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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 28 қазан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары 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, 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 мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. Заң жобасы бірінші оқылымда қаралады.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
Ерғалиев Әсет Арманұлына беріледі. 

 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік 
басқару деңгейлері арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы ұсынылып отыр. 

Заң жобасын қабылдау мақсаты мемлекеттік басқару деңгейлері арасында 
құзыреттерді одан әрі қайта бөліп, оны әзірлеу алдыңғы әкімшілік реформалардың жалғасы 
болады.  

Жоба Мемлекет басшысының тапсырмаларын стратегиялық құжаттарда және 
сарапшылардың ұсынымдарында айқындалған басымдықтарды ескере отырып 
дайындалды. Оны әзірлеу кезінде орталық және жергілікті деңгейлердегі мемлекеттік 
функцияларды талдау бойынша ауқымды жұмыс жүргізілді.  
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Заң жобасында 46 заңнамалық актіге, оның ішінде 2 кодекс пен 44 заңға түзетулер 
көзделіп отыр.  

Заң жобасы шеңберінде 68 функция қайта бөлінеді. Оның ішінде Үкіметтен 
министрліктерге 63 функция беріледі, жергілікті атқарушы органдарға 5 функция беріледі, 
сонымен қатар 4 мемлекеттік органға қосымша құзыреттер беріледі.  

Жалпы заң жобасын қабылдау мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін 
қалыптастыруда кезекті қадам болады және оның дербестігін одан әрі арттыруға ықпал 
етеді.  

Заң жобасы басқару деңгейлері арасындағы нақты құзыреттерді ажырату бойынша 
жүргізіліп жатқан саясаттың сабақтастығын қамтамасыз етуге бағытталған.  

Жобаны іске асыру мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржылай шығынды талап 
етпейді, сондай-ақ теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқпайды. 

Қолдауларыңызды сұраймыз. 
Назарларыңызға рақмет. 
  
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Менің сұрағым Ұлттық 

экономика министріне. 
Құрметті Әсет Арманұлы! Қаралып отырған заң жобасында «Мемлекеттік мүлік 

туралы» Заңның 11-бабы 12) тармақшасына «Қазақстан Республикасы қатысушысы болып 
табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын және республикалық меншіктегі 
стратегиялық объектілерді акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге, не жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына беруге шешім қабылдайды» деген норма 
енгізілген.  

Осыған байланысты менің сұрақтарым: 
осы норма газ, көмір, жанар-жағармай сияқты стратегиялық тауарларды өндіру мен 

жеткізуді реттеудің салалық уәкілетті органдарға берілуін қаншалықты қамтитын болады?  
Егер берілген жағдайда аталған тауарлардың жеткілікті көлемде болуына және 

олардың нарықтағы бағасының тұрақтылығына қаншалықты оң әсері болады? Бұл ретте 
мемлекеттік органдардың нақты жауапкершілігі қарастырылған ба? Рақмет. 

  
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Сұрақтарыңызға рақмет. 
Осы түзетуге сәйкес сұрақтар көтерілген өкілеттіктердің бір бөлігі Үкіметтен Қаржы 

министрлігіне беріледі, ал стратегиялық субъект бойынша шешім қабылдау құқығы 
Үкіметте қалады. Негізі стратегиялық субъект әлеуметтік-экономикалық маңызы бар мүлік 
болып табылады. Жалпы мемлекеттік мүлікті заңды тұлғалардың капиталына беру кезінде 
меншік иесі өзгереді, бірақ бұл реттелетін салалардың бағасын белгілеуге әсер етпейді. 
Мысалы, газ тасымалдау қызметін алсақ, ол табиғи монополияға жатады және салалық 
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заңнамамен реттеледі. Оның нормалары сақталмаса, сол кезде мемлекеттік органды 
жауапкершілікке тартуға болады.  

