
СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2019 жылғы 26 қыркүйек 

Стенографиялық есеп 1 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2019 жылғы 26 қыркүйек 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы  

Д.Н. НАЗАРБАЕВА жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті сенаторлар, шақырылған лауазым иелері! 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат. Қажетті 
кворум бар. Сенаттың отырысын ашық деп жариялаймын.  

 Құрметті депутаттар, күн тәртібінің жобасы сіздерде бар, келісесіздер ме?  
 
ОРНЫНАН. Келісеміз. 
 
ТӨРАҒА. Күн тәртібі бойынша дауыс берейік. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45, «дауыс 

бермегендер» – 1. Күн тәртібі бекітілді.  
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық 
ядролық зерттеулер жөніндегі ұйым (CERN) арасындағы ғылыми-техникалық 
ынтымақтастыққа қатысты халықаралық ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Энергетика министрі Қанат 
Алдабергенұлы Бозымбаевқа беріледі. 

 
БОЗЫМБАЕВ Қ.А. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, құрметті депутаттар! 

Сіздердің қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық ядролық 
зерттеулер жөніндегі ұйым (CERN) арасындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа 
қатысты халықаралық ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Заң 
жобасы ұсынылып отыр. 

«Қазақстан-2050» стратегиясындағы ядролық қаруды таратпау режимін ілгерілету 
саясатының арқасында еліміз осы саланың көшбасшысы болып танылды. Бүгінгі таңда 
Қазақстан атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалануды белсенді дамытуда. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев атап өткендей, ядролық қауіпсіздік саласында маңызды бақылау шараларын 
қабылдаған кезде халықаралық қоғамдастық энергетика және жоғары технологиялар 
саласындағы жаһандық трендтерді назардан тыс қалдырмауы тиіс.  
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Сондықтан Қазақстан Республикасының атом саласы технологиялық әлеуетті 
дамыту тұрғысынан перспективті салалардың бірі. Бұл Қазақстанның ғылыми және 
индустриялық дамуының қозғаушы күші.  

Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығындағы және Ядролық физика 
институттарындағы ғылыми-техникалық, адами әлеуетіміз қазіргі уақытта ядролық физика 
және қолданбалы зерттеулер саласындағы ең маңызды мәселелерді шеше алады.  

Ядролық құзыреттілікті арттыруға күш-жігер салу арқасында Қазақстан қазіргі 
уақытта іргелі және қолданбалы ядролық физика, ядролық және радиациялық 
технологиялар бойынша өз бетінше жұмыс атқара алатын елдер қатарында. Бұл біз үшін ең 
дамыған елдермен тең жағдайда жұмыс істеуге мүмкіндік береді.  

Халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық және жобаларға қатысу академиялық 
қоғамдастықтың күш-жігерін, ғылым және білім әлеуетін біріктіруге мүмкіндік береді. 
Оған қатысушылардың ресурстары мен мүмкіндіктерін оңтайлы пайдалану арқылы қол 
жеткізіледі. 

Бұл мақсатта 2016 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен Еуропалық ядролық зерттеулер ұйымымен 
ынтымақтастықты дамыту бойынша жұмыс басталды.  

Еуропалық ядролық зерттеулер ұйымы (CERN) қарапайым бөлшектер физикасын 
зерттеу саласында әлемдегі жетекші ұйым болып табылады.  

Жоғары энергиялар физикасы мен бөлшектер физикасы саласындағы табысты 
зерттеулерді көптеген ел ғалымдарымен бірлесіп қана жүргізуге болады. Яғни әлемдік 
ғылыми интеллектіні шоғырландыру қажет. 

Қазіргі уақытта CERN-нің кеңес құрамына 23 ел кіреді. Бұған қоса кейбір елдер мен 
халықаралық ұйымдар бақылаушы ретінде қатысады. CERN-де 2400-ге жуық ғалым 
тұрақты жұмыс істейді, оған қоса әлемнің 113 елінің 580 университеті мен институтынан 
10 мыңнан астам физик пен инженер CERN-нің халықаралық эксперименттеріне қатысып, 
уақытша жұмыс істейді. 

