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Жыр арқауы – 
тарихи 
тұлғалар

21-бет

РЕСМИ ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

ИГІ ІС

Құрметті оқырман!
Еліміздегі танымал мемлекеттік мерзімді басылым-

дардың «Қазақ газеттері» серіктестігі аясында 
бірігіп, үлкен ұжым ретінде қайта құрылып жатқаны 
баршаңызға мəлім . Бұл бірігу қазіргі заманауи контент 
қалыптастыруда жаңа міндеттер жүктеп, нарықтық 
қоғамда бəсекеге қабілетті болуға жұмылдырады. 

Осы мақсатта кейінгі жылдары объективті 
жағдайға байланысты таралымы төмендеп кет-
кен «Теңге монитор» экономикалық апталығын 
«Еgemen Qazaqstan» республикалық газетінің 
қосымшасы ретінде шығару ұйғарылды. Бұл – 
газетке жазылған оқырмандардың алдындағы 
міндетті орындаудың бір шарты деп білеміз. Енді əр 
аптаның бейсенбісінде барша оқырманның қолына 
«Теңге монитор» «Еgemen Qazaqstan» газетінің 
қосымшасы ретінде тиетін болады. 

Жалпы, 2006 жылдың 15 желтоқсанынан бері 
«Теңге монитор» экономикалық апталығының 
803 нөмірі жарық көріпті. Осы уақыт аралығында 
басылымның бас редакторлары Ахас Тəжутов, 
Нұржан Қуантайұлы, Ырымтай Сағынбекова 
бастаған ұжым бірсыпыра нəтижелі жұмыс істегенін 
айта кеткіміз келеді. 

Өкінішке қарай, бастапқыда таралымы 5 мың-
нан асқан еліміздегі мемлекеттік тілдегі бірден-
бір экономикалық газет пандемия кезеңінде күрт 
құлап, қайта еңсесін тіктей алмады...  

Біз «Егеменнің» «Теңге монитор» қосымшасы жəне 
отандық мерзімді басылымдардың экономикалық 
бағыттағы ізденістері елімізде экономист-журналис-
тердің жаңа буынын қалыптастырады деп үміттенеміз.

Экономика-қаржы 
қосымшасы

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Петропавл қаласындағы №4 мектепте болған т�тенше оқиға 
қоғамды дүр сілкіндіргені рас. «Күйзеліс» диагнозымен 
психиатриялық есепте тұрған 15 жастағы оқушы бетперде 
киіп алып, мектепке балта мен пышақ әкеліп, үш қатарласын 
жарақаттағаны белгілі. Жағымсыз оқиғадан кейін Үкімет 
мектептердің кіреберісіндегі бақылауды күшейтіп, бейнека-
мераны к�бейтуді тапсырды. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мектеп қауіпсіздігі – маңызды мәселе

Оралхан АХМАДИЯ,
«Egemen Qazaqstan»

Оқыс оқиға болуы 
міндетті ме?

« М е к т е п т е г і  қ а у і п с і з -
дік мəселесіне бəріміз  де 

алаң  даймыз. Көріп отыр ға-
ны  мыздай, мектептің ішін-
де де түрлі жағдай болады. 
Қауіпсіздік мəселесін тағы 
д а  қ а р а с т ы р ы п ,  б а р л ы қ 
оқу орнын тексерген жөн. 
Бейне ка ме ралар ды көбейтіп, 

мектептерд ің  к іребер іс ін 
бақылауды күшейту қажет», 
деді Премьер-министр Əлихан 
Смайылов Үкімет отырысын-
да. Оның айтуынша, Оқу-ағар-
ту, Ішкі істер жəне Төтенше 
жағдайлар министрліктері 
бірлесіп, балаларға арналған 
қауіпсіздік сабақтарын өткіз-
бек. 2021 жылы Татарстанның 
Қазан қаласындағы мектеп-
те оқушы тоғыз адамды атып 
өлтірген нен кейін де ел Үкіметі 
осыған ұқ сас бастама көтер-
ген болатын. Жұртшылық-
ты «Мектептегі қауіпсіздік 

шараларын арттыру үшін 
міндетті түрде оқыс оқиға орын 
алуы керек пе?» деген сауал 
мазалайды. Бұл пікірдің жаны 
бар. Елімізде көп жағдайда 
жағымсыз оқиғадан кейін ғана 
сол салада сең қозғалатыны 
жасырын емес. Əр шаңырақта 
кем дегенде бір-екі оқушы бар, 
олар – еліміздің болашағы. Сол 
себепті, оқушылар өмірінің 
қауіпсіздігіне жалғыз ата-ана 
ғана емес, мемлекет те мүдделі 
болуға тиіс.

