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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 24 желтоқсан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

Сенаттың кезекті отырысын бастаймыз. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. 
Тіркеу режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Сенаттың отырысын ашық 
деп жариялаймын.  

Құрметті сенаторлар, алдымен 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 мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен 
Араб Әмірліктерінің Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасының Біріккен Араб 
Әмірліктеріндегі Елшілігінің және Біріккен Араб Әмірліктерінің Қазақстан 
Республикасындағы Елшілігінің қажеттіліктеріне Астана қаласында және Әбу Даби 
қаласында жер учаскелерін өтеусіз пайдалануға өзара беру туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі 
Тілеуберді Мұхтар Бескенұлына беріледі. 

 
ТІЛЕУБЕРДІ М.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Қазақстан 

Республикасы мен Біріккен Араб Әмірліктері 1992 жылғы 1 қазанда дипломатиялық 
қатынастар орнатылған сәттен бастап ынтымақтастықтың барлық салаларын нығайтуда 
елеулі табыстарға қол жеткізді. Қазіргі таңда Әмірліктер біз үшін Парсы шығанағы 
аймағындағы және жалпы араб әлеміндегі негізгі саяси және экономикалық серіктестердің 
бірі болып табылады. 

Құрметті депутаттар, 2017 жылғы 15 қаңтарда Әбу Даби қаласында жасалған 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен Араб Әмірліктерінің Үкіметі 
арасындағы Қазақстан Республикасының Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Елшілігінің 
және Біріккен Араб Әмірліктерінің Қазақстан Республикасындағы Елшілігінің 
қажеттіліктеріне Астана қаласында және Әбу Даби қаласында жер учаскелерін өтеусіз 
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пайдалануға өзара беру туралы келісімді ратификациялауы екіжақты ынтымақтастықты 
одан әрі жандандыру және дипломатиялық қатынастарды дамыту үшін маңызды.  

 Заң жобасының қабылдануы Қазақстан Республикасының Біріккен Араб 
Әмірліктеріндегі және Біріккен Араб Әмірліктерінің Қазақстан Республикасындағы 
дипломатиялық өкілдіктерінің жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасайды.  

Құрметті депутаттар, келісімнің 1-бабына сәйкес әмірліктер тарапына Нұр-Сұлтан 
қаласында Тәуелсіздік және Рақымжан Қошқарбаев атындағы даңғылдардың қиылысында 
көлемі 26 мың 147 шаршы метр жер учаскесі, ал қазақстандық тарапқа Әбу Даби 
қаласының дипломатиялық корпус орналасқан аудандағы көлемі 11 мың 148 шаршы метр 
жер учаскесі 49 жылдық мерзімге өтеусіз пайдалануға, кейіннен осындай мерзімге ұзарту 
шартымен беріледі. 

Бұдан басқа Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктерінің басшылығымен жеке достық қарым-
қатынасының арқасында 2010 жылғы 19 қазанда Әбу Даби әмірлігінің мұрагер ханзадасы 
Шейх Мұхаммед бен Заид Әл Наһаян Қазақстанның Әмірліктердегі Елшілігінің 
қажеттіліктеріне өтеусіз және мерзімсіз пайдалану үшін қосымша 1 гектар жер учаскесін 
бөлу туралы бұйрық шығарған.  

Заң жобасының қабылдануы теріс әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеп 
соқтырмайды және республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді талап етпейді. 

Баяндалғанның негізінде Қазақстанның Әмірліктермен достық қарым-қатынасын, 
саяси және сауда-экономикалық ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға ұмтылысын ескере 
отырып, аталған заң жобасын қолдауды сұраймыз. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мұхтар Бескенұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің хатшысы Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Негізгі 

баяндамашы атап өткен келісім Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері екіжақты 
ынтымақтастығын одан ары жандандыруға және дипломатиялық қатынастарды дамытуға 
бағытталған.  

Заң жобасының мақсаты келісімді ратификациялау болып табылады. Өзара 
түсіністік қағидатына сәйкес уақытша өтеусіз жер пайдалану шарттары негізінде жер 
учаскелері жоғарыда аталған мемлекеттердің астаналарында олардың дипломатиялық 
өкілдіктерінің мұқтаждықтары үшін 49 жылға кейіннен осындай мерзімге ұзартыла 
отырып берілетін болады. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 24 желтоқсан 

Стенографиялық есеп 3 

 Келісімде жер пайдаланудың, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 
берілетін жер учаскелерінде елшіліктердің ғимараттары мен құрылыстарын салудың 
шарттары, тәртібі айтылады, бұдан басқа қос тарап бір-біріне барлық қажетті 
коммуналдық құрылыстарға қосылуларды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға жәрдем 
көрсетеді.  

Қабылданатын ратификация екі мемлекет арасындағы дәстүрлі достық 
қатынастарды нығайтады, сондай-ақ дипломатиялық өкілдіктердің болуы мен жұмыс 
істеуінің тиісті жағдайларын қамтамасыз етуге және Біріккен Араб Әмірліктерінің 
Қазақстан Республикасының Таяу Шығыс өңіріндегі маңызды саяси және сауда-
экономикалық серіктесі болуына ықпал етеді.  

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, заң жобасын қолдауды 
сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұржан Нұрланбекұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен Араб Әмірліктерінің Үкіметі 

арасындағы Қазақстан Республикасының Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Елшілігінің 
және Біріккен Араб Әмірліктерінің Қазақстан Республикасындағы Елшілігінің 
қажеттіліктеріне Астана қаласында және Әбу Даби қаласында жер учаскелерін өтеусіз 
пайдалануға өзара беру туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Мұхтар Бескенұлы, рақмет сізге. Сау болыңыз, жұмысыңызға табыс тілейміз.  
Құрметті сенаторлар! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне қоғамдық кеңестердің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық 
келісім министрі Балаева Аида Ғалымқызына беріледі. 

 
БАЛАЕВА А.Ғ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Қоғамдық 

кеңестер туралы заңнамаға енгізілетін бірқатар өзгерістер мен толықтыруларды 
назарларыңызға ұсынамыз. Жалпы қолданыстағы «Қоғамдық кеңестер туралы» Заң 
2015 жылы қабылданған болатын. Уақыт көрсеткендей құжат та, қоғамдық кеңестер де өз 
жұмысын ақтады.  

Ұсынылып отырған түзетулер тек олардың қызметін одан ары жетілдіруді 
көздейді. Сондықтан бірден ең маңызды мәселелерге тоқталып өтейін.  
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1. Қоғамдық кеңестердің құрамын жасақтау.  
Бұл жердегі басты талап дербес және тәуелсіз қызмет ету. Сондықтан жұмыс 

тобының басшысын азаматтық қоғам өкілінен сайлау ұсынылады. Бұл өзгеріс кеңестер 
құрамын іріктеуге әкімшілік ресурстардың ықпалын азайту үшін енгізіліп отыр.  

Заң жобасы кандидаттар есебінен резервтік тізім жасауды ұсынады. Кеңес 
құрамынан шыққандардың орнына осы тізімнен жаңа мүшелерді сайлауға мүмкіндік 
береді. Кеңестер құрамын уақытылы толықтырып отыру туралы сын бұған дейін болған. 
Біздің ойымызша жаңа норма бұл мәселені тиімді жолмен реттейтін болады.  

Қолданыстағы заңда қоғамдық кеңес мүшелерінің саны нақты қарастырылмаған. 
Бұл ретте кеңес мүшелері санының орталық деңгейі 15-30 адам аралығында, ал жергілікті 
деңгейде халық санына байланысты анықтауды ұсынамыз.  

Басты талап – кеңес құрамына түрлі әлеуметтік топтардың өкілдерін тарту қажет. 
Осыған орай өкілетті орган кеңестің сандық және сапалық құрамы бойынша ұсыным 
әзірлейді.  

2. Қоғамдық кеңестер саласында өкілетті органды анықтау.  
Бұл орайда өкілетті орган ретінде Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 

ұсынылады. Оның басты міндеті – кеңестер қызметін үйлестіру және методикалық көмек 
беру, сондай-ақ Мемлекет басшысына қоғамдық кеңестер қызметі туралы жыл сайын 
Ұлттық баяндама дайындайды.  

3. Қоғамдық кеңестердің өкілеттігін арттыру.  
Заң жобасы қоғамдық кеңестерге келіп түсетін сұрақтарды олардың қоғамдық 

маңыздылығына қарай өздері іріктеп, қарауға құқық береді. Сондай-ақ қоғамдық 
кеңестерге жергілікті деңгейдегі құқық қорғау органдары басшыларының есебін тыңдауға 
өкілеттік беретін норма енгізіледі. Бұл өз кезегінде құқық қорғау органдарының 
жауапкершілігі мен ашықтығын арттыруға септігін тигізеді деп ойлаймыз.  