CERN-мен ынтымақтастық біз үшін аса маңызды. Әрі оның келешегі зор. Ол 
ресурстарды басым бағыттарға шоғырлауға, яғни алдымен іргелі білім, кейін технологиялар 
бойынша болашаққа серпінмен жол бастауға мүмкіндік береді. 

Осыған орай CERN-мен ынтымақтастықтың құқықтық негізін құру мақсатында 2018 
жылдың 29 маусымында Женева қаласында Ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа 
қатысты Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық ядролық зерттеулер ұйымы 
(CERN) арасындағы келісімге қол қойылды.  

Осы келісімді ратификациялау ғылыми байланыстарды одан әрі нығайтуға жағдай 
жасайды. Қазақстанның ғалымдары, инженерлері, студенттері мен техникалық мамандары 
үшін ұзақ мерзімдік негізде CERN ғылыми-зерттеу жобаларына қатысуға жол ашады.  

Келісімді ратификациялаған соң Қазақстанға Non-member state мәртебесі беріледі, 
яғни еліміз CERN-ге мүше емес мемлекет мәртебесіне ие болады. Бұл мәртебе қазақстандық 
ғалымдар мен мамандарға CERN-нің қолданыстағы қондырғыларында практикадан өтіп, 
жоспарлы эксперименттер мен ғылыми зерттеулерге қатысуға мүмкіндік береді. Ең 
бастысы – ол үшін қандай да бір мүшелік жарна төлеу қажет емес. 
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Сонымен бірге CERN-мен ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін Жол картасы 
әзірленді. Ол Энергетика министрлігі мен Білім және ғылым министрлігінің бірлескен 
бұйрығымен бекітілді. Бұл Жол картасында институттардың және жоғары оқу 
ұйымдарының CERN зертханаларымен іргелі және қолданбалы зерттеулер, ядролық 
медицина, ядролық физика және тағы да басқа салалардағы ынтымақтастығы көзделген. 

Жол картасының аясында 26 тамыздан 31 тамызға дейін 4-ші Халықаралық жазғы 
мектеп өтті, онда Қазақстан Республикасының 40-тан астам жас ғалымы ядролық физика 
бойынша сертификаттарға ие болды. 

Іргелі және қолданбалы ғылымның деңгейі  –  мемлекет дәулетінің маңызды 
көрсеткіші, оның әлемдегі орнын сипаттайтын басты өлшемдерінің бірі болып табылады. 

Осыған орай аталған заң жобасын қолдауды сұраймын. Назар қойып 
тыңдағандарыңызға рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Қанат Алдабергенұлына сұрақтарыңыз бар ма? Сенатор Еңсегенов. 
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Рақмет, құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы. 
Қаралып отырған келісім шын мәнінде еліміздің ғылыми әлеуетін көтеруге, ядролық 

саладағы жаңа технология, ғылыми жетістіктермен бөлісуге мүмкіндік беретін маңызды 
келісім, сондықтан оны қолдаймыз. 

Менің сұрақтарым бар, соның алдында келісімнің «Еңбек ресурстарын қолдау» деп 
аталатын 4-бабында «келіп түскен өтінімдер» деген сөз «келін түскен өтінімдер» деп 
жазылған. Бұл өрескел қателікті Сенат Регламентіне сәйкес түзеп жіберу керек деп 
ойлаймын.  

Сұрағым. Құрметті Қанат Алдабергенұлы, өзіңіз таныссыз, Совет Одағының кезінде 
Атырау облысының Құрманғазы ауданына қарасты «Азғыр» ядролық полигоны болды. Ол 
жерде 17 рет жерасты ядролық сынақ өткізілген.  

