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ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне жол жүрісі мәселелері бойынша 

�згерістер мен толықтыру енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң-
на м а лық актілеріне өзгерістер мен толықтыру 
енгі зілсін: 

1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Респуб-
ли касының Əкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Пар-
ламентінің Жаршысы, 2014 ж., №18-І, 18-ІІ, 
92-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; №24, 
145, 146-құжаттар; 2015 ж., №1, 2-құжат; №2, 
6-құжат; №7, 33-құжат; №8, 44, 45-құжаттар; №9, 
46-құжат; №10, 50-құжат; №11, 52-құжат; №14, 
71-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; №19-
І, 101-құжат; №19-ІІ, 102, 103, 105-құжаттар; 

(Соңы 2-бетте)

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

2007 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Грузия 

Үкіметі арасындағы Халықаралық 
автомобиль қатынасы туралы келісімге 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы

2007 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Грузия Үкіметі 
ара сын дағы Халықаралық автомобиль қатынасы 
тура лы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгі-
зу туралы 2019 жылғы 15 мамырда Нұр-Сұл тан да 
жасалған хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 ақпан
№ 2-VIІ ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасы мен 
Халықаралық қаржы корпорациясы 

арасындағы Қазақстан Республикасында 
офистер құру және олардың қызметі 

туралы келісімді ратификациялау 
туралы

2020 жылғы 28 қаңтарда Нұр-Сұлтанда 
жа салған Қазақстан Республикасы мен 
Халық аралық қаржы корпорациясы 
арасындағы Қазақ стан Республикасында 
офистер құру жəне олардың қызметі туралы 
келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 ақпан
№ 3-VIІ ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің ядролық 
авария немесе радиациялық авариялық ахуалдың 
туындау жағдайына дайындықты және олардың 

зардаптарын жою кезіндегі �зара к�мекті 
қамтамасыз ету бойынша �зара іс-қимылы 
туралы келісімді ратификациялау туралы

2018 жылғы 2 қарашада Астанада жасалған 
ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің ядролық авария 
немесе радиациялық авариялық ахуалдың туындау 
жағдайына дайындықты жəне олардың зардаптарын 
жою кезіндегі өзара көмекті қамтамасыз ету бойынша 
өзара іс-қимылы туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 ақпан
№ 4-VIІ ҚРЗ

Ендігі үміт – екпеде

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғыз 
Республикасының Президенті Садыр Жапаровпен телефон 
арқылы с�йлесті, деп хабарлады Президенттің баспас�з 
қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қырғызстан 
Президентімен сөйлесті

Қырғыз тарапының бастама-
сымен Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қырғызстан Президенті Садыр 
Жапаровпен телефон арқылы 
сөйлесті.

Мемлекет басшысы ұлықтау 
рəсі мінің сəтті өткенін атап 
өтіп, Садыр Жа па ровты Қырғыз 
Республикасының Пре  зи денті 
болып сайлануымен тағы бір 
мəрте құттықтап, бауырлас қыр-
ғыз хал қының өркендеуі мен 
игілігі жо лындағы жауапты 
қызметіне сəттілік тіледі.

Тараптар достыққа, тату көр-
ші  лік ке жəне стратегиялық əріп-
тес  тік ке құрылған қазақ-қырғыз 
қаты  нас тарының беріктігін 

нақтылап, екіжақ ты ық пал дас-
тықты жаңа деңгейге көтеру 
мақсатында бірлесіп белсенді 
жұмыс істеуге дайын екендерін 
растады.

Садыр Жапаров Қазақстан 
Прези дентінің ізгі тілегіне 
алғыс айтып, қызметке кірісуіне 
о р а й  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың құттықтау хат 
жі бергені үшін ризашылығын 
біл дірді.

Əңгімелесу барысында ал-
дағы уақыт тағы жоғары дең-
гейдегі кездесу лердің кестесі, 
оның ішінде, қырғыз көш бас-
шысының Қазақстанға сапары 
талқыланды.

