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Медиацияның қолдану саласы

 Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, 
жеке және заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және 
өзге де құқықтық қатынастардан туындайтын, сондай-ақ онша ауыр емес 
және ауырлығы орташа қылмыстар туралы, қылмыстық теріс қылықтар ту-
ралы істер бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу барысында қаралатын дау-
лар және атқарушылық іс жүргізуді орындау кезінде туындайтын қатынастар 
медиацияның қолданылу саласы болып табылады.

Осы бапта көрсетілген қатынастардан туындайтын дауларға, егер 
мұндай даулар медиация рәсіміне қатыспайтын үшінші тұлғалардың 
және сот әрекетке қабілетсіз не әрекетке қабілеті шектеулі деп таныған 
адамдардың мүдделерін қозғаса немесе қозғауы мүмкін болса, медиация 
рәсімі қолданылмайды.

Тараптардың бірі мемлекеттік орган болып табылатын кезде, жеке және 
заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқық 
қатынастарынан туындайтын дауларға медиация рәсімі қолданылмайды.

Медиацияны жүргізу шарттары
Медиацияны жүргізу тараптардың өзара келісімі бойынша және олардың 

арасында медиация туралы шарт жасалған кезде жүзеге асырылады.
Жеке және заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық 

және өзге де құқық қатынастарынан туындайтын дауларды реттеу кезіндегі 
медиация сотқа жүгінгенге дейін де, сот талқылауы басталғаннан кейін де 
қолданылуы мүмкін.

Судьялардың және қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын орган-
дар лауазымды тұлғаларының тараптарды қандай да болмасын нысанда 
медиацияға мәжбүрлеуге құқығы жоқ.

Тарапқа медиацияға жүгінуге ұсынысты басқа тараптың өтініші бойын-
ша, сот немесе қылмыстық қудалау органы жасауы мүмкін.

Медиацияны жүргізу медиация тараптары медиация туралы шарт 
жасасқан күннен басталады.

Егер тараптардың бірі медиацияға жүгіну туралы ұсынысты жазба-
ша түрде жіберсе және оны жіберген күннен бастап он күн ішінде немесе 
ұсыныста көрсетілген өзге де орынды мерзімде медиация рәсімін қолдануға 
басқа тараптың келісімін алмаса, мұндай ұсыныс қабылданбаған болып 
есептеледі.

Медиацияны жүргізу үшін тараптар өзара келісім бойынша бір немесе 
бірнеше медиаторды таңдайды.

Медиаторлар ұйымы, егер тараптар аталған ұйымға тиісті өтініш жіберсе, 
медиатордың  кандидатурасын ұсына алады.

Егер медиация азаматтық не қылмыстық процесс шеңберінен тыс жүзеге 
асырылатын болса, медиатор мен тараптар аталған рәсім күнтізбелік отыз 
күннен аспайтын мерзімде тоқтатылуы үшін барлық ықтимал шараларды 
қабылдауға тиіс. 

Айрықша жағдайларда шешілетін даудың күрделілігіне, қосымша 
ақпаратты немесе құжаттарды алудың қажеттілігіне байланысты медиаци-

яны жүргізу мерзімі медиация тараптарының уағдаласуы бойынша және 
медиатор келіскен кезде ұлғайтылуы мүмкін, бірақ ол күнтізбелік отыз 

күннен аспайды.
 

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе 
меңгерушісі Г. Ильбисинова

29 января 2019 года был принят закон «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам усиления защиты 
права собственности, арбитража, оптимизации 
судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уго-
ловного законодательства».

Закон направлен на усиление защиты права соб-
ственности, совершенствование института арбитража, 
оптимизацию судебной нагрузки и гуманизацию эконо-
мических преступлений.

Четвертый блок поправок предусматривает поправ-
ки, направленные на усиление защиты собственности. В 
частности, уточняются некоторые нормы института зако-
нодательства. 

 1) по институту наследства уточняется круг лиц из 
числа иждивенцев, призываемых к наследованию, но не 
входящих в круг наследников по закону первой очереди; 

2) по вопросам отчуждения долей участия в устав-
ном капитале ТОО:

 - устанавливается, что принудительный выкуп доли 

участника ТОО возможен только в случае нарушения им 
своих обязанностей перед ТОО, повлекших существен-
ный вред ТОО;

 - определяется конкретный момент возникновения 
прав и обязанностей нового участника товарищества - 
момент заключения договора отчуждения (уступки) пра-
ва требования участника; 

3) в сфере нотариальной деятельности устанавли-
вается возможность безналичного расчета через депо-
зит нотариуса, если данное предусмотрено договором 
между сторонами; 

4) по юридическим притязаниям расширяются ос-
нования для снятия ранее наложенного юридического 
притязания: отпали обстоятельства, послужившие осно-
ванием для регистрации, а также автоматическое снятие 
по истечении 3-х лет.