Сол жерде Совет Одағының ядролық зерттеу орталығы болып табылатын Арзамас-
16 қаласында №13 Я «Ява» ядролық қондырғысы орнатылған. 2003 жылы біздің Үкімет 
бұны Дубна қаласындағы халықаралық ядролық орталыққа жіберген. Менің депутаттық 
сауалыма байланысты Бас прокуратура тексеріп, Үкіметтің қаулысының заңсыз екені 
анықталды. Осыған байланысты бұл ядролық орталық Үкіметке қайтарылып, қазір сіздің 
министрлікке қарасты құрылымның балансында тұр. Бірақ аталған орталықты ғылыми 
тұрғыда пайдалану мәселесі шешілмей, ол жылдан жылға тозып барады. Алдағы уақытта 
осы мүмкіндікті пайдаланып №13 Я «Ява» ядролық қондырғысын іске асыру бағытында 
жұмыстар жүргізіле ме, мүмкін Білім және ғылым министрі айтатын шығар.  

Екіншіден, Батыс Қазақстанның «Капустин Яр», Атыраудың «Азғыр» 
полигондарынан зардап шеккен адамдардың денсаулығын оңалту саласына қатысты 
медициналық тұрғыдан мүмкіндіктерді пайдалануға бола ма? Осы жерде Денсаулық сақтау 
министрлігінің вице-министрі отыр. Рақмет.  

 
БОЗЫМБАЕВ Қ.А. Сұрақтарыңызға рақмет. Әрине, бұрынғы полигондардың 

мәселелері – ерекше маңызды мәселелер. Бірақ бүгінгі аталған келісімшартқа тіреліп 
отырған ешқандай жағдай жоқ.  
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Бұл ғылыми-зерттеу мәселелері, CERN-мен келісімшарт жасалып жатыр. 
Полигондар бойынша ешқандай сұрақ жоқ.  

Егер полигондар туралы біздің тарапымыздан мәлімет керек болса, жазбаша түрде 
жауап беруге дайынбыз.  

 
ТӨРАҒА. Қанағаттандыңыз ба?  
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Ядролық орталықты болашақта іске асыру, кәдеге жарату 

мәселесіне септігі тие ме деген сұрақ еді.  
Екінші сұрақ Денсаулық сақтау вице-министріне арналған, сол кісі жауап берсе. 
 
ТӨРАҒА. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері бар ма?  
Пожалуйста, вице-министр.  
 
НАДЫРОВ К.Т. Касательно вопроса о медицинском обеспечении. Как известно, 

граждане Республики Казахстан получают медицинскую помощь в рамках ГОБМП.  
Касательно последствий нанесенного урона на данном полигоне. Я думаю, 

необходимо провести дополнительные исследования по пагубному влиянию на жителей 
данного полигона. При необходимости будут применяться те или иные виды лечения.  

 
ТӨРАҒА. Еще был дополнительный вопрос к Министерству образования и науки. 

Здесь присутствует вице-министр образования и науки Фатима Надировна Жакупова.  
Пожалуйста, ответьте.  
БИҒАРИ Р.А. Прошу прощения. Бигари Рустем Айдарбекулы – вице-министр 

образования и науки.  
Национальным центром биотехнологий на базе CERN работы, исследования 

проводятся, есть совместные проекты в коллаборации с европейскими институтами. Это 
больше научные исследования. И те проблемы, которые поднимают уважаемые сенаторы, 
тоже изучаются в рамках Дорожной карты. По приказу, утвержденному Министерством 
энергетики, они этими вопросами занимаются.  

На базе НИИ биотехнологий есть восемь направлений, в том числе те проблемы, 
которые Вы озвучивали о полигоне. Эти проекты тоже рассматриваются данным 
институтом.  

 
ТӨРАҒА. У вас сейчас есть допуск к этому полигону для проведения научных 

исследований?  
 
БИҒАРИ Р.А. К сожалению, сейчас я не могу ничего сказать относительно этого 

полигона. Если можно, мы письменно ответим.  
 
БОЗЫМБАЕВ Қ.А. По полигонам. У нас работает Национальный ядерный центр. 