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

РЕСМИ

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ

«Көлеңкелі экономика»: 
Тежеудің жолы – 
таңбалау

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан 2025 жылға қарай «к�леңкелі экономиканың» 
үлесін 15 пайызға дейін т�мендетуге ниетті. Бұл туралы 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жуырда �ткен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында мәлімдеген болатын. Ал «к�леңкелі 
экономиканы» тежеудің бір жолы – тауарларды таңбалау. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фархат ҚАЙРАТҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Мемлекет басшысы был-
тыр салықтық жəне кедендік 
түсімдердің сомасы 2019 жыл-
мен салыстырғанда 18 пайызға 
қысқарып, 65 пайызды құрағанын 
атап өтті. Бұл жалған деклара-
циялаумен тікелей байланысты. 
Пандемия мен локдаун кезінде 
Қазақстан-Қытай шекарасының 
өзінде дəл осыған қатысты 50 
мың факті тіркелген. 

«Көлеңкелі экономика» 
бюджеттің салықтық түсімдерден 
қағылуы ғана емес. Бұл – 
отандық өнеркəсіпке, халықтың 
ден саул ығына ,  қоршаған 

ортаға тікелей төнген қауіп. Ел 
билігінің бұған ерекше назар ау-
дарып отырғаны да сондықтан. 
Президенттің Қаржылық монито-
ринг агенттігін құру туралы қадамға 
баруының астарында да дəл осын-
дай маңызды міндет жатыр. Өткен 
аптада ғана жаңа агенттіктің басшы-
сы Жанат Элимановты қабылдаған 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
«көлеңкелі экономикаға» қарсы 
іс-қимыл жөніндегі жұмысты 
күшейтуді, бұл ретте бизнесін 
адал істеп отырған кəсіпкерлердің 
мүддесін қорғауды жəне олардың 
жұмысына жөнсіз араласуға жол 
бермеуді тапсырды.

(Соңы 6-бетте)

КӨКЕЙКЕСТІ

Балдырған шақтан
болашақты барласақ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ұрпағымен мыңжасайтынын ұғынған адамзат қай заман-
да да болашағы болатұғын балалардың қамын ойлап күн 
кешкен. Осы идеология әр мемлекеттің саясатында к�рініс 
табады. Соның бір айғағы, қазірде дамыған елдер мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытуға ерекше к�ңіл б�леді. �йткені 
барлық білім беру жүйесінің іргетасы, бұлақтың бастауы 
– балабақшада. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––
Кеше ел к�лемінде ерікті 
түрде екпе салу бастал-
ғаны белгілі.  Елор да-
дағы №6 қалалық емха-
нада Денсаулық сақтау 
вице-министрі – Бас мем-
лекеттік санитар дәрігер 
Ерлан Қиясов пен Ден-
с а у л ы қ  с а қ т а у  в и ц е -
министрі Ажар Ғиният 
коро на вирусқа қарсы вак-
цина салдырды. Вице-ми-
нис трлерге ресейлік «Спут -
ник V» вакцинасы егілді. 
Егуден бұрын олар тек-
серуден �тті және вак ци-
наға қарсы к�рсетілім жоқ 
екені анықталды.
––––––––––––––––––––

Рауан ҚАЙДАР,
«Egemen Qazaqstan»

Сонымен бірге дəрігерлер 
вакциналаудан кейін қандай 
сақтық шараларын ұстану керегін 
түсіндірді жəне егуден кейін ви-
це-министрлер емханада жарты 
сағат дəрігерлер бақылауында 
болды.

«Мен үнемі вакцина аламын. 

Бұл – ең тиімді қорғаныс құра-
лы, сондықтан вакцинаға қол 
жет кізген алғашқы елдердің бірі 
болғанымызға қуануымыз ке-
рек. Жеке өзім вакцина арқылы 
медицина мамандарын, тұтас 
халықты қорғай алатынымызға 

сенемін. Ресейлік, қазақстандық 
вакциналарға келсек, барлық 
вакцинаның қорытындысы бір 
– ағзада коронавирус инфекция-
сына қарсы иммунитет/антиде-
нелер пайда болады. Вакцина 
саларда еш уайымдаған жоқпын. 

Өйткені мен дəрігермін жəне 
вакциналық препараттардың 
артықшылықтары мен кері 
əсерлерінен хабардармын», деді 
А.Ғиният.

(Соңы 4-бетте)

Айдана 
ШОТБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Қазақстан да соңғы онжыл-
дықта мектепке дейінгі ұйымдар 
санын көбейтіп, 3-6 жастағы ба-
лаларды толықтай дерлік (98 
пайыз) балабақшамен қамтыды. 
Бірақ ата-аналар əлі де мектеп-
ке дейінгі ұйымдардан орын 
таппай жүр. Неге? Себебі 
1-3 жастағы кішкентайларды 
балабақшамен қамту көрсеткіші 
50 пайызға да жеткен жоқ.

