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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 21 қазан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Сенаттың 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 Республикалық бюджеттің 

атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі қызметіне тағайындау туралы. 
Конституцияға сәйкес маған берілген құқықты пайдалана отырып, Сенаттан 

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі 
қызметіне Расул Нұрланұлы Рахимовтың кандидатурасын ұсынамын. 

Ұсынылған кандидатура Қаржы және бюджет комитетінің отырысында алдын ала 
талқыланды. 

Слово для информирования о заключении Комитета по финансам и бюджету 
предоставляется председателю комитета Перепечиной Ольге Валентиновне. 

 
ПЕРЕПЕЧИНА О.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Комитет 

по финансам и бюджету на своем заседании обсудил представленную Председателем 
Сената Парламента кандидатуру Рахимова Расула Нурлановича для назначения на 
должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета. 

Расул Нурланович является выпускником международной стипендии «Болашак», 
обучался в зарубежных высших учебных заведениях, имеет опыт работы в сфере 
стратегического планирования и анализа в Министерстве индустрии и торговли и 
Администрации Президента Республики Казахстан, где зарекомендовал себя как 
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квалифицированный руководитель, ответственно подходящий к решению поставленных 
задач. 

В соответствии с подпунктом 1) статьи 57 Конституции Республики Казахстан и на 
основании представления Председателя Сената Парламента Республики Казахстан от 
13 октября 2021 года Комитет по финансам и бюджету рекомендует назначить Рахимова 
Расула Нурлановича на должность члена Счетного комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета. 

Благодарю за внимание. 
  
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Онда шешім қабылдау үшін дауыс беру тәртібін белгілеп алайық.  
Шешімді ашық дауыс беру арқылы қабылдау ұсынылады.  
Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 

есеп комитетінің мүшесі қызметіне Рахимов Расул Нұрланұлын тағайындау жөніндегі 
Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Расул Нұрланұлы, Есеп комитетінің мүшесі болып тағайындалуыңызбен 

құттықтаймыз! Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі 
негіздемелік конвенцияға Каспий теңізін жерүсті көздерінен және құрлықта жүзеге 
асырылатын қызмет нәтижесінде ластанудан қорғау жөніндегі хаттаманы ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі Брекешев Серікқали Аманғалиұлына беріледі. 

 
БРЕКЕШЕВ С.А. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Каспийдің экологиялық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде 2003 жылы Каспий теңізінің теңіз ортасын 
қорғау жөніндегі негіздемелік конвенция қабылданды.  

Сіздердің қарауларыңызға «Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі 
негіздемелік конвенцияға Каспий теңізін жерүсті көздерінен және құрлықта жүзеге 
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асырылатын қызмет нәтижесіндегі ластанудан қорғау жөніндегі хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы ұсынылады. 

Каспий теңізінде көмірсутек шикізатының ірі қорларының болуы су айдынының 
экологиясы мен биоресурстарын сақтау туралы мәселені өзектендіреді. 

Хаттаманың негізгі мақсаты Каспий теңізінің экологиялық таза теңіз ортасына қол 
жеткізу және сол қалпында ұстау үшін жер үсті көздерінен және құрлықта жүзеге 
асырылатын қызметтер нәтижесінде теңіз ортасының ластануын болдырмау, бәсеңдету, 
бақылау және барынша мүмкін болатын апаттарды жою болып табылады. 

Хаттаманың негізгі бағыттары: 
ең озық қолжетімді технологияларды және табиғат қорғау практикасын пайдалану 

немесе пайдалануға ықпал ету, оларға қол жеткізу және оларды теңіз акваториясында 
немесе оның жағалау аймағында шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезінде беру; 

Каспий теңізінің теңіз ортасы мен жағалау маңындағы аудандарының физикалық, 
биологиялық және химиялық сипаттамалары туралы, оның ішінде теңіз акваториясына 
жерүсті көздерінен ластаушы заттардың түсу көлемдері туралы деректер базасын құру және 
жүргізу; 

Каспийдің теңіз ортасы мен жағалау маңындағы аудандарының жай-күйіне, оның 
жағалау жиегі бойындағы теңіздің ластану деңгейіне тұрақты бағалау жүргізу болып 
табылады.  

