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Поднять зарплату участковым 
полицейским

Поднять заработную плату участковым полицей-
ским предложили сенаторы, сообщил zakon.kz.

По их мнению, условия труда не позволяют полицейским 
вовремя реагировать на нужды населения. Инспекторы пе-
регружены, передает Первый канал «Евразия».

Их рабочий день длится более 14 часов, к тому же на 
участке у одного полицейского вместо предусмотренных 2,5 
тысяч граждан — 4 тысячи. Из-за такой нагрузки инспекторы 
на службе долго не задерживаются. 70% участковых рабо-
тают в органах внутренних дел не более трех лет. Почти 500 
мест из года в год остаются вакантными. Депутаты считают, 
что специалисты пойдут работать в органы, если зарплата 
вырастет минимум до 250 тысяч тенге.

Участковые пункты полиции находятся в ветхом состоя-
нии. А порой в них даже элементарно нет туалетных ком-
нат. Поэтому только в столице дополнительно необходимо 
выделить порядка 40 помещений для размещения участ-
ковых пунктов полиции. Так же, как и по всей республике, 
а особенно в сельской местности. В 1-ю очередь, это для 
людей. Для того, чтобы люди могли со своей бедой, со сво-
ими проблемами прийти к участковому инспектору полиции, 
который уполномочен их решать, — говорит депутат сената 
парламента РК Андрей Лукин.

Риддер қаласының жеке сот 
орындаушыларымен семинар 

сабақ өткізілді
Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік соты 

кеңсесінің меңгерушісі Г.Б. Ильбисинова Риддер қаласының жеке 
сот орындаушыларымен «ҚР ӘҚБтК-нің талаптарын орындау» 
атты тақырыпта семинар сабақ өтізді.

Семинар собақ барысында Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 669 бабы бойынша 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы материалдарды құқық қорғау 
органдарына жолдау барысында көрсетілген кодекстің 62 бабымен 
көзделген мерзімдерді қатаң түрде сақтай отырып, материалдарға 
қосымшаланатын дәлелдеу құжаттарын сапалы жинауды атап 
көрсетілді. 

Семинар сабақтың соңында борыншкерлерге қатысты мате-
риалды дайындау және Риддер қаласының ішкі істер бөліміне 
жолдау барысында пайда болатын қыйындықтар тудыратын 
мәселелер талқыланды.

Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік 
сотының баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасы сот жүйесіндегі электронды 
сот әділдігі

Саясаты күшті, экономикасы дамыған және құқықтық мемлекет құру түрінде қазақстандық 
қоғам алдында, оның барлық саналы мүшелері, заңды және жеке тұлғалар осы мақсатқа жету 
жолына кедергі болатын барлық себеп түрлерін жою және мақсатқа қол жеткізу үшін барлық 
күш жігерді салады.  

Қазақстан Республикасындағы сот билігі  мемлекет атынан жүзеге асыралады, және де алдымен 
азаматтар және ұйымдардың құқықтары мен еркіндіктері заңды мүдделерін қорғауға бағытталған, 
осылай бола отырып Конституция, заңдар, өзге де нормативтік-құқықтық актілер, халықаралық шарт-
тар нормаларын орындаумен қамтамасыз етіледі.  Бүгінгі күнгі дүниежүзілік стандарттарға сәйкес сот 
жүйесі қазақстандық қоғамда бас кепіл және заңдылық тірегі болып табылғандықтан және берілген про-
цесстерден алыстамай уақыт еншісінде дамуы, сот жүйесінің тұрақты реформалау Қазақстанның алға 
құқықтық дамыған мемлекет болып алға жылжуын көрсетеді. 

Қазақстан Республикасы сот жүйесін реформалауда белгіленген көптеген мақсаттардің бірі: 1) 
соттардағы қағаз құжатайналымды минимумға дейін қысқарту,  2) қазақстандық сот өндірісін макси-
малды қолжетімді, ашық және айқын ететін , және де бюджет қаражатын маңызды үнемдеуді жүзеге 
асыруға жол ашатын инновациялық IТ – технологияларын жаппай енгізу,                        3) жемқорлыққа 
қарсы құрамдас ретінде процессуалдық байланыстардың сот процессіне қатысушылармен байланы-
сын толықтай жою, 4) сот әділдігі атқарылу сапасын жақсарту мақсатында судьяларға біркелкі жүктеме 
және тағы басқа.  