Бас басылым бетінде өткен 
ай дың 20-сы күні жарияланған 
«Бала бақшаға 2 жастан барса...» 

деген мақаламызға дəл осы 
мəселе ар қау болған еді. Онда 
біз көп балалы ананың 1,5 жа-
сар баласынан жұмысқа шыға 
алмай отырғанын, мемлекеттік 
балабақшалардың əдетте 3 жас-
тан бастап қабыл да й тынын, 
ал жекеменшік мектепке де-
йінгі ұйымдарға беруге сапа-
сына сенімсіздігі себеп еке нін 
жазғанбыз. Бəрінен бұрын бала-
ның тəрбие мен білім беретін 
ұядан ертерек, анығы 3 жасқа 
дейін орын алуы – бəсекеге қабі-
летті буынды қалыптастырудың 
бірден-бір анық жолы. 

(Соңы 10-бетте)

Әрбір жеңіс – 
тәуелсіз 
Қазақстанның 
жетістігі

3-бет

Үнсіз 
үңгір 

8-бет

Кеңшілік 
ақынның 
арманы

11-бет

КИНО

Бағы тайған 
балалар фильмі

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
К�птен к�зіміз шалмағаннан кейін болар, осы күні к�гілдір экран-
нан балалар фильмін іздемейтін халге де келген екенбіз. Себебі 
«балалар фильмі» деген с�здің �зі ескірген кеңестік атау-термин-
дер қатарында зияннан бас қа пайдасы жоқ сала секілді бізден 
әлдеқашан алыстап кетіпті. Қателеспесек, «қазір балалар фильмі 
жоқ, бар болған күннің �зінде олар оны к�рмейді» деп даурығып, 
дабыл қағып келе жатқанымызға ширек ғасыр уақыт қа таяды.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Айгүл АХАНБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Бірақ телефонға телміріп, он-
лайн өмірдің дəмін алған балалар 
өздері туралы фильм түгіл, теле-
дидар қарауды да қойған қазір. 
Себебі қала, дала баласы жап-
пай қызығып, жабыла көретін 
қызық жоқ онда. Қызықтың бəрі 
телефонда тұр. «Мүмкін қазір 
шетелдік анимациялық фильмдер 
көп болғаннан кейін де, бала-
лар фильмі жоқ болған шығар» 
деген де ой туады. Ал ол муль-
тфильмдерге бала түгіл, ересек 
көрерменнің өзі екі минут көз 
салса жетіп жатыр, елігіп, иіріміне 
қалай батып бара жатқанын білмей 
де қалады. Əйтсе де тек үлкен 
экрандағы балалар фильмі ғана 

бере алатын əсерді анимефильм 
толықтай бере ала ма? 

Аяқ астынан ұлттық кинема-
то гра фияның көшбасшы фильм-
дерінің қата рындағы «Менің 
атым Қожа» бастаған балалар 
кино туындысының тізімін бар-
лай қарап шығудың мүмкіндігі 
туып қалды. «Қазақфильм» қоры-
тындылаған мəліметке қарағанда, 
бүгінде алпысқа аяқ басып, ақсақал 
жасына жетіп қал ған «Қожа» 
экранға шыққан 1963 жыл дан ба-
стап 1990 жылға дейінгі жиыр ма 
жеті жылда А.Қарсақпаев бас-
таған Қ.Қасымбеков, Ш.Бей сем -
баев, В.Пұсырманов, Б.Шма нов, 
С.Райбаев секілді режиссерлер 
тұп-тура 18 фильм түсір ген екен. 

(Соңы 12-бетте)
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаев қорының жанындағы �лемдік экономи-
ка және саясат институты (�ЭСИ) алаңында �ткен Мәжіліс 
сайлауының қорытындысы мен Қазақстанның партиялық 
алаңының даму бағдарын талқылауға  арналған онлайн-кон-
ференция �тті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан халқы Ассамблеясы «Медиация туралы» заңға – 10 
жыл, Қазақстан халқы Ассамблеясының медиациясына 5 жыл 
толуына орай онлайн д�ңгелек үстел ұйымдастырды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Палата Т�рағасы Мәулен �шімбаевтың т�рағалық етуімен Бюро отырысы 
�тті, деп хабарлады Сенаттың баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сенат Т�рағасының орынбасары Асқар Шәкіровтің т�рағалық 
етуімен Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің мүшелері сыртқы саясат мекемесінің �кілдерімен 
кездесіп, Қазақстанның дипломатиялық қызметін дамытудағы 
құқықтық мәселелер мен басымдықтарды талқылады, деп ха-
барлады Сенаттың баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Парламент Сенатының Т�рағасы Мәулен �шімбаев фейсбук әлеуметтік 
желісінде «Egemen Qazaqstan» газетін құттықтады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Бүгін қазақ баспасөзі, жалпы, ұлттық 
журналистика үшін айрықша күн десек, 
артық бола қоймас. Себебі, дəл бүгін 
ел газеті «Егеменнің» отыз мыңыншы 
нөмірі жарық көріп отыр. Осы бір мерейлі 
межемен егеменқазақстандықтарды шын 
жүректен құттықтаймын!

