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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2023 жылғы 23 ақпан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары және отырысқа қатысушылар! 

Жұмысымызды бастайық. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі 
қосылсын. 

Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. 
Құрметті депутаттар, енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 

сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жөнінде. 

Бұл заң Парламент депутаттарының бастамашы болуымен әзірленді. 
Бастамашылардың атынан баяндама жасау үшін сөз Сенат депутаты Қаниев 

Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Заң көппәтерлі тұрғын үйлерді 

басқару тетігін жақсартуға және тұрғын үй қатынастары субъектілерінің кейбір 
функцияларын нақтылауға, кондоминиум объектілерін басқару және күтіп ұстау жөніндегі 
қызметте ашықтықты қамтамасыз етуге және осы процеске пәтер, тұрғын үй емес жай 
үйлерді белсенді тартуға бағытталған. 

Бүгінгі таңда елімізде көппәтерлі тұрғын үйлердің тұрғындары алдында тұрған 
бірқатар проблемалар бар:  

тұрғын және тұрғын емес үй-жайлар иелерінің белсенділігінің төмен деңгейі;  
кондоминиум объектілерін тіркеудегі проблемалар;  
сервистік компаниялармен шарттар және тағы басқалар. 
2019 жылы қабылданған мүлік меншік иелерінің бірлестігіне көшу жөніндегі 

нормалар әлі толық көлемде іске асырылмағанын атап өту қажет. 
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Басқарудың жаңа нысандарына көшу реформасы шеңберінде көппәтерлі тұрғын 
үйлердің 85 пайызы жай серіктестік нысанына көшті, ал мүлік меншік иелерінің бірлестігін 
халықтың небәрі 11,5 пайызы таңдады. Сонымен қатар 1 мың 436 көппәтерлі тұрғын үй әлі 
күнге дейін басқарудың ешқандай түрін таңдаған жоқ. Осыған байланысты заңда 
қарапайым серіктестік құру кезінде пәтерлер саны бойынша 30 пәтерге дейін шектеу 
көзделеді. 

Бұдан басқа республика бойынша шамамен 10 мың 211 аз пәтерлі үйлер бар. Мұндай 
үйлерде пәтерлер санының аз болуы себепті мүлік меншік иелерінің бірлестігіне немесе 
қарапайым серіктестікке өтуі тиімсіз. Осыған байланысты басқарудың жаңа нысаны – 
тікелей бірлескен басқару ұсынылады. Бұл нысанды пәтерлер саны 16-ға дейінгі үйлер үшін 
жасауға болады. 

Заңмен тұрғындар арасында басқару нысанын таңдау туралы келісімге қол 
жеткізілмеген немесе олардың ауысуға дайын еместігі бойынша да мәселе шешілді. 
Мысалы, жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй инспекциясына бір жылға дейінгі 
мерзімге уақытша басқарушы компанияны анықтауға мүмкіндік беру туралы норма 
енгізілуде. Сонымен қатар құрылыс салушыға кондоминиум объектісін басқарудың жаңа 
нысандары құрылғанға дейін алты айға дейінгі мерзімге басқарушы компанияны тартуға 
мүмкіндік беретін норма көзделеді. Осылайша заңмен көппәтерлі тұрғын үйлерді 
басқарусыз және күтіп ұстаусыз қалдырмауға мүмкіндік беретін бірқатар нормалар 
енгізіледі. 

Сондай-ақ басты проблемалардың бірі – тұрғындардың жиналысында қаржылық 
сипаттағы мәселелерді шешу. Қолданыстағы «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңға 
сәйкес жиналысқа тұрғындардың үштен екісі қатысып, олар қолдап дауыс беруі керек. 
Қарастырылып отырған заңда бұл кворумды меншік иелері жалпы санының көпшілігінің 
дауысына дейін азайту ұсынылады. Сондай-ақ жазбаша сауалнама жүргізу уақыты бір 
айдан екі айға дейін ұзартылады. 

Сонымен қатар заңмен жеке меншіктегі мүліктің дербес түрлері ретінде тұрақ 
орындары мен қоймалардың мәртебесін бекіту ұсынылады. 

Заңда өтпелі ережелер де қарастырылған: 
1) басқару нысанын ауыстыру кезінде, сондай-ақ пәтер және үй-жай иелерінің 

кооперативтерін тарату кезінде ақшаны тапсыру; 
2) бұрын құрылған қарапайым серіктестіктер үшін мүлік меншік иелерінің 

бірлестігін құруға өтпелі кезеңді (екі жылға дейін) белгілеу. 
Тұтастай алғанда, заң жобасы көппәтерлі тұрғын үйлерді басқару механизмін 

жақсартатын және тұрғын үй қатынастары субъектілерінің кейбір функцияларын 
нақтылайтын түзетулерді қамтиды. 

Құрметті әріптестер, осыған орай осы заңды қолдауды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Орынбасаров 

Бекбол Тілеумұратұлына беріледі. 
 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2023 жылғы 23 ақпан 

Стенографиялық есеп 3 

ОРЫНБАСАРОВ Б.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкіліне.  
Өзіңізге белгілі, жергілікті атқарушы органдармен және Мемлекеттік сәулет-

құрылыс бақылау басқармасымен тұрақты негізде құрылыс объектілеріне сырттай 
мониторинг шаралары жүргізіліп тұрады.  

Осындай мониторинг шараларының нәтижесінде Маңғыстау облысы Ақтау 
қаласында құрылыс жұмыстары толық аяқталмаған және объектіні пайдалануға қабылдау 
актісі жоқ тұрғын үй кешендеріне тұрғындардың үйге орналасу фактілері анықталды. Бұл 
мәселе еліміздің басқа өңірлерінде де орын алуда. Мәселен, Астана және Алматы 
қалаларында. 

Мұндай жағдайда кәсіпкерлік субьектілеріне Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес әкімшілік жауаптылық көзделген. Алайда 
кейбір кәсіпкерлік субъектілері құзырлы органдар тарапынан салынған айыппұлдарды 
елемейді. Нәтижесінде құрылысы аяқталмаған тұрғын үйге қоныстанған азаматтар 
жергілікті атқарушы органдарға келіп инженерлік желілердің (су, тоқ, газ, кәріз) қосылуын 
талап етеді. Талаптары орындалмаған жағдайда шеру ұйымдастыруға шығатынын да айтып 
жатады. Бұл мәселелер әлеуметтік шиеленіске әкелу қаупін туғызады. Осыған орай менің 
екі сұрағым бар.  

Бірінші. Кәсіпкерлік субьектілерін Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан 
Республикасының Кодексінде қарастырылған әкімшілік жауаптылықпен қатар қылмыстық 
жауаптылыққа тарту бойынша өз ұстанымыңызды айтсаңыз.  

Екінші. Уәкілетті орган тарапынан мұндай жағдайлар қайталанбас үшін қандай 
нақты шаралар қабылдануда? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Ыдырысов 

Алмаз Серікболұлы, жауап беріңіз. 
 
ЫДЫРЫСОВ А.С. Сұрақтарыңызға рақмет, құрметті Бекбол Тілеумұратұлы.  
Шынында да қазіргі таңда бұндай кемшіліктер орын алуда. Оның себебіне келсек, 

ол негізінен тұрғындардың өздеріне байланысты. 
В первую очередь это зависит от самих жителей, потому что они заинтересованы 

побыстрее получить квартиры, сделать ремонт и заселиться. В то же время и застройщики 
заинтересованы. Тем не менее, как Вы до этого сказали, в статье 320 Кодекса об 
административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 
По данной статье за прошлый год было выявлено 228 фактов нарушений, виновные 
привлечены к ответственности. Однако данная мера является недостаточной. Полностью с 
Вами согласны в части того, что необходимо ужесточать контроль и ответственность. В 
данном случае мы будем прорабатывать вопрос по ужесточению и увеличению штрафных 
санкций.  

Что касается уголовной ответственности, то вопрос требует дополнительной 
проработки совместно с заинтересованными государственными органами. Тем не менее для 
повышения контроля будет предусмотрено применение дополнительных усиленных мер, в 
том числе участие государства в приемке объектов в эксплуатацию. Рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Сатвалдиев Алишев Гапиржановичке беріледі. 
 
САТВАЛДИЕВ А.Г. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Менің сұрағым Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкіліне 

арналады.  
Лифтілердің кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне жататыны белгілі. Оларды 

күтіп ұстау, жөндеу және ауыстыру пәтер иелерінің мойнына жүктелген. Сарапшылардың 
айтуынша, лифтінің орташа құны шамамен 10 миллион теңгені құрайды.  

Бір ғана подъезде лифт бұзылатын жағдайлар болады. Бұндай кезде шешім қабылдау 
үшін подъездердегі тұрғындардың жалпы санының үштен екісінің дауысын жинау қажет. 
Мысалы, тоғыз қабатты үйдің 40 пәтерден тұратын бір подъезіндегі пәтер иелерінің 
жинаған қаражаты лифтіні ауыстыруға жетпейді.  