 
ТӨРАҒА. Жалпы біздің заңнамамызда жауапкершіліктің қандай формалары 

қарастырылған? 
 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Заңда жазылған. Так прописано в законе. В соответствии с 

законом. 
 
ТӨРАҒА. Что конкретно прописано? 
 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Это прописано в отраслевых законах. Допустим, если в Законе «О 

естественных монополиях» прописано, что тарифы меняются в соответствии с 
установленным порядком, а они поменялись в другом порядке, не как написано в законе, 
тогда налагается штраф или изымается обратно та часть тарифа, которая была 
необоснованно повышена.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Мой вопрос адресован Министру национальной экономики Республики Казахстан. 
Уважаемый Асет Арманович! Согласно данному законопроекту предлагается 

внесение изменений и дополнений в 46 законодательных актов, в том числе в 2 кодекса и 
44 закона. Перераспределяются 68 функций, от Правительства министерствам передаются 
63 функции. 

Повлияют ли данные поправки на изменение лимита численности центральных и 
местных исполнительных органов с учетом передачи и перераспределения функций? Не 
приведет ли это к увеличению государственного аппарата? Ведь в данном случае речь идет 
о передаче большого объема функций от Правительства государственным органам. Рақмет.  

 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Спасибо за вопросы. 
В действующем законодательстве предусмотрены четыре вида функций – 

стратегические, регулятивные, контрольные и реализационные. Как Вы сказали, данным 
законопроектом предусмотрено перераспределение 68 функций, из них 57 регулятивных 
функций.  

Данные поправки направлены на наделение государственных органов 
соответствующим правом выпускать нормативные правовые акты. К примеру, на сегодня 
типовой устав ТОО утверждается Правительством. После принятия данного законопроекта 
данное право будет передано Министерству юстиции.  

Данные документы разрабатываются отраслевыми государственными органами и в 
установленном порядке вносятся на рассмотрение Канцелярии Премьер-Министра. 
Поэтому перераспределение функций, предусмотренных в данном законопроекте, будет 
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происходить в рамках установленных штатных лимитов государственных органов. 
Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Менің сұрағым Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігіне жолданады. 
Заң жобасына сәйкес Қаржы министрлігіне темекі айналымын бақылау мақсатында 

фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге және папиростарға ең төмен бөлшек сауда бағаларын 
белгілеу функциясы берілген. 

Өздеріңізге белгілі, жақында қабылданған жаңа Денсаулық кодексі бойынша 
электронды темекі, олардың денсаулыққа әсерінің қауіптілігіне және де никотинге 
тәуелділікке әкелетініне байланысты кәдімгі темекіге теңестірілген болатын. Осыған орай 
келесі сұрақ туындап отыр.  

Қаржы министрлігі тарапынан электронды темекі айналымына бақылауды күшейту 
бойынша қандай іс-шара қарастырылатын болады? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Қаржы вице-министрі Кеңбейіл Дәурен Маратұлы, жауап беріңіз.  
 
КЕҢБЕЙІЛ Д.М. Сұрағыңызға рақмет.  
Электрондық темекілерге бақылауды күшейту мақсатымен біз ілеспе құжаттарды 

беру арқылы жүргіземіз. Бұл біріншіден. 
Екіншіден, физикалық бақылау жүргізу үшін осы жылдың сәуір айынан бастап 

таңбалауды (маркировка) енгіздік. Осы шаралар электрондық темекі айналымын және 
импорттауға бақылауды күшейтеді деп ойлаймыз.  

Өзекті мәселелердің бірі – таңбалауға жауапкершілік жоқ. Біз сол жауапкершілікті 
енгізу ұсынысымен шығайын деп отырмыз, сол үшін сіздерден қолдау сұраймыз.  

Денсаулық сақтау министрлігі қазіргі таңда электрондық темекілердің айналымын 
шектеу үшін техникалық регламент енгізді, электрондық темекілерге талап деген 
техникалық регламент әзірледі. Қазір мемлекеттік органдарда келісуде жатыр. Біз ол 
техникалық регламентті қолдаймыз. Рақмет. 