Хаттама бойынша теңіз ортасына әсер етуі мүмкін қызмет түрлерінің тізбесі, сондай-
ақ елеулі трансшекаралық әсерді айқындауға ықпал ететін өлшемшарттар тізбесі 
айқындалған. 

Хаттаманың іске асырылуы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық, 
өңірлік және трансшекаралық бағдарламаларды қамтитын Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексінде көзделген. 

Конвенцияға сәйкес тараптар өздерінің ұлттық заңнамасы бойынша қоршаған ортаға 
әсерді бағалауды қоса алғанда Каспий теңізінің теңіз ортасын және жағалау маңындағы 
аудандарын ластанудан қорғау үшін қажетті іс-шараларға жергілікті билік органдары мен 
жұртшылықтың қатысуына ықпал етеді. Сондай-ақ әрбір тарап қоғамның Каспий теңізінің 
теңіз ортасы мен жағалау маңындағы аудандарының жай-күйі туралы ақпаратқа қол 
жеткізуін жеңілдетеді. 

Хаттама мүдделі органдармен ескертулерсіз келісілді, теріс әлеуметтік-
экономикалық салдарға әкеп соқтырмайды. 

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Серікқали Аманғали, құрметті әріптестер! Каспий теңізінде экологиялық 

апаттарды болдырмау, теңіз ортасын таза ұстау, сондай-ақ теңіз суының тартылуына жол 
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бермеуге бағытталған жұмыстарға қатысты мынандай мәселеге назарларыңызды 
аудармақпын.  

Қараусыз, иесіз қалған ескі ұңғымаларды консервациялау мәселесі. Осындай 
ұңғымалардың санын анықтап, оларды жоюға бағытталған бағдарлама 2010 – 2021 жылдар 
аралығында жүргізіліп келеді.  

Осы бағдарлама аясында анықталған 132 апаттық ұңғыманың 126-ы бүгінде 
жойылған. Енді қалып отырған 6 ұңғыманы жою бойынша жасалатын жұмыстарға 
2023 жылдың бюджетінде қаржы қарастырылады деп жоспарланып отыр.  

Бұл мәселе Мәжілісте де көтеріліп, арнайы депутаттық сауал да жолданды.  
Менің сұрағым: кезең кезеңге бөлінген бұл жұмыстар бүгінде қай межеде және осы 

жұмыстар аясында теңіз түбінде қалып отырған ұңғымаларды жою ескерілген бе? Рақмет. 
 
БРЕКЕШЕВ С.А. Сұрағыңызға рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Біздің министрлікте Каспий 

теңізінде экологиялық апаттарға жол бермеу мәселелері ерекше бақылауда.  
Сіз айтқандай, Қазақстан аумағында 2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 

зерттеулер барысында 132 авариялық мұнай ұңғымасы айқындалды. Оның ішінде 
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 126-ы жойылды. Биылғы жылғы зерттеулер 
бойынша 6 ұңғыма жойылуға жатады: Ақтөбе облысында үшеу, Маңғыстау облысында 
екеу және Атырау облысында бір ұңғыма.  

Атырау облысындағы ұңғыманы айтатын болсақ, қазір «ҚазМұнайГаз» Ұлттық 
компаниясы» акционерлік қоғамы Энергетика министрлігімен келісімшарт жасау үшін 
тікелей келіссөздер жүргізіп жатыр. Сондықтан осы ұңғыманы жою жұмыстары жер 
қойнауын пайдаланушылардың қаражатынан жүзеге асырылады. Ал қалған бесеуінің жою 
жұмыстарына 2022 жылы жобалық-сметалық құжаттама дайын болғаннан кейін кірісеміз. 
Ал теңіз түбіндегі ұңғымалар жөнінде айтар болсақ, Каспий акваториясындағы екі 
компания – «Меруерт Оперейтинг Компани» ЖШС және «Исатай Оперейтинг Компани» 
ЖШС кезінде барлау жұмыстарын жүргізген, бірақ олар бұрғылаған ұңғымалар қазіргі 
уақытта жойылған. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Серікқали Аманғалиұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 

ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Мусин Дүйсенғазы Мағауияұлына 
беріледі. 

