
Риддер қаласы « Шаңырық » КМГ » КММ 
мектеп медиациясы қызметінің кабинеті 

ашылды :
04.11.2019 жылы Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Ж.Н. 

Жунусова, - 1) « Альтернатива » ШҚО Медиация және құқық орталығы » ҚБ директоры А.А. Ка-
ленова, 2) Риддер қаласы « Шаңырық » КМГ » КММөкілдері ( директор С.К. Уезбаева, оқу ісінің 
меңгерушілері Г.Е. Ибраева және Ж. Касымбаева, психолог Б.Л. Абылханова, әлеуметтік педа-
гог М.О. Жылқыбаева ), 3) Риддер қаласы « Шаңырық » КМГ » КММ 9-сынып оқушыларының 
қатысуымен салтанатты түрде мектеп медиациясы қызметінің кабинеті ашылды. 

 Риддер қаласы « Шаңырық » КМГ » КММ мектеп медиациясы қызметінің кабинетін ашудың 
негізгі міндеті соттан тыс тәртіпте, яғни, сот органдарының қатысуынсыз, татуластыру шарала-
рын қолдану жолымен, пайда болатын даулар мен шиеленістерді неғұрлым жайлы жағдайда 
шешу үшін, оқушылардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту болып табылады. 

Татуластырудың басымдық тәсілдерін түсіндірумен  ақпараттық материалдармен 
жарықтандырылған Риддер қаласы « Шаңырық » КМГ » КММ мектеп медиациясы қызметінің 
кабинетінде жайлы жағдай құрылып, құпиялылық шартымен қамтылып, психолог және медиа-
тормен жұмыс істеу мүмкіндіктері 
қаралған. 

 Өз шығуында Риддер 
қаласының мамандандырылған 
әкімшілік сотының төрағасы Ж.Н. 
Жунусова оқушыларға медиатор 
және психологтың білікті көмегін 
көрсетуге және де пайда болатын 
дауларды жылдам және кешенді 
шешуге мүмкіндік беретін, татула-
стыру процессінің басымдылығы 
мен ерекшеліктері туралы ақпарат 
беруге бағыттылған Риддер қаласы « 
Шаңырық » КМГ » КММ мектеп меди-
ациясы қызметінің кабинетінің жұмыс 
басымдылығы туралы айтып өтті. 

 Берілген салтанатты шара 
соңында, оған қатысқан тұлғалар, 
оларға қойылған мақсат пен 
міндеттерді жүзеге асыруда нәтижелі 
жұмыс пен жетістік тілеп, бір- біріне 
мазмұнда да конструктивті кездесу 
үшін алғыстарын білдірді. 
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Из зала суда

Статья 517 КоАП РК предусматривает нарушение иностранцем или ли-
цом без гражданства законодательства РК в области миграции населения. 
Часть 2 статьи 517 КоАП предусматривает административную ответствен-
ность за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законода-
тельства РК в области миграции населения, выразившееся в пребывании 
в РК без регистрации в органах внутренних дел свыше сроков, предусмо-
тренных частью первой данной статьи, либо в проживании не по адресу, 
указанному при регистрации, а равно в несоблюдении правил транзитного 
проезда через территорию РК.

Специализированным административным судом г. Риддер было 
рассмотрено административное дело в отношении гр. М. Судом установ-
лено, что 24 октября 2019 года в 12 часов 00 минут был выявлен гр.М., 
являясь гражданином РФ  прибыл на территорию РК 18 сентября 2019 
года с целью – работа, не явился на регистрацию в сроки, установленные 
законодательством, тем самым нарушил законодательство РК в области 
миграции населения, выразившееся в нахождении на территории РК без 
регистрации свыше установленных сроков. На судебном заседании право-
нарушитель подтвердил факты, изложенные в протоколе об администра-
тивном правонарушении.

Правонарушитель  привлечен к административной ответственности, 
предусмотренной ст.517 ч. 2 КоАП  и подвергнут административному взы-
сканию в виде административного штрафа в размере 15 МРП. 

Главный  специалист – секретарь  судебного  заседания  специ-
ализированного административного суда г. Риддер  

  Сейтказина Э.Б.

«Салық төлеушілерді тіркеу» 
мемлекеттік қызметі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер 
комитетінің аудандар, қалалар және қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 
экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық органдары (бұдан әрі - 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші қызмет көрсету орталықтары арқылы;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорация» коммерциялық 

емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;
3) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) салық төлеуші туралы мәліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттік 

дерекқорға (бұдан әрі – СТ МДҚ) енгізу – тіркеу есебіне қою туралы салықтық 
өтінішті алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде; 

2) салық төлеушінің тіркеу деректеріне өзгертулер енгізу – тіркеу есебіне қою 
туралы салықтық өтінішті алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кірмейді.