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

кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 
 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздердің 

назарларыңызға ұсынылып отырған заң жобасы мемлекеттік органдардың дербестігі мен 
жауапкершілігін арттыруға және шешімдер қабылдаудың жеделдігін қамтамасыз етуге 
бағытталған.  
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Заң жобасы арқылы Қазақстан Республикасының 46 заңнамалық актілеріне, соның 
ішінде Бюджет кодексі мен Қылмыстық атқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу көзделген. 

Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру мақсатында Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір өкілеттіктері орталық мемлекеттік органдарға берілуде. 
Мәселен: 

Ұлттық экономика министрлігіне стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы 
есепті жасау және ұсыну тәртібін белгілеу; 

Денсаулық сақтау министрлігіне Семей ядролық полигонындағы ядролық 
сынақтардың салдарынан туындаған иондаушы сәуленің әсерінен болатын аурулардың 
тізбесін бекіту; 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне экономикалық қызмет 
түрлерін кәсіптік тәуекел сыныптарына жатқызу тәртібін бекіту; 

Қаржы министрлігіне аудиторлық қызметті лицензиялау кезінде қойылатын 
біліктілік талаптарын бекіту, кәсіби ұйымдар мен сертификаттау жөніндегі ұйымдар 
куәлігінің нысандары мен оларды аккредиттеу ережелерін бекіту; 

Білім және ғылым министрлігіне халықтың тығыздығына және елді мекендердің 
қашықтығына қарай білім беру ұйымдары желісінің кепілдік берілген мемлекеттік 
нормативін бекіту. 

Бұдан бөлек заң жобасымен жергілікті атқарушы органдардың деңгейіне Білім және 
ғылым, Индустрия және инфрақұрылымдық даму, Ауыл шаруашылығы министрліктерінің 
кейбір функцияларын беру қарастырылған. Сондай-ақ Экология, геология және табиғи 
ресурстар, Қорғаныс, Ішкі істер, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрліктерінің кейбір мәселелерде өкілеттіктерін күшейту мақсатында бірқатар 
қосымша функциялар беріледі.  

Заң жобасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттері тарапынан ұсыныстар мен 
ескертпелер келіп түскен жоқ. 

Құрметті әріптестер, баяндаманың негізінде Экономикалық саясат, инновациялық 
даму және кәсіпкерлік комитеті Сенат Регламентінің 58-тармағын басшылыққа ала отырып, 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару 
деңгейлері арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдауды ұсынады.  

Қолдауларыңызды сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззәт Тұяқбайқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
Сөз Алдашев Сүйіндік Тасеменұлына беріледі. 
 
АЛДАШЕВ С.Т. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Ұсынылып отырған заң 

жобасында жекелеген функцияларды Үкіметтен орталық мемлекеттік органдарға, сондай-



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 28 қазан 

6 Стенографиялық есеп 

ақ орталық мемлекеттік органдардан жергілікті атқарушы органдарға беру көзделген. Заң 
жобасына ұсынылып отырған өзгерістер басқарудың тиісті деңгейлерінің дербестігін одан 
әрі арттыруға, сондай-ақ орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың 
өзара байланысына ықпал етеді. 

Атап айтсақ, соның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінен Мәдениет және 
спорт министрлігіне облыстық ономастика комиссиялары және республикалық маңызы бар 
қалалардың ономастика комиссиялары туралы үлгі ережені бекіту функцияларын беру. Бұл 
өз кезегінде өңірлерде елді мекендерге тарихи атауларды беру, көшелер мен даңғылдарды 
ұлттық нақыштағы атаулармен қайта атау бойынша жұмыстар дер кезінде қарастырылып, 
шешуге септігін тигізеді.  