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметі бойынша бүгінгі 
таңда еліміздегі лифтілердің жалпы саны 33 мың 858-ді құрайды. 2022 жылдың соңындағы 
мәлімет бойынша олардың 1 мың 170-і апатты жағдайда. 

Лифтінің жоғары қауіпті нысан екенін ұмытпауымыз қажет. 
Осы орайда сұрақ туындауда. Заңда бұл өзекті мәселені шешудің қандай жолдары 

ұсынылып отыр? Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Алмаз Серікболұлы, жауап беріңіз.  
 
ЫДЫРЫСОВ А.С. Сұрағыңызға рақмет.  
Лифт мәселесі өте күрделі. Ол мәселе бойынша өткір қайшылықтар 2019 жылға 

дейін болған. До 2019 года эта проблема стояла остро. В 2020 году были внесены 
соответствующие поправки в законодательство, которые позволили местным 
исполнительным органам финансировать данные работы.  

Как только что сказали, замена лифта – это очень затратно, особенно в 
одномоментном решении для жителей это порядка 10 миллионов тенге, это очень большая 
финансовая нагрузка. Поэтому данная норма позволила местным исполнительным органам 
профинансировать соответствующую замену лифтов с последующим возвратом за счет 
населения в определенный промежуток времени. Данный промежуток составляет до 15 лет. 
Тем самым можно будет данную финансовую нагрузку распределить в течение данных 15 
лет, что не будет сильно бить по карману жителей.  

Тем не менее на сегодня есть проблема, связанная с тем, что не всегда можно 
договориться именно при ремонте лифтов. Это связано с тем, что, например, если 
многоквартирный жилой комплекс состоит из нескольких подъездов, то 
заинтересованность только у одного подъезда в случае того, что нужно менять лифт только 
в одном подъезде.  

Поэтому в рамках данного законопроекта депутатами была инициирована поправка, 
предусматривающая, чтобы жильцы непосредственно данного подъезда принимали 
решение по замене лифта.  
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Данная поправка была поддержана всеми местными исполнительными органами, а 
также большинством населения. Поэтому я думаю, что после принятия данной поправки 
вопрос по замене лифтов будет оперативно решаться.  

В целом хочу отметить, что после принятия поправки касательно возможности 
местных исполнительных органов финансировать замену лифтов, то только в 2022 году 
было отремонтировано и заменено 524 лифта. У меня все, спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Арубаев Сәкен Қаланұлына беріледі. 
 
АРУБАЕВ С.Қ. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Алмаз 

Серікболұлына.  
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы реформасына сәйкес 2022 жылғы 1 

шілдеден бастап пәтер иелері кооперативі жойылып, тұрғын үй қорын жүргізу меншік 
иелерінің бірлестіктері мен жай серіктестіктерге ауысуы керек болатын.  

Бұл екі бағыт та тұрғын үй иелерінен ұжымдық жауапкершілікті талап ететіні 
белгілі. Алайда реформаны іс жүзінде жүзеге асыру, оның тиімділігіне кері әсер ететін 
мәселелер анықталды. Сондықтан оған тиісті түзетулер енгізіліп, норманы қолдануды 2023 
жылдың 1 шілдесіне дейін қалдыруға тура келді.  

Бұл мәселеге бірнеше себеп бар, олар – пандемия кезіндегі жиналыстарға жол 
бермеу, жаңа нормалар бойынша түсіндіру жұмыстарының жеткілікті деңгейде 
жүргізілмеуі, сонымен қатар осы салада тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігі, меншік 
иелерінің тұрғын үй кешендерін басқаруды өз жауапкершіліктеріне алуға құлықсыздық 
танытулары, ең бастысы – қоғамда әлеуметтік шиеленіс тудыратын тарифтердің өсуі. 
Осыған байланысты сұрақтар туындап отыр. 

Сіздің ведомствоңыз осы жағдайдан шығудың қандай жолдарын көріп отыр? 
Екінші. Пәтер және тұрғын үй емес ғимараттар иелері жаңа құрылған меншік иелері 

бірлестіктері форматында жұмыс істеуді қаламаған жағдайда оларға қандай шаралар 
қолданбақсыздар? Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Жауап беріңіз. 
 
ЫДЫРЫСОВ А.С. Рақмет. Сұрағыңыз өте орынды.  
Бастапқы кезде, әрине, осындай қиыншылықтар болған еді. Данные трудности были 

связаны с тем, что, во-первых, в начале реформы население не совсем было осведомлено, 
во-вторых, неподготовленность кадров, недостаток разъяснительной работы. Но в течение 
последних двух лет была проведена эта работа, на сегодняшний день 97 процентов жилых 
комплексов перешли на новые формы управления. Были проведены разъяснительные 
работы, обучающие курсы, семинары, взаимодействие с другими государственными 
органами, местные исполнительные органы в оперативном порядке начали 
взаимодействовать с центральными государственными органами, поэтому большинство 
населения на сегодняшний день осведомлено. 
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Тем не менее, конечно, существуют риски, есть нежелание собственников 
переходить на новые формы управления, поэтому в рамках данного законопроекта 
предусматривается норма, позволяющая акиматам, жилищным инспекциям временно 
назначать управляющую компанию для того, чтобы жилой комплекс или дом не оставался 
бесхозным. 

Также для правильного толкования были определены и конкретизированы условия 
по переходу на новые формы управления, предусмотрены упрощающие меры при переходе 
на новые формы управления.  

Я считаю, что после принятия данных поправок данная реформа будет полностью 
закончена. Я прошу поддержать данные поправки.  

У меня все. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Алмаз Серікболұлы, допустим, если возникает такая ситуация, если 

жители даже после разъяснения отказались создавать ОСИ или не договорились, о таких 
случаях мы тоже очень часто слышим, когда ругаются, предъявляют друг к другу претензии 
и так далее, то в этой ситуации (Вы говорите о краткосрочном периоде) может быть введена 
управляющая компания акиматом. Может ли это быть таким образом, чтобы эта 
управляющая компания в долгосрочном периоде управляла данным домом? 

 
ЫДЫРЫСОВ А.С. В рамках данного законопроекта предусматривается 

компетенция уполномоченного органа по разработке соответствующих правил по выбору 
управляющей компании. В рамках данных правил предусматривается норма, которая 
позволяет пролонгировать выбор данной управляющей компании со стороны местных 
исполнительных органов, поэтому эти моменты будут учтены при разработке. На 
сегодняшний день проект правил разработан, после принятия данный вопрос будет 
упорядочен. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Бауыржан Нұралыұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және 

кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Нұрмұхамбетов Ғауез Торсанұлына беріледі. 
 
НҰРМҰХАМБЕТОВ Ғ.Т. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Основной целью закона 

является совершенствование действующего законодательства Республики Казахстан в 
сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.  

Мой коллега, руководитель рабочей группы, Бауыржан Нуралиевич подробно 
доложил об основных положениях закона, поэтому я хотел бы осветить поправки, 
вносимые в Сенате. 

Комитетами Сената предлагаются следующие замечания и предложения, 
направленные на улучшение механизмов управления и содержания многоквартирного 
жилого дома. 
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Первое. Регламентируется обязанность заказчика (застройщика) многоквартирного 
жилого дома безвозмездно передать в течение шести месяцев с момента регистрации 
многоквартирного жилого дома наружных инженерных сетей и сооружений 
многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность согласно проектно-
сметной документации. 

Второе. В настоящее время имеют место случаи, когда земельный участок после 
строительства многоквартирного жилого дома, его регистрации, реализации квартир и 
помещений может оставаться в собственности застройщика или находиться во вторичной 
аренде. В целях исключения этого предусматривается норма, согласно которой право 
землепользования на земельный участок, предоставленный застройщику для строительства 
многоквартирного жилого дома или находившийся в частной собственности заказчика, 
подлежит прекращению в связи с включением земельного участка в состав общего 
имущества объекта кондоминиума. 

Третье. В целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева 
по внедрению механизма субсидирования затрат работодателей при строительстве 
арендных домов на селе предусматривается новая компетенция уполномоченного органа 
по субсидированию затрат работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, 
сельском округе.  

Четвертое. В целях соблюдения конституционных прав собственников парковочных 
мест, кладовок вводятся нормы, согласно которым собственники парковочных мест и 
кладовок будут участвовать в голосовании и принимать решения по вопросам содержания 
парковочных мест, кладовок.  

Пятое. Предлагается законодательно закрепить механизм организации и 
финансирования замены и ремонта лифта только одного из подъездов многоквартирного 
жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность 
собственниками квартир и нежилых помещений бюджетных средств за определенный 
период времени. Предлагаемая законом норма позволит решать этот сложный вопрос, так 
как ремонт и замена лифтов являются неподъемным мероприятием для жителей одного 
подъезда. 

Шестое. Предусматривается норма, согласно которой если собственником 
квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при 
уплате коммунальных, целевых и накопительных взносов на них не будет распространяться 
действие Закона «О государственных закупках». Это актуально, так как на сегодня имеются 
факты, когда на первых этажах МЖД находятся учреждения с государственным участием, 
такие как поликлиники, ЦОН и другие. И при выплате указанных взносов на управление 
объектом кондоминиума данным организациям требуется проведение процедур 
государственных закупок. В свою очередь, это требует определенного времени. 