Главный специалист Управления юстиции 
Е. Огнева

Усиление защиты прав собственности

Молодежь - будущее 
Казахстана

Не обязательно быть министрами или учеными, чтобы осоз-
навать огромную важность знания в наше время международного 
английского языка. Это понимает каждый молодой гражданин Казах-
стана! Как и то, какие перспективы открывает трехъязычие.

Если кто-то думает, что Государственная программа развития образова-
ния и науки написана не для юных умов и сердец, а для тех, кто их растит 
и учит – это неправда. Прежде всего, она касается нас и способна открыть 
перед молодыми людьми новые горизонты. Во многих странах молодежь 
свободно говорит на нескольких международных языках, тогда почему для 
нас знание английского – сверхзадача из области фантастики? Это не так, 
мы хотим быть конкурентоспособными и гордо заявлять о себе на мировых 
площадках. Утвержден План мероприятий на 2017-2019 годы по реализа-
ции Государственной программы развития и функционирования языков в 
РК.

В целях популяризации государственного языка и знания других языков 
разработаны Положения республиканских конкурсов («Текті сөздің төресі 
– терме», «Мемлекеттік тіл және БАҚ», «Традиционного республиканского 
конкурса чтецов художественного слова имени Абая», «Мемлекеттік тіл – 
мемлекеттік қызметте», «Тіл шебері», «Тілдарын»).

Между тем, для детей на основе анимационных фильмов по изуче-
нию государственного языка разработаны мультимедийные программы 
«Ғажайып қазақ тілі» и «Ваш спутник».

Международная программа «Болашақ» является катализатором про-
гресса в нашей стране и позволяет нашей молодежи получать знания в 
лучших вузах мира, чтобы в дальнейшем применять на практике мировые 
тренды в науке и технологиях в Казахстане!».

1993 году Указом Президента Республики Казахстан была учреждена 
международная стипендия «Болашақ».

Впервые в истории государств постсоветского пространства талантли-
вой молодежи была предоставлена возможность, получать образование 
за рубежом полностью за счет государства. Международная стипендия 
«Болашақ» стала своеобразным гарантом успешного карьерного роста 
и профессиональной самореализации ее выпускников. Подтверждением 
этому служит тот факт, что многие выпускники программы занимают ответ-
ственные посты на государственной службе, в государственных и между-
народных организациях, в акционерных структурах, работают в различного 
рода государственных и международных проектах и, тем самым, вносят 
свой вклад в развитие государства. 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется 
органами государственной власти в рамках государственных, отраслевых 
и региональных программ при участии молодежных общественных органи-
заций.

Ежегодно проводятся республиканские и региональные мероприятия 
для молодежи: Конгрессы молодежи, Общереспубликанские форумы, сбо-
ры армейского актива, слеты лидеров студенческой молодежи, массовые 
патриотические акции, конференции, конкурсы, игры, круглые столы и др.

  «Болашак» — это не что-то недосягаемое. Это массовая социаль-
ная президентская программа, которая нацелена на поддержку молодёжи, 
подготовку высококлассных специалистов международного уровня.

Руководитель Управления юстиции г. Риддер 
М. Бейлханов

Всеобщее декларирование доходов и имущества можно будет сдавать
 автоматически через egov и мобильное приложение

Управление государственных доходов по городу Риддер  со-
общает, что в законодательство внесены поправки, улучшающие 
положение декларантов, оптимизирована форма Декларации об 
активах и обязательствах физического лица, предоставлена воз-
можность по отнесению на вычеты расходов населения на опла-
ту обучения, медицинских услуг, включая детей, оплату возна-
граждения по банковским займам, увеличены пределы указания 
наличных денег, а также дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей и стоимости прочих активов. 

На Портале «Электронного правительства» egov.kz разра-
ботан функционал по автоматическому заполнению сведений об 
имуществе физического лица в налоговой декларации. 

Кроме того, проводятся мероприятия по реализации мо-
бильного клиентского приложения «Всеобщее декларирование» 
для представления гражданами деклараций, а также авториза-
ция пользователя при представлении декларации в электронном 
виде будет осуществляться посредством СМС сообщения. 

03.07.2019  года принят Закон РК«О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
регулирования и развития финансового рынка, микрофинансо-
вой деятельности и налогообложения» (№262-VI ЗРК), предус-
матривающий перенос ввода всеобщего декларирования с 1 ян-
варя 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным 
переходом к декларированию.  

На первом этапе – с 1 января 2021 года декларацию в рам-
ках всеобщего декларирования представят:  лица, занимающие 
ответственную государственную должность, и их супруги;  лица, 
уполномоченные на выполнение государственных функций, и их 
супруги;  лица, приравненные к лицам, уполномоченным на вы-
полнение государственных функций, и их супруги. 