Орталық мемлекеттік органдардан жергілікті атқарушы органдарға берілетін 
функциялар, соның ішінде Білім және ғылым министрлігінен тұрмыстық зорлық-
зомбылыққа ұшыраған білім алушылар мен тәрбиеленушілердің арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсетудегі қажеттіліктеріне талдау жүргізуді қамтамасыз ету жөніндегі 
функциялар. 

Ауыл шаруашылығы министрлігінен берілетін функциялар инвестициялық 
салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектілерінің шығыстарының бір бөлігін өтеу, 
акваөсіру өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруға, сондай-ақ асыл тұқымды балық 
шаруашылығын дамытуға субсидия беру функциялары.  

Баяндамашылар айтып өткендей осы сияқты тағы да басқа функцияларды атап өтуге 
болады. Бұл мемлекеттік басқарудың тиісті деңгейлерінің дербестігін, орталық және 
жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігін арттырады, мемлекеттік органдардың 
алдына қойылған мақсаттар мен міндеттердің уақытылы орындалуына септігін тигізеді. 
Аталған енгізулер өңірлердің дамуына, мемлекеттік және жергілікті атқарушы 
органдардың тиімді жұмысына әсерін тигізері сөзсіз.  

Жоғарыда аталған заң жобасын толығымен қолдаймын, сондай-ақ әріптестерімді 
қолдауға шақырамын. 

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару 

деңгейлері арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселе қаралып болды. Енді депутаттық 

сауалдарға көшейік. 
Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
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БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет, құрметті Төраға. Біздің депутаттық сауалымыз Үкімет 
басшысына жолданады. 

«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Соңғы жылдары қалыптасқан табиғи жағдайға және 
жоғарыда орналасқан мемлекеттермен келісілген судың толық көлемінде жіберілмеуіне 
байланысты Қызылорда облысында вегетациялық кезең күрделі су тапшылығы жағдайында 
өтуде. Биыл да бұл жағдай қайталанды. Осыған байланысты Сырдария өзенінің жоғары 
ағысында орналасқан мемлекеттерден су ресурсына тәуелділікті азайту, вегетациялық 
кезеңде өңірдің ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін тұрақты сумен қамтамасыз үшін 
Қараөзек және Күміскеткен су қоймаларын салу маңызды болып есептелінеді.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі Жолдауында 
айтылған 9 су қойманың ішіне Қызылорда облысы бойынша 775 миллион текше метр 
тасқын су жинайтын Қараөзек арнасындағы су қоймасын салу енгізілген.  

Қараөзек су қоймасын салудың негізгі мақсаты – қыс айларында келген артық суды 
жинақтап, көктем-жаз айларында төмен ағысына жіберу. Ал 600 миллион текше метрге 
дейін қысқы тасқын су жинайтын Күміскеткен су қоймасы су реттегіш ретінде 
пайдаланылатын болады.  

Өткен жылы Қызылорда облысының 2019 – 2022 жылдарға арналған әлеуметтік-
экономикалық дамуының кешенді жоспарына енген екі су қоймасының жобалық-сметалық 
құжаттарын әзірлеуге республикалық бюджеттен 112 миллион теңге бөлініп, соның ішінде 
Қараөзек су қоймасының құжаттарын әзірлеу жұмысы аяқталды, ал Күміскеткен су 
қоймасының құжатын әзірлеу жұмысы аяқталмағанына байланысты қаржы 2020 жылы 
бюджетке қайта қайтарылды. 

Ағымдағы жылы 5 қазанда өткен Республикалық бюджет комиссиясы отырысында 
Қараөзек су қоймасының жобалық-сметалық құжатына мемлекеттік сараптамадан өткізуге 
тиісті қаржы бөлінген болса, Күміскеткен су қоймасының құжатын әзірлеуді аяқтауға 
қаржы бөлу мәселесі шешімін тапқан жоқ.  