В ходе работы над рассматриваемым законом было проведено 12 заседаний рабочей 
группы с участием депутатов комитетов Сената, подробно обсуждены все нормы закона с 
участием заинтересованных министерств. Все замечания и предложения сведены в 
сравнительную таблицу, состоящую из 36 поправок, представленную вашему вниманию, 
уважаемые коллеги. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ 2023 жылғы 23 ақпан 

8 Стенографиялық есеп 

Вместе с тем хотел бы отметить, что для эффективной реализации закона и 
нивелирования возможных рисков при реализации новых норм уполномоченному органу, 
местным исполнительным органам необходимо провести обширную разъяснительную 
работу среди населения, ОСИ, ПТ. Только в этом случае мы можем достичь положительных 
последствий от реализации норм закона. 

 С учетом изложенного Комитет по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству, руководствуясь подпунктом 7) статьи 29 Закона 
Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», 
вносит на рассмотрение заседания Сената и в соответствии с подпунктом 5) статьи 55 
Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 55-4 Регламента Сената 
рекомендует одобрить Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства» с предложенной Сенатом новой редакцией отдельных его 
статей.  

Құрметті депутаттар, назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ғауез Торсанұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 

Кестеге 36 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып отыр. 
Қарсылық жоқ па, әріптестер? 

  
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Заң бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетулерді бас комитеттің 

ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Түзетулер қабылданды. 
Енді Мәжіліс қабылдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған қалған баптар мақұлданды. 
Енді Сенат ұсынған заңның жекелеген баптарының жаңа редакциясымен Мәжіліс 

қабылдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңын мақұлдау жөніндегі қаулыны дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
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Сенат ұсынған заңның жекелеген баптарының жаңа редакциясымен Мәжіліс 
қабылдаған заң мақұлданды. 

Құрметті әріптестер, бұл заң тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы қолданыстағы заңнаманы жетілдіруді көздейді. 

Заңды Сенатта талқылау барысында оның кейбір ережелерін қайта қарау қажеттілігі 
туындады. Атап айтқанда, көлік қоятын орындардың және қойма иелерінің мүдделерін 
қорғайтын жаңа нормалар енгізіліп, оларды қолданудың шарттары айқындалды. 

Бюджет қаржысы есебінен көппәтерлі үйде лифт ауыстыру немесе жөндеуді 
қаржыландыру ережелері бекітілді.  

Осы саладағы уәкілетті органның құзыреттері және көппәтерлі тұрғын үйді 
салушының міндеттері нақтыланды. 

Жалпы, мақұлданған заң көппәтерлі тұрғын үйлерді қолайлы және тиімді басқару 
үшін құқықтық негіздер қалыптастырады, сондай-ақ тұрғындарға көрсетілетін қызмет 
сапасын арттыруға мүмкіндік береді деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі келесі екі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Әскери полиция органдары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы және оған ілеспе «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне әскери полиция органдары және қорғанысты ұйымдастыру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын бірінші 
оқылымда қарау туралы.  

Екі заң бір-бірімен байланысты, сондықтан бас комитет оларды бірге қарауды 
ұсынып отыр. Қарсылық жоқ па, әріптестер?  

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Осы заңдар бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы 

Қорғаныс министрінің орынбасары Қамалетдинов Сұлтан Бүркітбайұлына беріледі. 
 
ҚАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздерге «Әскери полиция органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
ұсынылады.  

Заң жобасы жаңа редакцияда қабылданады. Бұл ретте оның құрылымы өзгертіліп, 
бірқатар редакциялық түзету енгізіледі, кемшіліктер мен коллизия жойылады.  

Заң жобасында әскери полицияның міндеті, құзыреті, құрылымы, өкілеттігі, өзара 
іс-қимыл жасауы өзгертіліп, функциясын заңмен бекіту көзделеді. Әскери полиция 
органының әлеуетті ведомствоға қатыстылығы, бағыну тәртібі, олардың өзара және басқа 
да мемлекеттік органмен іс-қимыл жасау тәртібі реттеледі. 

Бірдей қолданып түсіну үшін «қызметкер» ұғымы «әскери қызметші» ұғымымен 
ауыстырылады. 

Әскери полиция органының саяси партиядан дербес болу принципі енгізіледі. 
Қаруды, арнайы құралды, адам күшін қолдану регламенттеледі. 
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Сонымен қатар «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әскери 
полиция органдары және қорғанысты ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы ұсынылады. Бұл жобада 
осы нормативтік актілерді негізгі «Әскери полиция органдары туралы» Заңға сәйкес келтіру 
көзделеді. Атап айтқанда: 

Қылмыстық, Қылмыстық-процестік кодекске; 
«Әскери қызмет туралы»; 
«Қорғаныс және Қарулы Күштер туралы»; 
«Құқық бұзушылық профилактикасы туралы»; 
«Адамдарды арнаулы мекемеде, үй-жайда ұстау тәртібі туралы» заңдарға өзгерістер 

мен толықтырулар енгізіледі.  
Заң жобасында Қылмыстық, Қылмыстық-процестік кодекске редакциялық өзгеріс 

енгізіліп, төтенше жағдай әскери қызметшісінің тергеуде болуы туралы нормамен 
толықтырылады. 

Сонымен қатар «Әскери қызмет туралы» Заңға редакциялық өзгерістер енгізіледі.  
«Адамдарды арнаулы мекемеде, үй-жайда ұстау тәртібі туралы» Заңда 

гауптвахтаның құқықтық жағдайы бекітіледі. 
«Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» Заңда әскери полиция органына 

қатысты коллизия жойылады. 
«Қорғаныс және Қарулы Күштер туралы» Заңда: 
әскери полиция органына қатысты Қарулы Күштердің жалпы құрылымын сәйкес 

келтіру; 
Қарулы Күштер құрамына Арнайы операция күштерін енгізу; 
Президентке Әскери жоспарлау жүйесін бекіту, ал Қорғаныс министрлігіне оны 

әзірлеу өкілеттігін беру бойынша толықтыру көзделеді.  
Жобаны іске асыру қосымша қаржы шығынын қажет етпейді, теріс әлеуметтік-

экономикалық, құқықтық салдарға әкелмейді. 
Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заңдар бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Инвановичу.  
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Мой вопрос адресован заместителю Министра обороны Республики 

Казахстан Камалетдинову. 
Уважаемый господин генерал Султан Буркутбаевич! Я поддерживаю проект закона, 

тем не менее у меня есть три вопроса по рассматриваемым законопроектам. 
Первый вопрос. В структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан имеются воинские подразделения, а именно Комитет по 
гражданской обороне и воинским частям, а также войсковые части 28237, 52859 и другие.  
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В связи с чем возникает вопрос: почему проектом закона не предусмотрено создание 
органов военной полиции в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан? 

Второй вопрос. По какой причине при наличии органов военной полиции в 
ведомствах согласно закону не создаются военно-следственные подразделения 
досудебного расследования по аналогу с военно-следственным управлением в структуре 
органов внутренних дел? 

Третий вопрос. Аналогичные функции военной полиции в наших специальных и 
правоохранительных органах выполняют подразделения собственной безопасности, 
фактически по понятиям они дублируют друг друга, и возникают вопросы 
целесообразности их перераспределения, сокращения либо изменения назначения.  

Исходя из этого вопрос: каким путем будут решаться эти вопросы? 
 
ҚАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Андрей Иванович, спасибо за вопросы.  
Первое. Воинские части, воинские формирования, которые Вы перечислили, в 

структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям имеются. Ввиду того, что они 
малочисленные, все функции, которые выполняют органы военной полиции Министерства 
обороны, будут выполняться и в отношении военнослужащих Министерства по 
чрезвычайным ситуациям.  

Что касается второго вопроса, то анализ показывает, что состояние преступности в 
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях снизилось в разы по 
сравнению с предыдущими годами. Военно-следственных управлений вполне достаточно 
для того, чтобы проводить эти следственные мероприятия в структуре Министерства 
внутренних дел, и опыт это подтверждает.  

Органами военной полиции проводится соответствующее дознание только в рамках 
Уголовно-процессуального кодекса.  

Что касается функции собственной безопасности в Вооруженных Силах, то органы 
военной полиции осуществляют свои задачи в отношении войск, поэтому службы 
безопасности, мне кажется, дополнительно не требуется. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым, Сұлтан Бүркітбайұлы, өзіңізге. 
Жаңа атап өттіңіз, заң жобасында көзделген өзгерістерге сәйкес патрульдік 

қызметтің міндеттерін орындау үшін әскери полиция органдары тартылатын болады.  
Гарнизонның әскери бөлімдерінің әскери қызметшілері әскери полиция 

патрульдерімен бірдей функцияларды орындайтын бола ма? Гарнизондарда патрульдеуді 
ұйымдастыру кезінде, әскери бөлімдерде профилактикалық тексерулер жүргізу кезінде 
әскери полицияның әскери қызметшілері арнайы құралдарды қолдану бойынша қайта 
даярлау қалай жүргізіледі? Рақмет.  
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ҚАМАЛЕТДИНОВ С.Б. Сұрағыңызға рақмет.  
В соответствии с функциональными обязанностями органов военной полиции они 

будут осуществлять патрульно-постовую службу, сопровождение колонн, воинских грузов 
и другие задачи.  