Тағы да тоқтала кететін маңызды өзгеріс. Мемлекет басшысының тапсырмасы 
бойынша Мемлекеттік сатып алу конкурс комиссиясына қоғамдық кеңес мүшелерін 
қатыстыруға өкілеттік беретін толықтырулар бар.  

4. Қоғамдық бақылауды жүргізу процедурасын реттеу.  
Бұл бұрын заңмен айқындалған қоғамдық бақылаудың барлық төрт формасын 

қамтиды, атап айтқанда: қоғамдық тыңдаулар, қоғамдық сараптама, қоғамдық мониторинг 
және мемлекеттік орган жетекшілерінің есебі. Ол үшін өкілетті орган осы рәсімдерді 
ұйымдастыру және өткізу ережелерін әзірлейді.  

5. Қоғамдық кеңестердің қызметін ұйымдастыруды қамтамасыз ету. 
Бұдан былай жергілікті деңгейлерде ұйымдастыру жұмыстары мәслихаттарға 

жүктеледі. Өздеріңізге мәлім, бұл міндет бұған дейін жергілікті әкімдіктерде болатын, 
алайда қоғамдық кеңестердің бастамасы бойынша және де депутаттардың қолдауынан 
кейін заң жобасына тиісті өзгертулер енгізілді. Сондай-ақ кеңес өз қызметін қоғамдық 
бастамалар негізінде жүргізетіндіктен оның қызметінің кейбір аспектілерін 
қаржыландыру мәселелерін шешу ұсынылады.  

6. Квазимемлекеттік секторда қоғамдық кеңестер құру.  
Мемлекет басшысының Жолдауында берілген тапсырмалар негізінде 

квазимемлекеттік секторда, атап айтқанда, ұлттық компанияларда, ұлттық холдингтерде, 
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ұлттық басқару холдингтерінде қоғамдық кеңестер құру жөнінде толықтырулар енгізіледі. 
Бұл осы саланың ашықтығын және жауапкершілігін арттыру үшін жасалып отырған шара.  

Құрметті депутаттар! Сөз жоқ, осы уақытқа дейін қоғамдық кеңестер азаматтармен 
тұрақты байланыстың маңызды институты ретінде толықтай қалыптасты. Ал енді олардың 
ары қарай дамуын көздейтін бұл заң жобасы қоғамның қызу талқысынан өтіп, ендігі 
кезекте өздеріңіздің кәсіби талқылауларыңызға түсіп отыр.  

Қолдауларыңызды сұраймын. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Мәкежанов Сұлтанбек Алмасбекұлына беріледі. 
 
МӘКЕЖАНОВ С.А. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Аида Ғалымқызы! Қаралып отырған заң жобасының қажеттілігі мен 

маңыздылығын бүгін тағы да ерекше атап өтсек артық болмас, себебі осы уақытқа дейін 
қоғамдық кеңестер халық пен мемлекеттер арасындағы тұрақты байланыстың маңызды 
ұйымы ретінде толықтай қалыптасты. Енді олардың әрі қарай дамуын көздейтін заң 
жобасына 40-тан астам жаңа нормалар және 28 өзгеріс енгізу ұсынылып отыр. Осы 
ұсыныстар қоғамдық кеңестердің дәрежесін көтеріп, оны еліміздің озық және ашық 
қоғамы ретінде қалыптастыруда азаматтардың кеңінен қатысуын қамтамасыз ететін 
бірден-бір халықтық институтқа айналатынына сеніміміз мол.  

Заң жобасын қолдай отырып қоғамдық дамуға үлес қосатын осы бағыттағы 
бастамашыл министрліктің жұмысына сәттілік тілеймін.  

Құрметті Аида Ғалымқызы, осы заң жобасының маңыздылығын ескере отырып, 
жергілікті жерлерде біраз сарапшылар дөңгелек үстелдер мен бұқаралық ақпарат 
құралдарында қоғамдық кеңес жұмысының тиімділігін арттыру үшін оның аппаратын 
қалыптастыру туралы мәселені көтеруде.  

Осы мәселе туралы пікіріңізді білдірсеңіз. Рақмет.  
 
БАЛАЕВА А.Ғ. Ең алдымен қолдауыңыз бен тілегіңіз үшін рақметімді айтамын.  
Шынымен де 2016 жылдан бастап құрылған қоғамдық кеңестер, өзіңіз айтқандай, 

халық пен билік арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға, ең бастысы халықтың 
көкейтесті мәселелерін шешетін институтқа айналды. Сондықтан тәжірибе көрсеткендей, 
жаңа өзіңіз айтқан көптеген диалог алаңдарында қоғамдық ұйымдар мен сарапшылардың, 
оның ішінде халықаралық ұйымдардың пікірлеріне сүйеніп, қоғамдық кеңестердің 
консультативтік кеңесші орган ретінде дербестігі мен тәуелсіздігін қалдыру өте маңызды. 
Сондықтан осыны ескерсек, біздің ойымызша арнайы аппараттың керегі жоқ.  

Ал енді жаңағы айтылған пікірлерді ескере отырып, біз қоғамдық кеңестердің 
жұмысын жетілдіру үшін барлық механизмдерді осы заңда қарастырып отырмыз. Оны 
өздеріңізбен кеңінен талқыладық. Бұл механизмдердің өз кезегінде осы қоғамдық 
кеңестердің ары қарай нығаюына, тиімді жұмыс істеуіне ықпал ететініне біз сенімдіміз. 
Рақмет. 
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ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Аида Ғалымқызы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің мүшесі Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒҰЛОВ Б.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бүгінгі 

таңда қоғамдық кеңестер Мемлекет басшысының «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын іске асырудың маңызды құралына айналып отыр. 

Қоғамдық кеңестер Үкімет тарапынан жүргізіліп жатқан әлеуметтік, саяси, 
экономикалық даму жолдарын айқындауда халық пікірін жинақтауға мүмкіндік береді. Ол 
жөнінде министр Аида Ғалымқызы жан-жақты баяндап өтті. Заң жобасы бойынша тек 
қана негізгі жаңалықтарға тоқталып өткім келеді.  

Біріншіден, заң жобасы қоғамдық кеңестерді құрудың механизмдерін жетілдіруге 
жан-жақты мүмкіндік береді. Қоғамдық кеңестердің қызметін материалдық қамтамасыз 
ету мәселесі енді өз шешімін тапты. Ол жергілікті мәслихаттардың құзырына беріліп 
отыр. 

Екіншіден, бұған дейін қоғамдық кеңестер келіп түскен барлық нормативтік 
құқықтық актілердің жобаларын қарайтын. Енді бұл мәселені қарау немесе қараусыз 
қалдыру туралы шешімді қоғамдық кеңестердің өздері шешетін болады. 

Үшіншіден, маңызды өзгерістердің бірі – қоғамдық кеңес мүшелерінің құқықтары 
мен міндеттерін кеңейте отырып, оларды квазимемлекеттік сектор жұмыстарына, сатып 
алу комиссияларының жұмысына тарту көзделген. Бұл нормалар квазимемлекеттік 
сектордың ашықтығын, есептілігін қамтамасыз етеді. 

Төртіншіден, қоғамдық кеңестер қызметінің мәселелері жөніндегі уәкілетті орган 
белгіленді. Оған бірқатар функциялар заңнамалық түрде беріліп отыр. 

Бесіншіден, жыл сайын Мемлекет басшысына қоғамдық кеңестердің қызметі 
туралы Ұлттық баяндама әзірлеп, енгізеді. Бұл қоғамдық кеңестердің жауапкершілігін 
көтереді, ашықтығын қамтамасыз етеді. 

Аталған баптардың барлығы да коғамдық кеңестер қызметін жүйелеуге, дамытуға 
толығынан мүмкіндік береді. Бұл тұрғыдан алғанда заң жобасын қолдауларыңызды 
сұраймын. 

Сонымен бірге Әлеуметтік-мәдени даму және комитетінің жұмыс тобында, 
комитеттің кеңейтілген отырысында Мәжіліс мақұлдаған заң жобасын талқылау кезінде 
депутаттардан Ұлттық әл-ауқат қорының және қор тобына кіретін компаниялардың 
ерекшеліктерін ескере отырып, қоғамдық кеңесті қалыптастыру тәртібін нақтылау және 
регламенттеу мақсатында бірқатар өзгерістер мен толықтырулар ұсынылып отыр. Ол 
ұсыныстар мен өзгерістер салыстырмалы кестеге енгізіліп отыр. 