Сонымен қатар облыста суармалы егістік жерлерді сумен қамтамасыз ету 
мақсатында 2013 – 2015 жылдар аралығында Сырдария өзенінде екі бірдей үрлемелі су 
тоспалары салынып, нәтижесінде су көлемі аз жылдардың өзінде жалпы аумағы 60 мың 
гектардан асатын Жаңақорған және Шиелі аудандарының суару алқабын суландыруға және 
1,5 миллиард текше метр суды үнемдеуге мүмкіндіктер берді. Алайда 2017 жылы 
Жаңақорған ауданындағы үрлемелі су тоспасы істен шықты. Бұл өз кезегінде Жаңақорған 
ауданының Келінтөбе магистралды каналының бойындағы 30 мың гектар суармалы егістік 
жерлерін сумен қамтамасыз етуді жылдан-жылға қиындатып жіберуде.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Жоғарыда аталғанның негізінде 2022 жылға арналған 
республикалық бюджеттің параметрлерінде Күміскеткен су қоймасының және Қараөзек су 
қоймасының құрылысын бастауға 500 миллион теңге қаржы қарастырылуына және 
сонымен қатар 30 мың гектар суармалы егістік жерлерін сумен қамтамасыз ету мақсатында 
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің «Қазсушар» РМК су жеткізіп 
беру қызметі есебінен Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында су тоспасын қайта 
салуға ықпал жасауыңызды сұраймыз. 

Құрметпен, Сенат депутаттары Бақтиярұлы, Әлназарова». Рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Төреғалиев Нариман Төреғалиұлына беріледі. 
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің депутаттық сауалымыз Үкімет басшысына жолданады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Мемлекет басшысы 2019 жылғы 2 қыркүйектегі 

Қазақстан халқына Жолдауында «туризмді дамыту үшін қажетті инфрақұрылым жүргізуді, 
соның ішінде жол салып, білікті мамандар дайындауды қамтамасыз ету қажет», – деп атап 
өткен болатын. 

«Қазақстанның ішкі туризмін дамыту – уақыт талабы» тақырыбына арналған Сенат 
жоспарына сәйкес парламенттік тыңдауға дайындық шеңберінде туризмді дамыту, тарихи-
мәдени мұраны сақтап қалу мәселелері бойынша Маңғыстау облысына бір топ депутат іс-
сапарға барған кезде біраз мәселеге көз жеткіздік. 

Маңғыстау облысы теңіз жағалауында орналасқан, заманауи, этно және сакралды 
туризмді дамытуға үлкен әлеуеті бар өңір. Облыс басшылығы тарапынан туризмді дамыту 
мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылып та жатыр. Бірақ туризм мүмкіндігін толыққанды 
дамыту үшін әлі көптеген мәселелерді шешуге тура келеді. Бұл мәселелерді шешу үшін 
қаржылай қолдау керек.  

Бүгінгі таңда туристер көп келетін Маңғыстау өңірінде күрделі жөндеуді немесе 
қалпына келтіруді талап ететін жолдың көлемі 1100 шақырымды құрап отыр. Оның ішінде 
«Саура», «Тамшалы», «Сұлтан-Епе» шатқалдарына, «Торыш», «Айрақты», «Отпан-тау», 
«Ақмыш» аймақтарына баратын автомобиль жолдары, сондай-ақ «МАЭК-
Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-не қарасты су жинағыштан «Құрық» теңіз портына дейінгі 
Каспий теңізінің жағасында 1980 жылы салынған автомобиль жолының еш жөндеу 
көрмегенін атап өту керек. 

