
Сроки массовой вакцинации 
Депутаты мажилиса выразили возмущение работой министерства здравоохранения Ка-

захстана в части срыва сроков вакцинации населения. Депутат Ирина Унжакова во время 
пленарного заседания мажилиса обратилась к премьер-министру страны с депутатским за-
просом.

Мажилисвумен подчеркнула, что парламентарий неоднократно обращались к Минздраву по вопросу 
организации работы по массовой вакцинации населения от коронавируса.

Однако ответ министра Алексея Цоя порождает еще больше вопросов. По словам главы ведомства, 
в республике ведется широкомасштабная работа по массовой вакцинации граждан, но при этом темпы 
заболеваемости не снижаются, а, напротив, увеличивается число регионов, попадающих в «красную» 
зону по COVID-19.

«В целом складывается впечатление, что если бывший министр Биртанов провалил начало борьбы 
с пандемией, то сегодня министр Цой «успешно» проваливает работу по вакцинации населения. Еже-
дневная информация нынешнего министра здравоохранения не меняет картины к лучшему, а насе-
ление не только не может привиться, но и не знает, когда, где и как можно осуществить вакцинацию», 
– заявила депутат.

Ирина Унжакова также отметила, что сейчас правительство заявляет, что массовая вакцинация яв-
ляется первостепенной задачей в борьбе с пандемией, однако до сих пор (спустя два месяца с начала 
вакцинации) нет продуманных, системных и синхронизированных мер по ее организации.

«Вот и вчера министр здравоохранения Цой выступил с очередным призывом к населению вакцини-
роваться. Но возникает вопрос, куда идти, где вакцинироваться? Ведь в свободном доступе в поликли-
никах регионов вакцин нет. И эта ситуация напоминает прошлый год, когда люди были в растерянности 
и не знали, где и когда можно сдать ПЦР-тесты. Сегодня люди сталкиваются с ситуацией, когда не 
знают, где и когда можно пройти вакцинацию», – добавила мажилисвумен.

Для сравнения депутат привела данные, согласно которым в Израиле, Великобритании, Словакии, 
Словении, Сербии, Сингапуре и ряде других стран уже привито от половины до 90% населения. Тогда 
как в почти 19-миллионном Казахстане вакцину от коронавируса получило менее 1% населения.

«На производство и поставку российской вакцины «Спутник V» выделено 18 миллиардов тенге, из 
которых около 15,2 миллиардов тенге - Карагандинскому фармацевтическому комплексу – именно на 
производство вакцины. По информации министерства здравоохранения, за все время работы здесь 
произведено всего 243 тысячи доз вакцины, 93 тысячи из которых применены, а 150 тысяч – в настоя-
щее время развозятся по регионам», – сообщила Унжакова.

В своем обращении к Аскару Мамину Ирина Унжакова попросила представить четкий продуманный 
план действий, пошаговый алгоритм с указанием сроков, регионов и исполнителей по массовой вакци-
нации населения.

Отметим, что массовая вакцинация населения в Казахстане началась в феврале. За два месяца пер-
вый компонент вакцины «Спутник V» получили 134 тысячи казахстанцев из числа медиков, учителей, 
сотрудников правоохранительных органов.
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Сыбайлас - жемқорлықтын алдын алу
Кез келген өркениетті қоғам үшін, үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын сыбай-

лас жемқорлықпен күрес ең күрделі және өзекті сұрақтардың бірі болып табылады. Ол саяси 
даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты 
алаңдататыны айқын. Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының 
негізгі басымдылықтарының бірі болып осы зұлымдықпен күресу болып табылады.

Қазақстан Республикасының « Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу туралы » Заңның басты мақсаты 
– азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындай-
тын қауіп-қатерден ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
алдын алу, олардың жолын кесу және ашу болып табылады.

Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. Сыбайлас жемқорлық қылмыстары 
әлеуметтік тұрғыдан пайда болғандықтан, оны болдырмау мен алдын алуды барлық мемлекеттік меке-
мелер қамтамасыз ету қажет.

Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын 
жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің маңызы зор. Халық 
өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай 
іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемле-
кет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері 
деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі 
басты мақсат болып табылады.

Ну кто так, строит? 
Даже одной зимы не выдержал отремонтированный 

к 175-летию Абая мемориальный комплекс «Абай-Шака-
рим» в Жидебае. Видео подтверждение разлетелось по 
интернету. С потолка течёт, штукатурка осыпается. 
На ролик отреагировали чиновники. На место срочно 
отправили комиссию по охране историко-культурного 
наследия региона.

Талгат Сулейменов, директор областного учреждение по 
охране историко-культурного наследия: «- Протечка была 
над входом порядка 10-12 квадратов. Погодные условия. Где-
то плитка откололась, где-то плитка отошла, откосы отошли. 
Всё это зафиксировано. Из Алматы приехали 12 рабочих, при 
необходимости будут нанимать рабочих из местного населе-
ния. Машина с оборудованием, с материалами едет. В бли-
жайшее время всё будет устранено в рамках гарантийного 
обязательства».

Под эгидой 175-летия Абая Кунанбаева на его родине в 
ВКО были отремонтированы и реконструированы несколь-
ко исторических объектов. Потратили на это больше 2 млрд 
тенге. Проделанную работу чиновники региона в октябре 
прошлого года презентовали Президенту.
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Сборщики штрафов 
В Департаменте санитарно-эпидемиологического 

контроля рассказали о результатах работы групп, 
проверяющих, как соблюдаются постановление сан-
врача ВКО. Сейчас в ВКО таких групп – 190. Они с 1 ян-
варя, и за это время провели 6290 рейдов, обошли 12 
701 объект.

Нарушения выявили на 2443 объектах. Протоколов об ад-
министративном правонарушении (за нарушение карантин-
ного и ограничительного режима и требований санитарных 
правил) составили – 1272.

- Наложено 1218 штрафов на общую сумму свыше 70 млн. 
тенге, - уточняют в санитарном ведомстве. - В том числе, в 
отношении должностных лиц – 2, индивидуальных предпри-
нимателей – 35, физических лиц – 1163.

Везде, где появляются проверяющие, они разъясняют, как 
важно соблюдать постановления и обязательно носить ма-
ски.
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Әкімшілік сот өндірісінде сіздің құқықтарыңыз 
туралы көбірек біліңіз

« Шындықты өзің іздеп бармасаң, оны білмерсің дейді » - осы бір ежелден келе жатқан сөз, 
адам мен оның тағдыры үшін ақиқатқа жету қашан да қиын болды.

Алайда, сол уақытқа қарағанда Қазақстан Республикасы заңнамасымен сот процессінің барлық та-
раптары мен қатысушылары үшін, өз заңды құқықтары мен мүдделерін іске асыру үшін тең мүмкіндіктер 
көзделген.

Қазақстан Республикасындағы сот билігі ол мемлекет атынан жүзеге асырылады, және ең алдымен, 
азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен еркіндігін заңды мүдделерін қорғауға бағытталған, осы-
лай бола тұра Конституция нормаларын, заңдарды, өзге нормативтік-құқықтық актілерді, халықаралық 
шарттар нормаларын қамтамасыз етеді.

Әлемдік стандарттарға сәйкес сот жүйесін тұрақты рефомалау Қазақстанның дамыған құқықтық мем-
лекет ретінде алға жылжуын көрсетеді. Қазақстан Республикасы сот жүйесінің прогрессивті рефор-
малау бағыттарының бірі жаңа экономикалық қатынаспен негізделген соттардың мамандандырылуы. 
Сондықтан, Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 9 ақпандағы № 803 «Мамандандырылған 
ауданаралық және әкімшілік соттарды құру туралы» Жарлығына сәйкес, Қазақстан Республикасында 
мамандандырылған әкімшілік соттар пайда болды, олардың құзыретіне әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы істерді қарау кірді.