Баяндалғанды ескере келе, Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті 
«Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы 1), 7) тармақшаларын басшылыққа ала 
отырып, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қоғамдық 
кеңестердің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасына өзгерістер мен толықтыруларды Сенат 
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отырысының қарауына енгізеді және Қазақстан Республикасы Конституциясының  
61-бабы 5-тармағына сәйкес оларды Парламент Мәжілісіне жіберуді ұсынады. 

Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бақытжан Тұрсынұлы. 
Әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызына беріледі. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қоғамдық кеңестердің 
қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігі және квазимемлекеттік органдары өкілдерінің қатысуымен комитетте 
жан-жақты қаралды.  

Аталған заң жобасының негізгі мақсаты Қазақстан Республикасындағы қоғамдық 
кеңестер институтын одан әрі дамыту, мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің шешімдер қабылдауына азаматтық қоғамды тарту тетіктерін жетілдіру 
болып табылады. Біздің пікіріміз, бұл заң жобасы қабылданғаннан кейін қоғамдық 
кеңестердің мемлекеттік басқару жүйесіндегі рөлі күшейеді. 

Заң жобасымен коғамдық кеңестердің дербестігін нығайтуға және жұмысының 
тиімділігін арттыруға бағытталған түзетулердің ауқымды блогы енгізілген. Жоба арқылы 
қоғамдық кеңестердің ұйымдастыру тұрғысынан қамтамасыз ету мәселесі шешіледі.  

Комитетте заң жобасын талқылау барысында мемлекеттік сектор субъектілеріне 
қатысты енгізілген толықтырулар мен өзгерістер бойынша ұсыныстар берілді, олар өте 
қажетті түзетулер деп тағы да атап өткім келеді. Сондықтан мен бас комитет ұсынған 
өзгертулерді қолдаймын және әріптестерімнен оны қолдауды сұраймын. 

Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қоғамдық кеңестердің 

қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 

Кестеге 11 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдау жөнінде 
ұсыныс жасап отыр. Бас комитеттің ұсыныстарын қолдайсыздар ма? 

 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 

түзетулерді бас комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Бас комитеттің берген ұсыныстарын Палата 
қолдады.  
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Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс мақұлдаған баптар қабылданды. 
Енді Сенат енгізген түзетулерді Мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа 

қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң жобасына Сенат 

енгізген түзетулер Мәжіліске жіберіледі. 
Осы заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет, сау болыңыздар.  
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кедендік реттеу және 
кәсіпкерлік қызмет мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң 
жобасы бірінші оқылымда қаралады. Бұл заң жобасын Парламенттің бір топ депутаттары 
әзірледі. 

Бастамашы топтың атынан баяндама жасау үшін сөз Сенат депутаты Әділбеков 
Дәурен Зекенұлына беріледі. 

 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздердің 

қарауларыңызға ұсынылып отырған заң жобасы Парламент депутаттарының 
бастамашылығымен әзірленген. 

Заң жобасы кедендік әкімшілендірудің тиімділігін арттыруға, кедендік рәсімдерді 
жүзеге асыру уақытын қысқартуға және кеден органдарының ақпараттық жүйелерін 
жетілдіруді қамтамасыз етуге бағытталған.  

Цифрлық трансформация аясында іске қосылған кедендік ақпараттық жүйе 
Қазақстанның электрондық кедендік декларациялауға көшу жөніндегі халықаралық 
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз еткені белгілі. 

Өз кезегінде заң жобасы осы жүйе арқылы келесі міндеттерді шешуге бағытталған: 
 біріншіден, кеден ісі саласындағы мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа 

көшіру және осының есебінен кедендік рәсімдерді оңайлатуға;  
екіншіден, сыбайлас жемқорлық көріністерін барынша азайтуға; 
үшіншіден, кеден қызметтерін көрсету шеңберінде шешімдер қабылдау кезінде 

адами факторды алып тастауға. 
Аталған заң жобасы бойынша Парламент депутаттары мынандай өзгерістер мен 

толықтыруларға бастамашылық жасады: 
«Бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімдерін едәуір 

қысқарту; 
Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың әртүрлі санаттарын 

электрондық форматқа аудару; 
камералдық кедендік тексеруді жүргізу тәртібін регламенттеу және оның 

мерзімдерін 6 айдан 2 айға дейін қысқарту; 
тексерілетін тұлғаның орналасқан жері бойынша кеден органының көшпелі 

кедендік тексерулер жүргізуіне шектеулер енгізу;  
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төлеушілерге берешекті өтеу туралы хабарламаны жіберу мерзімін 15-тен 5 жұмыс 
күніне дейін қысқарту; 

кеден органдарына үшінші елдерден өткізілетін тауарларды ғана емес,  Еуразиялық 
экономикалық одақ елдерінен (ЕАЭО) өткізілетін тауарларды да сыныптау бойынша 
қызметтер көрсету бөлігінде қосымша функциялар беру. 

Сонымен қатар сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың артық немесе 
қате төлеген сомаларын қайтару (есепке жатқызу) жұмыстарын 10 күннен 5 күнге дейін 
қысқарту енгізілді. 

Басқа заңдар бойынша: 
мұнай секторына жататын, Ұлттық қорға түсетін ұйымдарды неғұрлым нақты 

айқындау; 
қол қою бонусын төлеу мәселелерін Салық кодексінің нормаларына сәйкес келтіру; 
Қазақстан Республикасында уақытша болатын резидент емес жеке тұлғаларға Жеке 

сәйкестендіру нөмірімен (ЖСН) құжат беру жөніндегі функцияларды мемлекеттік кірістер 
органдарының құзыретінен алып тастау.  

Жалпы Кеден кодексіне және басқа да заң жобаларына 160-қа жуық түзету 
енгізілген. 

Заң жобасымен енгізілуге ұсынылып отырған өзгерістер мен толықтырулар кеден 
саласында мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыруға, кедендік операцияларды 
оңайлатуға, сондай-ақ халықаралық сауданы дамытуға ықпал етеді деп күтілуде.  

Құрметті әріптестер! Жоғарыда аталғанды ескере отырып, «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу және кәсіпкерлік қызмет 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Слово предоставляется депутату Булавкиной Ольге Александровне. 
 
БУЛАВКИНА О.А. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханович. 
Мой вопрос адресован представителям Министерства торговли и интеграции и 

Министерства финансов. 
Рассматриваемый законопроект направлен на защиту прав и законных интересов 

участников внешнеэкономической деятельности, сокращение финансовых и временных 
издержек для бизнеса, что должно способствовать дальнейшему развитию международной 
торговли.  

Надеюсь, что принятие законопроекта в будущем будет содействовать решению 
проблем, связанных с беспрепятственным перемещением экспортных товаров за рубеж. 

В качестве примера такой ситуации хочу обратить ваше внимание на введение 
жестких карантинных мер на казахстанско-китайской границе, связанных с 
распространением пандемии коронавируса. Китай ограничил количество авто- и 
железнодорожного транспорта, принимаемого с казахстанской стороны, что стало 
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причиной скопления транспорта и возросшей нагрузки на пункты пропуска. С начала 
пандемии пропускная способность снизилась в десять раз. Местами даже наблюдается 
запрет на грузоперевозки, что влечет за собой дополнительные финансовые потери, 
неисполнение договорных обязательств, нарушает принципы планирования перевозок для 
казахстанских предпринимателей. К слову сказать, Казахстан принимает грузы из КНР 
оперативно и в полном объеме. 

Возникает вопрос: какие меры принимаются ответственными государственными 
органами Казахстана для урегулирования возникшей ситуации на границе с Китаем для 
возобновления экспорта товаров в полном объеме и увеличения грузоперевозок между 
странами? Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Бақыт Тұрлыханұлы, жауап берсеңіз. 
 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Спасибо, Ольга Александровна, за вопрос.  
Действительно, пандемия поставила под угрозу по многим направлениям вопросы 

развития международной торговли. Особенно это наблюдается на границе с крупными 
экономиками.  

Действительно, как Вы отметили, Китай на сегодняшний день ужесточил 
пропускной режим по всей своей границе. В связи с карантином проводятся меры 
дополнительной обработки всех видов грузов, и это повлекло существенные заторы и 
остановку. Во многих случаях вводится 14-дневный карантин. И сегодня схожую 
ситуацию мы наблюдаем на границе Китая с Россией, Монголией, Кыргызстаном и 
другими странами.  

