

– Қарғам-ау! Ботақаным-ау! Айна-
лайын, сені де көретін күн бар екен-ау! 
Кел, келе ғой, – деп қос қария еміреніп, 
құшағын жайды. 

– Ырр-ырр! – Иттермен өскен бала ай-
бат шегіп, анасының құшағында бұлқын-
ды. 

– Бектас, мен ғой... мен.. анаңмын 
ғой. Танымай қалдың ба? 

 Құлағының түбіне ертеректе естіген 
жағымды, майда дауыс келді. Дереу тын-
ши қалған. 

– О, тоба! Мына қарғыс атқыр, неме-
ремді ит қылып жіберіпті ғой, – деп кейіді 
қос қария. 

 От маздаған жылы үй баланың ұйқы-
сын келтірген. Арада сүт пісірім уақыт өт-
кенде баланы суға түсіріп, шашын алды. 
Үстіне таза киім кигізді. Бірақ бала көпке 
дейін ит құсап үруін қоймады. 

– Сенің не жазығың бар еді. Сорлап 
қалдық қой. Сорлатты ғой, қайырымсыз-
дар! Қазір жанымда итше үрмей, апа 
деп еркелеп отырар ма еді? Құдай-ау! 
Қайтейін енді! –деді кемпір. Көз жасы 
қарияның ақ сақалынан домалап тамшы-
лап тұрды. Үй ішіндегілердің бәрі боздап 
сала берді.

* * *
...Сол күні ауыл ортасынан қолына 

кісен салынып, милиция жетектеген Гет-
манды жұрт ала көзімен ұзатып салды. 
Ауыл тегіс ашуға булығып, кімге соқтыға-
рын білмей, аласұрды. 

– Жиырма төрт сағат ішінде көшіп 
кетпесеңдер, түгел бауыздаймыз, – десті. 
Момын халықтың қолдарына балта, аша, 
тіпті кейбірі мылтық ұстап, дүр етіп кө-
терілгенін көрген Гетманның қандастары 
тегіс көшуге асығып, еріксіз жүктерін буа 
бастады. 

– Гетман, құдайы көрші едік, балам-
ды сонша неге қорладың? – деді қария 
өкпелі күйде. Тісі-тісіне тимей дірілдеп, 
қолындағы балдағы қалтырай берді. Бек-
жан тістеніп, алға ұмтылған. Күн астында 
тотыққан жүзінен ашудан түтіге түскен. 
Жанындағы екі ағайыны қос қолынан 
ұстап, ілгері жібермей қойды. Қолдары 
қарысып қалса да, алға өршелене түсті.

– Гетман! Хайуан! – деді Бекжан. Қыл-
мыскер мойын бұрған.

– Жауыз! Менің баламда не әкеңнің 
құны бар?! 

– Сен менің итімді өлтірдің. Балаң 
итімнің орнына ит болды, – деді Гетман 
шімірікпестен.

– Сен нағыз ит екенсің. Иттен садаға 
кеткір!

 ***
Бекжанның есіне көктемдегі оқиға 

түскен. Баласы көшеде ойнап жүргенде 
Гетманның иті баланы қауып алған. 
Басқа балалар да итке таланды. Бекжан 
көршісіне «Итіңді байла, итің қабаған, 
балаларды жазым етер» деп талай 
ескерткен. Ең соңғы рет аяғына сойдақ 
тісін батырып, кірш етіп тістегенде ба-
ланың бақырған ащы дауысы маңайға 
жайылған. Бекжан дастарқан үстінде 
шәй ішіп отырған кесесін қоя салып, сы-
ртқа атып шыққан. Сол кезде баласының 
аяғын оңдырмай тістеп жатқан итті көзі 
шалды. Бар пәрменімен жүгіріп келіп, 
ажыратпақ болғанынан нәтиже жоқ. Ит 
өзіне өршелене, арсылдай ұмтылды. Қо-
лымен қағып жібергенде қайта секірді. 
Амалы қалмаған бұл өршеленген итке 
жуан жұдырығын сілтеп, ауыр соққымен 
қарсы алған. Ит қаңқ етіп, қайта ар-
сылдай жөнелді. Бірақ қайта секіруге 
батылы бармады. Бекжан денесімен ба-
ласын қорғай берді. Қараса, баласының 
аяғынан қан саулап тұр екен. Иттің өткір 
тістері сан етіне кіріп, қатты жарақаттап-
ты. Бектасты көтеріп, үйге кірді. Бала-
сының күйін көрген ана байқұс шошып 
кеткен. Дереу шалбарын шешіп, аяғын 
дәкемен таңа бастады. Бұл кезде Бекжан 
қолына қос ауыз мылтығын алып, далаға 
қайта шыққан. «Құтырған ит! Көрсетем 
мен саған! – деп өзіне қарай айбат шек-
кен итті маңдайдан көздеп, атып жібер-
генде ит жантәсілім етті. 

 ...Бұл кезде қолына кісен салынған 
Гетманды милиция көлігіне отырғызып 
жатқан еді. Бекжанның есіне хакім Абай-
дың «Күшік асырап ит еттім...» деген 
өлең жолдары еріксіз орала кетті. Көз 
алдында Гетманның сұлбасы қабаған 
итке ұқсап кеткен.
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