Исследования по полигонам и по мониторингу охвачены международными соглашениями 
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с США и Российской Федерацией. Какие-то вещи там раскрывать можно, какие-то вещи 
нельзя. Поэтому я бы ограничился сегодня в своем выступлении на эту тему.  

Но я хочу сказать, полигондарда қазір ешқандай қауіп жоқ. Бүгінгі айтылып отырған 
келісімшартқа полигондардың ешқандай қатысы жоқ. CERN-мен ынтымақтастыққа қол 
қойылған меморандум – ғылыми зерттеулер туралы ғана меморандум.  

 
ТӨРАҒА. Пожалуйста, Сергей Михайлович.  
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо, уважаемая Дарига Нурсултановна.  
Я поддерживаю данный законопроект и прошу коллег поддержать его. Но у меня 

есть вопрос к Канату Алдабергеновичу.  
Как известно, в настоящее время участниками CERN являются 23 государства. 

Ставится ли задача стать Казахстану полноправным участником CERN? Спасибо. 
 
БОЗЫМБАЕВ Қ.А. Есть несколько стадий у государств в сотрудничестве с CERN.  
Первая стадия – наш вариант, когда мы говорим, что подписываем соглашение и 

являемся страной, которая не является участником CERN.  
Следующая стадия – ассоциированный член. Там порядка 5 миллионов 

минимального взноса. Ряд стран участвует как ассоциированные члены. Кроме того, они 
имеют право заниматься исследованиями, но не имеют права принимать управленческие 
решения.  

Третья стадия – когда страна-член вносит минимальный взнос 13-15 миллионов 
швейцарских франков. Например, Франция, Великобритания вносят до 100 миллионов 
швейцарских франков, Германия – 200 миллионов швейцарских франков. То есть они 
полномасштабно сотрудничают в этом вопросе.  

На этом этапе мы предлагаем этим соглашением ограничиться статусом non-member, 
потому что он дает широкие возможности нашим ученым, докторантам и магистрантам. 
Во-первых, проходить практику на всех установках CERN, во-вторых, позволяет повышать 
квалификацию и продолжать докторантуре дальнейшее обучение более чем в 500 
университетах мира, которые сотрудничают сегодня с CERN. В основном это соглашение 
направлено именно на эти цели.  

 
ТӨРАҒА. То есть это больше для образовательных, просветительских задач? 
 
БОЗЫМБАЕВ Қ.А. В первую очередь для научных целей. Это важнейшее 

направление, потому что в последние годы, надо признать, к академической науке, о 
которой мы сегодня говорим, внимание было несколько ослабленным. Мы считаем, что 
сотрудничество с CERN, это мировой передовой институт, где сфокусирована научная 
элита, даст, несомненно, рывок в повышении знаний и квалификации наших ученых. 

 
ТӨРАҒА. Вообще, опыт какой, например, опыт монетизации? Есть результаты 

научных исследований, которые потом активно применяются в разных отраслях, и они 
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приносят доходы? Участники данного соглашения что-то получают, в том числе и в 
материальном плане? 

 
БОЗЫМБАЕВ Қ.А. Да, Дарига Нурсултановна. Во-первых, мы ничего не будем 

платить, имея статус non-member. То есть будем иметь бесплатный доступ к знаниям, 
уникальным, дорогим установкам и лабораториям этой организации.  

Во-вторых, допустим, если ЕНУ имени Гумилева, Казахский национальный 
университет и другие, наши ученые будут делать совместные проекты с CERN, то часть 
расходов, например, на проживание, командировочные, CERN возьмет на себя.  

Здесь две рассматриваемые части – академическая наука, которая прямой 
монетизации не дает, и прикладная часть. У нас есть Институт ядерной физики в Алматы, 
который занимается в основном академическим направлением, но в последние годы 
создано несколько установок на базе старых и новых лабораторий, которые позволяют 
выпускать порядка 20 видов радиоизотопов. Эти радиоизотопы сегодня начинают 
использоваться как в медицине, так и в промышленности, позволяя заниматься, допустим, 
диагностикой онкологических заболеваний.  