Соответствующими государственными органами проводится работа. Мы со своей 
стороны проводили несколько раундов переговоров и с посольством, и с профильными 
министерствами Китайской Народной Республики. Но у них, как я уже сказал, 
равнонаправленная ситуация по всем своим партнерам по границе. Тем не менее 
проводятся дополнительные мероприятия, например, внедрен дополнительный механизм 
перевалки грузов на приграничных транспортно-логистических пунктах пропуска. 
Прорабатываются вопросы увеличения мощности, особенно на самом крупном пункте 
пропуска «Нұр жолы». Для ускорения процессов разгрузки, загрузки и санитарной 
обработки грузов принимаются меры по укрупнению товарных партий, также 
прорабатываются вопросы синхронизации графика работы коллег с китайской 
пропускной системой, чтобы увеличить совместно на полтора часа.  

Я думаю, сейчас коллега с Министерства финансов тоже прокомментирует. Если 
раньше сотни машин проходили через каждый пропускной пункт, то сегодня это десятки. 
Это много времени занимает. Поэтому мы проговариваем с коллегами, чтобы увеличить 
пропускную способность.  

В целом система на границе с Китаем показала, что нам нужно менять и систему 
предварительного декларирования и контрактования с тем, чтобы такого скопления не 
было. Это такой системный урок. Сейчас такой ажиотажный момент есть, мы пытаемся 
решить его. Спасибо. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Қанат Ескендірұлы, сіздердің министрлікке де бұл сұрақ қойылды, жауап берсеңіз. 
 
БАЕДІЛОВ Қ.Е. Уважаемые депутаты, действительно в связи с пандемией на 

границе сложилась сегодня непростая обстановка. 
Что касается экспорта. На сегодняшний день китайской стороной экспорт 

казахстанских товаров вообще не запускается, а также количество заезжающих машин 
сократилось в десять раз. В частности, до пандемии ежедневно к нам заезжало более 
200 машин, а сейчас – 20-25 машин.  

Министерство финансов в пределах своей компетенции приняло следующие меры.  
Первое. В июле мы открыли три пункта пропуска, которые были закрыты в связи с 

режимом ЧП. Однако Китай со своей стороны открыл только один пункт пропуска, два на 
сегодняшний день закрыты.  

Более того, для перевозчиков, которые ожидают своей очереди, создали 
необходимые условия. В частности, по поручению Правительства акиматом Алматинской 
области организованы специализированные автостоянки со всеми условиями. 
Министерством финансов создана электронная очередь, которая позволяет перевозчикам 
ждать своей очереди не вдоль трассы, а в местах дисклокации.  

Второе. Во втором полугодии мы плотно работаем с коллегами Китая. 
Министерством финансов было направлено письмо таможенным органам Китая с 
просьбой об увеличении пропускной способности в пунктах пропуска.  

Далее. Как Бахыт Турлыханович отметил, также за подписью Первого заместителя 
Премьер-Министра ушло письмо в Государственный совет с просьбой об увеличении 
пропуска автотранспортных средств. 

К сожалению, на сегодняшний день принимаемые меры не дают своих плодов. Я 
думаю, что ситуация на границе начнет нормализоваться по мере улучшения обстановки, 
связанной с пандемией, в соседних с Китаем странах. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Дәурен Зекенұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Слово для содоклада предоставляется члену Комитета по финансам и бюджету 

Карплюку Сергею Алексеевичу. 
 
КАРПЛЮК С.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірлі әріптестер! Проект закона 

разработан депутатами Парламента c учетом решения вопросов, связанных с дальнейшим 
развитием информационных систем таможенных органов с целью содействия внешней 
торговле. 

Даурен Зекенович подробно остановился на основных положениях и новеллах 
законопроекта, не буду повторяться. Хочу отметить, что есть еще ряд важных поправок, 
касающихся: 

классификации товаров, перемещаемых во взаимной торговле со странами 
Евразийского экономического союза; 
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урегулирования вопросов, связанных с применением навигационных пломб при 
осуществлении электронного сопровождения национальным оператором; 

введения понятия критериев степени риска и закрепления возможности 
определения конфиденциальных и неконфиденциальных критериев степени риска; 

наделения организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных 
портфелей банков второго уровня, полномочиями по реструктуризации задолженности, 
списанию задолженности, отмене неустойки; 

внедрения контрольных приборов учета потребляемой электроэнергии на каждой 
технологической линии розлива водок, а также введения сопроводительных накладных на 
нефтепродукты, биотопливо, табачные изделия, этиловый спирт и алкогольную 
продукцию. 

В качестве правовых последствий принятия закона следует выделить 
гармонизацию национального законодательства со стандартами ОЭСР, устранение 
правовых пробелов и коллизий, возникших в правоприменительной практике, а также 
урегулирование вопросов, касающихся участников внешнеэкономической деятельности. 

Уважаемые депутаты! В ходе рассмотрения законопроекта проведены заседания 
рабочей группы, комитета и расширенное заседание комитета. Постоянные комитеты 
Сената замечаний и предложений по концепции проекта закона не имеют.  

С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету, руководствуясь пунктом 
58 Регламента Сената, рекомендует одобрить в первом чтении проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности». 

Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Алексеевич.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу және 

кәсіпкерлік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

Слово предоставляется Перепечиной Ольге Валентиновне. 
 
ПЕРЕПЕЧИНА О.В. Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые коллеги! 

Прошу вас включить в повестку сегодняшнего заседания Сената рассмотрение проекта 
Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и 
предпринимательской деятельности» во втором чтении. Спасибо.  
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ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

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

оқылымда қаралады. 
Құрметті әріптестер! Төртінші және бесінші мәселелер Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы мен Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі 
мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне техникалық 
реттеу, кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және төлемдер мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы (бірінші оқылым) жөнінде.  

Бас комитет екі заң жобасын бірге қарауды ұсынады. Қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Онда екі заң жобасын бірге қараймыз.  
Екі заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Сауда және интеграция 

министрі Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлына беріледі. 
 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Жаңа 

редакциядағы «Техникалық реттеу туралы» және оған ілеспе заң жобалары туралы 
баяндауға рұқсат етіңіздер. 

Ағымдағы жылғы 24 қаңтарда өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында және 
1 қыркүйектегі Қазақстан халқына арналған Жолдауында Мемлекет басшысы он жылдан 
астам уақыт бұрын қабылданған техникалық реттеу туралы заңнама қазіргі уақыттың 
талаптарына сай келмейтінін атап өтіп, өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын арттыру жөнінде 
нақты тапсырмалар берді.  

Жалпы техникалық реттеудің негізгі проблемаларына: 
1) нарықты қауіпті өнімнен қорғау жүйесінің тиімсіздігі; 
2) өндірушілер өздерінің бәсекелестік артықшылықтарын қорғау үшін салаларда 

техникалық реттеуді жеткіліксіз қолдануы; 
3) нарықты бақылауды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік органдар арасындағы 

өзара іс-қимыл мен ақпарат алмасу «қолмен басқару режимі» ретінде жүргізу жатады. 
Бұдан басқа өз нарығымызды қорғау үшін әлемдегі ірі елдер арасындағы сауда 

текетіресі жағдайында экономиканы ілгерілететін жүйелі факторлар бар, оларға да ден 
қою қажет. Олардың ішінде: 

 1) ішкі және сыртқы нарықтардағы тұтынушылардың тарапынан отандық 
тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне талаптардың күшеюі;  

 2) импорттық тауарлар тарапынан «қысым» және экспорттың жаңа нарықтарына 
шығу;  

 3) интеграциялық процестерді тереңдету.  
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Осыған байланысты және аталған кемшіліктерді жүйелі түрде шешу үшін Үкімет 
«Техникалық реттеу туралы» Заңның жаңа редакциясындағы жобасын әзірлеп, 
Парламенттің қабылдауына ұсынды. 

Заң жобасын әзірлеу кезінде біздің негізгі міндетіміз тұтынушыларды қауіпті 
өнімнен қорғап қана қоймай, бақылау іс-шараларын жүзеге асыру кезінде оларға артық 
жүктеме көрсетпей, отандық тауар өндірушілерді қолдау тетіктерін енгізе алатын жаңа 
нормативтік базасын құру болды. 

Құрметті депутаттар, негізгі заң жобасының ірі ережелерін қысқаша атап өтуге 
рұқсат етіңіздер. 

Бірінші – мемлекеттік бақылау кезінде жедел ден қою тетігін енгізу. Бұл мәселедегі 
заңнамалық жаңалық – субъектілердің бақылауынан объектілердің бақылауына көшу, 
яғни өндіруші немесе сатушы емес, өнімнің өзі тексерілетін болады. Ол үшін 
зертханаларда сынақ жүргізу үшін адам өміріне қауіпті өнім үлгілерін сатып алу рәсімдері 
енгізіледі. 