Подготовка военнослужащих органов военной полиции осуществляется также в 
соответствии с нашими… Военнослужащие проходят ежегодно медико-психологическое 
обследование, осуществляется психологическое тестирование при подготовке к несению 
службы, а также проводятся занятия по боевой подготовке, выполнению функциональных 
обязанностей. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Сұлтан Бүркітбайұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің мүшесі Ершов Сергей Михайловичке беріледі. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые коллеги! Представленные на ваше 

рассмотрение законы разработаны в целях совершенствования деятельности органов 
военной полиции. Законами предусмотрены изменения в части определения задач, 
компетенций, структуры органов военной полиции и их полномочий.  

На органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в 
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, 
предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в пределах компетенции, 
установленной законодательством Республики Казахстан, а также исполнение наказания в 
виде ареста, административного ареста и других мер временной изоляции военнослужащих 
от общества. 

Законом регулируются вопросы, связанные с применением военнослужащими 
органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы 
их кадрового состава и социального обеспечения. 

Целью разработки сопутствующего закона является приведение в соответствие норм 
законодательных актов Республики Казахстан с положениями Закона «Об органах военной 
полиции», принятого Мажилисом. Указанным законом вносятся изменения и дополнения в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в восемь законов.  

Представленные законы детально обсуждены на заседаниях рабочей группы с 
участием инициатора законов, сенаторов, представителей заинтересованных 
государственных органов, а также сотрудников Аппарата Сената. 

В ходе обсуждения основного закона возникла необходимость внесения изменений 
в принятый Мажилисом закон. В частности: 

1) наименование заголовка статьи 1 закона приводится в соответствие с 
содержанием указанной статьи;  

2) дополняется правовая основа деятельности органов военной полиции; 
3) уточняются задачи органов военной полиции, в том числе органов военной 

полиции Комитета национальной безопасности; 
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4) предлагается новая редакция статьи по применению оружия военнослужащими 
органов военной полиции; 

5) из законопроекта по вопросам административной реформы переносится поправка 
по передаче вопроса утверждения перечня неисправностей и условий, создающих угрозу 
безопасности дорожного движения, от Правительства Министерству внутренних дел, так 
как действующий Закон «Об органах военной полиции» от 21 февраля 2005 года ставится 
на утрату. 

Предложения и замечания сведены в сравнительную таблицу. 
С учетом изложенного Комитет по международным отношениям, обороне и 

безопасности рекомендует одобрить Закон Республики Казахстан «Об органах военной 
полиции» с поправками, предложенными в сравнительной таблице, а сопутствующий закон 
одобрить в первом чтении. 

Просим поддержать. Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Михайлович. 
Құрметті әріптестер, енді заңды талқылауға көшейік. Сөз депутат Шиповских 

Геннадий Геннадиевичке беріледі. 
 
ШИПОВСКИХ Г.Г. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті әріптестер! Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері арасында 

алғашқылардың бірі болып Қазақстан әскерінде әскери полиция органдары құрылды. Сол 
кездері арнайы әскери құқық қорғау жүйесі болмағандықтан қысқа мерзімде Әскери 
полиция туралы ереже әзірленіп, бекітілді.  

Бастапқыда олардың қызметі әскери көлік құралдарының жол қозғалысы кезінде 
қауіпсіздігін қамтамасыз етумен, патрульдеумен, әскери қызметшілерді іздестірумен және 
әскери қылмыстарды анықтаумен шектелді. Алайда бүгінгі күні Қарулы Күштерді, басқа да 
әскерлер мен әскери құрылымдарды одан әрі дамытудың параметрлері едәуір дәрежеде 
қайта қаралды, олардың ұйымдық-штаттық құрылымында өзгерістер болды, әскери 
полиция органдарының атқаратын міндеттері кеңейді. Атап айтқанда, әскердегі құқықтық 
тәртіпті нығайту, құқық қорғау функцияларын орындауға бағытталған іс-шаралардың тұтас 
кешенін жүргізу, гарнизондар мен әскери нысандарда тәртіпті сақтау, әскери қылмыстарды 
тергеу, жол қозғалысын реттеу ғана емес, сонымен қатар командирлерге тәртіпті 
қамтамасыз етуге көмектесу және тағы басқалары.  

Осыған байланысты жаңа редакцияда заң әзірлеу қажеттілігі туындады. Қаралып 
отырған заңдар әскери полиция органдарының міндеттері, құзыреттері, құрылымы, 
өкілеттіктері, өзара іс-қимылы, сондай-ақ қазірдің өзінде жүзеге асырылып жатқан 
функцияларды заңнамалық бекіту бөлігінде түзетулер енгізу көзделген. 

Өз кезегінде бұл әскери полиция қызметінің беделін арттыруға қосымша серпін 
беретіні сөзсіз. Сондықтан заңдарды толығымен қолдаймын және әріптестерімді қолдауға 
шақырамын. 

Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
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Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заңдар бойынша жеке-жеке 
шешім қабылдайық.  

Алдымен «Әскери полиция органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
бойынша салыстырма кестені қараймыз. 

Кестеге сегіз түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып 
отыр. Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па?  

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Заң бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетулерді бас комитеттің 

ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Түзетулер қабылданды. 
Енді Мәжіліс қабылдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған қалған баптар мақұлданды. 
Енді Сенат ұсынған заңның жекелеген баптарының жаңа редакциясымен Мәжіліс 

қабылдаған заң мақұлдансын деген қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Сенат ұсынған заңның жекелеген баптарының жаңа редакциясымен Мәжіліс 

қабылдаған заң мақұлданды. 
Енді «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әскери полиция 

органдары және қорғанысты ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын бірінші оқылымда 
мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заңды екінші 
оқылымға әзірлеу тапсырылады.  

Сөз Сарыбаев Ғалиасқар Төлендіұлына беріледі. 
 
САРЫБАЕВ Ғ.Т. Құрметті Төраға, қадірменді әріптестер! Бүгінгі талқыланып 

отырған әскери полиция органдарының қызметін жетілдіру үшін маңызды болып 
табылатын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әскери полиция 
органдары және қорғанысты ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын екінші оқылымда 
қарауды ұсынамын. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң бүгін екінші оқылымда 

қаралады.  
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Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар. 
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі төртінші мәселе «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне 
(Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда қарау жөнінде. 

Бұл заң жобасы да Парламент депутаттарының бастамашы болуымен әзірленді. 
Бастамашылардың атынан баяндама жасау үшін сөз Сенат депутаты Карплюк 

Сергей Алексеевичке беріледі. 
 
КАРПЛЮК С.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! На ваше 

рассмотрение представлены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и «О 
введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет», которые направлены на совершенствование действующего 
налогового законодательства. 

В данные законопроекты включены следующие поправки. 
Первый блок. В целях восстановления платежеспособности и банкротства граждан 

предлагается: 
не признавать доходом физического лица суммы списанной задолженности, 

возникшей при банкротстве физических лиц; 
установить ставки государственной пошлины при обращении в суд должника-

физического лица в размере 0,3 минимального расчетного показателя; 
предоставить право корректировки оборота по НДС в налоговом периоде, в котором 

принято решение о банкротстве должника; 
предусмотреть возможность признания требования сомнительным в случае 

признания должника-физического лица банкротом; 
приостановить начисление пени при обращении в суд для применения процедур 

восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства 
физического лица и возобновление начисления пени при отрицательном решении суда. 

Второй блок. Предлагается введение платы за пользование объектами растительного 
мира на всех категориях земель, за исключением земель государственного лесного фонда и 
земель особо охраняемых природных территорий, которые уже облагаются ставками.  

Так, в Казахстане насчитывается около 6000 видов высших сосудистых растений, 
около 5000 видов грибов, 2000 видов водорослей, 1000 видов мхов и лишайников. Из 
общего числа этих растительных видов 1406 видов являются лекарственными растениями, 
в том числе 220 видов признаны в официальной медицине, 387 видов включены в Красную 
книгу Республики Казахстан, как редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, 110 
видов реликтовых растений, произрастающих с древних времен, а также 698 эндемичных 
видов растений, произрастающих только в Казахстане.  

В целях эффективного управления вопросами сохранения, воспроизводства, 
рационального и сбалансированного использования природных растительных ресурсов и 
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генетического фонда растительного мира предлагается ввести в Налоговый кодекс плату за 
пользование объектами растительного мира. Ставки платы будут утверждаться областными 
маслихатами на основании Правил пользования растительным миром.  

Областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира будут 
осуществлять государственный контроль в области охраны, защиты, восстановления и 
использования дикорастущих растений. 