Сонымен қатар өңірде құрғақ жүкті, мұнай өнімдерін тасымалдауды қамтамасыз 
етуге арналған «Ақтау теңіз сауда порты» және «Құрық» порты жұмыс істейді. Екі порттың 
ел экономикасы үшін пайдасы зор. Дегенмен порттар тек жүк тасымалдау бағытына 
арналған, ал жолаушы кемелерін қабылдаудың егжей-тегжейлі мүмкіндіктері 
қарастырылмаған. Осы ретте өңірде туризмді одан әрі дамытуға серпін беру үшін 
жолаушылар теңіз вокзалын салу қажет. Жалпы алғанда теңіз вокзалының салынуы 
туризммен бірге өңірдің экономикасына жаңа серпін беретіні сөзсіз. Мәселен, Ресейдің 
Астрахан облысында 2022 жылғы сәуірде сыйымдылығы 310 адам болатын люкс класты 
155 каютадан тұратын бес палубалы «Петр Великий» круиздік лайнерінің құрылысын 
аяқтау жоспарлануда. Кеме жолаушылық бағытта Ақтау портынан Түрікменстан, Иран, 
Әзірбайжан, Ресей елдеріне круиз жасайды. Аталған қабылдаушы елдер лайнердің круиз 
жобасын іске асыру мақсатында 2023 жылға Каспийдегі навигация бойынша дайындық 
жұмыстарын жүргізуде. Бұл жұмыстарға біздің тарап та белсенді қатысуы керек.  

Сондай-ақ қазіргі Маңғыстау станциясының темір жол вокзалы Ақтау қаласынан 
18 шақырым қашықтықтағы Мұнайлы ауданының Маңғыстау кентінде орналасқан. Темір 
жол вокзалының нормативтік сыйымдылығы 300 жолаушы, алайда бүгін тәулігіне 2,5 мың 
адам қабылдауға мәжбүр. Қазіргі кезде Маңғыстау станциясына қатынайтын вагондардың 
80 пайыздан астамы ескірген. 
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Өңірге қатынайтын әуе рейстеріне қатысты да бірқатар ескеретін жайттар бар. Атап 
айтсақ, пандемияға дейін Ақтау әуежайынан халықаралық бағыттарда аптасына 34 рейс 
орындалған болса, ал 2020 жылы пандемия салдарынан бірқатар ішкі-сыртқы рейстер 
тоқтап, 31 пайызға азайған. Бүгінгі таңда пандемияға дейінгі кезеңмен салыстырғанда ішкі 
рейстер 47 пайызға, халықаралық рейстер 29 пайызға қалпына келтірілген. Осы ретте ішкі 
және халықаралық рейстерді біртіндеп қалпына келтіру бойынша жұмыстар қолға алынуы 
керек. Сонымен қатар Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан Ресейдің Минеральные 
Воды, Сочи, Грузияның Батуми, Түркияның, Египеттің және тағы басқа да курортты 
аймақтарға ұшатын рейстердің Ақтау қаласы арқылы қатынауын ұйымдастыру, облыс 
орталықтарынан Ақтау қаласына тікелей рейстер ашу және ішкі рейстердегі әуе 
билеттерінің бағасын барынша арзандату мәселелерін қарастыру қажет деп санаймыз.  

Аталған мәселемен қатар өңірдегі қасиетті жерлерге адамдарды жерлеу үрдісі әдетке 
айналуда, бұл туризмнің дамуына кедергі болары анық. Сондықтан осы мәселелерді заңдық 
реттеу тетіктерін қарастыруды дұрыс деп санаймыз.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Жоғарыда баяндалған мәселелер шешімін тапқан 
жағдайда Маңғыстау облысы туристік аймаққа айналып, өңір экономикасының дамуына оң 
серпін береді.  

Құрметпен, Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің депутаттары және 
депутаттар Дүйсембаев, Алдашев, Шелпеков, Лұқпанов, Трұмов». Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Біздің сауалымыз Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министрі Маминге жолданады. 
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Экономикалық саясат, инновациялық даму және 

кәсіпкерлік комитеті уәкілетті мемлекеттік органдармен және мүдделі ұйымдармен 
Мемлекет басшысы Тоқаевтың «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің 
берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру шеңберінде көтерме сауда-
тарату орталықтары желісін дамыту және баға белгілеуді жетілдіру мәселелері бойынша 
үстіміздегі жылдың 29 қыркүйегінде кездесу өткізді.  

Кездесудің барысында көтерме сауда тарату орталықтары жұмыс істеуінің ағымдағы 
жай-күйін егжей-тегжейлі талдау негізінде оның екі нысаны анықталды. 