(Соңы 11-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне еңбек даулары мен жанжалдарын 
шешу тәртібін оңайлату мәселелері бойынша 
�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне:

1) 12-баптың 6-тармағы «жұмыс берушінің» деген сөздерден кейін 
«бір өкілі» деген сөздермен толықтырылсын;

2) 23-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы «ұжымдық шарт-
пен,» деген сөздерден кейін «келісу комиссиясының жұмысы туралы 
келісіммен (бар болған кезде),» деген сөздермен толықтырылсын;

(Соңы 2-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасы мен Француз Республикасы 
арасындағы қылмыстық істер бойынша �зара құқықтық  

к�мек туралы шартты ратификациялау туралы

2021 жылғы 28 қазанда Нұр-Сұлтанда жасалған Қазақстан 
Республикасы мен Француз Республикасы арасындағы қылмыстық 
істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы шарт ратификация-
лансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 15 ақпан
№ 200-VІI  ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасы мен �збекстан Республикасы 
арасындағы бас бостандығынан айыруға сотталған 

адамдарды жазасын одан әpi �теу үшін беру 
туралы шартты ратификациялау туралы

2021 жылғы 6 желтоқсанда Нұр-Сұлтанда жасалған Қазақстан 
Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы бас 
бостандығынан айыруға сотталған адамдарды жазасын одан əpi өтеу 
үшін беру туралы шарт ратификациялансын. 

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 15 ақпан
№  201-VІI  ҚРЗ 

––––––––––––––––––––
Апта басынан бері доллар 
мен теңгенің дәлізі 456 
мен 452 теңгенің арасында 
тербеліп тұр. Мұнай бағасы 
барреліне 82,3 АҚШ дол-
лары к�лемінде. Елдегі жер 
қойнауын пайдаланушы ірі 
компаниялар бюджетке 
теңгелей салық т�лейтін.  
Салық аптасының бас-
талуына 1 аптадан к�п уа-
қыт бар болса да, теңге күш 
ала бастады. Ұлттық банк 
түсіндіргендей, 2023 жыл-
дың басы дамушы нарықтар 
үшін �те қолайлы болды. 
––––––––––––––––––––

Гүлбаршын 
АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ, 
 «Еgemen Qazaqstan» 

9 ақпанда таңертең дол-
лар бағамы 453 теңгеге дейін 
төмендеді. Оның алдында Ұлттық 
банк валюта нарығы мен алтын 
қоры туралы ай сайынғы шолу-
ды жариялады. Қаңтарда Ұлттық 
қордан республикалық бюджет-
ке қосымша 228 миллион доллар 
сатылды. Ақпандағы салық төлеу 
маусымы басталғанға дейін экс-
порт таушылардың теңгені мерзі-
мінен бұрын сатып алуы өсімнің 
тағы бір триггері болуы мүмкін. 

« А л ь п а р и »  с а р а п ш ы с ы 
Анна Бодрованың пайымын-
ша, сыртқы жағдайларды бей-
тарап деп қарастыруға болады. 

«Brent» маркалы мұнай баррелі 
84,70 долларға бағаланды. 
АҚШ долларының позициясы 
əзірге əлсіз. Себебі əлемдік ва-
люта нарығында инвес торлар 
Федералдық резерв жүйесінің 
ендігі беталысының қандай екенін 
білмей іштен тынып отыр. Бұл 

долларға деген сұранысты күрт 
төмендетті. Сарапшы айтып 
өткендей, бұл жерде теңге күш 
алды деп қуануға ерте. Мəселе, 
дол л ар ға деген сұраныстың 
төмен деге ніне байланысты бо-
лып тұр. 