Қауіпті өнімнің отандық нарықтағы айналымының шұғыл жолын кесу мақсатында 
заң жобасында Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жедел ден қоюдың екі шарасы көзделеді. Бұл 
расталған сынақтардың нәтижелері бойынша қауіпті өнімді алып қою және 
сертификаттаудан өтпеген немесе сертификаты жоқ өнімді айналымға шығаруға тыйым 
салу. 

Бұл ретте заң жобасы жаппай бақылауды көздемейді. Объектілер ақпараттық 
базада «онлайн» режимде қадағаланатын болады.  

Жедел ден қою шаралары бұлтартпайтын дәлелдер болған кезде ғана 
қолданылатын болады, ал өнімді айналымға шығаруға тыйым салу анықталған 
бұзушылықтар жойылғанға дейін қолданылады. 

Екінші – сәйкестікті бағалау рәсімдерін жетілдіру, сертификаттау процестерін 
цифрландыру. Ол үшін: 

сәйкестік сертификатының «иесі» туралы түсінік енгізіледі және оның құқықтары 
белгіленеді; 

сынақ процесінің фото-бейне тіркеу тетігін жүргізу көзделеді; 
сынақ базасының болуына қойылатын талаптар белгіленеді; 
мемлекеттік органдар мен Еуразиялық экономикалық комиссияның деректер 

базасымен интеграцияланатын Техникалық реттеу тізілімі бірыңғай платформасында 
қалыптастырылатын болады. 

Осы шараларды қабылдау нәтижесінде сертификатталмаған өнім айналымы едәуір 
қысқарады деп болжамдаймыз. 

Үшінші – салалардағы техникалық реттеуді күшейту. Еуразиялық экономикалық 
одақ шеңберінде келіссөздер позициясын сапалы қалыптастыру мақсатында салалық 
мемлекеттік органдар жанында сараптамалық кеңестер қызметін қайта құру көзделуде. 
Ұлттық техникалық регламенттерді әзірлеудің тәртібі қайта қаралады. Бизнес үшін ерікті 
сертификаттау жүйесін құрудың құқықтық тетігі белгіленеді. 

Қазақстанда тиісті зертханалық практиканы дамыту мәселесіне аса көңіл бөлінеді. 
Бұл Экономиқалық ынтымастық және даму ұйымы елдерінде қазақстандық сынақ 
хаттамаларын тануға серпін береді. 
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Аталған нормалар қазақстандық тауарларды сыртқы нарыққа шығаруға, отандық 
өндірушілердің бәсекелестік артықшылығын және Қазақстанға тиімді позицияларды 
кәсіби түрде қорғауға бағытталған.  

Ілеспе заң жобасына көшсек, жоба 33 заңнамалық актіге, оның ішінде 7 кодекс пен 
26 заңға өзгерістер енгізуді көздейді.  

Заң жобасының негізгі бағыттары: 
1) заңнамалық актілерді «Техникалық реттеу туралы» Заң жобасының жаңа 

редакциясына және Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік құқықтық базасына 
сәйкес келтіру; 

2) аккредиттеу, метрология, стандарттау саласындағы заңнаманы жетілдіру; 
3) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында импортты шектеу шараларын 

қолдану арқылы қазақстандық тұтынушылар мен өндірушілердің, яғни еліміздің 
экономикалық мүдделерін қорғау;  

4) әкімдіктерге тауарларға сауда үстемелерін және сыйақылар мөлшерін бақылау 
функцияларын беру арқылы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағаларын 
тұрақтандыру; 

5) «әлеуметтік әмиянды» енгізу, бұл халықтың әлеуметтік осал топтарына қаржы 
жүйесіне сөзсіз қол жеткізуге мүмкіндік береді; 

6) аттракциондардың, балалардың ойын алаңдарына арналған жабдықтарды, 
бұқаралық спортпен айналысуға арналған спорттық жабдықтарды қауіпсіз пайдалануды 
қамтамасыз ету. 

Құрметті депутаттар! Қорытындылай келе, заң жобаларын қабылдау техникалық 
реттеу саласындағы бақылау-қадағалау қызметінің ашықтығы мен тиімділігін, қауіпті 
өнімнің жолын кесудің жеделдігін, елдің экономикалық мүдделерін қорғауды, халықты 
әлеуметтік қолдауды, бизнес үшін, адал кәсіпкерлік үшін жағдай жасауды қамтамасыз 
ететінін атап өткім келеді. Осыған байланысты негізгі заң жобасын қабылдап, ілеспе заң 
жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Слово предоставляется депутату Карплюку Сергею Алексеевичу.  
 
КАРПЛЮК С.А. Спасибо, Маулен Сагатханович.  
Уважаемый Бахыт Турлыханович! Законопроектом предусматривается отбор 

образцов продукции для проведения их испытаний в лабораториях. Такой отбор будет 
производиться при проведении внеплановых проверок и профилактического контроля с 
посещением. При этом при проведении профилактического контроля с посещением отбор 
образцов производится в отношении продукции, включенной в перечень, утверждаемый 
уполномоченным органом.  

Как известно, продукция в стране в основном реализуется населению субъектами 
малого и среднего бизнеса. А с начала этого года Главой государства был введен 
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мораторий на три года на проверки и профилактический контроль субъектов малого 
бизнеса. 

В связи с этим поясните, пожалуйста, как будет осуществляться отбор образцов 
продукции в условиях моратория на проверки, и как вами будет определяться перечень 
продукции для проведения испытаний на ее соответствие требованиям технических 
регламентов? Спасибо. 

  
СҰЛТАНОВ Б.Т. Сергей Алексеевич, спасибо за вопрос. Он действительно сейчас 

«бьет» в самую точку одной из новелл нашего законопроекта, который, как я уже говорил, 
предусматривает полный переход системы контроля за сертифицируемой продукцией от 
субъектов к объектам.  

К сожалению, у нас так сложилось в системе государственного контроля, когда 
преследуется цель контролировать субъектов предпринимательства, это во многом 
останавливает работу. Поэтому в системе контроля за сертифицируемой продукцией 
сегодня мы хотим поставить все с головы на ноги и контролировать уже по системе 
управления рисками как раз рисковые товары с тем, чтобы более эффективно 
воздействовать на то, чтобы на рынке не появлялся некачественный контрафактный, 
подделываемый товар и так далее. Это будет защищать и население, и наш бизнес от 
неравных условий.  

Как это будет делаться? На сегодняшний день в основном зона риска по таким 
товарам – это импортная продукция. Сегодня 70 процентов импортной продукции 
вращается, не проходя полного цикла испытаний. На это накладывается и «серый», и 
«черный» рынок сертификации, о котором мы говорили. Плюс накладывается то, что 
приблизительно 30 процентов продукции приходят с сертификатами, которые мы 
признаем в соответствии с нашими договоренностями как в рамках «Евразийской 
пятерки», так и других соглашений. Но здесь существует очень большой риск. Здесь мы 
будем контролировать саму продукцию по системе управления рисками, будет отбор 
продукции. Поскольку мораторий для того, чтобы не было проверок малого, среднего и 
мелкого бизнеса, здесь будут исключительно оптовые партии, на это нацелена наша 
система управления рисками.  

Что касается отечественной продукции, то в целом система цифровизации, система 
полной прослеживаемости всех стадий сертификации и ряд других новелл, о которых мы 
говорили, уже снижают риски возникновения на рынке продукции, соответственно, не 
будет дополнительной нагрузки на малый и средний бизнес во время контрольных 
процессов. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Бақыт Тұрлыханұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму 

және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Құртаев Әлімжан Сейітжанұлына беріледі. 
 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаңтар айындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
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кеңейтілген отырысында Ұлттық сертификаттау жүйесін дамытуды, ел ішіндегі нарықтың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұлттық стандарттарға деген сенімді арттыруды, сондай-
ақ «Техникалық реттеу туралы» Заңды жаңа редакцияда әзірлеп, оны қабылдауды 
тапсырған болатын.  

Негізгі заң жобасының мақсаты – техникалық регламенттерде белгіленген өнімге 
(техникалық реттеу объектілеріне) қойылатын міндетті талаптардың орындалуын бақылау 
арқылы халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Осылайша техникалық 
реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жетілдіруге, сәйкестікті 
бағалау рәсімін жетілдіру арқылы өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын, сондай-ақ оның 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, техникалық реттеудің ақпараттық жүйесін құруға 
бағытталған. 