Третий блок. Предлагаются нормы, связанные с совершенствованием 
законодательства в области миграции населения, предполагающие: 

снижение государственной пошлины за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним 
детям, с 8 МРП до 4 МРП; 

введение дифференцированных ставок государственной пошлины за выдачу 
паспорта в зависимости от количества его листов; 

увеличение размера государственной пошлины за выдачу удостоверений личности 
при обращении для восстановления утраченного документа от двух и более раз в течение 
одного календарного года с момента первичной утраты документа.  

Уважаемые коллеги! Принятие проектов законов не повлечет негативных 
социально-экономических и правовых последствий. Их реализация направлена на 
восстановление платежеспособности граждан, позволит упростить процедуру банкротства 
физических лиц, эффективно управлять вопросами сохранения и рационального 
использования природных растительных ресурсов, а также повлияет на смягчение 
финансовой нагрузки, связанной с оплатой госпошлины на паспорта, выдаваемые 
несовершеннолетним детям. 

Прошу поддержать. Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Медебаев Советбек Тұрсынұлына беріледі. 
 
МЕДЕБАЕВ С.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Мой вопрос адресован Министерству финансов. В соответствии с законопроектом 

при банкротстве физического лица сумма списанной задолженности не будет признаваться 
доходом, соответственно, не будет облагаться налогом. Конечно, условно появляются 
потери местного бюджета. И все же, по предварительным расчетам, какую сумму 
недополучил бы местный бюджет? 

Также принятый Парламентом в конце декабря основной Закон «О восстановлении 
платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» уже начал работать по 
отдельным нормам, связанным с деятельностью финансовых управляющих и подготовкой 
информационной системы, в которой будут отражаться сведения по всем процедурам 
банкротства. 

В связи с этим вопрос: какая работа начата, что сделано на этом этапе, какие 
результаты ожидаются? Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Қаржы вице-министрі Біржанов Ержан Ерікұлы, жауап беріңіз. 
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БІРЖАНОВ Е.Е. Уважаемый Советбек Турсынович, по данному вопросу 

предполагается, что сумма, которая будет списана в рамках банкротства, не будет 
относиться к доходу физического лица и не будет облагаться налогом. Данная сумма 
условно расчетная. По полученным от агентства данным, на сегодняшний день 
задолженность имеют 1 миллион 180 тысяч человек. Задолженность данных лиц составляет 
1 триллион 100 миллиардов тенге.  

Таким образом, предполагаемые условные потери в местный бюджет могут 
составлять при стопроцентном обращении данных лиц 100 миллиардов тенге на три года. 
На 2023 год мы планируем 50 миллиардов тенге, на 2024 год – 30 миллиардов тенге, на 2025 
год – 20 миллиардов тенге. Повторяю, это условные потери. Возможно, что все лица, 
которые имеют задолженность, не будут обращаться за банкротством, а также не подпадут 
под критерии. Возможно, будут отказы в рамках рассмотрения заявлений.  

Что сделано на сегодняшний день? Ряд норм Закона «О банкротстве» уже работает. 
Мы включили государственную услугу по финансовым управляющим. Уже поступают 
заявления в электронном формате. Также мы создали новую информационную систему, 
которая интегрирована с 40 информационными системами как государственных органов, 
так и других учреждений. Два раза провели пилот, провели нагрузочные испытания. 
Система работает.  

Сегодня на правительственном уровне будет проведено совещание по готовности.  
3 марта ожидаем прием первых заявок. Наши сотрудники на руководящем уровне 

будут направлены в регионы, где большее количество задолжников. Но до этого мы 
объехали все регионы, большие города, где есть задолжники, проводили разъяснительную 
работу, объясняли населению, что банкротство – это не списание задолженности, не 
амнистия, а крайняя мера, которая имеет свои ограничения:  

во-первых, это неполучение кредитов в течение пяти лет;  
во-вторых, введение в реестр, что он банкрот в течение семи лет, то есть не может 

обратиться;  
в-третьих, что три года будет проводиться мониторинг финансового состояния 

заявителя.  
Возможно, такие меры будут приостанавливать ряд заявлений. Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Ержан Ерикович, спасибо за подробный ответ. В продолжение этой темы. 

Мы приняли очень важный закон о банкротстве физических лиц, который в полном объеме 
вступит в силу в марте текущего года. Сейчас обсуждаем дальнейшее улучшение этого 
закона.  

Вы сейчас назвали цифру, что сегодня более 1 миллиона человек имеют 
просроченную задолженность, а сумма задолженности превышает, если я правильно 
услышал цифру, 1 триллиона тенге. Правильно?  

 
БІРЖАНОВ Е.Е. Так точно.  
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ТӨРАҒА. Собственно говоря, это большая поддержка со стороны государства, что 
принят такой закон, он поможет многим должникам. Многие люди оказываются в сложных 
жизненных ситуациях в силу ряда причин. Поэтому этот закон очень нужный, важный. 
Необходимо, чтобы он полностью работал. Со стороны сенаторов мы будем держать на 
контроле вопрос реализации этого закона.  

В то же время что насчет дальнейшего развития нашей страны и дальнейшего 
развития банковской сферы? Мы видим, что увеличивается объем потребительских займов. 
Мы не раз говорили о том, что надо больше средств направлять в бизнес, на поддержку 
малого и среднего бизнеса, что банки должны больше работать в этом направлении, а не 
полагаться на покупку каких-то ценных бумаг или на потребительское кредитование. К 
сожалению, мы видим, что растет потребительское кредитование. По итогам прошлого года 
этот сегмент кредитования увеличился на 25 процентов и достиг цифры 7,7 триллиона 
тенге. Это не кредитование бизнеса, а это потребительское кредитование.  

И в этой связи возникает вопрос: может быть в дальнейшем нам необходимо 
ужесточить законодательство для того, чтобы банки более качественно проверяли 
заемщиков, которые берут кредиты по беззалоговым займам? 

Если мы не будем двигаться в этом направлении, а количество потребительского 
кредитования растет, то, видимо, будет расти и количество банкротств со всеми 
вытекающими экономическими и социальными последствиями, а последствия-то большие, 
некоторые из них сегодня Вы называете.  

Поэтому нужно ли нам двигаться в сторону ужесточения законодательства для того, 
чтобы ограничить выдачу беззалоговых кредитов для категорий граждан, которым будет 
сложно вернуть эти займы?  

Но это, скорее всего, вопрос не только к Вам, Ержан Ерикович. Вы начните отвечать 
на этот вопрос, потом пусть продолжит представитель Агентства по регулированию и 
развитию финансового рынка Абдрахманов Нурлан Алмасович.  

 
БІРЖАНОВ Е.Е. Спасибо, Маулен Сагатханулы.  
Да, мы совместно с агентством разбирали вопрос, выясняли причины такой 

закредитованности. По статистике, 95 процентов – задолженность до 1600 МРП, то есть 5,5 
миллиона тенге, это так называемые потребительские кредиты. Они являются очень 
проблемными и выведены в зону внесудебного банкротства, то есть по ним заключение 
будет даваться подразделением Министерства финансов.  

С коллегами мы проговаривали, принимается комплекс мер, это повышение и 
финансовой грамотности, и ответственности банков. Могу сказать, что сегодня в рамках 
Закона «О реабилитации и банкротстве» мы налаживаем взаимодействие с банками по 
обмену данными, проводим интеграцию. Те риски, о которых Вы сказали, будут 
приниматься в рамках системы управления рисками. Отрицательная кредитная история 
этих лиц, а также кредитная история в фискальных органах в рамках взаимодействия будут, 
наверное, служить каким-то барьером при получении повторных кредитов, чтобы не 
порождать повторное банкротство.  

Для более подробной информации я передам слово коллеге.  
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ТӨРАҒА. Пожалуйста, Нурлан Алмасович. 
  
ӘБДІРАХМАНОВ Н.А. Уважаемый Маулен Сагатханулы! Агентство проводит 

работу, в том числе и законодательного характера, регуляторного характера по 
недопущению закредитованности населения.  

Мы для себя выбрали три основных направления.  
Первое направление – это оказание поддержки гражданам по снижению проблемной 

задолженности. Помните, в октябре 2021 года был принят закон по обязательному 
досудебному порядку урегулирования проблемного долга граждан по кредитам. В этой 
связи для обеспечения именно прав заемщиков на реструктуризацию проблемной 
задолженности банкам и микрофинансовым организациям агентством установлены 
требования по реализации индивидуальных планов. Этими планами планируется охватить 
633 тысячи заемщиков банков и 568 тысяч заемщиков МФО.  

Второе направление – это ограничение беззалогового потребительского 
кредитования. Здесь задача стоит, чтобы не допустить чрезмерного роста кредитных 
рисков. В прошлом году мы провели ряд регуляторных пруденциальных ужесточений. Да, 
цифра «77 триллионов» большая. Вместе с тем рост в прошлом году на 25 процентов, как 
Вы отметили, это меньше, чем годом ранее, когда рост был 40 процентов, то есть 
определенные результаты имеются. В том числе были приняты меры по ограничению 
долговой нагрузки.  

