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Тіл туралы

Талай ғасыр арманға айналған мемлекеттік тәуелсіздікке қолы жеткен қазақ халқы бүгіндері елдік 
мұраттар тұрғысындағы бары мен жоғын түгендеп, еңсесін  көтеріп келеді. Төл дүниетанымы бен бол-
мысымызды  айшықтай түскен сайын азаттық тұғыры да нығайып, биіктей түсетіндігіне тарих куә.

Қазір  ар мен намыстың, күмән мен үміттің, болашаққа деген сенімнің айрықша баламасына айналған 
тіл  тағдырына алаңдаушылық аса маңызды қоғамдық –саяси құбылыс болып отыр. Тіл - адам мен 
адамды, ұлт пен ұлтты жақындастырып, табыстыратын өзгеше құрал. Мемлекеттік тіл мемлекеттік 
және қоғамдық өмірдегі неғұрлым маңызды фунцияларды атқарады. Бұл, ең алдымен, осы мемлекеттік 
барлық заң актілері қабылданатын тіл.

Кез келген мемлекетті мемлекет етіп көрсететін белгілерінің бірі – ұлт мұраты, ал құндылықтарды 
жеткізуші – оның мемлекеттік тілі. Ол Қазақстан мемлекеттігін айқындайтын факторлардың бірегейі.

Рас, азаттық алғалы ана тіліміздің мәртебесін көтеріп, мерейін өсіру үшін аз қажыр-қайрат жұмсалған 
жоқ. Мемлекет тарапынан біртұтас ел саясаты қалыптастырылып, қазақ тілі мемлекеттік тіл атанды. 
Оның заңдылық негіздері ҚР Конституциясында, ҚР тіл саясатының тұжырымдамасында, ҚР « Тіл 
туралы » Заңда жан-жақты айқындалды. Мемлекеттік тілді қастерлеу-барша қазақстандықтар үшін 
отансүйер сезім көрінісі. Қоғамдағы азаматтық келісіммен тұрақтылық кепілдіктерінің бірі деген оң 
көзқарастар орнығып келеді. 

Алайда, әлі де болса ана тіліміздің қолдану барысы өз мәресіне жеткен жоқ. Көп мәселе қағазда 
шешімін тапқанымен, іс жүзінде жүзеге аспай отыр. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев елімізде 
қолданылып жүрген басқа тілдер мүдделерін ескере отырып, қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін 
көтеруге, оның қоғамдық қызмет аясын кеңейтуге бағытталған орнықты  саясатын және осы орайдағы 
батыл қадамдарын толық қолдаймыз. Елбасы өзінің ана тіліне деген азаматтық парызын өтеуде 
айрықша жақсы үлгі танытып жүргендігін зор ризашылық  білдіреміз. 

Қазақ тілі Қазақстан жұртшылығын қазақ төңірегіне топтастырудың негізі  екенін ұғынып, тілдің аясын 
кеңейту нақты үлгі істерге үлесімізді қосып, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтергеніміз жөн. Еркіндік пен 
теңдік берілгендіктен, өзге қанша тілді білгің келсе де, біле бер. Бірақ қазақ тіліне деген басымдықты 
естен шығармағанымыз абзал!

Өйткені, қазақ тілі басқа елде қолданылып, мемлекеттік мәртебесіне ие бола алмайды. Оның бір ғана 
Отаны бар. Ол - Қазақстан.

Рухани құднының тетігі – тіл. Алдағы онжылдықта мемлекеттік тілдің, шын мәнінде мемлекеттік 
басқару тіліне, мемлекеттік іс жүргізу тіліне  айналатына сенеміз. Сонымен қатар қыркүйектің 22-сінің 
ҚР халықтарының тілдері болып жариялануы – аса маңызды гуманистік қадам. Ол, ең алдымен, тілге, 
сол арқылы жасалатын мәдениет пен өнерге деген қоғам мен мемлекет тарапынан көрсетілуге тиіс 
ілтипаттың бір өнегесі дер білеміз.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотында іс қағаздары 2009 жылдың маусымынын 
бастап қазақ тілінде жүргізіліп, 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап толық  мемлекеттік тілде жүргізіледі.

Бұл салада мемлекеттік тілде ойлайтын, сөйлейтін, қазақтың болмысын ұғатын, өз тілінде ойлап, жаза 
білетін мамандар сот жүйесінде де біртіндеп көбейіп келеді. Солардың қатарында Риддер қаласының 
мамандандырылған әкімшілік сотының  төрағасы  Жунусова Ж.Н., кеңсе меңгеруші Ильбисинова Г.Б., 
бас маманы Сейтказина Э.Б., сот приставы Алимбаев М.И. 

Өз тіліміздің қоғамда қатынас  құралы ретінде бірінші кезекте алға шығуына ат салысып, Елбасының 
« қазақ қазақпен қазақша » сөйлессін деген ойына қолдау көрсетейік.