 
МУСИН Д.М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Ұсынылып отырған заң 

жобасының маңызды тұстарына Экология, геология және табиғи ресурстар министрі 
Серікқали Аманғалиұлы егжей-тегжейлі тоқталып өтті.  

Өздеріңізге мәлім, Каспий теңізі аса маңызды стратегиялық аймақ. Географиялық 
орналасуы оны Азия мен Еуропа құрлықтарында ғана емес, дүние жүзіндегі ерекше 
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ықпалды теңіздердің қатарына қосады. Аса ірі көмірсутек қорларының болуы Каспий 
теңізінің бүгінгі экологиялық ахуалына ерекше назар аударуды талап етеді. 

Қаралып отырған хаттаманың мақсаты жерүсті көздерінен және құрлықта жүзеге 
асырылатын қызметтер нәтижесінде Каспий теңізін, оның алуан түрлі табиғи ресурстарын 
ластанудан қорғау және сақтаудың кешенді шараларын жүргізу үшін Каспий маңы 
мемлекеттерінің өзара тиімді ынтымақтастығы үшін құқықтық негіз қалыптастыру болып 
табылады.  

Заң жобасы Каспий маңындағы бес мемлекеттің Каспий теңізінің ластануын 
болғызбау және азайту жөнінде бірлескен шаралар қабылдауын айқындайды, сондай-ақ 
тараптардың бұл бірегей теңіз айдынының экологиялық саулығын қолдау бойынша 
бірлескен іс-қимылдарын одан әрі жетілдіруді көздейді. Сонымен қатар хаттамада теңіз 
ортасына әсер етуі мүмкін қызмет түрлерінің тізбесі, теңіздің физикалық, биологиялық 
және химиялық сипаттамалары туралы дерекқор құру қарастырылған. 

Жалпы, аталған заң жобасы өңірдің экожүйесінің қауіпсіздігіне, тұрақтылығы мен 
өркендеуіне қатысты кешенді мәселелерді реттеу бойынша тараптардың көпжақты 
әріптестік етуіне септігін тигізері сөзсіз.  

Заң жобасы жұмыс топтарының, комитеттің кезекті және кеңейтілген 
отырыстарында жан-жақты қаралды. Сенаттың тұрақты комитеттерінен ескертулер мен 
ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Құрметті Төраға, баяндалғанды ескере келе Аграрлық мәселелер, табиғатты 
пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті «Каспий теңізінің теңіз ортасын 
қорғау жөніндегі негіздемелік конвенцияға Каспий теңізін жерүсті көздерінен және 
құрлықта жүзеге асырылатын қызмет нәтижесінде ластанудан қорғау жөніндегі хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан 
Республикасы Конституциясы 61-бабының 4-тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Дүйсенғазы Мағауияұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын 

депутаттар бар ма?  
Сөз депутат Трұмов Серікбай Өтелгенұлына беріледі. 
 
ТРҰМОВ С.Ө. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Өздеріңізге белгілі, 2018 жылы 

Елбасы – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бастамасымен Каспий теңізі маңына орналасқан мемлекет басшыларының 
қатысуымен V Ақтау самитті өтті. 

Саммит барысында Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін анықтау, экономикалық 
қарым-қатынас, экологиялық қауіпсіздік жөнінде бес мемлекет арасында 20 жылға жуық 
талқыланып келген мәселе мәресіне жетіп, Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін анықтау 
жөнінде конвенцияға қол қойылды. Дегенмен соңғы кездердегі Каспий қайраңынан 
игеріліп жатқан көмірсутегі шикізаттарының ірі қорлары және жағалау аймағындағы 
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өндірістік объектілердің қызметі Каспий теңізінің экологиялық ахуалына айтарлықтай әсері 
бар екені де белгілі. 

Осыған орай бүгінгі қаралып отырған «Каспий теңізінің жерүсті көздерінен және 
құрлықта жүзеге асырылатын қызмет нәтижесінде ластанудан қорғау жөніндегі хаттаманы 
ратификациялау туралы» Заң жобасы еліміз үшін өте маңызды. Себебі Каспий теңізін 
қорғау және бейбітшілік мақсатқа бірлесе пайдалану бес мемлекеттің де ортақ мүддесі 
болып табылатыны сөзсіз.  

