
Приём граждан
ШҚО Риддер қ әкімшілік құқық бұзушылықтар 

жөніндегі мамандандырылған соты, соттың  төрағасы 
Ж.Н. Жунусова жұмыс күндері сағат 09-00-ден 18-30-
ға дейін жеке қабылдау өткізетінін хабарлайды. Жеке 
қабылдауға алдын-ала жазылу күнделікті 8 (72 336) 4-44-42 
телефон арқылы жүзеге асырылады.

Специализированный суда по административным право-
нарушениям г. Риддера ВКО сообщает, что председатель  
суда Ж.Н. Жунусова ведет  личный прием граждан в рабочие 
дни с 09-00 до 18-30 ч. Предварительная запись на личный 
прием производится 

по номеру тел. 8 (72 336) 4-44-42. 

№ 06 (922)
Среда* 08 февраляИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz
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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 са-
лады.  

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 шарттар нормаларын орындау-
мен қамтамасыз етіледі. Бүгінгі күнгі дүниежүзілік стандарттарға сәйкес сот жүйесі 
қазақстандық қоғамда бас кепіл және заңдылық тірегі болып табылғандықтан және 
берілген процесстерден 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 максималды 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 неме-
се 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 бай-
ланыстарды 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 отырысы басталмас бұрын іс бойынша төрағалық 
етуші процесске қатысушыларға ол туралы ескертеді. Техникалық құралдарды пай-
даланумен 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 ҚР 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 орнатылған.                        

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

ШҚО Риддер қ әкімшілік құқық  бұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған соты кеңсесінің бас маманы Тубеков М.Н. 

О пребывании иностранных граждан в Казахстане
В соответствии с Постановлением  Правительства РК внесены изменения в  

Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их 
выезда из РК, которыми ужесточены  условия пребывания иностранцев без визы, 
которые вступят в законную силу  с 27 января текущего года

Так, теперь для граждан стран – членов Евразийского экономического союза, в который 
помимо Казахстана входят Россия , Армения, Белоруссия  и Киргизия, срок пребывания за-
канчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения границы Казахстана в 
течение каждого периода в 180 календарных дней. Например, россияне, которые провели в 
Казахстане 90 дней и выехали, смогут вернуться лишь по истечении 180 дней. 

Для всех стальных иностранцев - по истечении  30 календарных дней, но имеется воз-
можность продлевать период пребывания, но тоже не более чем до 90 календарных дней в 
течение каждого периода в 180 календарных дней. 

Ранее можно было выехать за пределы Казахстана и сразу же вернуться обратно, тем 
самым «обнулив» период пребывания, то есть воспользоваться визараном. Визаран (visa 
run) – это пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания 
в нём. Таким образом, граждане других стран, которым не требуется виза, смогут находиться 
в Казахстане легально лишь 90 дней в течение каждого полугодового периода.

Новые ограничения не распространяются на иностранцев, прибывших по визе или офор-
мивших разрешение на временное проживание. Для них срок пребывания в стране ограни-
чивается лишь сроком действия этих документов. Также хотелось бы обратить внимание на 
то, что принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребыва-
ющих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.

В случае нарушения миграционного законодательства предусматривается администра-
тивная ответственность с наложением взыскания в виде административного штрафа либо 
ареста вплоть до выдворения за пределы страны. 

Председатель Специализированного суда по административным 
правонарушениям г. Риддер ВКО Жунусова Ж.Н.

Хабарландыру
«Риддер қаласының әкімшілік құқық 

бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған 
соты,  сотта сенім телефоны жұмыс жасайты-

нын хабарлайды. Телефон нөмірі - 44442 

Объявление

Специализированный суд по административ-
ным правонарушениям г. Риддера сообщает, что 
в суде  работает телефон доверия. Номер теле-

фона  - 44442 

Гендерлік теңдік стратегиясы
Қазақстан дүниежүзілік қоғамдастыққа кірігізуді 

өзінің сыртқы саясат саласындағы басымдығы 
ретінде айқындады.

Әлем елдерінің көпшілігі қол қойған мыңжылдық 
декларациясында, ерлер мен әйелдердің теңдігін 
көтермелеу, әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін 
кеңейту үшінші мыңжылдықтағы адамзат дамуының 
негізгі мақсаттары ретінде айқындалған. 

Қазіргі кезде бүкіл дүние жүзінде тарихи қалыптасқан 
ерлердің әйелдерден басым болу жағдайы өзгерістерге 
ұшырауда. Өнеркәсібі дамыған және әлеуметтік 
бағдар алған елдерде әйелдер өз құқықтары мен 
мүмкіндіктерінің ерлермен тең болуына іс жүзінде қол 
жеткізді.

Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстан ерлер мен 
әйелдердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау са-
ласында да белгілі бір дәрежеде алға ілгеріледі. 

2003 жылғы Қазақстан Республикасындағы Гендерлік 
саясат тұжырымдамасы үкімет қаулысымен мақұлданды. 
Ол еліміздегі гендерлік саясаттың негізгі бағыттарын - 
ерлер мен әйелдердің билік құрылымдарына теңгерімді 
қатысуына қол жеткізуді, әйелдердің экономикалық 
тәуелсіздігі, өз бизнесін дамытуы мен мансап жолын-
да ілгерілеуі үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуді, 
отбасындағы құқықтар мен міндеттердің тең жүзеге асы-
рылуы үшін жағдайлар жасауды айқындады. 

2004 жылғы Ел Басымыз Н.Ә.Назарбаев Үкімет пен 
Отбасы және әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссияға, 
Қазақстан Республикасында Гендерлік теңдік стратегия-
сын әзірлеп, онда экономикалық, әлеуметтік және саяси 
салаларды қоса алғанда, қызметтің негізгі бағыттарын 
анық белгілеу, әйелдерге тең мүмкіндіктерді қамтамасыз 
ету үшін шаралар жүйесін мерзімдері бойынша әзірлеу 
керек екенін тапсырған. 

Стратегия - мемлекеттің гендерлік саясатын іске 
асыруға бағытталған негізгі құжат, оны іске асырудың 
және мемлекет пен азаматтық қоғам тарапынан оның 
мониторингін жүзеге асырудың құралы, демократияның 
қалыптасуының маңызды факторы болып табылады. 
Осыған байланысты Стратегияның әр бөліміне БҰҰ 
Әйелдер қорының өңірлік офисімен бірлесіп әзірленген, 
саясатта, экономикада, білім беруде, отбасында, 
денсаулық сақтау және әйелдер мен балаларға қатысты 
зорлық-зомбылықты болдырмау мәселелерінде 
гендерлік теңдікке қол жеткізу жөніндегі көрсеткіштер 
енгізілген. Гендерлік теңдік стратегиясы 2006-2016 жыл-
дар аралығындағы кезеңде еркектер мен әйелдердің 
құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігіне қол жеткізу 
жөніндегі міндеттердің шешілуін көздейді, және ол 9 
бөлімнен тұрады. 

Қазақстан Республикасында Гендерлік теңдік страте-
гиясын іске асыру әйелдер мен ерлердің өздерінің өмір 
сүру құқықтарын жынысқа байланысты кемсітусіз іске 
асыруы үшін жағдай жасауға ықпал ететін болады.

ШҚО Риддер қ әкімшілік құқық бұзушылықтар 
жөніндегі мамандандырылған сотының кеңсе 

меңгерушісі
 Г.Б. Ильбисинова