В этом году мы проведем дополнительно мониторинг рынка потребительского 
кредитования, будет рассмотрено введение дополнительных мер ужесточения, в том числе 
по ограничению ставок вознаграждения.  

Третье направление – это ужесточение регулирования микрофинансовых 
организаций и коллекторских агентств. Последние два года мы активно проводили работу 
по очистке рынка, была прекращена деятельность 28 недобросовестных МФО и 37 
коллекторских агентств. В этом году на микрофинансовом рынке особое внимание в 
отношении онлайн-микрокредитования. Здесь мы проведем меры ужесточения, также 
повысим требования по идентификации заемщиков, чтобы не допустить и предотвратить 
выдачу мошеннических кредитов.  

По коллекторам будет усилена административная ответственность, а также введено 
уголовное наказание в отношении работников коллекторских агентств. Также мы 
ужесточим процесс взаимодействия банков, МФО с коллекторами и активизируем работу 
коллекторов именно по реструктуризации проблемной задолженности граждан. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Соответствующий Комитет Сената по финансам и бюджету будет 

с агентством, министерством взаимодействовать и мониторить ситуацию в этой сфере.  
Құрметті әріптестер, келесі сөз депутат Асанова Жанна Бейсентайқызына беріледі.  
 
АСАНОВА Ж.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Мой вопрос адресован вице-министру национальной экономики Амрину Азамату 

Кеменгеровичу. 
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Конвенцией о биологическом разнообразии, участником которой является 
Казахстан, определено, что государство принимает, насколько это возможно и 
целесообразно, оправданные с экономической и социальной точек зрения меры, 
стимулирующие сохранение и устойчивое использование компонентов биологического 
разнообразия. 

Такими мерами являются в том числе установление платы за использование 
растительного мира, которые в соответствии поправками в Налоговый кодекс со 
следующего года будут утверждаться местными представительными органами. В связи с 
этим вопросы. 

Как будет определяться уровень ставок платы, например, за отдельные виды 
дикорастущих растений, от чего это будет зависеть?  

Будут ли они оправданы с социальной точки зрения, как это прописано в конвенции? 
Имеются ли пороговые значения при определении уровня ставок платы за 

пользование растительным миром? Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Ұлттық экономика вице-министрі Әмрин Азамат Кемеңгерұлы, жауап 

беріңіз.  
 
ӘМРИН А.К. Спасибо за вопросы, уважаемая Жанна Бейсентаевна.  
Налоговым кодексом четко прописан порядок платы за лесные пользования. Общее 

пользование – безвозмездно, специальное – платно. Ставки платы утверждаются 
маслихатами. Расчеты делают местные исполнительные органы. Расчеты делаются на 
основании порядка, который утверждается уполномоченным органом в сфере лесного 
хозяйства. Согласно этим правилам ставка определяется, как разница между рыночной 
ценой лекарственных средств и суммой затрат на их сбор, обработку, транспортировку и 
реализацию. Таким образом, уровень ставки зависит от фактической трудоемкости 
пользования этими лекарственными средствами.  

Что касается порогов, то да, пороги есть, это 40, 30, 20 процентов. Все зависит от 
вида лекарственных средств. Таким образом, размер ставок должен быть не ниже, чем эти 
пороги по лекарственным средствам.  

Что касается социального аспекта, то здесь хочу отметить, что, помимо лесного 
пользования, за любые объекты государственно-народной собственности (недра, воды, 
животный мир, другое природопользование) устанавливается плата. Принятие этих норм 
даст возможность бизнесу, предпринимательству на законных основаниях пользоваться 
растительным миром, чтобы производить фармацевтическую продукцию, 
продовольственную или другую техническую продукцию.  

Таким образом, все эти нормы, которые мы принимаем, соответствуют Конвенции о 
биологическом разнообразии. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Спасибо, Сергей Алексеевич, присаживайтесь.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі 

Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. 
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ОРЫНБЕКОВ Б.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер! «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы «Азаматтардың төлем 
қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы», «Өсімдіктер әлемі туралы» 
заңдардың нормаларымен, сондай-ақ Сенаттың қарауында жатқан әкімшілік реформа 
мәселелері бойынша заң жобасы мен «Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы» Заңға 
енгізілетін түзетулерді сәйкестендіру мақсатында әзірленді.  

Заң жобасының мақсаты: 
азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтірудің және банкроттығының 

заманауи институтын құру; 
өсімдіктер дүниесін, оның алуан түрлілігін қорғау, сақтау, қалпына келтіру және 

пайдалану саласындағы қатынастарды реттеуді қамтамасыз ету; 
жабайы өсетін өсімдіктер түрлерінің табиғи әртүрлілігі мен гендік қорын сақтаумен 

қатар оларды ұтымды пайдалану үшін құқықтық негіздер құру; 
халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы өзгертуге байланысты салықтық 

нормаларын жетілдіру болып табылады. 
Негізгі банкроттық бөлігінде ұсынылып отырған нормалар жеке тұлғалардың – 

азаматтардың соттан тыс арқылы банкроттығын жүргізу нәтижелері бойынша салық 
міндеттемелерін есептен шығару қажеттілігіне байланысты бюджеттің кірісін қысқартуды 
көздейді. Атап айтқанда, бұл нормалар азаматтардың әл-ауқатын реттеуге және 
тұрақтандыруға оң әсерін тигізеді, сондай-ақ құқықтық реформалардың тиімділігін 
арттырады. 

Өз кезегінде «Өсімдіктер әлемі туралы» Заңның мақсатында кәсіпкерлік 
субъектілері фармацевтикалық, азық-түлік және техникалық өнімдерді өндіру үшін өсімдік 
әлемін арнайы пайдалану тәртібімен өсімдік ресурстарын заңды негізде ұтымды 
пайдалануға мүмкіндік алады деп күтілуде. 

Бұл шара шағын және орта бизнесті дамытуға, осы салаға инвестициялар тартуға, 
сондай-ақ бизнес субъектілерінің өсімдіктер әлемін арнайы пайдаланғаны үшін төлемақы 
енгізуі есебінен мемлекеттік бюджеттің кірістерін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Сонымен 
бірге жеке тұлғалар үйде пайдалану үшін жабайы өсетін жемістерді, жаңғақтарды, 
жидектерді, дәрілік шикізатты немесе өзге де өсімдік ресурстарын өтеусіз негізде, рұқсат 
беру құжаттарынсыз жинауды жүзеге асыратын болады. 

Халықтың көші-қоны бөлігінде енгізілетін түзетулерге халық тарапынан оң баға 
берілді, өйткені балалардың тез өзгеретін келбеті паспортты қолданылу мерзімі аяқталғанға 
дейін жаңасына ауыстыруға әкеп соғады, бұл қосымша қаржылық шығындар мен 
отбасылық бюджеттің жүктемесін төмендетеді. 

Жалпы айтқанда, заң жобасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
қойылған мақсаттарды толығымен жүзеге асыруды реттейді, сондай-ақ теріс әлеуметтік-
экономикалық, құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды.  
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Аталған заң жобасы жұмыс тобының отырыстарында, комитет отырысында және 
комитеттің кеңейтілген отырысында жан-жақты талқыланды. Сенаттың тұрақты 
комитеттерінен заңнаманың тұжырымдамасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар түскен 
жоқ. 

Құрметті Төраға, құрметті әріптестер, осыған байланысты Қаржы және бюджет 
комитеті Сенат Регламентінің 55-4-тармағы 5) тармақшасын басшылыққа ала отырып, заң 
жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бекболат Серікбекұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат 

Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлына беріледі. 
 
ОРЫНБАСАРОВ Б.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер! Парламенттің бір топ депутатының бастамашылығымен 

әзірленген бұл заң жобасы салық заңнамасын жетілдіруге бағытталған.  
Салық кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасы 

азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіруді және банкроттық туралы заңнамада 
көзделген кейбір мәселелерді шешуді көздейді. Атап айтқанда, өсімпұлдың өсуін шектеу 
және мемлекеттік баждың мөлшерін анықтау болып табылады. Бұл бір жағынан жеке 
тұлғалардың банкроттық рәсімін жеңілдетеді, ал екінші жағынан олардың жағдайларын 
жақсартады.  

Өсімдіктер әлемі туралы айтатын болсақ, ол жергілікті атқарушы органдардың 
жабайы өсімдіктерді жинау үшін төлемақы мөлшерін айқындау өкілеттігін белгілейді, 
жалпы табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды көздейді. 

Кәмелетке толмаған балаларға берілетін паспорттар үшін мемлекеттік бажды 
төмендету Қазақстан Республикасы азаматының паспортын алу кезінде ата-аналар үшін 
артық шығындарды болдырмауға мүмкіндік береді. 

Тұтастай алғанда, азаматтардың жүктемесін төмендетуге, әлеуметтік шиеленісті 
жеңілдетуге және заңнамалық актілерді жетілдіруге ықпалын тигізеді. Сондай-ақ заң 
жобасы Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне және қолданыстағы 
заңнамалық актілеріне қайшы келмейді.  