На втором этапе – с 1 января 2023 года декларирование для 
работников государственных учреждений и их супругов, а также 
работников субъектов квазигосударственного сектора и их супру-
гов. 

На третьем этапе – с 1 января 2024 года декларирование 
руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, 
индивидуальных предпринимателей и их супругов. 

На четвертом этапе – с 1 января 2025 года декларирование 
остальной категории граждан. 

Риддер қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 
заңнамаға декларанттардың жағдайын жақсартатын түзетулер 
енгізілдігін, активтер мен жеке тұлғаның міндеттемелері тура-
лы декларацияның нысаны оңтайлатылдырылдығын, халықтың 
оқуға, медициналық қызметке, балаларды қоса алғанда, 
шегерімге жатқызылатын шығыстарын төлеуге мүмкіндік 
берілгендігін, банк заемдары бойынша сыйақы төлемі, қолма-
қол ақшаның шегі, сондай-ақ дебиторлық және кредиторлық 
берешектерді және басқа да активтердің құны ұлғайтылдығын 
хабарлайды. 

«Электрондық Үкімет» egov.kz Порталында салық деклара-
циясында жеке тұлғаның мүлкі туралы мәліметтерді автоматты 
түрде толтыру функционалы әзірленді. 

Азаматтардың декларацияны тапсыруы үшін «Жалпыға 
бірдей декларациялау» клиенттің мобильді қосымшасын іске 
асыру, сонымен қатар электронды түрде декларацияны тапсы-
ру кезінде  пайдаланушының авторизациясы СМС хабарлама 
арқылы жүзеге асыру бойынша  шаралар жүргізілуде. 

03.09.2019 ж. жалпыға бірдей декларацияны 2020 жылдың 
01 қаңтарынан бастап 2021 жылдың 01 қаңтарына дейін саты-
лай енгізуді қарастырған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту және 
микроқаржылық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
(№262-VI ЗРК) қабылданды. 

Бірінші сатыда – 2021 жылдың 01 қаңтарынан  жалпыға 
бірдей декларациялау аясында декларацияны ұсынады:  Жау-
апты мемлекеттік лауазым тұғалар, және олардың жұбайлары;  
Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген 
тұлғалар, және олардың жұбайлары;  Мемлекеттік функция-
ларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген 
тұлғалар, және олардың жұбайлары; 

Екінші сатыда – 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері үшін және олардың 
жұбайлары, сонымен қатар квазимемлекеттік секторының және 
олардың жұбайлары үшін декларациялау; 

Үшінші сатыда – 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап басшы-
лар және заңды тұлғалардың құрылтайшылары мен олардың 
жұбайлары үшін декларациялау; 

Төртінші сатыда – 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
азаматтардың қалған категорияларын декларациялау 

Управление государственных доходов по городу Риддер со-
общает, что с 1 января 2020 года для предпринимателей,  осу-
ществляющих расчеты с бюджетом по патенту и применяющих 
СНР для крестьянских и фермерских хозяйств, отменяется осво-
бождение от применения контрольно-кассовых машин. 

При этом постановка на учет контрольно-кассовых машин 
в налоговых органах осуществляется по одному из следующих 
оснований: 

1) сведений оператора фискальных данных - по контроль-
но-кассовым машинам с функцией фиксации и (или) передачи 
данных; 

2) налогового заявления о постановке контрольно-кассовой 
машины на учет в налоговом органе - по контрольно-кассовым 
машинам без функции передачи данных. 

При постановке на учет контрольно-кассовых машин нало-
говый орган в течение трех рабочих дней производит присвое-
ние регистрационного номера контрольно-кассовой машины и 
формирование регистрационной карточки контрольно-кассовой 
машины в форме электронного документа, удостоверенного 
электронной цифровой подписью должностного лица регистри-
рующего органа. 

Также для сведения сообщаем, что Кодексом РК «Об адми-
нистративных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V 
ЗРК  (далее – КоАП) предусмотрена административная ответ-
ственность за неприменение контрольно-кассовой машины при 
осуществлении на территории РК денежных расчетов, произво-
димых при торговых операциях, выполнении работ, оказании ус-
луг посредством наличных денег (статья 284 КоАП). 

Согласно части первой и второй статьи 284 КоАП непри-
менение ККМ при осуществлении на территории РК денежных 
расчетов, производимых при торговых операциях, выполнении 
работ, оказании услуг посредством наличных денег, а также при-
менение ККМ, являющейся неисправной или не состоящей на 
учете в органе государственных доходов по месту использова-
ния, - влекут предупреждение. 