Ғасырлық шежіресі бар бас басы лым-
ның əр нөмірі ұлт тарихының бір парағы 
деуге болады. Отанымыздың барлық 
жетіс тігі мен жеңісі, қоғамдағы өзекті 
мəсе лелер, елдің күнделікті тыныс-тір-
шілігі газет беттерінен бір сəтке де қалыс 

қалған емес. Алаш арыстарының жəне 
Ғабит Мүсірепов, Шерхан Мұрта за, Əбіш 
Кекілбайұлы сияқты қазақ тың біртуар 
қайраткерлерінің қолтаң басы қалған ба-
сылым, шын мəнінде, «ха лық тың көзі, 
құлағы һəм тілі» ретінде өз міндетін үлкен 
абыроймен атқа рып келеді. Əдебиетіміз 
бен мəдениеті мізді, ұлттық руханияты-
мыз бен асыл құнды лық тарымызды жəне 
білім мен ғылымды дəріптеу жолында да 
«Егеменнің» орны бөлек.

Бүгінгі санда мыңыншы, бес мы ңын-
шы, он мыңыншы жəне жиырма мы ңыншы 

нөмірдің қалай шыққаны туралы деректі 
материалдар берілген екен. Шер ағаңның 
басшылығымен жа рық көрген жиыр-
ма мыңыншы нөмір тəуел сіздікке үш ай 
қалғанда, яғни 1991 жылғы қыркүйекте ба-
сылса, отыз мыңыншы нө мір азаттықтың 30 
жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Мұның 
өзі ерекше атап өтер лік жайт.

Қазіргі таңда Дархан Қыдырəлі бас-
таған бас басылым «қазақ баспасөзінің 
қара шаңырағы» дейтін брендті абы-
роймен сақтап келеді. «Егеменнің» осы 
биіктен төмендемей, беделі одан əрі арта 
беруіне тілектеспіз. Газет атына заты 
сай болып, егемендігіміздің еңселі бо-
луына өз үлесін қоса берсін», делінген 
құттықтауда.

Депутаттар 2021 жылғы 4 ақпанда 
өтетін Сенаттың алдағы отырысының 
күн тəртібін талқылады.

Сенаторлар «Қазақстан Респуб ли-
касының кейбір заңнамалық актілеріне 
ғылым мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заң 
жобасын қарайды. Құжат іргелі зерттеу-
лермен қатар қолданбалы ғылыми зерт-
теулерге мемлекеттің назарын күшейтуді 
көздейді. Сондай-ақ ғылыми жəне 
ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
коммерцияландыру мүмкіндігі пайда 
болады.

Депутаттардың қарауына «Қазақ-
стан Республикасының кейбір заңна-
малық актілеріне Каспий теңізінде 
қызметті жүзеге асыруға байланысты 
мəсе лелер бойынша өзгерістер мен 
толық тырулар енгізу туралы» заң жоба-
сы да ұсынылатын болады. Құжаттың 
негізгі мақсаты заңнаманы Каспий теңізі-
нің құқықтық мəртебесі туралы кон-
венцияның ережелеріне сəйкес келтіру 
болып табылады.

Сенаторлар сонымен қатар Мəжі ліс-
тен келіп түскен бірқатар заң жобаларын 
тұрақты комитеттерге бөліп берді.

Жүздесуде Сыртқы істер 
министрінің бірінші орынбаса-
ры Шахрат Нұрышев «Қа зақ-
стан Республикасының дипло-
матиялық қызметі туралы» заңға 
өзгерістер мен толықтырулар 

ен гізу туралы» заң жобасын та-
ныс   тырды. Одан кейін қазіргі 
кез де Се натта қаралып жатқан 
осы заң жобасы бойынша пікірлер 
айтылды.