Компаниялардың салықты 

теңгемен төлеуі ұлттық валю та-
мызға деген сұранысты арттыра-
ды. Сарапшылардың айтуынша, 
ақпан айының соңында 1 АҚШ 
доллары 455-460 теңге арасында 
тұрақталуы мүмкін. 

(Соңы 6-бетте)

Салық аптасы теңгеге септесе ме?
САРАПТАМА

Қазақ өнерінің Түркияға көмегі
Суретші Ерболат Төлепбай зілзаладан зардап шеккендерге 10 миллион теңге аударды

–––––––––––––––––––––––––––––
Түркия мен Сириядағы табиғат апаты 
бүкіл әлемді дүр сілкіндіргені белгілі. 
Қазіргі таңда аталған екі елде болған 
жер сіл кінісінен қаза тапқандар саны 
40 мың адамнан асып кетті. Қайғылы 
жағ дайға байланысты шартараптың 
түкпір-түкпірінен қол ұшын созып 
жатқандар жетерлік. Солардың бірі 
– Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
суретші Ерболат Т�лепбай. 
–––––––––––––––––––––––––––––

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Таяуда қылқалам шебері өнерсүйер 
қауымға сауын айтып, «Қазақ өнерінің 
Түркияға көмегі» акциясына қатысуға 
үндеу жариялаған болатын. Бұған үн 
қосқандар табылды. Сөйтіп, суретшінің 
«Ұмай ана» картинасы 10 миллион 
теңгеге сатылып, бүкіл қаражат Түркия 

елшілігі ашқан арнайы қорға аударыл-
ды. Осы мəселенің анық-қанығын білмек 
үшін Ерболат Төлепбай мырзаның өзіне 
хабарласқан едік. «Жарияланған үндеуден 
кейін аукцион мəселесімен айналыстым. 

Əрине, жедел арада үлкен көлемде мұндай 
іс-шара ұйымдастыру көп уақытты қажет 
етеді. Себебі бұл оңай жұмыс емес. 

(Соңы 11-бетте)
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Деменция 
қандай 
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18-бет

Батыр тұлғасын 
әлі толық 
таныған жоқпыз
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Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

«Орталық сайлау комиссия сы 
өкілетті мемлекеттік органдармен 
бірлесіп, Мəжіліс депутаты болып 
сайлану үшін пар тиялық тізімге 
енгізілген адамдардың Конс титуция 
мен «Қазақ стан Республи касындағы 
сайлау туралы» Конс титуциялық 
заңның талаптары на сəйкестігіне 
тек серу жүргізді. Партиялық тізім-
ге енгізілген барлық адам Конс-
титуцияның жəне Конститу циялық 
заңның талаптарына сəйкес келеді», 
деді ОСК хатшысы Мұхтар Ерман.

Оның айтуынша, партиялық 
тізімді ұсынған партиялар партиялық 
тізімге енгізілген əрбір адам үшін 
Қазақстан заңнамасында белгіленген 
ең төменгі жалақының 15 еселен-
ген мөлшерінде ОСК шотына саяси 
партиялардың қаражатынан сайлау 
жарнасын енгізеді.

«Парламент Мəжілісі депу тат-
тары ның алдыңғы сайлауын да дауыс 
беруге қатысқан сайлаушылардың 

5 жəне одан да көп пайыз дауысын 
алған сая си партиялар сайлау жар-
на сын төлемейді. 2021 жылғы қаң-
тар    да өткен Парламент Мəжілісі де -
пу  тат тарының сайлауында «Ama nat» 
партиясы сайлаушылар да уы сы   ның 
71,9 пайызын ал ған. Осыған бай-
ланысты «Amanat» партиясы сай лау 
жарнасын төлеуден босатылады», 
деді М.Ерман.

Осыдан кейін Орталық сай-
лау комиссиясының мүшелері 
«Amanat»  партиясы қоғамдық 
бірлестігінен Парламент Мəжілісі 
депутаттығына кандидаттардың 
Конституцияда жəне «Сайлау тура-
лы» Конституциялық заңда оларға 
қойылатын талаптарға сəйкестігін 
а н ы қ т а у  т у р а л ы ,  « A m a n a t » 
партиясының партия лық тізімін 
тіркеу туралы хатта маларға қол 
қойды.