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара 
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

Риддер қаласы бойыйнша мемлекеттік кірістер басқармасы

Государственная услуга «Регистрация 
налогоплательщиков»

Государственная услуга оказывается территориальными органами Комитета 
государственных доходов Министерства по районам, городам и районам в горо-
дах, на территории специальных экономических зон (далее – услугодатель). 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осу-
ществляются:

1) услугодателем через центры оказания услуг;
2) через некоммерческое акционерное общество «Государственная корпора-

ция «Правительства для граждан» (далее – Государственная корпорация);
3) посредством веб-портала «электронного правительства»: www.egov.kz (да-

лее – портал).
Сроки оказания государственной услуги:
1) внесение сведений о налогоплательщике в государственную базу данных 

налогоплательщиков (далее – ГБД НП) – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения налогового заявления о постановке на регистрационный учет;

2) внесение изменений в регистрационные данные налогоплательщика – в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня получения налогового заявления о постановке 
на регистрационный учет;

При обращении в Государственную корпорацию день приема не входит в срок 
оказания государственной услуги;

Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизи-
рованная) и (или) бумажная.  Государственная услуга оказывается на бесплатной 
основе физическим и юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Управление государственных доходов по г.Риддер

В ГУ «  СШ № 3 » г. Риддер открыт кабинет
 службы школьной медиации :

04.11.2019 года председатель специализированного административного суда г. РиддерЖунусова Ж.Н., с уча-
стием – 1) директора ОО « ВКО ЦМ и П « Альтернатива » » Каленовой А.А., 2) представителей ГУ «  СШ № 3 » г. Риддер  
( директора Бытыковой Э.Б., завуча Лопатиной О. ), 3) учеников 10-го класса   ГУ « СШ № 3 » г. Риддер и их родителей, в 
торжественной обстановке открыла кабинет службы школьной медиации.

Основной задачей открытия кабинета службы школьной медиации ГУ « СШ № 3 » г. Риддер является расширение 
прав и возможностей учащихся для решения в более комфортной обстановке возникающих конфликтов и споров, путём 
применения примирительных процедур во внесудебном порядке, то есть без вмешательства судебных органов. 

Кабинет службы школьной медиации ГУ «  СШ № 3 » г. Риддер, оснащён информационным материалом с разъясне-
нием преимущественных способов примирения,  создана уютная обстановка, обеспечены условия конфиденциальности, 
предусмотрена возможность работы с психологом и медиатором. 

В своём выступлении председатель специализированного административного суда г. РиддерЖунусова Ж.Н. отметила 
преимущества работы  кабинета службы школьной медиации ГУ «  СШ № 3 » г. Риддер, который ориентирован  на предо-
ставление учащимся квалифицированной помощи медиатора и психолога,  а также их информирование об особенностях 
и преимуществах процесса примирения, что позволит быстро и комплексно решать возникающие конфликты.

После открытия кабинета службы школьной медиации в ГУ «  СШ № 3 »  г. Риддер,  директором ОО « ВКО ЦМ и П 
« Альтернатива » » Каленовой А.А. для присутствующих был проведён мастер-класс на тему « Школьная медиация », в 
ходе которого ею были даны рекомендации по применению школьной медиации  в конфликтной ситуации для предотвра-
щения негативных последствий и созданию безопасной и благоприятной школьной среды.

В завершение данного торжественного мероприятия, участвующие в нём лица пожелали друг другу плодотворной ра-
боты и успехов в осуществлении поставленных ими целей и задач, а также поблагодарили друг друга за содержательную 
и конструктивную встречу.

Главный специалист канцелярии Специализированногоадминистративного суда  г. Риддер 
 Тубеков М.Н.

Риддер қаласы « № 3 ОМ » ММ мектеп 
медиациясы қызметінің кабинеті ашылды :

04.11.2019 жылы Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы  Ж.Н. Жунусова, - 1) « Альтерна-
тива » ШҚО Медиация және құқық орталығы » ҚБ директоры А.А. Каленова 2) Риддер қаласының « № 3 ОМ » ММ өкілдері 
( директор Э.Б. Бытыкова, оқу ісінің меңгерушілері О. Лопатина ), 3) 10 сынып оқушыларының қатысуымен салтанатты 
түрде мектеп медиациясы қызметінің кабинеті ашылды.