Заң жобаларында қарастырылған нормалар Америка Құрама Штаттары, Германия, 
Ресей Федерациясы, Беларусь секілді шет мемлекеттердің де қолданыстарында бар.  

Құрметті әріптестер, баяндалғандардың негізінде «Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық 
кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
жобасын қолдаймын және сіздерді де қолдауға шақырамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
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Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 
қабылдайық. 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) 
қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранға көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заң жобасын 
екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе бойынша комитеттің 
отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 

 
ҮЗІЛІС. 
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын. 
Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әскери полиция органдары және 
қорғанысты ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңын екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз сенатор Ершов Сергей Михайловичке беріледі. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые коллеги! Закон Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны» 
разработан в целях приведения в соответствие норм законодательных актов Республики 
Казахстан с положениями Закона «Об органах военной полиции», принятого Мажилисом. 

Указанным законом вносятся изменения и дополнения в два кодекса и восемь 
законов. Основными новеллами являются: 

наделение органов военной полиции правом проводить дознания в отношении 
военнослужащих; 

регламентирование вопросов военного планирования; 
введение нового подразделения в составе Министерства обороны – сил специальных 

операций. 
Уверен, что данный закон будет способствовать совершенствованию 

законодательства в сфере деятельности органов военной полиции и организации обороны. 
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Уважаемые коллеги, с учетом изложенного Комитет по международным 
отношениям, обороне и безопасности рекомендует одобрить в целом Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны». 

Просим поддержать. Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Михайлович. 
Құрметті әріптестер, заңды бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

талқылаудың қажеттілігі бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
Мәжіліс қабылдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

әскери полиция органдары және қорғанысты ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын мақұлдау жөніндегі 
Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған заң мақұлданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қаралған заңдар әскери полицияның мәртебесі мен 

қызметін ұйымдастыру және тәртібін айқындау үшін әзірленді. 
Осы заңдар арқылы әскери полиция органдарының құзыреті мен өкілеттіктері 

белгіленеді. Сондай-ақ әскери қызметшілердің дене күшін және арнаулы құралдарды 
қолдану шарттары мен шектері айқындалады. Әскери қызметшілердің құқықтық жағдайы, 
оларды қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелері де реттеледі. 
Алдағы уақытта бұл заңдар ұлттық және қоғамдық қауіпсіздікті нығайтуға, әскери 
қызметшілердің әлеуметтік-құқықтық қорғалуын қамтамасыз етуге оң әсерін тигізеді деп 
сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Сөз депутат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі. 
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

жолданады.  
«Депутаттық сауалға Байқоңыр қаласында тұратын «Байқоңыр» кешені аумағында 

еңбек еткен 4 мыңға жуық зейнет жасындағы еліміздің азаматтарының медициналық 
көмекке толыққанды қол жеткізе алмау мәселесі негіз болды. Негізінде «Міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
зейнетақы төлемдерін алушылар жарналар төлеуден босатылған адамдардың жеңілдетілген 
санатына жатады, яғни Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналары мемлекет 
тарапынан қамтамасыз етіледі. Алайда Байқоңыр қаласының аталған санаттағы азаматтары 
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еліміздің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне енбей, толық 
медициналық қызметтерге қол жеткізе алмай отыр.  

Өзіңізге белгілі, 1996 жылы Қазақстан Республикасының Байқоңыр қаласы 
тұрғындарының зейнетақы алу құқығының кепілдіктері туралы үкіметаралық келісімге 
сәйкес «Байқоңыр» кешенінің аумағында тұрып, еңбек еткен Қазақстан Республикасының 
азаматы Ресей Федерациясы заңнамасының нормалары бойынша зейнетақы төлемдерін 
алады. Бірақ аталған азаматтар бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің, Денсаулық сақтау министрлігінің тиісті 
ақпараттық жүйелеріне енгізілмей отыр. Сондықтан 2020 жылдан бастап енгізілген 
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде қажетті тегін медициналық 
көмек алу мүмкіндігінен айрылып отыр.  

Байқоңыр, Төретам және Ақай елді мекендерінің тұрғындарына 2016 жылдан бастап 
қазақстандық медициналық ұйым қызмет көрсеткенімен, жоғарыда аталған санаттағы 
азаматтарға қажетті көмек көрсетілмейді, ал Ресей Федерациясы тарапынан тек шұғыл 
жағдайда ғана медициналық көмек беріліп отыр. Мәселен, 2022 жылы 2 мыңнан астам 
науқас консультациялық диагностикалық, 600-ге жуық науқас жоспарлы стационарлық 
көмекке, оның ішінде коронарографиялық, офтальмохирургиялық көмекке қол жеткізе 
алмай отыр. Осылайша Ресей Федерациясы тарапынан зейнетақы төлемдерін алатын 
Қазақстан Республикасының азаматтарына медициналық қызмет көрсетуге қолжетімсіздік 
қалыптасып, зейнеткерлер тегін медициналық көмек алу құқығынан айрылуда. Осы мәселе 
бойынша мемлекеттік органдарға осы уақытқа дейін жолданған сұрау-хаттар да нәтиже 
бермей отыр.  

Құрметті Әлихан Асханұлы! Қарт адамдарға қатысты мемлекеттік саясаттың негізгі 
ережелерін және аталған проблеманың ерекше әлеуметтік маңыздылығын ескере отырып, 
осы азаматтарды еліміздің ақпараттық жүйелеріне енгізуді, тиісті қаржыландыру мәселесін 
шешуді және мемлекеттің жарналарын төлейтін адамдарының жеңілдетілген санатында 
болуын қамтамасыз етуді қарастыруыңызды сұраймыз.  

«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Конституциялық заңның 27-бабына сәйкес депутаттық сауалды қарау нәтижелері 
бойынша белгіленген мерзімде жауап беруіңізді өтінеміз. 

Құрметпен депутаттар А. Әлназарова, Р. Рүстемов». Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Әйткенов Ернұр Нұрмұханұлына беріледі.  
 
ӘЙТКЕНОВ Е.Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Смаилову. 
«Уважаемый Алихан Асханович! В Послании Глава государства акцентировал 

внимание на высоком уровне износа инфраструктуры – сетей электроснабжения, 
водопроводных и теплокоммуникаций.  

«В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57 процентов тепловых 
коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. 
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Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как 
итог, угрозой здоровью и жизни граждан», – отметил Президент Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев. 

В целях обеспечения населения качественными услугами водоснабжения и 
водоотведения с 2000 года в рамках программ «Питьевая вода», «Ақбұлақ», «Нұрлы жер» 
и Программы развития регионов за счет республиканского бюджета выделено более 1 
триллиона тенге.  

На сегодня данные работы ведутся в рамках Национального проекта «Сильные 
регионы – драйвер развития страны» на 2021 – 2025 годы. 

В текущем году за счет средств республиканского бюджета выделено 172 миллиарда 
тенге, в том числе в городах 93 миллиарда тенге, в селах 79 миллиардов тенге, что позволит 
обеспечить доступ к услугам водоснабжения в городах на 98 процентов, в селах на 96 
процентов. 

Несмотря на целенаправленную политику государства в этой сфере, на сегодня 
одним из проблемных вопросов водоснабжения и водоотведения, а именно в селах, 
являются отсутствие специализированных предприятий и слабая материально-техническая 
база существующих предприятий. 

На практике построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов либо 
передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют 
квалифицированных специалистов и специализированной техники для соответствующей 
эксплуатации.  

Всего, по данным местных исполнительных органов, в 603 селах сети 
водоснабжения обслуживаются предприятиями с несвойственными функциями или 
водопроводные сети находятся на балансе у акиматов. В свою очередь, это приводит к 
быстрому износу сетей. В связи с чем построенные сети выходят из строя, что требует 
дополнительных бюджетных затрат для восстановления водопроводных сетей. 

В целом сектор сельского водоснабжения не является привлекательным для 
частного капитала. На это влияют такие факторы, как низкие тарифы, низкая численность 
населения, отдаленность сел друг от друга. То есть большинство предприятий, 
обслуживающих локальные системы водоснабжения в сельских районах, убыточны. 
Утвержденные тарифы не покрывают затрат предприятия по содержанию водопроводов. К 
примеру, для содержания одного локального водопровода требуются три оператора для 
обслуживания, также необходимы для очистки воды и содержания мембранного 
оборудования дорогостоящие коагулянты, для чего требуются специалисты, специальная 
техника и специальное оборудование.  

Не секрет, что сбор денег у населения за потребленную воду на селе не хватает для 
расчета за потребленную электроэнергию этого водопровода, не говоря о зарплате 
операторов и приобретении коагулянтов. 

По этой причине, из-за неправильного и некачественного обслуживания происходят 
постоянные сбои и поломки мембранного оборудования по очистке воды, что приводит к 
полной потере системы отчистки воды. При таком обслуживании уже через несколько лет 
эти водопроводы полностью выдут из строя, вследствие чего население вместо очищенной 
воды будет пить обратно неочищенную воду. То есть программа по обеспечению населения 
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чистой питьевой водой потеряет свой смысл, выделенные бюджетные средства будут 
попросту потеряны. 