Кездесуге қатысушылар 

дип ломаттардың əлеуметтік қор-
ға луын арттыру қажеттігі, олар-
дың қатарына білікті жаңа маман-
дарды тарту жəне даярлау мəсе-
ле лерін талқылады. Сенаторлар, 
сондай-ақ біздің дипломат тарға 
шет тілін игеру жəне мо ральдық-
эти калық тұрғыда қойы латын 
ерек ше талаптарға қа тысты мəсе-
лелерге назар аударды.

Кездесуге мемлекеттік орган-
дардың, сондай-ақ сыртқы сая сат 
мекемесіне қатысты құры лым-
дардың басшылары қатысты.

Светлана 
ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Алқалы жиынға Мəжіліс де-
путаттары, ғалымдар, саясат та-
нушылар мен азаматтық қоғам 
өкілдері қатысты. Сарап та-
малық пікірталас сайлау қоры-
тындыларын, сондай-ақ Мəжі-
лістің жаңа құрамын бағалау, 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
2021 жылы 15 қаңтарда белгілеген 
өзекті күн тəртібін ескере оты-
рып, Парламенттің жаңа құрамы 
жұмысының басым бағыттарын 
тал қылау, белгіленген саяси 
ре фор маларды, елдің партия-
лық өрісін дамытудың ықти мал 
сұлбасын айқындау тақырып та-
рына арналды. 

Конференцияны ашқан  ƏЭСИ 
сарапшысы Ерлан Мəдиев өз 
сөзінде «Үш партиялық Парла-
мент тің сақталуын жүйенің бел-
гілі бір орнықтылығының белгі сі 
жəне қоғамда мемлекеттік ба ғыт-
тың тұрақтылығы мен сабақ тас-
тығына сұраныстың басымдығы 

деп санауға болады», деп атап өтті.
Қазақстанның Халық пар-

тиясының атынан сөз сөйлеген 
депутат Ерлан Смайлов пар-
тия қызметін трансформациялау 
процесі туралы егжей-тегжейлі 
баяндап берді. Оның айтуынша, 
қоғамда əлеуметтік əділеттілікке, 
өмір сүру сапасын жақсартуға, 
ұлттық байлықты əділ бөлуге де-
ген үлкен сұраныс болғандықтан, 
партияның идеологиялық негізін 
өзгерту, коммунистік идеология-
дан бас тарту жақтаушылар санын 
ұлғайтуға мүмкіндік берді.

Nur Otan партиясы атынан сөз 
сөй леген депутат Юлия Кучинс-
каяның айтуынша, Парламентке, 
оның ішінде мəслихаттарға сай-
лаудың пропорционалды жүйе 
бойынша өткізілуі қазіргі сая-
си партиялардың сапалы дамуы 
жолында күшті серпін болды. 
Оның пікірінше, аталған процес-
тер нəтижесінде, партиялардың 
өңірлердегі жұмысы күшейтілді. 
Бұл тұрғыда билеуші партия үшін 
тізімдерді жаңартуға, партияның 
ішіндегі байланысты нығайтуға, 

оның мүшелері арасындағы диа-
лог пен өзара əрекеттестікке 
мүмкіндік беретін праймериздің 
жүргізілуі ерекше маңызды бол-
ды.

Бірқатар сарапшының айтуын-
ша, парламенттік оппозицияның 
мəр тебесін заңнамалық тұрғы дан 
бекіту Парламенттік пікір та  лас-
тардың айтарлықтай жан да  н уына 
ықпал ететін оң қадам болады. 
Осыны ескерген «Альтер натива» 
өзекті зерттеулер орта лы ғы ның 
ди ректоры Андрей Чебо тарев өт-
кен сайлау пікірталастары ба ры-
сында билік пен Үкіметке қа  таң 
сын-пікір білдірілгендіктен, оп -
по   зи цияның рөліне ҚХП пар тия -
сы көбірек сəйкес келетінін айтты. 

Саясаттанушы Ғазиз Əбішев: 
«Парламентке өту шегін 7%-дан 
5%-ға дейін төмендету – қоғам 
сұранысына жауап қана емес, со-
нымен қатар шағын партияларға 
келесі Мəжіліс сай лауына түсу 
үшін тіркеліп, бағын сынап 
көруге мүмкіндік», деп атап өтті. 
Оның пікірін ше, партияларды 
тіркеу өлшем шарт тарын одан əрі 
ырықтандыру таяу болашақта 
жаңа саяси жоба лардың пайда 
болуын ынталандырады.