Риддер қаласы « № 3 ОМ » ММ  мектеп медиациясы қызметінің кабинетін ашудың негізгі міндеті соттан тыс 
тәртіпте, яғни, сот органдарының қатысуынсыз, татуластыру шараларын қолдану жолымен, пайда болатын даулар мен 
шиеленістерді неғұрлым жайлы жағдайда шешу үшін, оқушылардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту болып табы-
лады.

Татуластырудың басымдық тәсілдерін түсіндірумен  ақпараттық материалдармен жарықтандырылған Риддер қаласы 
« № 3 ОМ » ММ мектеп медиациясы қызметінің кабинетінде жайлы жағдай құрылып, құпиялылық шартымен қамтылып, 
психолог және медиатормен жұмыс істеу мүмкіндіктері қаралған.

Өз шығуында Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Жунусова Ж.Н. оқушыларға 
медиатор және психологтың білікті көмегін көрсетуге және де пайда болатын дауларды жылдам және кешенді шешуге 

мүмкіндік беретін, татуластыру процессінің басымдылығы мен ерекшеліктері туралы ақпарат беруге    бағыттылған  Рид-
дер қаласы « № 3 ОМ » ММ мектеп медиациясы қызметінің кабинетінің жұмыс басымдылығы туралы айтып өтті.
Риддер қаласы « № 3 ОМ » ММ мектеп медиациясы қызметінің кабинетін ашқан соң « Альтернатива » ШҚО Медиация 

және құқық орталығы » ҚБ директоры А.А. Каленова қатысқандар үшін « Мектеп медиациясы » тақырыбына шеберлік- сы-
ныбын өткізді, мұнда мектеп ортасында жайлы және қауіпсіз жағдай құрып негативті салдардың алдын-алу үшін шиеленіс 
жағдайларда мектеп медиациясын қолдану жөнінде ұсыныстар айтылды.

Берілген салтанатты шара соңында, оған қатысқан тұлғалар, оларға қойылған мақсат пен міндеттерді жүзеге асыруда 
нәтижелі жұмыс пен жетістік тілеп,  бір-біріне мазмұнда да конструктивті кездесу үшін алғыстарын білдірді.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты кеңсесінің  бас  маманы 
Тубеков М.Н.

В КГУ « МШГ « Шаңырақ » г. Риддер 
открыт кабинет службы школьной 

медиации :
04.11.2019 года председатель специализированного административного суда г. РиддерЖуну-

сова Ж.Н., с участием - 1) директора ОО « ВКО ЦМ и П   « Альтернатива » » Каленовой А.А.,  2) 
представителей КГУ « МШГ « Шаңырақ »  г. Риддер ( директора Уезбаевой С.К., завучей Ибраевой 
Г.Е. и Касымбаевой Ж., психолога Абылхановой Б.Л., социального педагога Жылкыбаевой М.О. ),  
3) учеников 9-го класса КГУ « МШГ « Шаңырақ » г. Риддер, в торжественной обстановке открыли 
кабинет службы школьной медиации.      

Основной задачей открытия кабинета службы школьной медиации КГУ « МШГ « Шаңырақ » г. 
Риддер является расширение прав и возможностей учащихся для решения в более комфортной 
обстановке возникающих конфликтов  и споров, путём применения примирительных процедур во 
внесудебном порядке, то есть без вмешательства судебных органов. 

В кабинете службы школьной медиации КГУ « МШГ « Шаңырақ » г. Риддер, оснащённым ин-
формационным материалом с разъяснением 
преимущественных способов примирения,  
создана уютная обстановка, обеспечены усло-
вия конфиденциальности, предусмотрена воз-
можность работы с психологом  и медиатором. 

В своём выступлении председатель спе-
циализированного административного суда 
г. РиддерЖунусова Ж.Н. отметила преиму-
щества работы  кабинета службы школьной 
медиации КГУ « МШГ « Шаңырақ » г. Риддер, 
который ориентирован                      на предостав-
ление учащимся квалифицированной помощи 
медиатора и психолога,  а также их информи-
рование об особенностях и преимуществах 
процесса примирения, что позволит быстро и 
комплексно решать возникающие конфликты.

В завершение данного торжественного ме-
роприятия, участвующие в нём лица пожелали 
друг другу плодотворной работы и успехов в 
осуществлении поставленных ими целей и за-
дач, а также поблагодарили друг друга  за со-
держательную и конструктивную встречу.

Главный специалист канцелярии Спе-
циализированного административного  

суда    г. Риддер  Тубеков  М.Н.