Бірінші нысан – көпфункциялы инфрақұрылымдық сауда-логистикалық кешен. 
Қазіргі уақытта бірінші нысан бойынша жеке инвесторлар көтерме сауда-тарату 

орталықтарының 5 жобасын (Қарағанды, Петропавл, Семей қалаларында және Жамбыл 
облысында) іске асыруды ішінара аяқтады, сондай-ақ тағы 2 жоба бойынша (Алматы 
облысында және Алматы қаласында) дайындық жұмыстары жүргізілуде. 

Екінші нысан – көтерме сауда-тарату орталықтарының үш түрін қамтиды: сақтау, 
тарату және сату. 

Сауда және интеграция министрлігі екінші нысан бойынша алдағы 4 жылда 
24 көтерме сауда-тарату орталықтарын салуды ұсынып отыр. Министрлік өкілдері көтерме 
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сауда-тарату орталықтары нарықтағы азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыруға 
мүмкіндік береді деп сендіруде. 

Уәкілетті мемлекеттік орган Франция мен Испанияның тәжірибесін негізге алып, 
көтерме сауда-тарату орталықтарының жобасын әзірлеген. Аталған Еуропа елдерінде 
қалалардың арақашықтығы жақын, шамамен 80 шақырымнан аспайды. Біздің елдегі 
қалалардың қашықтығы орташа есеппен 500 шақырымнан асады. Сонымен бірге 
Қазақстанның кеңбайтақ жеріне салыстырмалы түрде 4 Франция және 5 Испания сыйып 
кетеді. Осыған байланысты көтерме сауда орталықтарының тиімділігі мен «аумақтық 
шашыраңқылығы» күмән тудырады. Сонымен қатар қалалар арасындағы арақашықтық, 
сақтау орны, бөлу орны мен өткізу орны арасындағы едәуір қашықтық көлік шығындарын 
ұлғайтады және тиісінше жеміс-көкөніс өнімдері құнының айтарлықтай өсуіне әкеледі.  

Осыған байланысты мынадай сұрақ туындайды: көлік шығындарының өсуін кім 
көтереді? Ауыл шаруашылық тауар өндірушілері ме, әлде көтерме сауда орталықтары 
немесе соңғы тұтынушы ма?  

Атап өтетін жайт, көтерме сауда орталықтарын салу көп уақытты және қаражатты 
талап ететін жобалар. Сондықтан елімізде жоспарланған көтерме сауда-тарату 
орталықтарын іске асырудан бұрын әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын 
тұрақтандыру маңызды.  

Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес 2021 жылдың басынан бері сәбіз 
45 пайызға, картоп 38 пайызға, күнбағыс майы 16 пайызға, пияз 11 пайызға, қант 9 пайызға 
қымбаттаған.  

Өздеріңізге белгілі, азық-түлік бағасы жылдан-жылға бір орында тұрмай, қымбаттай 
береді. Ең өкініштісі өзімізде өндірілетін көкөністер мен жемістердің бағасы шарықтап 
өсіп, пандемиядан қажыған халықтың қалтасын қағып жатыр. Бұл жақсы құбылыс емес, 
яғни елімізде жүйелік қателердің бар екенін меңзейді. Мәселен, әлемдік тәжірибеде азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін отандық азық-түлік өндірушілеріне тікелей қолдау 
көрсетіп, өндіріс көлемін арттырып, жалпы ішкі өнімнің құрамында отандық тауарлар 
үлесін 50 пайыздан жоғары деңгейде ұстайды. Бізде болса жалпы ішкі өнімнің құрамында 
отандық тауар өндірушілердің үлесі 30 пайыздың айналасында. Онымен қоса еліміз 
аграрлық ел бола отырып, 70 пайыз азық-түлікті шет елдерден тасуға мәжбүр, яғни бұл 
жағдай да бағаның өсуіне ықпалын тигізіп отыр.  