Партияның атқарушы хатшысы 
Елнұр Бейсенбаев үміткерлер ті-
зімінде 90 адам бар екенін атап өтті. 
Оның 29-ы əйелдер, жастар жəне 
ерекше қажеттіліктері бар адам дар. 

Бұл тізімге енгізілген жал пы санның 
32,2 пайызын құрайды.

«Осыдан тура бір апта бұрын 
біз Орталық сайлау комиссиясына 
партиямыздың атынан Мəжіліске 
ұсынатын кандидаттардың тізімін 
өткізген болатынбыз. Барлық 
кандидат талапқа сай екені, сай-
лау кезеңіне өтетіні хабарланды. 
Біз енді алдағы сайлауалды үгіт-
насихат жұмыстарына қызу дайын-
далатын боламыз. Біз өз күшімізге, 
мүмкіндігімізге толықтай сенім-
діміз», деді Е.Бейсенбаев. 

ОСК отырысынан кейін Елнұр 
Бейсен баев журналистердің сұрақ-
тарына жауап берді. Сайлауалды 
бағдарламаның толық мəтіні үгіт-
насихат кезеңінің алғашқы күнінде 
жарияланып, партияның сайтына 
орналастырылады. Биыл 7 ақпанда 
«Amanat» партиясының кезектен тыс 
XXV съезі өтіп, соның қорытындысы 
бойынша партия барлық деңгейдегі 
мəслихаттарға 3821, Мəжіліске 119 
кандидат ұсынды. Еліміздің өкілді 
органдарына ұсынылған «Amanat» 
кандидаттары 75 пайызға жаңарды.

Гүлнар ЖОЛЖАН,    
«Egemen Qazaqstan»  

Жалпы, «Respublica» партиясы 
ал да ғы Мəжіліс сайлауына 29 адам-
ның кандидатурасын ұсынған еді. 
Алайда тізімнен 6 адам шығарылды. 
ОСК сайлауға аталған партияның 
23 кандидатын тіркеді. Оның 8-і – 
əйелдер, жастар жəне мүмкіндігі 
шек теулі жандар. Осылайша, пар-
тиялық тізімге міндеттелген топтың 
талаптарын «Respublica» 34,8 пайыз 
көрсеткішпен орындап отыр.   

– Орталық сайлау комиссиясы 
өкілетті мемлекеттік органдармен 

бірлесіп, Мəжіліс депутаты болып сай-
лану үшін партиялық тізімге енгізілген 
адамдардың Конституция мен «Сайлау 
туралы» Конституциялық заңның 
талаптарына сəйкестігіне тексеру 
жүргізді. Сонымен қатар Орталық сай-
лау комиссиясында екі кандидаттың 
партиялық тізімінен өз еркімен шығару 
туралы өтініші ресми түрде тіркелді. 
Дархан Серікұлы Иманашевтың 
2023 жылы 10 ақпандағы өтініші 
14 ақпанда келіп түсті. Сондай-ақ 
Олжас Абазұлы Сұлтановтың 11 
ақпандағы өтініші Орталық сайлау ко-
миссиясына 14 ақпанда түсті. «Сайлау 
туралы» Конституциялық заңның 

90-бабының 1-тармағына сəйкес 
«Respublica» партиясы қоғамдық 
бірлестігінің партиялық тізімінен 
олардың өтінішімен Дархан Серікұлы 
Иманашевты, Олжас Абазұлы 
Сұлтановты шығару бо йынша ОСК өз 
құзыреті шеңберін де тиісті шешімдер 
жобасын да йын дады. Осыны ескере 
отырып пар тия лық тізімге 23 адам 
тіркелді», – деді ОСК мүшесі Шавкат 
Өтемісов.