Бұл тұрғыда хаттаманы ратификациялау өңірдің экожүйесінің қауіпсіздігіне, 
тұрақтылығы мен өркендеуіне оң септігін тигізетінін баса айтқым келеді. 

Құрметті әріптестер! Аталған заң жобасының маңыздылығын ескере отырып, оны 
қолдаймын және сіздерден де қолдау көрсетуді сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Шелпеков Бақтыбай Ақбердіұлына беріледі. 
 
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Рақмет. 
Мен бұл заңды қолдаймын, сонымен қатар Серікқали Аманғалиұлының отырғанын 

ескере отырып есіне салатын әңгімелер бар.  
Осыдан бес-алты ай бұрын сенатор Алдашев екеуміз теңіз жағалауының тазалығына 

байланысты депутаттық сауал берген болатынбыз. Оның себебі қазір теңіз жағалауының 
маңызы күннен-күнге артып отыр, ол туризм мәселесіне байланысты, оның ішінде 
Маңғыстау жағалауына қатысты.  

Қазір теңіз ішіндегі мұнай қалдықтарының мәселесі көтерілген кезде бұл шаруамен 
айналысатын тек қана Атырау облысында бір мекеме бар. Бір мезгілдері ол мекеме 
«Қашаған» кен орнын игеретін біздің мемлекеттік мекемелер мен шетел мекемелерінің 
қаржысына ұйымдастырылған.  

Біз сауал жазғанымызда Маңғыстау өңірінде болатын, Маңғыстау жағалауында 
болатын апаттарды сол мекеме өзінің құзырына алады деген жауап алдық.  

Шындығына келсек, Атыраудағы ол мекеменің Маңғыстау жағалауындағы 
жағдайды ұйымдастыруға мүмкіншілігі жетпейді. Бұндай үлкен мекемелер бір-екі жылдың 
ішінде болмайтын шығар, бірақ келешекте министрдің есінде болсын деген оймен айтып 
отырмын. Себебі Маңғыстаудағы Ақтау төңірегінде, Жаңаөзенде, өткенде Президент айтып 
кеткен Баутино теңіз портында туризмді дамыту мәселесі алға қойылып отыр.  

Ал мұнай мәселесіне байланысты қазір порттарға да көп кемелер келіп жүр. 
Келешекте мұнай мекемелері арқылы болады ма, әлде біздің мемлекеттік бюджет арқылы 
болады ма, осындай мұнай қалдықтарын игеретін, қалдықтарды уақытында 
залалсыздандыратын мекеменің Маңғыстау жағалауында қажеттігі туындайды. Осы 
келешекте естеріңізде жүрсін деген ұсыныс айтамын. Рақмет. 

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

қабылдайық. 
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«Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі негіздемелік конвенцияға Каспий 
теңізін жерүсті көздерінен және құрлықта жүзеге асырылатын қызмет нәтижесінде 
ластанудан қорғау жөніндегі хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қабылданған заң Каспий теңізінің экология саласындағы 

жекелеген мәселелерін шешуді көздейді. Осы халықаралық шарт теңіздің қоршаған 
ортасын қорғау үшін бірлескен іс-шараларды іске асыруға құқықтық негіз қалыптастырады.  

Алдағы уақытта осы құжат бұл бағыттағы мемлекетаралық ынтымақтастықты одан 
әрі кеңейтеді деп сенеміз.  

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік сатып алу, жер қойнауын пайдаланушылар мен 
табиғи монополиялар субъектілерінің сатып алуы, байланыс, автомобиль көлігі және 
қорғаныс мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасы екінші оқылымда қаралады.  

Сөз сенатор Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі. 
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Рассматриваемый 

законопроект является важным как с социально-экономической, так и с общественно-
политической точек зрения. Актуальность его не вызывает сомнений. Законопроект 
разработан во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева в целях дальнейшего совершенствования законодательства в сфере 
государственных закупок. 

Законопроектом предусматривается: 
внедрение четырех новых способов осуществления государственных закупок; 
сокращение четырех оснований осуществления государственных закупок способом 

из одного источника; 
отнесение к конкурентным следующие способы государственных закупок, как 

конкурс, аукцион, запрос ценовых предложений и через товарные биржи; 
обязательное размещение на веб-портале государственных закупок отчета о 

государственных закупках из одного источника с указанием сведений о должностном лице, 
принявшем решение о государственных закупках из одного источника, а также 
обоснований причин невозможности осуществления закупок конкурентными способами; 

персональная ответственность первого руководителя заказчика по закупкам из 
одного источника; 

введение новых понятий «электронный каталог товаров», «электронный 
депозитарий», «офтейк-контракт» и другие. 