Сонымен қатар заң жобасы бизнес үшін ерікті сертификаттау жүйесін құрудың 
құқықтық механизмін белгілейді. Бұл кәсіпкерлерге Мемлекеттік сатып алуға қатысу 
кезінде бәсекелестік артықшылықтар алуға жол ашады. 

Заң жобасын қабылдаған кезде міндетті талаптарға сәйкес келмейтін өнімдерді 
тұтынушылардың қауіпсіздігін арттыру, экономика салаларында техникалық реттеудің 
жеткіліксіздігіне байланысты кедергілерді жою, техникалық реттеудің ақпараттық 
жүйесін құру, мемлекеттік бақылауды жүзеге асырудың тиімділігін арттыру, Қазақстан 
Республикасының техникалық реттеу саласындағы ұлттық заңнамасын ЕАЭО 
шеңберіндегі ұлттық жақтан жоғары тұратын заңнамаға сәйкес келтіру нәтижелер 
күтілуде. 

Сонымен қатар ілеспе заң жобасында 33 заңнамалық актіге, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының 7 кодексі мен 26 заңына өзгерістер енгізу көзделген. 

Заң жобасының міндеттері келесідей: 
1) салалық заңдарды «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заң 

жобасының жаңа редакциясына және Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық 
регламенттеріне сәйкес келтіру; 

2) Қазақстан Республикасының Үкіметіне мыналар: 
ұлттық қауіпсіздік мүддесінде импортқа шектеулер енгізу; 
егер үшінші тарап немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет 

Қазақстан Республикасына қатысты халықаралық шарттар бойынша қабылданған 
міндеттемелерді орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының экономикалық 
мүдделерін бұзатын шаралар қолдану бойынша өкілеттіктер беру; 

3) жергілікті атқарушы органдарға аттракциондардың, балалардың ойын 
алаңдарына арналған жабдықтардың, бұқаралық спортпен айналысуға арналған спорт 
жабдықтарының қауіпсіз пайдаланылуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру жөніндегі 
құзыреттерді бөлу; 

4) атаулы әлеуметтік көмек, арнаулы мемлекеттік жәрдемақы, балалары бар 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы алушыларға электрондық ақшаның электрондық 
әмияндарына берілген электрондық ақша түріндегі әлеуметтік төлемдерді алу мүмкіндігін 
ұсыну; 
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5) аккредиттеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын және аккредиттеу жөніндегі 
халықаралық ұйымдардың мүшесі болып табылатын республикалық мемлекеттік 
кәсіпорын ретіндегі аккредиттеу жөніндегі органды айқындау; 

6) ұлттық стандарттау жүйесі субъектілерінің халықаралық, өңірлік стандарттарды 
және шет мемлекеттердің стандарттарын оларды ұлттық және мемлекетаралық 
стандарттар ретінде қабылдау арқылы Қазақстан Республикасының аумағында тікелей 
қолдануы. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінің заң жобаларының тұжырымдамасы бойынша 
ескертулері мен ұсыныстары жоқ. 

Баяндалғанды ескере келе, Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті негізгі заң жобасын Қазақстан Республикасы Конституциясының  
61-бабы 4-тармағына сәйкес қабылдауды, ал ілеспе заң жобасын Сенат Регламентінің  
58-тармағын басшылыққа ала отырып, бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әлімжан Сейітжанұлы. 
Енді заң жобаларын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі.  
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер! Законопроекты важны и своевременны. Главное их 

достоинство в том, что написаны они простым и понятным языком, как требует Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев. В них заложены основы для решения двух 
комплексов задач – регулирование внутреннего рынка и создание условий для развития 
внешней торговли. 

Принятие законопроектов будет способствовать наведению порядка на рынке и 
реализации конкурентных преимуществ отечественных товаропроизводителей.  

Вопросы технического регулирования актуальны с точки зрения защиты здоровья 
населения и окружающей среды. Это важный стимул для совершенствования норм и 
механизмов технического регулирования. 

Включение в законопроект элементов оперативного реагирования при 
государственном контроле усилит безопасность продукции на территории страны. 

Сопутствующий законопроект направлен на создание целостной политики по 
защите населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг. В 
нем заложены нормы по мерам развития национальной системы сертификации. Они 
направлены на повышение доверия к национальным стандартам. 

Наконец, усилены требования к производителям по вопросам обеспечения качества 
продукции и услуг. Особенно это важно, когда в период пандемии многие страны спешно 
разрабатывают вакцины. Здесь главным уже становится не приоритет, а рынки сбыта. В 
этот период меры технического регулирования выходят на первое место для реагирования 
на вызовы.  

Вместе с тем, на мой взгляд, недостаточно проработан переход от контроля 
субъектов к контролю объектов. Детально не прописано усиление надзора за продукцией 
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посредством внедрения цифровых технологий. Это вызывает много вопросов, 
необходимых для регламентации. 

Общий курс законопроектов на внедрение цифровизации в сфере технического 
регулирования ограничился введением понятий без изменения самого регуляторного 
взаимодействия с участниками системы. Это касается изменений в законы «Об 
аккредитации в области оценки соответствия», «О стандартизации» и «Об обеспечении 
единства измерений».  

При всех нововведениях по внедрению цифровой системы Реестра 
государственной системы технического регулирования на единой платформе в законах 
остаются устаревшие и отжившие себя нормы по передаче документов в бумажном 
формате и даже посредством факсимильной связи. Это создает двойное толкование норм 
и может стать барьером для успешной работы системы.  

При всем усилении ответственности участников технического регулирования в 
теле законопроекта отсутствует действенный механизм по уполномочиванию 
Правительства устанавливать требования к объемам испытаний областей аккредитации. 
Ранее эта норма эффективно обеспечивала прослеживаемость и контроль за 
деятельностью органов по подтверждению соответствия в сфере сертификации.  

Учитывая большой объем изменений и дополнений, может потребоваться 
пересмотр некоторых нормативно-правовых актов и даже разработка закона об 
аккредитации в области оценки соответствия в новой редакции. 

Замечания нисколько не принижают достоинств законопроектов, которые можно 
учесть в будущем. Предлагаю, коллеги, поддержать законопроекты. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. 
Енді заң жобалары бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық. 
Алдымен «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 

қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Ал енді «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне техникалық 

реттеу, кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және төлемдер мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

Сөз Дәурен Зекенұлына беріледі. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сенат 

отырысының күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
техникалық реттеу, кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және төлемдер 
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мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын екінші 
оқылымда қарауға енгізуді сұраймын.  

 
ТӨРАҒА. Бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 

беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң жобасы бүгін екінші 

оқылымда қаралады.  
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі алтыншы мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мәдениет, дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Мәдениет және спорт министрі Райымқұлова Ақтоты 
Рахметоллақызына беріледі. 

 
РАЙЫМҚҰЛОВА А.Р. Қайырлы күн, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті 

депутаттар! Сіздердің қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мәдениет, дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы енгізілуде.  

Заң жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 10 қыркүйектегі 
«Мемлекет басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық сұхбат – 
Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына арналған 
Жолдауын жүзеге асыру шаралары туралы» Жарлығына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2020 жылға арналған жоспарын 
іске асыру мақсатында әзірленді. 

Заң жобасының негізгі бағыттары:  
уәкілетті органның құзыретін кеңейту; 
жергілікті атқарушы органдардың құзыретін кеңейту; 
спорттық инфрақұрылымның қолжетімділігі; 
білім беру саласындағы жаңалықтар.  
Уәкілетті органның құзыреті келесі функциялармен толықтырылады: 
ұлттық спорт түрлерінің тізбесін бекіту бойынша; 
балаларға арналған спорт секциялары мен шығармашылық үйірмелерге 

мемлекеттік спорттық және шығармашылық тапсырысты орналастыру қағидаларын бекіту 
бойынша; 

мемлекеттік спорттық және шығармашылық тапсырыстарды қаржыландырудың 
жан басына шаққандағы нормативін бекіту бойынша. 

Жергілікті атқарушы органдардың құзыреті келесі қызметтермен толықтырылады: 
дәрігерлік-дене шынықтыру диспансерлерінің санын арттыру; 
халықпен жұмыс істеу үшін дене шынықтыру және спорт нұсқаушыларымен 

қамтамасыз ету; 
мемлекеттік спорттық және шығармашылық тапсырысты бекіту және орналастыру; 
балалар-жасөспірімдер дене шынықтыру даярлығы клубтар желісін кеңейту. 
Спорт инфрақұрылымының қолжетімділігі келесі шаралармен қарастырылады:  
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мүгедектер мен халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарын қоса алғанда, олардың 
тұрғылықты жері бойынша және көпшілік демалатын орындарда спорт объектілерінің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

тұрғын үй кешендерін салу кезінде мүмкіндіктері шектеулі топтардың 
қолжетімділігін ескере отырып, спорт алаңдарымен қамтамасыз ету қажеттілігі. 

