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ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ             ЌАРАЄАНДЫ 
ЇЛТТЫЌ БАНКІ                                                    ОБЛЫСЫНЫЅ
ЌАРАЄАНДЫ ФИЛИАЛЫ                                  ЈДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

28 шілде 2015 жылєы № 12 Б А С П А С Ґ З  Р Е Л И З І 

Ипотекалыќ тўрєын їй ќарыздарын ќайта ќаржыландыру баєдарламасын жїзеге асыру, ќайта ќаржыландыруды ќараудан бас тарту жґніндегі ќарыз алушылардыѕ шаєымдарын ќарау жјне жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік тіркеу туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына ґзгерістер енгізу туралы  мјселелер жґнінде біріккен мјжіліс.

1. Ипотекалыќ тўрєын їй ќарыздарын/ипотекалыќ ќарыздарын ќайта ќаржыландыруды ќараудан бас тарту жґніндегі ќарыз алушылардыѕ шаєымдарын ќарау бойынша Комиссия ќўру туралы 

Ўлттыќ Банк тарапынан мемлекет Басшысыныѕ тапсырмасын орындау барысында Ипотекалыќ тўрєын їй ќарыздарын ќайта ќаржыландыру баєдарламасы бекітілді.                                                                                                                                                                                              
Баєдарламаныѕ кеѕ кґлемде жїзеге асырылуын ќамтамасыз ету їшін облыс јкімшіліктерінде, Астана жјне Алматы ќалалары јкімшіліктерінде ипотекалыќ тўрєын їй ќарыздарын ќайта ќаржыландыруды ќараудан бас тарту жґніндегі ќарыз алушылардыѕ шаєымдарын ќарау їшін комиссия жўмыс істейтін болады. 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі аталєан Комиссия туралы Ереже дайындап, жўмыс барысында пайдалану ўшін јкімшіліктерге жіберді.
Ќазіргі уаќытта Ўлттыќ Банкттіѕ Ќараєанды филиалы Ќараєанды облысы ќўрылыс Басќармасымен бірігіп ипотекалыќ тўрєын їй ќарыздарын ќайта ќаржыландыру тґѕірегінде ипотекалыќ тўрєын їй ќарыздарын ќайта ќаржыландыруды ќараудан бас тарту жґніндегі ќарыз алушылардыѕ шаєымдарын ќарау бойынша жўмыс Комиссиясыныѕ Ережесін жўмыс барысында ќарау їстінде.
Ереже Комиссияныѕ жўмыс жїргізу тјртібін, баєдарлама тґѕірегінде Банктердіѕ ипотекалыќ тўрєын їй ќарыздарын ќайта ќаржыландыруды ќараудан бас тарту жґніндегі шешімі туралы  ќарыз алушылардыѕ шаєымдарын ќарау тјртібін аныќтайды.
Комиссия ќўрамын жергілікті бюджет ќаржыландыратын мемлекеттік органдардыѕ басшылары, орталыќ мемлекеттік органдардыѕ аймаќтыќ бґлімшелері, мјслихат депутаттары жјне басќа да лауазым иелері  ќўрайды. 

2. Жеке сот орындаушылары Институты туралы 

 Жеке сот орындаушылары Институты 02.04.2010 ж. ќўрылды. Атќару ќўжаттарыныѕ орындалу ќызметін, сот орындаушысыныѕ лицензиясын алєан жеке сот орындаушылары атќарады. Лицензияны біліктілік комиссиясыныѕ шешімімен ујкілетті орган береді. Жеке сот орындаушыларына ґкілеттік беруді Жеке сот орындаушыларыныѕ Республикалыќ алќасымен біріге отырып, лицензиясы бар жеке тўлєалар арасында байќау ґткізу арќылы, ујкілетті орган жїзеге асырады. 
Ќазаќстан Республикасыныѕ/Атќарушылыќ іс жїргізу жјне сот орындаушыларыныѕ мјртебесі/ туралы 30.06.1998 ж. № 253-1 Заѕыныѕ 146 бабында Жеке сот орындаушыларыныѕ ќызметін жїзеге асырудыѕ негізгі шарттары кґрсетілген.
Жеке сот орындаушыларыныѕ аймаќтыќ  алќасы - жеке сот орындаушыларыныѕ ќўќыєы мен заѕды мїдделерін ќорєау, сол сияќты  ґз іс-јрекетін орындау барысында атќарушылыќ іс жїргізу заѕнамасыныѕ саќталуына баќылау жасау їшін  їшін ќўрылєан   коммерциялыќ емес ўйым болып табылады.
Жїзеге асырылатын іс-јрекеттердіѕ заѕдылыєына жјне жеке сот орындаушыларыныѕ іс жїргізу тјртібініѕ саќталуына - ујкілетті орган, жеке сот орындаушыларыныѕ Республикалыќ жјне аймаќтыќ алќасы баќылау жасайды.
Ујкілетті орган - ґз ќўзіретініѕ аясында жеке сот орындаушыларыныѕ іс-јрекетін реттеп отырады жјне баќылау жасайды.

3. Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне 
ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

29.12.2014 ж. Ќазаќстан Республикасындаєы кјсіпкерлік ќызметтердіѕ шарттарын тїбегейлі жаќсарту мјселелері жґнінде Ќазаќстан Республикасыныѕ  кейбір заѕ Актілеріне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы ќабылданды.
Ќабылданєан Заѕ аясында 26.07.2007 ж.  жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік тіркеу туралы заѕына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізілді.
Ќазаќстан Республикасыныѕ 27.04.2015ж. № 331-V Ќазаќстан  Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне саќтандыру жјне исламдыќ ќаржыландыру мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы Заѕы аясында операцияларды жїргізу кезінде жылжымайтын мїлікке кепілдікті тіркеу тјртібін ыќшамдау маќсатында жјне банктер арасында активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру їшін Жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік тіркеу туралы заѕыныѕ 21,22,31 жјне 46 баптарына тїзетулер енгізілді.
Жер телімін ґз атына тіркеген жаєдайда жер теліміне бірегейлендіру, сјйкестендіру   ќўжаты берілетін болды.

4. Ќаржы ќызметін тўтынушылардыѕ ќўќыєын ќорєау бойынша жїргізген жўмыстары жґнінде

Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі Ќараєанды филиалы ќаржы ќызметін тўтынушылардыѕ ќўќыєы мен заѕды мїїделерін ќорєау мјселелерін іске асыру барысында  тўтынушылармен тыєыз байланыста јрекет жасайды: ќаржы ўйымдарыныѕ іс-јрекетіне немесе бейќарекеттігіне деген хабарламаларды ќарайды, ќаржы ўйымдарыныѕ іс-јрекетіндегі кемшіліктерді аныќтайды жјне оларєа белгілі бір ыќпал ету шараларын ќолданады, тїсіндіру, консультация беру арќылы ќўќыќтыќ кґмек кґрсетеді сот органдарында ќаржылыќ ќызмет тўтынушыларыныѕ мїддесін ќорєайды, азаматтардыѕ ќаржылыќ біліктілігін арттыру шараларын ґткізеді. Филиалєа Егер филиалєа 01.07.2014 ж. кїніне жеке жјне заѕды тўлєалардан 97 сўраулар немесе ґтініштер тїссе, 2015 ж. осы кїніне 150 сўраулар немесе ґтініштер тїсті, яєни бўл кґрсеткіш 64,6% кґбейді.      
Ќаржы ќызметін тўтынушылардыѕ ќўќыєын ќорєау бойынша жїргізілетін жўмыстар  аясында ќаржы ќызметін тўтынушылардыѕ ќўќыєын ќорєау бґлімініѕ ќызметкерлері сот процесстеріне ќатысады. 2014 ж. бірінші жарты жылдыєында Ўлттыќ Банк ќызметкерлері 31 сот процесстеріне ќатысса, 2015 ж. осы мерзімінде 44 сот процесіне ќатысты.
Тўрєындардыѕ ќаржы саласындаєы біліктілігін арттыру маќсатында Ўлттыќ Банк филиалы тїрлі шаралар ўйымдастырады, баспасґз беттерінде аќпараттыќ материалдар, белгілі бір таќырыпќа арналєан маќалалар жариялап отырады. 2015 ж. бірінші жарты жылдыєында 8 материал жарияланды.
Осы жылдыѕ 23 аќпанында Нўр Отан партиясы филиалында ќоєамдыќ ќабылдау шарасы іске ќосылды. Кґрсетілген мерзім ішінде, ќоєамдыќ ќабылдау бойынша Ўлттыќ Банк филиалы ќызметкерлері азаматтарды ќабылдаудыѕ 76 шарасын ґткізді. Жергілікті тўрєындарды ќаржы саласындаєы біліктілікке їйрету бойынша облыс тґѕірегінде семинарлар ґткізіліп тўрады. Биылєы жылдыѕ бірінші жарты жылдыєында Ќараєанды горнизоныныѕ јскери полиция бґлімініѕ јскери ќызметкерлеріне жјне Ќараєанды облысы Приозерск  ќаласыныѕ тўрєындарына арнап їйрету семинарлары ґткізілді.