В ходе рассмотрения законопроекта в Мажилисе внесены поправки, направленные 
на развитие местного содержания и обеспечение поддержки казахстанских производителей, 
образование единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры 
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военного назначения, исключение бумажного вида закупок, а также обеспечение 
прозрачности осуществления закупок субъектами естественных монополий и другие. 

В ходе обсуждения законопроекта депутатами Сената внесены изменения и 
дополнения в законопроект, в том числе в: 

заголовок законопроекта;  
Закон «О государственных закупках» в части включения электронного магазина в 

конкурентные способы осуществления государственных закупок, конкретизации 
субъектов, не имеющих право участвовать в государственных закупках инжиниринговых 
услуг или строительно-монтажных работ на одном и том же объекте строительства; 

Кодекс «О недрах и недропользовании» в части переноса новой статьи, 
регламентирующей соглашение о стимулировании предпринимательства, из главы 4 в 
главу 3, устанавливающую общие положения о праве недропользования; 

Закон «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» касательно 
особенностей оборота боеприпасов, дальнейшее хранение которых представляет реальную 
опасность и требует незамедлительного уничтожения в целях недопущения в будущем 
трагедий, которые случились в Арыси и Байзаковском районе Жамбылской области; 

Закон «О науке» в части введения нового вида финансирования науки – 
финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные 
исследования, введения нового института апелляции решений национальных научных 
советов – апелляционной комиссии, регламентирования оплаты труда ученых и другие. 

Внесение изменений и дополнений в Закон «О науке» будет способствовать 
существенной поддержке как самой науки, так и непосредственно ученых. Данные 
поправки включены, исходя из понимания факта безотлагательности мер по 
государственной поддержке сферы науки. 

Вместе с тем отметим следующие аспекты, которые требуют тщательного 
рассмотрения и решения в будущем разработчиками. 

Статьей 41 вносится новелла о том, что лицо, принявшее решение об осуществлении 
государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения 
договора о государственных закупках, несет персональную ответственность за соблюдение 
принципов государственных закупок, предусмотренных статьей 4 Закона «О 
государственных закупках». 

Вместе с тем анализ этой статьи показывает, что одним из принципов является 
ответственность участников государственных закупок. Однако этот важнейший принцип 
вообще не расшифрован. Получается, что персональная ответственность прописана, но не 
конкретизирована. Отсутствие четкости в мерах ответственности создает основу для 
прецедентов, когда за серьезные коррупционные и иные правонарушения в сфере 
государственных закупок можно отделаться всего лишь административным наказанием.  

В сфере науки остались вне законопроекта такие важные проблемы, вызывающие 
давние нарекания со стороны научной общественности, как процессы формирования 
национальных научных советов, кадровые составы которых были бы способны охватывать 
объективным рассмотрением всех без исключения научных проектов. В этой связи можно 
было бы и усилить функционал апелляционной комиссии.  
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Кроме того, необходимо обеспечить действенный мониторинг и контроль за 
объективным формированием уполномоченным органом перечня областей науки и 
научных организаций, занимающихся фундаментальными исследованиями, а также их 
финансированием, как поручил Глава государства в Послании народу Казахстана.  

На наш взгляд, следует все же очень осторожно относиться к новациям, связанным 
с понятиями «лучший», «ведущий», или к определению звания «лучший» в педагогической 
среде. Не секрет, что в этих делах имеют место коррупционная составляющая и в 
определенной степени нарушение научной этики.  

Аналогичная ситуация может сложиться и с новацией «ведущий ученый». Нужно ли 
это самим ученым? Полагаем, что нет.  

Эти и другие вопросы требуют скорейших законодательных решений, предлагается 
их проработать и рассмотреть нашим коллегам-депутатам в рамках инициированного 
депутатами Сената законопроекта по вопросам науки. 

При этом комитет считает, что все же финансовые ресурсы необходимо 
распределять на конкурсной основе, а поддержку необходимо оказывать областям науки и 
научным организациям социально-гуманитарного направления.  