Білім беру саласындағы жаңалықтар – білім берудің барлық деңгейлеріндегі дене 
тәрбиесі сабақтарында ұлттық спорт түрлерінің құрамдасын енгізу. 

Күтілетін нәтижелер: 
барлық жас санаттары арасында дене шынықтырумен және спортпен айналысатын 

халықты қамтуды ұлғайту; 
өскелең ұрпақтың патриоттық сезімдерін дамыту, салауатты өмір салтын 

насихаттау; 
тұрғылықты жері бойынша бұқаралық спортты дамыту жөнінде халықпен 

жұмысты ұйымдастыру;  
спортшыларды медициналық бақылау үшін жағдай жасау. 
Заң жобасын қабылдау – елде бұқаралық спортты дамытуға және ұлт денсаулығын 

нығайтуға жаңа серпін беруге мүмкіндік туғызады, негативті, құқықтық және әлеуметтік-
экономикалық салдарға әкеп соқтырмайды. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Енді сұрақ қою рәсіміне көшейік.  
Сөз депутат Сұлтанов Ерік Хамзаұлына беріледі.  
 
СҰЛТАНОВ Е.Х. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Менің сұрағым Мәдениет 

және спорт министріне арналады. 
Құрметті Ақтоты Рахметоллақызы! Қарастырылып отырған заң жобасында 

бұқаралық спортты дамытуға бағытталған бірқатар шаралар көзделген. Бұқаралық 
спортты дамытуда дене шынықтыру және білім беру салаларының барынша тығыз қарым-
қатынасы қажет. 

Бұқаралық спортты дамытуда ұлттық спорттың атқаратын рөлі зор. Бұқаралық деп 
көпшіліктің айналысатын ісін айтамыз ғой. Ауылдың баласына ұлттық спортты түсіндіріп 
жатудың қажеті шамалы болғанмен, қалаларда еңбектенуіміз қажет. Баланың бойына 
қазақ халқының дәстүрі әкенің қанымен, ананың сүтімен дарыған. Сол себептен ұлттық 
спорт дені сау ұлт қалыптастыруда негіз бола алады деп толықтай айта аламыз.  

Қазақтың халық ойындарын және ұлттық спортты дене шынықтыру сабақтарының 
режимінде ұтымды пайдалану бұқаралық спортты дамытуда жаңа мүмкіндіктер береді. 

Осы орайда мынадай сұрақ туындайды: жалпы ұлттық спорттың неше түрі бар? 
Білім беру бағдарламасына ұлттық спорттың барлық түрі енеді ме және бұл жаңашылдық 
қалай жүзеге асырылады? Рақмет. 

 
РАЙЫМҚҰЛОВА А.Р. Сұрағыңызға рақмет. Жалпы ұлттық спорттың 20-дан астам 

түрі бар. Заң жобасы бойынша білім беру ұйымдарында ұлттық спорт түрлерін оқу 
бағдарламаларына міндетті компонент ретінде енгізу туралы бүгінгі таңда жұмыс 
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қарастырылып жатыр. Кезең-кезеңімен іске асыру да қарастырылып жатыр, бұның 
механизмі қарастырылып, бүгінгі таңда тиісті нормативтік құқықтық акті әзірленді. 

Сіздің сұрағыңызға байланысты айтсақ, білім беру ұйымдарына ұлттық спорт 
түрлерінің ішінен ең алдымен асық ату, тоғыз құмалақ және қазақша күресті енгізу 
жоспарланып отыр. Сонымен қатар ұлттық спорт түрлерінен, мысалы, асық ату, 
аударыспақ, көкпар, жамбы ату, жекпе-жек сияқты түрлерінің оқушылардың 
денсаулықтарына зақым келмейтін жаттығуларын және элементтерін енгізу жоспарланып 
отыр.  

Тағы да айтып кетейін, бұл кезең-кезеңімен іске асырылады. Бүгінгі таңда 
пилоттық жоба ретінде Нұр-Сұлтан қаласында ұлттық спорттың қазақша күрес түрін орта 
білім мектептерінде пилоттық жоба ретінде енгізу қарастырылып отыр.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Ақтоты Рахметоллақызы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің мүшесі Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызына беріледі. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Қарастырылып отырған заң жобасы жөнінде министр Ақтоты Рахметоллақызы өз 
баяндамасында заң жобаларының басты ережелерін, енгізіліп жатқан өзгертулер мен 
толықтырулар туралы жан-жақты толықтай баяндап берді. 

Заң жобасының негізгі мақсаты: 
дене шынықтыруды дамытуды заңнамалық реттеу, салауатты өмір салтын 

қалыптастыру; 
дене шынықтыру мен спортты қоғам өміріне енгізуді және бекітуді, халықтың дене 

шынықтырумен және спортпен шұғылдану арқылы салауатты өмір салтына ұмтылысын 
қалыптастыру; 

сондай-ақ халықтың барлық жас топтары арасында дене шынықтыру мен 
бұқаралық спортты дамыту және балалар үшін спорттық инфрақұрылымның барынша 
қолжетімділігі жөніндегі шараларды қамту;  

еліміздегі барлық жас санаттары арасында дене шынықтырумен және спортпен 
шұғылданатын халықты қамтуды 45 пайызға дейін ұлғайту; 

жастар арасында ұлттық спортқа деген сүйіспеншілік пен қызығушылықты 
арттыру; 

балалар-жасөспірімдер дене шынықтыру клубтары және дәрігерлік-дене 
шынықтыру диспансерлері желісін кеңейту. 

Сонымен қатар маңызды айта кететін бір мәселе – заң жобасында, тұтастай алғанда 
мемлекеттік шығармашылық және спорттық тапсырысты жан басына қаржыландыруды 
іске асыру жергілікті атқарушы органдарға жүктелетінін және тиісінше қаржылық 
қамтамасыз ету де жергілікті бюджеттерге жүктелетінін атап өткім келеді. Бұл ретте 
қаржыландыру жергілікті бюджеттің көзделген қаражаты шеңберінде жүргізілетін болады 
және осы мақсаттағы бюджеттерді қайтадан бөлуді талап етеді.  
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Сондай-ақ шығармашылық үйірмелер мен спорт секциялары бойынша жан басына 
қаржыландыру әдістемесін әзірлеуге және бұларға есептеулерді жасау әдістемелер мен 
тәсілдерді тағы да қажет етеді. Осыған байланысты аталғандарды мұқият пысықтау қажет 
деп есептеймін.  

Сонымен қатар комитеттің кеңейтілген отырысында баяндамашы Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің балаларға қосымша білім берудегі 
мемлекеттік тапсырысты орналастырудағы тәжірибесін қолданатындығын атап өткен 
болатын. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі жан басына 
шаққандағы қаржыландыруды тек қалалық аймақтарда жүргізетіндігі белгілі. Бұл заң 
жобасына енгізіліп отырған норма бойынша барлық ауыл-аймақ қамтылатын болғаннан 
кейін үлкен тәуекелдікке баратындықтан атқарылатын жұмыстарға егжей-тегжейлі көңіл 
аудару керектігін ерекше атап өткенді жөн деп ойлаймын.  

Құрметті депуттатар! Заң жобасы салауатты өмір салтын таратуды, қоғам өмірінде 
дене шынықтыру мен спортты енгізуді және бекітуді, дене шынықтырумен және спортпен 
айналысу арқылы халықтың салауатты өмір салтына ұмтылысын қалыптастыруды 
көздейді. Сонымен қатар Конституция нормаларына және басқа да заңдарға қайшы 
келмейді. Осыған байланысты жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аталған заң 
жобасын қолдаймын және сіздердің қолдауларыңызды сұраймын. 

Назар қойып тыңдағандарыңызға алғысымды білдіремін. 
  
ТӨРАҒА. Рақмет, Динар Жүсіпәліқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Нухұлы Алтынбеке беріледі. 
 
НУХҰЛЫ А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының Қазақстан халқына биылғы жылғы Жолдауында 
бұқаралық спортқа, дене шынықтыруға және балалардың спортпен шұғылдануына 
басымдық беру керектігін атап өтті. 