Жалпы, сарапшылар өткен 
сай лау қорытындысы елдегі пар-
тиялық жүйенің тұрақтылығы мен 
тиімділігін көрсетті деген ортақ 
пікірде болды. 

Жолдыбай БАЗАР,
«Egemen Qazaqstan»

Іс-шараға Ақпарат жəне қо ғам-
дық даму министрлігі «Қоғамдық 
келісім» РММ-нің жобаларын іске 
асыру жəне құрылымдарымен 
жұмыс істеу басқармасының бас-
шысы Талшын Италиева жəне 
отан дық, халықаралық кəсіби 
жə не қоғамдық медиаторлар қа-
тысты. 

Азаматтардың кез келген 
жан жалды шешу барысында 
ымыраға келуге дайын болуы – өз 
кезе гінде азаматтық жетілу мен 
жауапкершіліктің индикаторына 
айналады, қоғамның құқықтық 
мəде ниетінің даму деңгейін жоға-
рылатады, Қазақстанның бүкіл 
əлеуметтік құрылымының əлеу-
меттік жағдайы мен тұрақтылығын 
қамтамасыз етеді. Сондықтан ме-
диация институтын дамытудың 
маңызы төмендемейді.

Бұл жұмыс медиация институ-
тын жүйелі түрде нығайтуға үлес 
қоса отырып, ҚХА республикалық 
жəне өңірлік қоғамдық құры-
лым дарының өкілдері арасынан 
кəсіби медиаторлар мен келіссөз 
жүргізушілерді даярлау арқылы 
жүзеге асырылады.

«Қоғамдық келісім» РММ-
нің жобаларын іске асыру жəне 
құрылымдарымен жұмыс істеу 
бас қармасының басшысы Талшын 
Италиева өз сөзінде «Медиа-
цияның əлеуетін ұтымды пай-
далана білсек, біз қоғамда орын 
алатын дау-дамайларды оңтайлы 
реттеу арқылы, ішкі бірлікті бе-
кемдеп, ел іргесінің аман болуына 
үлес қоса аламыз.

Медиация терминінің маз-
мұ ны біздің халқымызға ежел-
ден таныс ұғым. «Алдыңа кел-
се, атаңның құнын кеш» деген 
ұс таныммен өмір сүрген дана 
хал қымыз аталы сөзге тоқтау ды 
білген. Қара қылды қақ жа рып, 

əділдігін айтатын билердің көме-
гімен ел бірлігін сақтап, даула-
сушы тараптарды мəмілеге 
келтіру – ата-бабаларымыздың 
ерте ден келе жатқан дəстүрі, 
олар «ара ағайындық», «бітімгер», 
«мəміле» жəне т.б. терминдер 
қолдан ған. «Тура биде туған жоқ, 
туғанды биде иман жоқ» деген 
қағи даны берік ұстанған билердің 
мəртебесі жоғары болып, елдің 
бірлігін, жердің тұтастығын сақ-
тауға ықпал еткен. Бүгінгі таң-
дағы əлемдік ахуал жедел өзгеріс-
терімен, тұрақсыздығымен ерек-
шеленуде. Қалыптасқан жағдайда 
қо ғамның ішкі тұтастығы мыз-
ғымас берік болғанда ғана бола-
шақты бағамдап, межелеген мақ-
сат қа нық сеніммен қадам баса-
мыз», деді. 

Нұр-Сұлтан қаласы сотының 
судьясы, татуластыру рəсімдері  
жөніндегі  үйлестірушісі Гүлжа -
нат Рахметова «Азаматтық іс 
жүргізу кодексінде медиа тор-
лардың, адво каттардың қаты-
суымен татуластыру рəсімдерін 
қол дануды кеңейту – дауды бейбіт 
жолмен ше шетіндер қатары-
ның өсуіне ықпал етеді. Заңда 
медиатор лар  дың ғана емес, су-
дьялар мен адво кат тардың да та-
туласуын жүзеге асыру міндеті 
бекітілген. Тарап тарды татула-
стыру үшін шаралар қолдану жəне 
дауды сот процесінің барлық са-
тыларында реттеуге жəрдемдесу 
азаматтық сот ісін жүргізу 
міндеттерінен туындайды», деді. 