В целом мы немного отстаем от процессов в мире. Например, CERN выпускает 
около 2000 радиоизотопов, которые находят широкое применение не только для 
диагностики онкологических заболеваний, но и для лечения. Поэтому мы с Министерством 
здравоохранения активно работаем. В этом, наверное, и будет заключаться монетизация. 

 
ТӨРАҒА. Пожалуйста, Талгат Амангельдиевич, Ваш вопрос. 
 
МҰСАБАЕВ Т.А. Құрметті Қанат Алдабергенұлы, сіз CERN-мен жұмыс жасайтын 

қазақстандық ғалымдар бар деп айттыңыз. Олар нақты қандай зерттеу жобаларына 
қатысады? Бұл бірінші сұрағым. 

Екінші, Қазақстанда CERN қолдай алатын жобалар бар ма, жоқ па?  
 
БОЗЫМБАЕВ Қ.А. Қазір ғана атап өттім, бізде Жол картасы әзірленді. Ол жол 

картасында 19 ғылыми бағыт көрсетілген. Әрбір Жол картасы бойынша біздің ғылыми 
институттардың екі-үш өкілі қатысады. 19 бағыт бойынша әр институттан екі-үш өкіл 
қатысса, мысалы, 100-ден астам маман тікелей қатыса алады.  

Тағы бір бағыт – біздің ғалымдарды, негізінен магистранттарды және 
докторантураға қатысатын ғалымдарды тиісті университеттерге жіберу. Бұл да бізге 
болашақта үлкен шабыт беретін түрі бар.  

Тағы бір айтып кететін мәселе – біздің қондырғыларды пайдалану негізінде бүгін біз 
20-дан астам өзіміздің лаборатория мен қондырғыда радиоизотоптар шығарамыз. Олардың 
90 пайызын бүгін тиісті медициналық диагностикаға пайдаланып жатыр, 10 пайызын 
өндірісте пайдаланады. Мысалы, ескі құбырларды тексеру мақсатында оны пайдалануға 
болады.  

Мысалы, CERN-де 2 мыңнан астам осындай радиоизотоптар шығарылады. Оны 
біртіндеп қолға алсақ, өте тиімді болады деп ойлаймын.  
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ТӨРАҒА. Рақмет, Қанат Алдабергенұлы, орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің мүшесі Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұловқа беріледі.  
 
ЖҰМАҒҰЛОВ Б.Т. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, құрметті депутаттар! Бүгін біз 

Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ядролық зерттеулер жөніндегі еуропалық ұйым 
(CERN) арасындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа қатысты халықаралық 
ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау мәселесін қарастырып отырмыз. 

Бұл келісімге, жоғарыда баяндамашы айтып өткендей, 2018 жылғы 29 маусымда 
Женева қаласында қол қойылған болатын.  

Қазақстанның атом өндіру саласы өнеркәсіптің экономикалық қуатын қамтамасыз 
ететін басты және маңызды саласы болып табылады. Сондай-ақ Қазақстан уран өндіру 
бойынша әлемдегі көш бастаушы мемлекет. Ол технологиялық, ғылыми, инновациялық 
даму тұрғысынан алғанда да дамудың «қайнар көзі» болып табылады. Бұл саладағы 
ғылыми-технологиялық деңгей елеулі мәнге ие және ол мемлекеттің әлемдегі бәсекеге 
қабілеттілігі туралы батыл айтуға мүмкіндік береді. 

Осы биік деңгейді қамтамасыз ету және қолдау үшін жетекші әлемдік 
орталықтармен ынтымақтасу мен маңызды халықаралық жобаларға қатысу қажет. Бұл 
Қазақстанның дамуының одан әрі өсуіне және әлемдік деңгейін жүйелі түрде арттыруға 
жол ашады. 

Бұл ғылыми-технологиялық кадрлық әлеуетті жетілдіруді, идеялық базаны және 
отандық зерттеулер мен жобалардың зияткерлік капиталын толықтыруды қамтамасыз 
етеді. 