Еске салсақ, осыған дейін 
«Respublica» партиясы тізімнен 4 
адам ды алып тастаған еді. Олар-
дың арасында бір мандатты жүйе 
бо йынша ұсынылған канди дат, пар-
тияның тең төрағалары ның бірі 
Сырымбек Тау бар. Кандидат-
тар дың сайлауға қатысудан бас 
тарту лары ешқандай да саяси жағ-
дай емес, олардың жеке басы ның 
мəселелеріне байланысты екенін 
атап өтті «Respublica» партия сының 

төрағасы Айдарбек Хожаназаров. Ал 
партия мүшесі, кəсіпкер Сырымбек 
Тау «Ағайын, барлық жылы лебіз бен 
қолдауға алғыс айтамын. Маған кез-
дескен əр бір қолайсыздық мені келесі 
қадам ға қамшылайды! Мен сайлау-
дан шет тетілсем де, «Respublica» пар-
тия сынан кетпеймін», деп мəлімдеді.

Сондай-ақ «Respublica» пар тия-
сы əрбір кандидаты үшін сайлау 
жарнасын төлеуге міндеттелді. 

– «Respublica» партиясы осы-
ған дейін өткен Мəжіліс сайлауына 
қатыс пады, осыған орай «Сайлау 
тура лы» Конституциялық заңның 
89-ба бына сəйкес партия тізімін тір-
кеу үшін ОСК шотына сайлау жар -
на  сын енгізуге тиіс. Жарна сома сы 
т ізім  дегі əрбір азамат үшін ең тө мен-
гі жалақының 15 еселе ген мөл  шерін 
құрайды. Қазір «Respub lica» пар -
тиясы сайлау жарнасын то лық көлем-
де төледі, – деді Шавкат Өтемісов.

«Amanat» үміткерлерінің тізімі
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Орталық сайлау комиссиясының отырысында Парламент 
Мәжілісінің депутаттығына «Amanat» партиясы кандидат тарының 
партиялық тізімі тіркелді. Онда 90 үміткердің есімі бар. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Respublika» кандидаттары нақтыланды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Орталық сайлау комиссиясының он үшінші отырысында 
«Respublika» партиясынан Мәжіліс депутаттығына кандидаттардың 
партиялық тізімін тіркеп, барлық талапқа сай келеді деп мәлімдеді. 
Осымен құзырлы мекеме сайлауға түскелі отырған 7 саяси 
партияның үміткерлерін тіркеуді аяқтады.   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Соңы. Басы 1-бетте)

3) 30-баптың 4-тармағында:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Заңды тұлғаның атқарушы органының басшысымен 

жасалған еңбек шартының қолданылу мерзімі өткен 
жағдайда, егер тараптардың ешқайсысы еңбек шартының 
қолданылу мерзімі өткенге дейін соңғы жұмыс күнінен 
кешіктірмей еңбек қатынастарын тоқтату туралы ха-
бардар етпесе, егер заңды тұлға құрылтайшылары, 
мүлкінің меншік иесі не құрылтайшылар, меншік иесі 
уəкілеттік берген тұлға (орган) немесе заңды тұлғаның 
уəкілетті органы бекітетін құжаттарда ұзартудың өзге 
мерзімі айқындалмаған болса, еңбек шарты бір жылға 
ұзартылады.»;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Заңды тұлғаның атқарушы органының басшысы-
мен еңбек қатынастарын тоқтату туралы хабарламаға 
жұмыс беруші – заңды тұлға атынан заңды тұлға 
мүлкінің меншік иесі немесе ол уəкілеттік берген тұлға 
(орган) не заңды тұлғаның уəкілетті органы немесе ол 
уəкілеттік берген тұлға қол қояды.»;

4) 53-баптың 1-тармағының екінші бөлігі «жұмыс 
беруші» деген сөздерден кейін «өкілдері» деген сөзбен 
толықтырылсын;

5) 147-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы 
«жұмыс берушілер» деген сөздерден кейін «өкілдері» 
деген сөзбен толықтырылсын;

6) 159-бапта:
2-тармақта:
бірінші бөлікте:
«жұмыс беруші» деген сөздерден кейін «өкілдері» 

деген сөзбен толықтырылсын;
«, оның филиалдары мен өкілдіктерінде» деген 

сөздер алып тасталсын;
екінші бөлік «Ұжымдық шартта ұйымның» деген 

сөздерден кейін «филиалдарында, өкілдік терінде 
жəне» деген сөздермен толықтырылсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Келісу комиссиясын қалыптастыру тəртібі жəне 

оның қызметі жұмыс беруші мен жұмыскерлердің 
өкілдері арасында жасалатын келісу комиссиясының 
жұмысы туралы келісімде не ұжымдық шартта 
айқындалады. 