Ал ҚХА республикалық 
Медиа ция кеңесінің мүшесі 
Рузан на Есентемірова «Меніңше, 
елі міздің барлық мектебінде ме-
диация қызметтері құрылып, 
жоға ры оқу орындарында медиа-
ция пəн ретінде оқытылуы тиіс. 
Жас буын дау-жанжалдарды 
та туласу арқылы шешуге бола-
тындығын түсінген кезде, медиа-
цияның танымалдылығы артады 

жəне сұранысқа ие болады», деген 
пікірімен бөлісті.

Түркістан облысы əкімдігі 
«Қо ғамдық келісім» КММ медиа-
ция институтының үйлесті рушісі 
Дана Кенжеқұлова Қазақ стан 
халқы Ассамблеясы жаны нан 
құрылған медиация инсти ту-
тының негізгі мақсатына тоқ талды. 
«Біздің міндетіміз – медиа цияны 
дамыту мен насихаттау арқылы 
оның жұмысын жүйелендіріп, 
ұйымдастыру, ел бірлігі мен 
ынтымақтастығын нығайтуда ме-
диация тетігін тиімді пайдалану. 
Соңғы жылдары ел аумағында 
медиацияға ерекше мəн берілуі 
біздің дəстүрімізден жаңылмай, 
жаңашыл болуымызды, болашағы 
біртұтас ел болуымыз ды меңзейді. 
Өркениетті қоғамның берік іргесі 
– заң болса, тұғыры – құқық. 
Медиация дегенде, ең алдымен 
дауласушы тараптарды құқықтық 
жолмен өзара келісімге келтіру, 
заңның үстемдігі арқылы бірлікті 
сақтау мəселесі айтылады. Дау-
дамай бұрын да болған, қазір 
де бар. Қай қоғамда, қай заман-
да өмір сүрсек те, ең алдымен 
ынтымақты сақтай білуіміз ке-
рек», деген ойын ортаға салды.

Медиация бойынша PhD док-
торы Гүлмира Нарбаева «Біз 
бəріміз жəне балаларымыз қауіп сіз 
қоғамда өмір сүргенін қалаймыз. 
Ал медиация – қауіпсіз орта құру 
құралы, өйткені медиа цияның 
мақсаттарының бірі – тарап-
тардың жанжалдық деңгейін тө-
мендету. Егер медиация рəсіміне 
өтініштер көп болса, қоғамдағы 
жанжалдар азаяды, тиісінше, адам 
қауіпсіздігі деңгейі артады. Біз 
жанжалсыз қоғамға ұмтыламыз», 
деп қорытты өз ойын. 

Жиын соңында медиация 
инс титутына арналған бейнеро-
лик көрсетіліп, алыс жəне жақын 
шетелдегі медиаторлар əріп тес-
терін Қазақстан Республикасының 
«Медиация туралы» заңына – 
10 жыл, ҚХА медиациясына 
5 жыл толуына орай құттықтау 
тілек терін жеткізді.

(Соңы. Басы 1-бетте)

№20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 115-құжат; №21-І, 124, 
125-құжаттар; №21-ІІ, 130-құжат; №21-ІІІ, 137-құжат; 
№22-І, 140, 141, 143-құжаттар; №22-ІІ, 144, 145, 
148-құжаттар; №22-ІІІ, 149-құжат; №22-V, 152, 156, 
158-құжаттар; №22-VІ, 159-құжат; №22-VІІ, 161-құжат; 
№23-І, 166, 169-құжаттар; №23-ІІ, 172-құжат; 2016 
ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 45-құжат; №7-І, 
49, 50-құжаттар; №7-ІІ, 53, 57-құжаттар; №8-І, 62, 
65-құжаттар; №8-ІІ, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; №12, 
87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 
124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №9, 
17, 18, 21, 22-құжаттар; №12, 34-құжат; №14, 49, 50, 
54-құжаттар; №15, 55-құжат; №16, 56-құжат; №22-ІІІ, 
109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; 
№24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-
8, 22-құжат; №9, 27-құжат; №10, 32-құжат; №11, 36, 
37-құжаттар; №12, 39-құжат; №13, 41-құжат; №14, 
44-құжат; №15, 46, 49, 50-құжаттар; №16, 53-құжат; 
№19, 62-құжат; №22, 82-құжат; №23, 91-құжат; №24, 93, 
94-құжаттар; 2019 ж., №1, 2, 4-құжаттар; №2, 6-құжат; 
№5-6, 27-құжат; №7, 36, 37-құжаттар; №8, 45-құжат; 
№15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 90, 
91-құжаттар; №23, 99, 103, 106, 108-құжаттар; №24-І, 
118-құжат; №24-ІІ, 120, 122, 123, 127-құжаттар; 2020 
ж., №9, 29, 33-құжаттар; №10, 39, 44, 46, 48-құжаттар; 
№11, 56, 59-құжаттар; №12, 61, 63-құжаттар; №13, 
67-құжат; №14, 73, 75-құжаттар; №16, 77-құжат; 
2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 

«Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне экология мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2021 жылғы 6 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық 
актiлерiне мақта саласы мəселелерi бойынша 
өзгерiстер енгізу жəне «Мақта саласын дамыту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды 
деп тану туралы» 2021 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

612-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«Өзімен бірге жүргізуші куəлігі немесе жүргізуші 
куəлігінің орнына берілген басқару құқығына арналған 
уақытша куəлігі, көлік құралына тіркеу жəне» деген 
сөздер «Жүргізушінің жеке басын куəландыратын 
құжаты өзімен бірге болған жағдайда, Қазақстан 
Республикасында берілгендерін қоспағанда, өзімен 
бірге басқару құқығын беретін жүргізуші куəлігі немесе 
жүргізуші куəлігінің орнына берілген уақытша куəлігі; 
Қазақстан Республикасында берілгендерін қоспағанда, 
көлік құралына тіркеу құжаттары; көлік құралына» де-
ген сөздермен ауыстырылсын.

2. «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сəуірдегі 
Қа зақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Респуб ликасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №8, 
43-құ жат; №16, 90-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 
122-құжат; №22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 
ж., №9, 46-құжат; №16, 79-құжат; №19-І, 101-құжат; 
№20-ІV, 113-құжат; №22-ІІ, 144-құжат; 2016 ж., №6, 

45-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №14, 49-құжат; 
№23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 
41-құ жат; №19, 62-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж., №8, 
45-құ жат; №21-22, 90-құжат; №24-І, 119-құжат; 2020 
ж., №9, 33-құжат; №12, 61-құжат; №14, 68-құжат; №16, 
77-құ жат; 2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақ стан Республикасының кейбір заңнамалық актіле-
ріне экономикалық өсуді қалпына келтіру мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2021 жылғы 11 қаңтарда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне білім беру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 8 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 54-бапта:
3-тармақтың 1) тармақшасында:
екінші абзацтағы «көлік құралын», «уақытша 

куəлікті жүргізушінің жеке басын куəландыратын 
құжатпен бірге» деген сөздер тиісінше «жүргізушінің 
жеке басын куəландыратын құжаты болған кезде, 
Қазақстан Республикасында берілгендерін қоспағанда, 
көлік құралын», «уақытша куəлігін» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасында берілгенін қоспағанда, 

көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы куəлігін не 
көлік құралына меншік құқығын куəландыратын 
құжатын;»; 

4-тармақта:
1) тармақшадағы «көлік құралын», «, жүргізушінің 

жеке басын куəландыратын құжатпен бірге уақытша 
куəліксіз» деген сөздер тиісінше «жүргізушінің жеке 
басын куəландыратын құжаты өзімен бірге болған 
жағдайда, Қазақстан Республикасында берілгендерін 
қоспағанда, көлік құралын», «уақытша куəлігінсіз» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

7) тармақшадағы «өзімен бірге», «(жүргізуші 
куəлігінің орнына берілген уақытша куəлігі жəне 
жүргізушінің жеке басын куəландыратын құжаты)» 
деген сөздер тиісінше «жүргізушінің жеке басын 
куəландыратын құжаты өзімен бірге болған жағдайда, 
Қазақстан Республикасында берілгендерін қоспағанда, 
өзімен бірге», «не жүргізуші куəлігінің орнына берілген 
уақытша куəлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 67-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен 
толықтырылсын:

«1-1. Шығарылғанына он жылдан асқан автобустар-
ды бастапқы тіркеуге тыйым салынады.».

2-бап. Осы Заң, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 2) 
тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 ақпан
№ 1-VIІ ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол жүрісі 
мәселелері бойынша �згерістер мен толықтыру енгізу туралы

Сенат Бюросының 
отырысы өтті

Әр нөмірі ұлт тарихының 
бір парағы

Дипломатиялық қызметті 
жетілдіру жайы қаралды

Медиация татулық пен 
тұрақтылықты көздейді

Сайлау нәтижесіне баға берілді