Мұндай ынтымақтастық білім беру саласына да синергетикалық әсерін береді, адами 
капиталдың сапасын арттырады. Елдің жаңа технологиялардың әлемдік жүйесіне тиімді 
кіруіне және қазіргі заманғы отандық инновациялық инфрақұрылым қалыптастыруын 
қамтамасыз етуге толық мүмкіндік береді. 

Әрине, Ядролық зерттеулер жөніндегі Еуропалық ұйыммен (CERN) ынтымақтастық 
еліміз үшін бірқатар мүмкіндіктер ашады. CERN жоғары энергия және элементарлы 
бөлшектер физикасы саласындағы ең танымал әлемдік орталық. 

Қаралып отырған келісімді ратификациялау қазақстандық ғылымның CERN-мен 
ынтымақтастығын қамтамасыз етуге тиісті құқықтық негіз бен мүмкіндік береді.  

Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы! Заң жобаларын қарауға қатысты сіз қойған 
талаптарға сәйкес заң жобасын жұмыс тобы мен комитетте талқылау барысында туындаған 
екі ұсынысты айтуға рұқсат етіңіздер. 

Бұл ұсыныстар тікелей келісімнің өзіне қатысты емес, ілеспелі инфрақұрылымды 
құруға байланысты болып отыр. Меніңше, ол еліміздің дамуына әсер етеді, әрі келісім 
базасын одан әрі дамыту мен толықтыруға мүмкіндік береді. 

Біріншіден, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағыттары 
бойынша кадрларды даярлау жүйесіне түзетулер енгізу қажет. 

Біз Ядролық физика институты ұсынған осы өзекті мәселенің қазіргі жағдайы мен 
мәні туралы ақпаратты мұқият зерттедік.  
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Мынандай ақпарат алаңдатады: соңғы 5,5 жылда ядролық ғылым мен техника саласы 
бойынша жоғары білікті кадрларды даярлау күрт қысқарғаны мәлім болып отыр. 

Келісімге қатысты салада және соған байланысты бағыттарда кадрлық тапшылықты 
болдырмау үшін тиісті шаралар кешенін қарастыру және қабылдау қажет болар деп 
есептеймін. 

Екіншіден, ғылым саласында да осындай шаралар қажет деп білемін. Біз CERN-мен 
ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін Энергетика министрлігі мен Білім және ғылым 
министрлігінің бірлескен бұйрығы бойынша арнайы Жол картасы әзірленіп, бекітілгенін 
назарға алдық. 

Аталған Жол картасы Қазақстанның бірқатар ғылыми ұйымдары мен жоғары оқу 
орындарының CERN зертханаларымен іргелі және қолданбалы зерттеулерде, ядролық 
медицинада, ядролық физикада және тағы басқа салаларда ынтымақтастығын көздейді. 
Осы тұрғыда мүмкін, отандық ғалымдардың, оның ішінде жастардың осындай зерттеулері 
мен жобаларына кеңірек қаржылық қолдау көрсету керек деп ойлаймын.  

Сондай-ақ осындай қолдау негізінде болашақта осы бағыттар бойынша отандық 
ғылыми-инновациялық кластерді қалыптастыру мүмкіндігін қарастыру қажет болар деп 
есептейміз. Бұл мәселелер тиісті мемлекеттік органдардың назарында болса деген ойдамыз. 

Құрметті депутаттар! Қаралып отырған заң жобасы Әлеуметтік-мәдени даму және 
ғылым комитетінің кеңейтілген отырысында жан-жақты және мұқият қаралды. 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының тұрақты комитеттерінен 
ұсыныстар мен толықтырулар келген жоқ. 