Келісу комиссиясының жұмысы туралы келісімде 
не ұжымдық шартта келісу комиссиясы мүшелерінің 
сандық құрамы, келісу комиссиясы мүшелерінің 
қатарынан төраға мен хатшыны сайлау тəртібі, келісу ко-
миссиясына өтініш беру тəртібі, келісу комиссиясының 
жұмыс тəртібі мен регламенті, келісу комиссиясының 
шешім қабылдау тəртібі мен оның мазмұны, келісу 
комиссиясы мүшелерінің өкілеттік мерзімі, оның 
мүшелеріне кепілдіктер беру туралы ережелер жəне 

келісу комиссиясының жұмысын ұйымдастыру 
жөніндегі өзге де мəселелер қамтылуға тиіс.

Келісу комиссиясының отырысын ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдана отырып 
өткізуге жол беріледі. Мұндай жағдайда келісу комис-
сиясы мүшелерінің жəне өзге де тұлғалардың қатысуы 
электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе авториза-
циялану, сəйкестендірілу қамтамасыз етіле отырып 
жəне жұмыс берушінің отырыс жазбасын сақтауымен 
өзге де электрондық тəсілмен расталады.»;

4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші жəне 
төртінші бөліктермен толықтырылсын:

«Өтініш берушінің келісу комиссиясының шешімі 
шығарылғанға дейін комиссия хатшысын өтінішті 
кері қайтарып алу туралы жазбаша хабардар ете оты-
рып, бұрын берілген өтінішін кері қайтарып алуға 
құқығы бар.

Бұрын еңбек қатынастарында болған адам келісу 
комиссиясында өзінің мүдделерін білдіру құқығын 
кəсіподақ органдарына, жұмыскерлердің сайланба-
лы өкілдеріне жазбаша өтінішпен беруге құқылы.»;

5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші, үшінші, 
төртінші жəне бесінші бөліктермен толықтырылсын:

«Келісу комиссиясын екі жылда кемінде бір рет 
мерзімділікпен ротациялық негізде жұмыс беруші 
өкілдері мен жұмыскерлер өкілдерінің қатарынан ко-
миссия мүшелері сайлайтын төраға басқарады.

Егер жеке еңбек дауын қарау кезінде отырысқа 
жұмыс беруші өкілдері мен жұмыскерлер өкілдерінің 
тарапынан келісу комиссиясы мүшелерінің тең саны 
қатысса, келісу комиссия сының отырысы мен шешімі 
заңды болып табылады. Дауыс беру кезінде келісу 
комиссиясының əрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. 

Шешім уəжді болуға, жазбаша нысанда жазылуға 
жəне оған келісу комиссиясының төрағасы мен хат-
шысы қол қоюға тиіс.

Келісу комиссиясының мүшелері жеке еңбек дауын 
қарау уақытында жалақысы сақтала отырып, еңбек 
міндеттерін орындаудан босатылады.»;

6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Жұмысқа қайта алу туралы дауды қоспағанда, 

келісу комиссиясының шешімі ол белгілеген мерзімде 
орындалуға жатады, ол келісу комиссиясының шешімі 
шыққан күннен бастап бір айдан аспайды.

Келісу комиссиясының шешімі бойынша жұмыс 
беруші төлеуге жататын сомалар өтініш берушіге 
келісу комиссиясының шешімі шығарылғаннан кейін 
келесі айдың жалақысын төлеу үшін белгіленген 
мерзімнен кешіктірілмей төленеді.