Енді «прозадан», «ақиқатқа» көшелік.
Өмірде не болмайды, егерде Сіз әкімшілік құқық бұзсаңыз, немесе осындай құқық бұзушылық 

нәтижесінде зардап шегуші болсаңыз, ол туралы хаттама толтыру кезінде, лауазымдық тұлға сізге 
құқықтарыңыз бен міндеттеріңізді түсіндіріп беруге міндетті, Сізді толтырылған хаттамамен танысты-
рып, Сіздің талабыңыз бойынша берілген хаттама көшірмесін ұсынуға міндетті.

Бұл хаттама өзге құжаттармен бірге әкімшілік іс ретінде, мамандандырылған әкімшілік сотына оны 
қарау және ол бойынша процессуалды шешім қабылдау үшін жолданады. Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы істер судьямен әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама және өзге материалдарды алған 
күннен бастап он бес күндік мерзімде қаралады.

Істі қарауға әкімшілік жауапкершілікке тартылып отырған адам, жәбірленуші, прокурор, қорғаушы, 
және іске қатысты мүддесі бар тұлғалар қатысады. Жауапкершілікке тартылып отырған тұлға іс 
жағдайлары туралы түсіндіріп беруге, дәлелдеулер көрсетуге, қолдаухат беруге құқылы.

Әкімшілік істі қараудан кейін судья әкімшілік жазалау туралы қаулы немесе іс бойынша өндірісті 
тоқтату туралы қаулы етеді, егерде Сіз берілген шешім бойынша разы болмасаңыз қаулы көшірмесін 
алған соң 10 күн ішінде шешімді шағымдануға құқылысыз. Аппеляциялық шағым істі қараушы сотқа 
беріледі.

Назар аударыңыз! Сіздің шағымдарыңызды қарау үшін екі инстанция бар. Аппеляциялық және бақылау 
инстанциясы. Аппеляциялық өндірістің бақылау инстанциясынан негізгі ерекшелігі- аппеляциялық 
өндіріс заңды күшіне енбеген қаулылар бойынша қозғалады, ал- бақылау заңды күшіне енген қаулылар 
бойынша қозғалады.

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

1980 тенге за литр 
Установлена минимальная розничная цена на водку 

и крепкие ликероводочные изделия в Казахстане.
Правительством РК принято постановление от 31 марта 

2021 года № 187 «Об установлении минимальных розничных 
цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные из-
делия», согласно которому установлена минимальная роз-
ничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия в 
размере 1 980 тенге за литр.

Постановление вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опу-
бликования.
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Бесплатное обучение 
 Когда-то в большой нашей стране, под названием 

СССР, - молодёжь бесплатно получала образование по 
техническим и профессиональным образованиям. Хо-
рошая государственная традиция рухнула, вместе со 
страной. Казахстанские же госчиновнки, - тоже заду-
мались, как привлечь молодёжь к труду.

 Так, например, заместитель министра образования и на-
уки Бибигуль Асылова рассказала о работе, направленной 
на расширение охвата молодежи техническим и професси-
ональным образованием (ТиПО). По ее словам, каждый год 
30% выпускников 9-х классов и более 50% выпускников 11-х 
классов поступают на платное обучение.

«Мы должны расширить охват молодежи ТиПО. Работа в 
этом направлении ведется с 2017 года, порядка 300 тысяч че-
ловек получили первую рабочую специальность бесплатно. 
Совместно с районными и городскими акиматами мы плани-
руем поэтапный переход к 100% охвату молодежи бесплат-
ным ТиПО по востребованным специальностям. Для этого до 
2025 года планируется увеличение объемов госзаказа от 20 
до 50 тысяч мест», - заявила вице-министр.

Кроме того, она добавила, что в первую очередь плани-
руется обеспечить всех желающих выпускников 9-го класса 
бесплатным обучением в колледжах.
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