Осының негізінде Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық ядролық зерттеулер жөніндегі ұйым 
(CERN) арасындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа қатысты халықаралық 
ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын қабылдауды ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бақытжан Тұрсынұлы.  
Бақытжан Тұрсынұлына сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Сұрақтарыңыз болмаса, мәселені талқылауға көшейік. Сөз сөйлейтіндер 

бар ма?  
Сенатор Динар Жүсіпәліқызы. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, құрметті әріптестер! Қаралып 

отырған заң жобасын ратификациялау ядролық зерттеулер саласындағы ғылыми 
ынтымақтастықты дамыту және нығайту үшін маңызды болып табылады және Тұңғыш 
Президент – Елбасының отандық ғылымды дамыту және жас мамандарды қолдау жөніндегі 
тапсырмаларына толық сәйкес келеді. 
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Ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартқан біздің еліміз үшін әлемде бар ядролық 
ғылымдар саласындағы әлеуетті пайдаланудың маңызы зор. 

CERN қызметінің негізгі бағыттары бөлшектер физикасын зерттеу, олардың 
арасындағы күш пен материяның негізгі құрауыштарын зерттеу болып табылады. Сонымен 
қатар CERN зертханаларында медицина, фармацевтика, энергетика, жоғары технологиялар 
сынды түрлі салаларда қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізілуде. 

Ынтымақтастықтың перспективалық салаларының бірі медицина, атап айтқанда, 
ядролық медицина болып табылады. Онда елдегі онкологиялық аурулармен күресуде озық 
технологияларды енгізу үшін одан әрі мақсатты зерттеулер жүргізу қажет. 

Бүгінгі таңда отандық ғылыми қауымдастықтың күш-жігерін және медицинаның 
әлеуетін 2000-нан астам радиоизотоптар өндіретін CERN-нің жұмыстарымен біріктіруге 
бірегей мүмкіндік беріліп отыр. Сондықтан бұл ынтымақтастық онкологиялық ауруларға 
қарсы күресте қажетті радиоизотоптарды алу және пайдалану мақсатында тәжірибе алмасу 
және бірлескен эксперименттер жүргізу жоспарында өзара қызығушылық туғызады. 

Келісім Қазақстанның осы ұйыммен ғылыми-зерттеу ынтымақтастығындағы 
алғашқы қадам болып табылады және мүшеліктің әрбір деңгейі ғылыми қоғамдастық үшін 
көбірек мүмкіндіктер беретінін түсіне отырып, кейіннен біздің еліміздің аталған ұйымның 
қауымдастырылған мүшесі ретінде мәртебесін алу бойынша мақсатты жұмыс күтіп тұр деп 
санаймын. 

Құрметті әріптестер, айтылғандардың негізінде аталған заң жобасының 
маңыздылығын ескере отырып, заң жобасын қолдаймын және сіздердің қолдау 
көрсетулеріңізді сұраймын. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Келесі сөз Сәрсенбай Құрманұлына беріледі.  
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, қадірлі әріптестер! Аталып 

отырған заң жобасын мен қолдаймын. Үкімет қол қойған осы келісім шын мәнінде ядролық 
саладағы жетекші ұйыммен бірлесе отырып еліміздің ғалымдарының әлеуетін, олардың 
біліктілігін көтеруге зор ықпал тигізеді деген ойдамын.  

Министр Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев аталған келісімнің ядролық 
полигондарға тікелей қатысы жоқ екенін айтты. Дұрыс, мен онымен келісемін. Келісімнің 
басты мақсаты біздің ғалымдарымыздың осы халықаралық ұйыммен бірлесе жұмыс 
жасауы, өзінің білімін жетілдіруі, сол жаңалықтарды игеруі.  

Осындай мүмкіндікті пайдалана отырып біздің ғалымдарымыздың осы халықаралық 
ұйымға қатысуының нәтижесінде елге, мемлекетке, халыққа пайдасы тиетіндей іс-
әрекеттер атқарылу керек деген ойдамын. Менің қойған сұрағымның түп төркіні осы 
мақсатта еді.  