Также отметим, что мы не увидели сколько, какие и когда будут приняты 
соответствующие нормативно-правовые акты в реализацию закона. 

Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу.  
Уважаемые коллеги! С учетом изложенного Комитет по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству в соответствии с пунктом 5 статьи 
61 Конституции Республики Казахстан рекомендует направить в Мажилис Парламента 
изменения и дополнения в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных 
монополий, связи, автомобильного транспорта и обороны». Прошу поддержать. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Еділ Құламқадырұлы. 
Заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы да талқылаудың 

қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 
Кестеге 15 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып отыр. 

Қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 
түзетулерді дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс мақұлдаған қалған 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. 
Құрметті әріптестер! Қаралған заң жобасы бірқатар саладағы қоғамдық қарым-

қатынастарды реттеуге бағытталған. Негізгі өзгерістер мемлекеттік сатып алу саласындағы 
заңнаманы одан әрі жетілдіруді көздейді. Оның ішінде конкурс өткізу кезінде сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға баса мән берілген. Заң жобасы мемлекеттік 
сатып алу рәсімдерін оңайлатып, артық реттеуді жоюға жол ашады. Бүгін біз осы заң 
жобасына бірқатар түзетулер енгізіп, оларды Мәжіліске жібердік.  

Сенат қабылданған түзетулер Мемлекет басшысының биылғы Жолдауында 
белгіленген ғылым саласын одан әрі дамытуға қатысты тапсырманы іске асыруды көздейді. 
Атап айтқанда, базалық қаржыландыру арқылы еліміздің жетекші ғалымдарына еңбекақы 
төлеу, іргелі ғылыми зерттеулер жүргізетін ғылыми ұйымдарды тікелей қолдау үшін 
қаржыландырудың жаңа түрін енгізу ұсынылып отыр. Бұған қоса ғылыми, ғылыми-
техникалық жобалар мен бағдарламаларды қаржыландыру мерзімін үш жылдан бес жылға 
дейін ұлғайту ұсынылады.  

Сонымен қатар Сенат енгізіп отырған түзетулер қару-жарақты сақтау және оны жою 
жолдарын реттеуге бағытталған. Бұл соңғы уақытта еліміздегі қару-жарақ қоймаларында 
болған трагедиялық жағдайлар қайталанбау үшін жасалған қадам. Заң жобасы 
қабылданғаннан кейін мемлекет және халық мүддесіне қызмет етеді деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіне шығарылған мәселелер толық қаралып болды. 

Енді депутаттық сауалдарға көшейік. 
Құрметті әріптестер, депутаттық сауалдар бар ма?  
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Менің депутаттық сауалым Ішкі істер министрі Тұрғымбаевқа және Білім және 

ғылым министрі Аймағамбетовке жолданады.  
«Құрметті Ерлан Заманбекұлы, құрметті Асхат Қанатұлы! Бізді, сенаторларды, білім 

беру нысандарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қатты алаңдатады. 
Жуырда Қазан мен Пермьдегі оқушылардың қайтыс болуына байланысты орын 

алған қайғылы оқиға білім беру мекемелерін қорғауға аса жоғары көңіл бөлу керектігін 
көрсетті. Өкінішке қарай, бұл тұрғыда бізде де кемшіліктер жетерлік. 

 «Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес күзет 
қызметін тек тиісті лицензиялары бар заңды тұлғалар ғана көрсете алады. Білім беру 
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мекемелерін күзету үшін мұндай компаниялар конкурстық негізде таңдалады. Әрине, бұл 
конкурстарда ең төменгі баға ұсыныстарын берген жеңіске жетеді. Нәтижесінде төменгі 
бағаны қойып жеңіске жеткен күзет компаниясы барынша пайда алу мақсатында 
қарамағындағы күзет қызметкерлерінің жалақысы мен олардың шығындарынан үнемдейді. 
Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласының мектептері мен университеттерінде жұмыс істейтін 
осындай күзетшілердің ай сайынғы жалақысы негізінен 70-100 мың теңгеден аспайды.  

Тәртіп сақшыларының мұндай жалақысымен білім беру мекемелерінде 
оқушылардың қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етеміз?  