Қазақ тілін шын мәнінде мемлекеттік деңгейге көтеріп, заңдағы мәртебесіне лайықты етеміз де-
сек, оған деген сұраныс пен қажеттілікті арттырайық. Қолданыс аясын кеңейтіп, өзге тілдің тасасын-
да қалдырмай, оны өмірдің де қоғамның да барлық саласында қолданайық. Сонда ғана тіл лайықты 
қызмет атқарады.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі
 Ильбисинова Г.Б.

Риддер қаласының мамандандырылған мемлекеттік 
тілді қолдану барысын жетілдіру туралы

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты, Шығыс 
Қазақстан облыстық сотының 2011 жылдың 12 тамызында жолдаған 
№ 14860 хатына сәйкес мемлекеттік органдармен хат алмасуды тек 
мемлекеттік тілде жүргізіп отыр. Осы тапсырмаға байланысты сотта дай-
ындалатын ішкі және шығыс құжаттардың мемлекеттік тілде әзірленіп, 
қабылдануда.

Бүгінгі күні жоғары тұрған соттардан құжаттардың 70 % мемлекеттік 
тілде түсіп жатқандықтан,  алдағы уақытта барлық шығыс құжаттарды 
тек мемлекеттік тілде жүргізуді одан ары жалғастыру қажет. Бір айта 
кететін жай ішікі құжат айналымы немесе сот төрағасының өкімдері 2010 
жылдан бастап 100 % мемлекеттік тілде дайындалуда.

Сотта мемлекеттік тілде дайындалатын шығыс құжаттарының сапа-
сын жақсарту мақсатында сот қызметкерлеріне жылына 2 рет Риддер 
қаласының Тілдерді дамыту орталығының мамандары шақырылып, 
семинар сабақ өткізіледі және көрсетілген орталықтың басшыларының 
келісімімен Орталықта сот мамандарына мемлекеттік тілде дәріс алу 
жоспарланған.

Мемлекеттік тіл мемлекеттік және қоғамдық өмірдегі неғұрлым 
маңызды фунцияларды атқарады. Бұл, ең алдымен, осы мемлекеттік 
барлық заң актілері қабылданатын тіл. 

Кез келген мемлекетті мемлекет етіп көрсететін белгілерінің бірі – ұлт 
мұраты, ал құндылықтарды жеткізуші – оның мемлекеттік тілі.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 
кеңсе меңгерушісі Ильбисинова Г.Б.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотын-
да мемлекеттік қызметкерлердің  әдеп кодексі бойынша 

семинар сабақ өткізілді.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе 
қызметкерлерінің қатысуымен « Мемлекеттік қызметкерлердің әдеп 
кодексінің талаптарын орындау » атты тақырыпта семинар сабақ 
өткізілді.

Семинар сабақта, ҚР Президентінiң 2015 жылғы 29 желтоқсанындағы 
N 153  Жарлығымен бекітілген « ҚР мемлекеттік қызметшілерінің әдеп 
кодексі » белгілеген мемлекеттік қызметкерлердің мінез-құлықтың 
жалпы стандарттары, Қызметтен тыс уақыттағы мінез-құлық стандарт-
тары, қызметтік қатынастардағы мінез-құлық стандарттары, көпшілік 
алдында, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында сөйлеумен 
байланысты мінез-құлық стандарттары бойынша түсіндіру жұмыстары 
өткізілді.

Мемлекеттік қызметшілердің сырт келбеті олардың қызметтік 
міндеттерін орындау кезінде мемлекеттік аппараттың беделін 
нығайтуға ықпал етуге, іскерлікпен, ұстамдылықпен және 
ұқыптылықпен ерекшеленетін жалпы қабылданған іскерлік талапта-
рына сай болуға тиістігі айтылды.

Сонымен қатар, жұмыс уақытында іскерлік киім үлгісін сақтаудың 
қажеттілігі жөнінде ескертілді.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 
кеңсе меңгерушісі  Ильбисинова Г.Б.

Из зала суда
 Статья 73 Кодекса об административных правонарушениях предус-

матривает административную ответственность за противоправные дей-
ствия в сфере семейно-бытовых отношений.

Специализированным административным судом города Риддера 11 
марта 2020 года рассмотрено дело об административном правонаруше-
нии по статье 73 части 2  КРК об АП в отношении гражданина Б.

 Данный гражданин, будучи привлеченный 23 января 2020 года к ад-
министративной ответственности по части 1 статьи 73 КРК об АП, вновь 
14 февраля 2020 года в 19 часов 20 минут, находясь по месту житель-
ства в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал, выражался 
нецензурной бранью в адрес своей бывшей супруги Г., на замечания и 
уговоры не реагировал,  то есть повторно в течение года после наложе-
ния административного взыскания, совершил действия, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 73 КРК об АП, тем самым умышленно совершил ад-
министративное правонарушение, предусмотренное статьей 73 частью 
2 КРК об АП.

В судебном заседании гражданин Б. вину в совершении правонаруше-
ния признал, пояснив, что он выражался в адрес своей бывшей супруги 
нецензурной бранью, скандал произошел из-за того, что накануне дня 
своего рождения выпил спиртное и на этой почве поругался с бывшей  
супругой. 