Үкімет бағаны екі тәсілмен тұрақтандыруға тырысып жатыр, бірақ айтарлықтай 
нәтиже жоқ.  

Біріншісі – 6 пайызбен кәсіпкерлерге несие беру арқылы. Бірақ оған көп кәсіпкердің 
және шаруа қожалықтарының қолы жетпей отыр.  

Екіншісі – азық-түлікті төмендетілген бағамен сататын әлеуметтік дүкендер арқылы. 
Бұл дүкендердің саны аз, ішкі нарықты толығымен қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан да 
бұл тәсілдер нарықтағы бағаға көп әсерін тигізе алмай отыр. 

Тағы бір атап өтетін жайт, жергілікті жерлерде жылда әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік бағасын тұрақтандыру үшін белгілі мөлшерде азық-түлік қорлары құрылады. Бірақ 
олардан да айтарлықтай нәтиже жоқ. Сондықтан Үкімет ең алдымен әлеуметтік маңызы бар 
тауарларға қатысты шекті бағаны бекітіп, өкілетті орган бағаның өзгеруін қатаң түрде 
бақылауы тиіс.  
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Жоғарыда аталған кездесудің қорытындысы бойынша комитеттің кеңейтілген 
отырысы өтіп, Үкіметтің атына 7 қазан 2021 жылы хатпен нақты ұсыныстар жолдадық. 

Осыған орай Сенат депутаттары жолдаған ұсыныстарды іске асыру мүмкіндігін 
қарастырып, азық-түлік тауарлары қымбатшылығының алдын алу бойынша қабылданған 
шаралар туралы ақпарат беруді сұраймыз. 

Құрметпен, Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 
комитетінің мүшелері». 

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

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

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ

 



МАЗМҰНЫ  2021 жылғы 28 қазан 

12 Стенографиялық есеп 

МАЗМҰНЫ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 

СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 
2021 жылғы 28 қазан 

 
Күн тәртібі бойынша 
О повестке дня  .................................................................................................................. 1 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері 
арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде 
(бірінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения 
полномочий между уровнями государственного управления», одобренном Мажилисом 
Парламента Республики Казахстан, (первое чтение) 

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
Ә.А. ЕРҒАЛИЕВТЫҢ баяндамасы 

Доклад Министра национальной экономики Республики Казахстан 
ИРГАЛИЕВА А.А.  ....................................................................................................................... 1 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ.  ......................................................................................................... 2 
БЕКЕНОВ Н.Ж.  ................................................................................................................ 3 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М.  .................................................................................................... 4 
КЕҢБЕЙІЛ Д.М. – Қазақстан Республикасы Қаржы вице-министрі, вице-

министр финансов Республики Казахстан  ................................................................................ 4 
 
Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік  комитетінің 

мүшесі Л.Т. РЫСБЕКОВАНЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству РЫСБЕКОВОЙ Л.Т.  ......................................................... 4 
Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
АЛДАШЕВ С.Т.  ............................................................................................................... 5 
 
Депутат М. БАҚТИЯРҰЛЫНЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  



МАЗМҰНЫ  2021 жылғы 28 қазан 

Стенографиялық есеп 13 

Депутатский запрос депутата БАКТИЯРУЛЫ М. к Премьер-Министру 
Республики Казахстан Мамину А.У.  .......................................................................................... 7 

 
Депутат Н. ТӨРЕҒАЛИЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ТУРЕГАЛИЕВА Н. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.  .......................................................................................... 8 
 
Депутат Б.Н. ҚАНИЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата КАНИЕВА Б.Н. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.  .......................................................................................... 9 
 
 
 
 
ШЖҚ-дағы "Материалдық-техникалық  
қамтамасыз ету басқармасының  
инженерлік орталығы" РМК директоры                              A. Құсайынов 
  
Стенографиялау қызметінің  
жетекші редакторы                                                                           И. Шыныбаева 
 