7. Келісу комиссиясының шешімі ол белгілеген 
мерзімде орындалмаған не мəселелер реттел-
меген жағдайда жұмыскер немесе бұрын еңбек 
қатынастарында болған адам не жұмыс беруші сотқа 
жүгінуге құқылы.»;

7) 160-баптың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы 
«жұмыскер» деген сөзден кейін «, оның ішінде бұрын 
еңбек қатынастарында болған жұмыскер» деген 
сөздермен толықтырылсын;

8) 164-бапта:
2-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда 

жазылсын:
«Егер жұмыскерлер ұсынған талаптарды қатысу-

шылардың жартысынан астамы қолдап дауыс берсе, 
олардың жиналысының (конференциясының) шешімі 
қабылданды деп есептеледі. Жұмыскерлер жиналы-
сын (конференциясын) өткізу мүмкін болмаған кезде 
жұмыскерлердің өкілді органының өздері ұсынған 
талаптарын жұмыскерлердің жартысынан астамы-
ның қолдап қойған қолтаңбасын жинап, өз шешімін 
бекітуге құқығы бар.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Жұмыс беруші жұмыскерлердің талап етуі 

бо йынша жұмыскерлердің жиналысын (конферен-
циясын) өткізу үшін үй-жай беруге жəне қажетті 
жағдайлар жасауға міндетті жəне оның оны өткізуге 
кедергі келтіруге құқығы жоқ.»;

9) 165-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі «жұмыс 
беруші» деген сөздерден кейін «өкілдері» деген сөзбен 
толықтырылсын;

10) 166-бапта:
1-тармақтағы «бес» деген сөз «екі» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 

жазылсын:
«2. Еңбек төрелігі мүшелерінің саны, оның жұмыс 

беруші өкілдері мен жұмыскерлер өкілдерінің қатарынан 
дербес құрамы, еңбек дауын қарау тəртібі тараптардың 
келісімімен тепе-тең негізде айқындалады. Еңбек 
төрелігі кемінде бес адамнан тұруға тиіс. Еңбек 
төрелігінің құрамына мемлекеттік еңбек инспекто-
ры, əлеуметтік əріптестік пен əлеуметтік жəне еңбек 
қатынас тарын реттеу жөніндегі үшжақты комиссия ның 
өкілдері кіреді. Əлеуметтік əріптестік тараптарының 
мүддесін білдіретін үшжақты комиссиялар мүшелері 
еңбек төрелігінің құрамына тепе-тең негізде кіреді.»;

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«5-1. Еңбек төрелігі ұжымдық еңбек дауын қараған 
кезеңде жұмыскерлер осы Кодекстің 176-бабының 
1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
сағаттық ескерту ереуілін бір рет өткізуі мүмкін, оған 
елуден аспайтын жұмыскер қатыса алады.

 Еңбек төрелігіне қатысатын жұмыскерлердің 
өкілдері сағаттық ескерту ереуіліне қатысатын 
жұмыскерлерге оның ұзақтығы бұзылған жағдайда 
заңдарда белгіленген жауаптылығы туралы ескер-
туге тиіс.

Жұмыскерлер жұмыс берушіге сағаттық ескерту 

ереуілінің басталуы туралы жазбаша нысанда үш 
жұмыс күнінен кешіктірмей ескертуге тиіс.»;

6-тармақтағы «жеті» деген сөз «бес» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

11) 170-баптың 5-тармағының 1) тармақшасы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«1) жұмыскерлердің осы Кодекстің 164-бабының 
3-тармағына сəйкес ресімделген талаптарын алған 
күні ұжымдық еңбек дауының туындағаны туралы, 
ол түпкілікті шешілгенге дейін ахуал туралы кейіннен 
апта сайын хабарлай отырып, еңбек инспекциясы 
жөніндегі жергілікті органды хабардар етуге;»;

12) 171-баптың 2-тармағында:
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер конференцияға хаттамалық шешімдерге 

сəйкес жұмыскерлер сайлаған делегаттардың жар-
тысынан астамы қатысса, ол заңды деп есептеледі.»;

мынадай мазмұндағы бесінші жəне алтыншы 
бөліктермен толықтырылсын:

«Егер ұйымда жұмыскерлердің мүдделерін кəсіптік 
одақтар білдіретін болса, онда ереуіл өткізу туралы 
шешімді – кəсіптік одақтар, ал олар болмаған кезде 
сайланбалы өкілдер қабылдайды.