Университеттердің ректорлары, мектептер мен колледждердің директорлары 
«жалақының төмен болуына байланысты қауіпсіздік қызметінде негізінен зейнеткерлер 
және зейнеткерлік жас алдындағы адамдар жұмыс істейді» деп шағымдануда. Олар тіпті 
біліктілік талаптарына сәйкес рациялармен, құқық бұзушыларды ұстау үшін арнайы 
құралдармен де қамтамасыз етілмеген. Сонымен қатар бірқатар жоғары оқу орындарында 
күзет қызметі университеттердің штаттық қызметкерлеріне, яғни вахтерларға, 
бақылаушыларға жүктелген. Бірақ олардың лицензиялары жоқ, сол себепті қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес күзет қызметін атқара алмайды. 

Білім беру мекемелеріндегі қауіпсіздік жүйесінің қаншалықты осал екенін көрсету 
үшін мынадай мысал келтіргім келеді. Студенттердің бастамашыл тобы Нұр-Сұлтан қаласы 
университеттерін аралап, олардың күзет қызметтерінің сапасын тексеру бойынша 
эксперимент жүргізді. Бөтен адамдар, яғни бұл жоғары оқу орындарында оқымайтын 
адамдар осы тексерілген 12 университеттің 10-на кедергісіз кіріп шыққан. Олардан тіпті 
ешкім рұқсат құжаттарын да сұрамаған. 

Бұл елордалық жоғары оқу орындарындағы жағдай, ал өңірлерде не болып жатыр?  
Мекемелерді қорғау жөніндегі заңнаманың талаптарын күшейттік, оқу 

орындарындағы қауіпсіздік қызметін ретке келтірдік деп есеп береміз, бірақ іс жүзінде 
мәселе түбегейлі шешілмей тұр. Еліміздің оқу орындарындағы қауіпсіздік жүйесіндегі 
проблемаларға бұдан әрі көз жұма қарауға болмайды. Өйткені таразының басында біздің 
балаларымыздың өмірі мен денсаулығы тұр. 

Уәкілетті мемлекеттік органдарға осы саладағы істердің нақты жағдайына сыни 
талдау жүргізуді және күзет қызметіне қойылатын талаптарды күшейтуді, жұмысқа кәсіби 
кадрларды тарту және қазіргі заманғы цифрлық технологияларды, оның ішінде 
бейнемониторинг пен бейнеталдауды пайдалану арқылы еліміздің білім беру 
объектілерінде қауіпсіздік жүйесін түбегейлі қайта қарауды ұсынамын. 

Өз кезегінде біздер, Сенат депутаттары бұл жұмысқа заңнамалық деңгейде белсене 
қатысуға дайынбыз. 

Құрметпен, сенаторлар Күрішбаев, Сүлеймен, Мамытбеков». 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Сөз депутат Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Біздің депутаттық сауалымыз Үкімет басшысына 

жолданады.  
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«Бүкіл әлемдік пандемияның салдарынан халықаралық туризм 2020 жылы 
74 пайызға дейін қысқарды. Қазақстанда ішкі туризм саласының дамуына ерекше көңіл 
бөлініп, жаңа мүмкіндіктер ашылды. Статистика деректері бойынша 2020 жылы еліміздегі 
орналастыру орындарында 3,5 миллион адамға қызмет көрсетілді. Мәселен, Алматы 
облысы әкімдігінің деректері бойынша 2021 жылдың 1 қазанына дейінгі аралықта облысқа 
2,2 миллион адам келген, оның ішінде 60 пайызы Алакөл көлінің жағалауында, 23 пайызы 
облыс аумағында орналасқан бес ұлттық паркте демалды. Бұл қазақстандық мемлекеттік 
ұлттық табиғи парктерге келетін барлық туристік ағынның 76 пайызын құрайды.  