На сегодня за вопросы питьевого водоснабжения ответственными являются два 
государственных органа. Согласно Водному кодексу Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития осуществляет координацию и методическое руководство 
местных исполнительных органов в области водоснабжения и водоотведения в пределах 
населенных пунктов, а Министерство экологии и природных ресурсов – вне пределов 
населенных пунктов. 

В связи чем для рационализации управления предлагается: 
1) решить вопрос консолидации функции по водоснабжению и водоотведению в 

одном государственном органе; 
2) рассмотреть возможность создания единого оператора на республиканском 

уровне по обслуживанию сетей и локальных водопроводов с финансированием за счет 
средств республиканского бюджета, так как чистая вода – прежде всего здоровье населения. 

Просим в установленные законом сроки дать письменный ответ по результатам 
рассмотрения настоящего депутатского запроса.  

С уважением, депутаты Сената Айткенов, Нухулы». 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Кузиев Закиржан Пирмухамедовичке беріледі.  
 
КУЗИЕВ З.П. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Әлихан 

Смайыловқа бағытталады.  
«Құрметті Әлихан Асханұлы! В Послании народу Казахстана Президент Касым-

Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что одной из ключевых остается проблема развития 
сельского хозяйства. 

Для решения такой стратегической задачи необходимо срочно принять 
кардинальные меры по созданию такой конкурентоспособной отрасли, как семеноводство. 

В настоящее время преобладает теневой неуправляемый рынок оборота семян, что 
сказывается на качестве конечного продукта и ценообразования.  

Существующая система семеноводства, основанная на действующем 
законодательстве, способствует: 

1) бесконтрольному производству, использованию и реализации семян сортов 
сельскохозяйственных культур;  

2) выходу на рынок фальсифицированных партий семян;  
3) обороту неидентифицированных, низкопродуктивных, не имеющих регистрации 

сортов семян; 
4) нарушению прав селекционера на селекционное достижение.  
Все это напрямую негативно отражается на отрасли растениеводства и способно 

нанести ущерб продовольственной безопасности страны.  
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В этой связи, если в настоящее время не предпринять шаги по изменению системы 
семеноводства, то положение дел в отечественном семеноводстве будет все больше 
усугубляться. 

В Казахстане за последние пять лет импорт семян увеличился в несколько раз. 
Отмечается низкий показатель сортообновления. Доля элитных семян в республике 
составляет всего 7 процентов, а в России и Беларуси – более 20 процентов. Отсутствует 
динамика роста объемов производства семян аттестованными семеноводческими 
хозяйствами.  

В республике с 2016 года Государственный реестр селекционных достижений имеет 
рекомендательный характер, то есть ввозятся, реализуются и используются семена, не 
прошедшие государственное сортоиспытание и не адаптированные к природно-
климатическим условиям Казахстана, а также не устойчивые к болезням.  

Ввоз и использование семян сортов происходят непрозрачно, хаотично, зачастую с 
нарушениями прав селекционеров.  

Мировой опыт показывает, что система обязательной регистрации сортов семян 
имеется во всех странах, где развито сельскохозяйственное производство.  

Утрата рычагов государственного регулирования в области сортовой политики 
негативно воздействует в целом на сферу АПК. Ухудшается фитосанитарная обстановка, 
снижается эффективность сельхозпроизводства. Отсутствие должного контроля приводит 
к тому, что на рынке предлагаются объемы семян высоких репродукций, которые на самом 
деле не являются таковыми.  

Действующая система вызывает недоверие к семенам, произведенным в Казахстане, 
и вызывает нарекания не только отечественных товаропроизводителей, но и селекционеров, 
у которых отсутствуют четко оговоренные права на защиту своих достижений.  

Прежде всего возникают вопросы к законодательным основам государственного 
регулирования семеноводства, которые не позволяют навести необходимый порядок в 
стратегически важной отрасли АПК. 

Ранее действующий в 2000-х годах государственный контроль сдерживал появление 
на рынке фальсифицированных семян, однако в настоящее время данный механизм не 
согласуется с проводимой политикой по дерегулированию бизнеса. Поэтому необходимо 
внедрение иных инструментов контроля, в частности системы сертификации семян, 
которая позволяет контролировать процесс производства семян, как сделано во всех 
развитых странах.  

Для решения данной проблематики требуется совершенствование действующего 
законодательства в сфере семеноводства и защиты селекционных достижений, 
направленное на обеспечение прозрачности, контроля за производством семян и 
соблюдение прав селекционера с учетом требований Международного союза по охране 
новых сортов и растений, которые предусматривают защиту прав селекционеров на основе 
четко оговоренных международных принципов. В настоящее время 78 стран 
присоединились к данной организации.  

Присоединение к данной конвенции даст толчок для привлечения иностранных 
инвестиций в отрасль. Мы можем создать благоприятные условия, чтобы зарубежные 
селекционные компании пришли к нам. Основным преимуществом иностранной селекции 
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является преобладание частных селекционных компаний, которые интенсивно наращивают 
свой финансовый и технологический потенциал как самостоятельно, так и путем слияния и 
кооперирования. Полагаем, что это поможет развить отрасль в целом. 

Передовые страны и крупнейшие транснациональные компании для повышения 
своей конкурентоспособности используют стратегическое планирование.  

Сколько бы мы ни меняли законодательство, без четкой стратегии развития отрасли 
нам не обойтись. Министерство сельского хозяйства заявило в прошлом году о разработке 
стратегии обеспечения семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и 
снижения импортозависимости, однако до сих пор данный документ не разработан. 

С учетом изложенного просим Вас принять меры по разработке и принятию 
стратегического плана по обеспечению семенами сельскохозяйственных культур 
отечественной селекции, что позволило бы снизить импортозависимость, повысить 
инвестиционную привлекательность селекционных разработок, в том числе на основе 
государственно-частного партнерства.  

Кроме того, считаем необходимым максимально активизировать работу по 
гармонизации законодательства Республики Казахстан с целью вступления в 
Международный союз по охране новых сортов и растений.  

Просим Вас по результатам рассмотрения настоящего депутатского запроса дать 
письменный ответ в установленные законом сроки.  

С уважением, депутаты от Ассамблеи народа Казахстана и Аграрного комитета 
Сената Парламента». Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, регламентті сақтауларыңызды сұраймын.  
Келесі сөз депутат Больгерт Евгений Андреевичке беріледі.  
 
БОЛЬГЕРТ Е.А. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің депутаттық сауалымыз Премьер-Министрдің орынбасары – Сауда және 

интеграция министрі Жұманғарин Серік Мақашұлына жолданады. 
«Құрметті Серік Мақашұлы! Как известно, с 1 января 2023 года подача заявок на 

субсидии для аграриев осуществляется через новую информационную систему 
«gosagro.kz» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

Жалобы сельхозтоваропроизводителей связаны с некорректной работой и 
техническими сбоями новой информационной системы, что делает невозможным подачу 
заявок на получение субсидий по целому ряду направлений.  

Так, к примеру, система просто не принимает весь пакет требуемых документов для 
получения субсидий. При подаче заявки на субсидию для приобретения дождевальной 
машины, стоимость которой составляет чуть более 30 миллионов тенге, новая система 
«gosagro.kz» начисляет сумму субсидии в размере 46 миллиардов тенге, и тут же служба 
поддержки дает ответ, что такие некорректные заявки будут отклоняться, обещают 
исправить ошибки, но изменений нет.  

Справиться с ошибками системы не могут ни сами крестьяне, ни их бухгалтеры, 
которых они вынуждены содержать для работы с системой. Колл-центр Министерства 
сельского хозяйства корректные ответы не дает, а порой попросту занимается «футболом». 
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И это происходит именно сейчас, во время подготовки к посевной, когда крестьянам нужны 
средства на горюче-смазочные материалы, удобрения, запчасти. 

Функционирующая ранее цифровая платформа «qoldau.kz» имела свои недостатки, 
на что крестьяне постоянно жаловались, но таких технических сбоев, как сейчас, не 
наблюдалось.  

На парламентских слушаниях по региональной проблематике, состоявшихся 17 
февраля текущего года в Сенате Парламента, отмечалось, что сегодня около 1300 сел по 
стране не имеют доступа к качественному интернету, что еще больше усугубляет 
озвучиваемую проблему.  

Уважаемый Серик Макашевич! На основании изложенного считаем необходимым 
Правительству Республики Казахстан в срочном порядке решить следующие вопросы. 

1. Устранить существующие технические недостатки в работе информационной 
системы «gosagro.kz».  

2. В случае невозможности оперативного устранения технических сбоев для 
недопущения срыва посевной кампании 2023 года сделать временно возможным 
использование сельхозтоваропроизводителями платформы «qoldau.kz» для подачи заявок 
на получение субсидий параллельно с новой системой «gosagro.kz». 

Құрметпен Сенат депутаттары Е. Больгерт, З. Кузиев, Н. Низова, А. Сатвалдиев, 
Г. Шиповских». Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен Сенат отырысын 

жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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