Егер ұйымда жұмыскерлердің мүдделерін кəсіптік 
одақ пен сайланбалы өкіл, сондай-ақ бірнеше 
кəсіптік одақ білдіретін болса, онда ереуіл өткізу 
туралы шешімді олар құрған бірыңғай өкілді орган 
қабылдайды. Бірыңғай өкілді орган кəсіптік одаққа 
немесе кəсіптік одақтарға кіретін жəне кірмей тін 
жұмыскерлер санына пропорционалды түрде қалып-
тастырылады.»;

13) 175-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен 
толықтырылсын:

«3. Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіпке сəйкес ереуілге қатысатын 
жұмыскерлерді ауыстыруға жол берілмейді.»;

14) 203-баптың 3-тармағының бірінші бөлігін дегі 
«жұмыс берушінің жəне» деген сөздер «жұмыс беруші 
өкілдері мен» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. «Кəсiптiк одақтар туралы» 2014 жылғы 27 
маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

17-баптың 5) тармақшасы «ұжымдық шарт» деген 
сөздерден кейін «, келісу комиссиясының жұмысы 
туралы келісім (бар болған кезде)» деген сөздермен 
толықтырылсын.

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 15 ақпан
№ 199-VІI ҚРЗ 

САЯСАТ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек 
даулары мен жанжалдарын шешу тәртібін оңайлату мәселелері 

бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жер 
сілкінісі болған аудандардағы зардап шеккендерге көмек 
көрсету үшін шатырлар, жылытқыштар, жылы киімдер 
жəне басқа да ең қажетті заттар жіберіледі. Бұл туралы 
кеше Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман 
Склярдің төрағалығымен өткен Үкіметтік комиссияның 
отырысында талқыланды. 

Гуманитарлық көмекте жалпы салмағы шамамен 55 
тонна болатын киім-кешек, оның ішінде жылы күртешелер 
мен шалбарлар, қысқы шатырлар, металл кереуеттер, төсек-
орын жабдықтары жəне басқа да күнделікті қолданысқа 
қажетті заттар бар. Жіберілетін жүктер əуе көлігі мен 
Түркияның Газиантеп қаласына жөнелтіледі. 

Айта кету керек, еліміз ақпан айының басында болған 
жойқын жер сілкіністерінің салдарын жоюда Түркияға 
тұрақты қолдау көрсетуде.

Кезекті 
гуманитарлық көмек

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Түркия Республикасына қосым ша гуманитарлық 
к�мек жіберу ж�нінде Үкіметке тапсырма берген 
болатын.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Шетелдік 
байқаушылар 
тіркелді

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Орталық сайлау комиссиясы 19 наурызда �тетін 
кезектен тыс Мәжіліс сайлауына 7 шетелдік 
байқаушыны тіркеді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Гүлнар ЖОЛЖАН,    
«Egemen Qazaqstan» 

Халықаралық байқау институты ашыл ған нан бері 
ОСК 6 шет мемлекеттен, 3 халық аралық ұйымнан 72 
байқаушыны ресми түрде тіркеді. 

– Бүгінгі таңда Сыртқы істер министрлігі 3 шет мем-
лекеттен 7 байқаушыны тіркеуден өткізуді ұсынды. Атап 
айтсақ, Орталық сайлау комиссиясының шақыруы бо-
йынша Армения Республикасынан 2 жəне Грузиядан 2 
байқаушы – аталған мемлекеттердің орталық сайлау ко-
миссиясы мүшелері мен өкілдері. Сонымен қатар Франция 
Республикасынан 3 кандидатура, оның ішінде құрметті 
Елші мырза мен дипломаттар тіркеуге ұсынылды, – 
деп мəлімдеді комиссия отырысында Орталық сайлау 
комиссиясының хатшысы Мұхтар Ерман. 

Орталық сайлау комиссиясы ұсынылған байқаушыларды 
тіркеу жөнінде қаулы қабылдап, бірауыздан мақұлдады. 

Сонымен қатар Орталық сайлау комис сиясының 
төрағасы Нұрлан Əбдіров Арменияда 26 наурызда 
сайлау өтетінін тілге тиек етіп, Қазақстан тарапынан 
байқаушылар қатысатынын айтып өтті. 