Енді « прозадан »  « ақиқатқа » көшелік.  
Біріншіден, Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілеріне өзгерістер мен қосымшаларды 

енгізуге байланысты, заңды және жеке тұлғалармен, мемлекеттік органдар және ұйымдармен  әр түрлі 
хат-хабарларды жолдау көзделген, және де өкілдер мен адвокаттармен тек пошта байланысы арқылы 
емес, қолма-қол немесе арнайы фельдъегерлік байланыс арқылы және Қазақстан Республикасы сот 
жүйесінің негізгі  электрондық сервисі « Сот кабинеті » арқылы жолданады.    

Екіншіден, судьяларға біркелкі жүктеме және сот әділдігі атқарылу сапасын жақсарту мақсатында, 
оған қоса сот процессіне қатысушылармен процессуалдық байланыстарды түбегейлі жою, сотқа қарау 
үшін жолданған істерді автоматты түрде бөлу  жемқорлыққа қарсы құрамдас ретінде пайдаланылады.   
Сотқа қарау үшін жолданған істі автоматты бөлу кезінде, оператор-маман компьютерлік бағдарламамен 
талап етілетін барлық мәліметтерді енгізеді, ал ол болса өз кезегінде, адами қателіктердің алдын-алып 
автоматты режимде, оған енгізілген парамертлер бойынша келетін судьяға істі бөледі.  

Үшіншіден, сот процессінің барлық сатысында басынан аяғына дейін, міндетті түрде оның аудио және 
бейне түсірілімі өндіріледі, ал DVD-диск  оның жазбасымен іске қоса беріледі, сондықтан-да сот оты-
рысы басталмас бұрын іс бойынша төрағалық етуші процесске қатысушыларға ол туралы ескертеді. 
Техникалық құралдарды пайдаланумен сот отырысын жазу туралы ақпарат іс бойынша төрағалық 
етуші және сот отырысының хатшысымен жазбаның тиісті  сапасын, бейнежазбаны қарау, тақырыпты 
тыңдаудан соң қол қойылатын қысқа хаттамада белгіленеді. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасы сотта-
ры сот отырысы залдарында сот қызметкерлерін ғана емес, іс бойынша қатысушы тараптарды тәртіпке 
әкелетін сапалы деңгейдегі сот отырысы барысын жазуға қол жеткізетін жаңаша құрал-жабдық орнат
ылған.                        

Қазақстан сот өндірісіне инновациялық ақпараттық IT-технологияларды кеңінен енгізу бойын-
ша Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жұмысы тұрақты жалғасын табуда, ол өз тарапынан 
әлемнің 30 дамыған елдері қатарына енуге маңызды қадам болып табылады, және де заңды және жеке 
тұлғалармен, Қазақстан Республикасы сот жүйесіне барлық әлемдік қоғамдыстық сенімін арттырады.      

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

Новый главный врач
Назначен новый главный государственный санитар-

ный врач РК. Должность занял Ерлан Киясов.
Постановлением правительства Киясов назначен на долж-

ность вице-министра здравоохранения- главного государ-
ственного санитарного врача, сообщает сайт премьер-мини-
стра.

Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматы. Окончил Ка-
захский государственный медицинский университет, Цен-
трально-Азиатский университет, Казахский национальный 
университет им. Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал 
в 1990 году санитаром отделения реанимации интенсивной 
терапии «Больницы Скорой Медицинской помощи Алма-
ты».

1997−1999 гг. — санитарный врач, врач-эпидемиолог Цен-
тральной санитарно-эпидемиологической станции на воз-
душном транспорте в Алматы.

1999 — 2020 гг. — работал в структуре Медицинского цен-
тра управления делами президента РК — санитарным врачом 
по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции, 
заведующим оперативным отделом, начальником эпидемио-
логического отдела управления санэпиднадзора, директором 
РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы», за-
местителем руководителя.

С учетом стабилизации
Кому разрешили работать в выходные в Казахстане? Межведомственной ко-

миссией приняты решения по послаблению работы объектов бизнеса, передал 
Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Primeminister.kz.

С 14 сентября, на заседании межведомственной комиссии под председательством заме-
стителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, с учетом стабилизации санитарно-эпиде-
миологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние дни, было принято 
решение разрешить функционирование в выходные дни:

салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметические услуги (реги-
страция на портале infokazakhstan.kz, 4 квадратных метра на 1 посетителя, по предвари-
тельной записи);

фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных 
комплексов, СПА-салонов, саун, бассейнов (регистрация на портале infokazakhstan.kz, за-
полняемость не более 30 процентов, но не более 50 человек, предварительная запись, со-
блюдение масочного режима и социальной дистанции);

религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий).

 tengrinews.kz