Действия (бездействие), предусмотренные частью первой 
статьи 284 КоАП, совершенные повторно в течение года после 
наложения административного взыскания, - влекут штраф: на 
частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов 
малого предпринимательства в размере 15 МРП, на субъектов 
среднего предпринимательства - 30 МРП, на субъектов крупного 
предпринимательства - 50 МРП. 

Риддер қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 
2020 жылдың 1-қаңтарынан бастап патент негізіндегі арнаулы 
салық режимі және шаруа немесе фермер қожалықтары үшін 
арнаулы салық режимін қолданатын кәсіпкерлер үшін бақылау-
касса машиналарын қолданудан босату бойынша жеңілдіктің 
күші жойылатындығын хабарлайды. 

Бұл ретте бақылау-касса машиналарын салық органында 
есепке қою мынадай негіздердің бірі: 

1) деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар 
бақылау-касса машиналары бойынша – фискалдық деректер 
операторының мәліметтері; 

2) деректерді беру функциясы жоқ бақылау-касса машина-
лары бойынша – бақылау-касса машинасын салық органында 
есепке қою туралы салықтық өтініш бойынша жүзеге асырылады. 

Салық органы бақылау-касса машиналарын есепке қою 
кезінде үш жұмыс күнi iшiнде бақылау-касса машинасының тіркеу 
нөмірін беруді және тіркеуші органның лауазымды адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған 
электрондық құжат нысанында бақылау-касса машинасының 
тіркеу карточкасын қалыптастыруды жүргізеді. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2014-жылғы 
5-шілдедегі № 235-V «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
Кодексімен (әрі қарай - ӘҚБтК) сауда операциялары, қолма-
қол ақша арқылы жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету 
кезінде жүргізілетін ақшалай есеп айырысуды Қазақстан 
Республикасының аумағында жүзеге асыру кезінде бақылау-
кассалық машиналарды қолданбағаны үшін әкімшілік жауаптылық 
қарастырылғанын мәлімет ретінде хабарлаймыз (284-бап). 

ӘҚБтК 284 бабының бірінші және екінші бөліктеріне сәйкес 
сауда операциялары, қолма-қол ақша арқылы жұмыстарды 
орындау, қызметтер көрсету кезінде жүргізілетін ақшалай есеп 
айырысуды Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асы-
ру кезінде бақылау-кассалық машиналарды қолданбау, сондай-
ақ ақаулы болып табылатын немесе пайдалану орны бойынша 
мемлекеттік кіріс органының есебінде тұрмаған бақылау-кассалық 
машиналарды қолдану ескерту жасауға әкеп соғады. 

ӘҚБтК 284 бабының 1 бөлігінде көзделген, әкiмшiлiк жаза 
қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған 
әрекеттер (әрекетсіздік) жекеше нотариустарға, жеке сот орын-
даушыларына, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – 15 АЕК, орта 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне – 30 АЕК, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 
50 АЕК мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

Предприниматели, работающие по патенту и применяющие СНР для крестьянских  и 
фермерских хозяйств, с 1 января 2020 года должны иметь ККМ онлайн

Открыт еще один кабинет медиации

Специализированный административный суд г. Рид-
дера и Риддерский городской суд совместно с Центром 
медиации в Отделе полиции г. Риддера открыли каби-
нет медиации. Основой целю открытия «Кабинета ме-
диации» в отделе полиции г. Риддера  досудебное ре-
гулирование споров, снижение уровня конфликтности в 
обществе.

 В торжественном открытии «Кабинета медиа-
ции» присутствовали председатель специализирован-
ного административного суда г. Риддера, председатель 
Риддерского городского суда, медиатор Риддерского 
центра медиации Кустаева А.Т., представитель отдела 
полиции г. Риддер Айдарбеков Р.  

Пресс-служба специализированного 
административного суда г. Риддера

Тағы бір медиация кабинеті ашылды

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік, 
Риддер қалалық соттары және Риддер қаласының ме-
диация орталығы бірігіп  полиция бөлімінде  сотқа дейін 
дауларды шешу мақсатында медиация кабинеті ашыл-
ды. Риддер қаласының полиция бөлімінде «Медиация 
кабинетін» ашудың басты мақсаты туындаған даулары 
сотқа дейін шешу, қоғамдағы жанжалдардың деңгейін 
азайту.

Медиация кабинетінің ашылу салтанатына Рид-
дер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 
төрағасы Ж. Жунусова, Риддер қалалық сотының 
төрағасы Ғ. Оспанова, Риддер қаласында орналасқан 
медиация орталығының медиаторы А. Кустаева және 
Риддер қаласының  полициясы бөлімінің өкілі Р. Айдар-
беков қатысты.

Риддер қаласының мамандандырылған 
әкімшілік сотының баспасөз қызметі