Спорт пен дене шынықтыруды дамыту мәселесі мемлекет, қоғам және бизнес 
мүдделерінің тоғысында болуы керек және мемлекет шешуші әрі үйлестіруші рөл атқаруы 
керек. Дене шынықтыру мен спорт мемлекеттік мүдделердің негізгі құрамдас бөлігін, атап 
айтқанда, ұлт денсаулығын құрайды. Бұл қызмет елдің қауіпсіздігін және оның халқының 
ғұмырының өміршеңдігін қамтамасыз етеді. 

Заң жобасын қабылдау қолданыстағы заңнаманы жетілдіруге, елдегі бұқаралық 
спортты дамытуға жаңа серпін береді және теріс құқықтық, сондай-ақ әлеуметтік-
экономикалық салдарсыз ұлт денсаулығын нығайтады. Әртүрлі жас топтары арасында 
дене шынықтырумен және спортпен айналысатын халықты қамтуды ұлғайту және балалар 
үшін инфрақұрылымның барынша қол жетімділігі жөніндегі шараларды қамтиды.  

Өскелең ұрпақтың патриоттық сезімдерін дамыту, салауатты өмір салтын 
насихаттау, тұрғылықты жері бойынша халықпен жұмысты ұйымдастыра отырып, 
бұқаралық спортты дамытуды және спортшылардың денсаулығын бақылай алатын 
жағдайлар жасалады деп күтілуде. 
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Құрметті әріптестер! Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын. 

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет, дене 

шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа 
қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті сенаторлар! Мемлекет басшысы биылғы Жолдауында бұқаралық спортқа 

және дене тәрбиесіне басымдық беру керектігін ерекше атап өтті. Қабылданған заң осы 
бағыттағы жұмыстарды тиімді ұйымдастыруға жол ашады. Нақты айтқанда, бұл заң 
балалардың жан-жақты дамуына ықпал ететін спорт және шығармашылық бағыттағы 
мемлекеттік тапсырыстарды тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұдан былай 
мемлекет қаржыландыратын спорттық және шығармашылық үйірмелер мемлекеттік 
сатып алудың қорытындысына байланысты емес, олардың рейтингіне, сондай-ақ 
халықтың сұранысына қарай анықталады. 

Осы заңда мүмкіндігі шектеулі жандар үшін тұрғылықты жерде және демалыс 
орындарында спортпен шұғылдануға жағдай жасау нормалары да қарастырылған. Соған 
сәйкес бұл жұмыс енді жергілікті атқарушы органдардың міндеті болып есептеледі. 
Сонымен қатар бұл құжатта ұлттық спорт түрлерін дамыту, оларды жас буынға мектеп 
кезінен бастап насихаттау мәселелеріне де ерекше назар аударылған. 

Алдағы уақытта осы заң саламатты өмір салтын кеңінен дәріптеуге және дені сау 
ұлт қалыптастыруға өз септігін тигізеді деп сенеміз. 

Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. Жұмыстарыңызға табыс 
тілейміз.  

Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселелер бойынша 
комитеттердің отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 

 
ҮЗІЛІС.  
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар! Тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын. 
Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырамыз.  
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу және кәсіпкерлік қызмет 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасын екінші оқылымда қараймыз. 
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Слово предоставляется члену Комитета по финансам и бюджету Карплюку Сергею 
Алексеевичу. 

 
КАРПЛЮК С.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірлі әріптестер! Проект Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и 
предпринимательской деятельности» рассмотрен на заседании Сената и одобрен в первом 
чтении.  

В результате принятия данного законопроекта ожидается: 
минимизация коррупционных проявлений; 
автоматизация процессов администрирования; 
расширение прав участников внешнеэкономической деятельности и 

стимулирование добровольного устранения ими нарушений;  
повышение охвата проверками товаров, выпущенных в упрощенном порядке, для 

выявления и пресечения деятельности недобросовестных участников 
внешнеэкономической деятельности после выпуска товаров. 

Законопроект соответствует Конституции Республики Казахстан, не противоречит 
Закону Республики Казахстан «О правовых актах» и другим законодательным актам. 

Постоянные комитеты Сената Парламента замечаний и предложений по 
законопроекту не имеют.  

С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету в соответствии с пунктом 
4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендует принять Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской 
деятельности», одобренный Мажилисом Парламента.  

Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Алексеевич. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын тағы да талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу және 

кәсіпкерлік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті сенаторлар! Қабылданған заң кедендік рәсімдерді өткізу мерзімдері мен 

тәртібін оңтайландыруға, кедендік реттеуді жетілдіруге және бизнес ахуалды жақсартуға 
бағытталған. 
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Осы заң арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету және құжат 
айналымын азайту үшін кедендік ақпараттық базаның қызметі мен «Бірыңғай терезе» 
жүйесі жетіледі. 

Бұл сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың өтініштерін қарау және сол 
бойынша шешім қабылдау мерзімдерін қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
камералық және көшпелі кедендік тексеріс жүргізу рәсімі қайта қаралады. Алдағы 
уақытта заң кедендік реттеуді жетілдіруге үлесін қосады деп сенеміз. 

Бұл заңға бастамашы болған Парламент депутаттарына алғыс білдіреміз. 
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі соңғы мәселе «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу, кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару 
жүйесін жетілдіру және төлемдер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасын екінші 
оқылымда қараймыз.  

Сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің 
мүшесі Құртаев Әлімжан Сейітжанұлына беріледі. 

 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу, кәсіпкерлік, 
мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және төлемдер мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
қолданыстағы заңнаманы «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 
жобасының жаңа редакциясымен және Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік 
құқықтық базасымен сәйкес келтіру мақсатында әзірленді. 

Заң жобасын қабылдаудан күтілетін нәтижелер: 
1) техникалық реттеу, стандарттау және аккредитациялау саласындағы құқықтық 

коллизияларды жою; 
2) импортты шектеу және жауап шараларын енгізу арқылы Қазақстан 

Республикасының экономикалық мүдделерін тиімді қорғау; 
3) аккредитация жөніндегі органның мәртебесі мен жауапкершілігін арттыру; 
4) тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейту; 
5) жаңа технологияларды жеделдетіп ендіру және инвестициялар тарту; 
6) кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылын жақсарту, 

кәсіпкерлердің құқықтық сауаттылығын арттыру; 
7) этил спиртінің заңсыз айналымына жол бермеу; 
8) сауда саласында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаның негізсіз 

жоғарылатылуын ұстап тұру және ішкі сауданың барлық субъектілері үшін тең жағдай 
жасау; 

9) халықтың әлеуметтік осал топтарының қаржы жүйесіне қол жеткізуін 
қамтамасыз ету. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінің заң жобасы бойынша ескертулері мен 
ұсыныстары жоқ. 
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Баяндалғанды ескере отырып, Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті «Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен 
комиссиялары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы 1), 7) тармақшаларын 
басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу, 
кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және төлемдер мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын Сенат 
отырысының қарауына енгізеді және Қазақстан Республикасы Конституциясының  
61-бабы 4-тармағына сәйкес оны қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әлімжан Сейітжанұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын тағы да талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу, 

кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және төлемдер мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 
қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Ішкі нарықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұлттық 

сертификаттау жүйесін дамыту қажет. Ұлттық стандарттардың беделі мен оларға деген 
сенімді арттыру мәселесі де маңызды. Бүгін қабылданған заңдар осы мақсаттарды жүзеге 
асыруға бағытталған. Олар техникалық реттеу саласындағы бақылау-қадағалау қызметінің 
ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Сол арқылы өнімнің тиісті сапасына және 
оның тұтынушылар үшін қауіпсіз болуына ықпал етеді. Қабылданған заңдар ел игілігіне 
қызмет етеді деп сенеміз.  

Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Министр Бақыт Тұрлыханұлының микрофонын қосыңыздар. 
 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Заң 

жобаларын оперативті түрде қарап, қолдау білдіргендеріңіз үшін баршаңызға алғысымды 
білдіргім келеді. Өйткені жаңа өзіңіз айтқандай, бұл жаңа өзгерістер Мемлекет 
басшысының Жолдауында берген тапсырмаларды жедел іске асыруға және экономикалық 
мүддемізді қорғауға жол ашып отыр. Заңнамалық өзгерістер әлі де болады, сондықтан 
сіздердің қолдауларыңызбен, бірге алдын ала жұмыс істеп, баяндап тұрамыз. Рақмет 
сіздерге.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Жұмыстарыңыз табысты болсын. Сау болыңыздар. 
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Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Енді депутаттық 
сауалдарға көшейік. Депутаттық сауалдар бар ма?  

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер! Біз бүгін бірқатар маңызды заң жобаларын 

қарадық. Олар еліміздің дамуына оң әсерін тигізетіні сөзсіз.  
Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рақмет. Сау 

болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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