Соңғы үш жылда Алматы облысында 116 жаңа орналастыру объектілері 
пайдалануға берілді, 142 миллиард теңгеге жеке инвестициялар салынды. 2021 жылы 
республикалық және облыстық бюджет қаражаты есебінен 80 миллиард теңгеден асатын 
жобаларды жүзеге асыру қарастырылған. Алайда Алматы облысында туризм саласын 
дамыту бойынша бірқатар мәселелерді шешу қажеттілігі туындап отыр, атап айтқанда:  

1) тау шаңғысы курорттарына қар жаудыру жүйелерінің жұмыс жасауы үшін су 
тарту мәселесі. Алматы тау кластерінің Талғар локациясындағы расталған су қоры елді 
мекендер мен жұмыс жасап тұрған туризм объектілерінің ғана қажеттілігін жабады. Осыған 
байланысты қосылып жатқан объектілер және басқа курорттардың қажеттіліктері үшін су 
қорына гидрогеологиялық зерттеулер жүргізу қажет. Шарын локациясындағы ыстық 
бұлақтардың соңғы гидрогеологиялық зерттеулері 1985 жылы өткізілгенін атап кеткен жөн. 
Ал қазіргі кезде орын алып отырған ұңғымаларды бақылаусыз бұрғылау минералды су 
қорларының тартылуына әкелуі мүмкін;  

2) аумақтардың рекреациялық жүктемесінің рұқсат етілген нормаларын сақтау 
мақсатында ұлттық парктер қызметінің әлемдік тәжірибесіне сәйкес парктерге келуге 
арналған күн сайынғы квоталарды бөлу тетігі арқылы туристік ағындарды реттеу есебінен 
антропогендік әсерді азайтумен қатар туристік өнімнің құндылығын арттыруға, 
инфрақұрылымға жыл бойғы жүктемені бөлуге, қаржыландыруды жоспарлауға және адами 
ресурстарды тартуға мүмкіндік береді;  

3) Алакөл көлінің жағалауында инженерлік инфрақұрылымды дамыту маңызды 
болып отыр. Қолданыстағы электрмен жабдықтау желісінің шекті жүктемесінің 
төмендігіне байланысты 2021 жылдың жазғы маусымында жүктеме 6,72 мегаватты (МВт) 
құрады, ал шекті жүктеме 5,5 МВт болғандықтан кейбір жерлерде электр қуаты тапшы 
болды. Сондықтан «Оңтүстік – Шығыс аумақты электрмен жабдықтау» жобасына сәйкес 
Ақтоғай станциясынан жалпы ұзындығы 272,6 километр электр беру желілерін және 
трансформаторлардың қуатын ұлғайту қажет;  

4) туристік объектілерде ұялы байланыс операторларының станциялары болғанымен 
олардың қуаты бүкіл Алакөл жағалауын қамти алмайды. Осы орайда ұялы байланыс 
операторлары станцияларының ауқымын арттыру, туризм объектілері үшін жеңілдікті 
бағалармен жоғары жылдамдықта интернет желілерін жүргізу жолдарын қарастыру керек;  

5) Алакөл жағалауында қоғамдық қауіпсіздікті бейнекамералармен қамтамасыз 
етумен қатар демалушылардың денсаулығы мен өміріне көлдегі жүзу құралдарының 
бақылаусыз қозғалысы қауіп төндіруде. Сондықтан қозғалысты бақылау жөніндегі 
инспекторлардың маусым кезінде штат бірліктерін бөлу маңызды;  
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6) Балқаш көлі жағажайлық демалыстың ең танымал бағыты болып табылады. 
Қазіргі кезде осы аумақты дамытуға қатысты бас жоспар әзірленген. Алайда 
инфрақұрылымдық мәселелер шешімін таппай отыр. Осы туристік объектілерге бару үшін 
халықтың басым көпшілігі автокөлік құралдарын пайдаланады, ал 
«Талдықорған – Өскемен», «Үшарал – Достық» және «Талдықорған – Балқаш» автокөлік 
жолдары құрылысының созылуына байланысты жол жүрушілер қиындық көруде.  

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, туристік объектілерді дамыту үшін 
Қазақстан Республикасының Үкіметі кешенді түрде шаралар қабылдау қажет деп санаймыз.  

Мәселенің маңыздылығы мен өзектілігіне байланысты туризм саласындағы 
проблемаларды «Қазақстанның ішкі туризмін дамыту – уақыт талабы» тақырыбына 
арналған парламенттік тыңдауда келесі жылдың басында Сенат қабырғасында қарау 
жоспарланып отыр.  

Құрметпен, депутаттар Дүйсембинов, Әбдіров». 
 
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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