В отношении гр. Б. вынесено постановление о наложении админи-
стративного взыскания в виде административного ареста сроком на 3 
( трое ) суток. 

Главный специалист – секретарь судебного заседания специ-
ализированного административного суда

г. Риддер Сейтказина Э.Б.

Что такое медиация ?
Термин «медиация» происходит от латинского слова « mediare », что 

означает посредничать, выступать в роли лица, при участии которого 
ведутся переговоры. Понятия « медиация » законодатель определяет 
как процедуру урегулирования спора ( конфликта )  между сторонами 
при содействии медиатора  в целях достижения ими взаимоприемлемо-
го решения, реализуемую по добровольному согласию сторон ( пункт 5 ) 
статьи 2  Закона Республики Казахстан « О медиации ».

Медиация, как и любой вид деятельности, осуществляется на основе 
определенных принципов, выражающих взгляды и представления об ор-
ганизации и порядке урегулирования споров при содействии медиатора.

Медиация может применяться в спорах по гражданским, трудовым, 
семейным и иным правоотношениям, а также по уголовным делам не-
большой и средней тяжести. При активном обращении к медиации, как 
граждан, так и юридических лиц можно существенно снизить нагрузку 
на судебную систему,  тем самым повышая качество решения наиболее 
крупных дел. 

В Казахстане Закон « О медиации » вступил в силу 5 августа 2011 
года. Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере 
организации медиации в РК, определяет ее принципы и процедуру про-
ведения, а также статус медиатора.

Основополагающие принципы медиации : 1) добровольность, 2)  
конфиденциальность, 3) взаимоуважение, 4) равноправие сторон, 5) 
нейтральность и беспристрастность медиатора, 6) прозрачность про-
цедуры.

Ведущий специалист Специализированного 
административного суда г. Риддер Романико Т.В.

Е д и н ы й  с о в о к у п н ы й  п л а т е ж
Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по во-

просам занятости населения» № 203-VI от 26 декабря 2018 года с 1 января 2019 года введен единый 
совокупный платеж (далее - ЕСП). В качестве плательщиков единого совокупного платежа признаются 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, которые одновременно соответствуют следующим условиям:

1) уплатили единый совокупный платеж; 2) не используют труд наемных работников; 3) оказывают 
услуги исключительно физическим лицам, не являющимися налоговыми агентами, и (или) реализуют 
исключительно физическим лицам, не являющимися налоговыми агентами, сельскохозяйственную про-
дукцию личного подсобного хозяйства (ЛПХ) собственного производства, за исключением подакцизной 
продукции.

Таким образом, ЕСП будут платить физические лица, оказывающие услуги и (или) реализующие 
собственную продукцию ЛПХ, другим физическим лицам. К примеру, если услуги будут оказываться 
юридическому лицу и (или) индивидуальному предпринимателю, то такое физическое лицо - услугода-
тель не вправе применять ЕСП.

Вместе с тем имеются ограничения. А именно, не признаются в качестве плательщиков ЕСП: 1) 
лица, осуществляющие указанные виды деятельности на территории объектов коммерческой недвижи-
мости, а также торговых объектов, в том числе находящихся на праве собственности, аренды, пользо-
вания, доверительного управления; 2) лица, предоставляющие в имущественный наем (аренду) иму-
щество, за исключением жилища; 3) лица, занимающиеся частной практикой;  

4) иностранцы и лица без гражданства, за исключением оралманов; 5) лица, имеющие государ-
ственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Следовательно, лица, зарегистрированные в качестве ИП или занимающиеся частной практикой, а 
также лица, осуществляющие деятельность через стационарные точки (коммерческие объекты - тор-
говые объекты, рынки и т.п.), сдающие в аренду имущество (кроме жилища) не могут быть плательщи-
ками ЕСП.
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Понятие коррупции
 Коррупция является одним из самых опасных негативных социальных явлений. Она в немалой сте-

пени ограничивает свободное действие экономических законов и подрывает престиж страны в глазах 
мирового сообщества, является одним из главных препятствий на пути выгодных для нее зарубежных 
инвестиций. Особенно опасна коррупция в органах государственной власти. В этом случае она пред-
ставляет собой симбиоз монополии власти, дискреционных полномочий государственных служащих в 
принятии решений и отсутствия жесткой правовой подотчетности и подконтрольности чиновников. Она 
причиняет огромный вред интересам нашего государства, общества и отдельных граждан. Противо-
действие коррупции строится на системной, программной основе, поскольку каждые пять лет в нашем 
государстве принимаются государственные антикоррупционные программы. Основными нормативны-
ми правовыми актами, регламентирующими вопросы борьбы с коррупцией, являются Уголовный ко-
декс РК, Кодекс РК об административных правонарушениях, Трудовой кодекс РК, Закон РК «О противо-
действии коррупции», Закон РК «О государственной службе», Указ Президента РК «О Кодексе чести 
государственных служащих РК».

В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» под «коррупцией» понимается не пред-
усмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ ли-
цами, выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использова-
нием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими 
своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противо-
правного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. 
Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушениями), являются дея-
ния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установлен-
ную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
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