Әлемде баламасы жоқ, Кеңес Одағында құпия түрде дайындалып, құпия түрде әкеліп 
орнатылған, құпия түрде жұмыс жасаған №13 Я «Ява» ядролық орталығын кәдеге жарату 
бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Менің ойым – осы біздің ғалымдар ұйыммен бірге жұмыс 
жасаған кезде осы тұрған қондырғыны әрмен қарай пайдалану мәселесінде бірлескен 
ғылыми жобаларға қатысса, ұсыныстарын берсе деген ой.  

Екінші мәселе денсаулық сақтау саласына қатысты.  
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2008 жылы қазан айында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Батыс Қазақстан облысына барған сапарында «Капустин 
Яр» және «Азғыр» полигонынан зардап шеккен адамдарды емдеу, оңалту жөніндегі 
мемлекеттік бағдарламаны қабылдау туралы тапсырма берді. Бұл бағдарлама 2009 жылдың 
1 тоқсанында қабылдану керек еді, бірақ әртүрлі себеппен сол кездегі тапсырма 
орындалмады, бағдарлама қабылданбады. Бірақ ядролық жарылыстардың зардабын шеккен 
адамдардың ұрпақтары бүгінгі күні сол жерде өмір сүруде. Сондықтан біздің Білім және 
ғылым министрлігі өз салалары бойынша осы халықаралық ұйымға қатысатын 
ғалымдардың алдына бұл адамдарды зерттеу, оларды емдеуге қатысты жаңалықтарды 
игеру жөнінде нұсқамалық дайындап, басшылық жасаса деген ойдамын. Осыны 
ескерулеріңізді өтінемін. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Осымен талқылау аяқталды, енді шешім қабылдайық. «Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Еуропалық ядролық зерттеулер жөніндегі ұйым (CERN) 
арасындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа қатысты халықаралық ынтымақтастық 
туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 44 депутат, «дауыс 
бермегендер» – 2, «жақтағандар» – 42. Қаулы қабылданды. Шақырылған азаматтарға 
рақмет, аман-сау болыңыздар. 

Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «2006 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасының және 
Ресей Федерациясының шекара маңындағы аумақтары тұрғындарының Қазақстан – Ресей 
мемлекеттік шекарасын кесіп өту тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
міндетін атқарушы Марат Зеникенұлы Сыздықовқа беріледі.  

 
СЫЗДЫҚОВ М.З. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға «2006 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 
Федерациясының Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасының және Ресей 
Федерациясының шекара маңындағы аумақтары тұрғындарының Қазақстан – Ресей 
мемлекеттік шекарасын кесіп өту тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы енгізілуде. 

Осы құжатты ұсына отырып, Қазақстан – Ресей өзара әрекеттесуі 
ынтымақтастықтың бүкіл спектрі бойынша қарышты дамумен айқындалып келе жатқанын 
атап айтқым келеді.  

Одним из успешных примеров нашего взаимодействия является совместное решение 
вопросов на казахстанско-российской границе.  

Во-первых, на сегодняшний день мы завершили делимитацию государственной 
границы с Российской Федерацией, продолжаются работы по ее демаркации. Следует 
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отметить, что граница между двумя странами составляет более 7500 километров и является 
самой протяженной сухопутной границей в мире. 

Во-вторых, приграничное и межрегиональное сотрудничество стало важным 
компонентом взаимодействия с Россией, на границе с которой функционирует 51 пункт 
пропуска, из которых 30 автомобильные, 20 железнодорожные и 1 речной.  

В-третьих, для жителей приграничных районов соглашением предусмотрено 105 
мест пересечения границы. За сутки указанные места пересечения границы пересекают до 
тысячи жителей приграничных районов.  

В целом ситуация на казахстанско-российской границе является уникальной, 
подобного режима работы нет ни на одном другом участке государственной границы 
Казахстана. Это еще раз подчеркивает характер стратегического партнерства Республики 
Казахстан и Российской Федерации.  

Для многих жителей приграничных районов нашей страны российские районные и 
областные центры находятся ближе, чем эти же центры Казахстана. Нельзя забывать и о 
человеческих контактах между родственниками и соседями. 

В 2006 году было подписано межправительственное Соглашение о порядке 
пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных 
территорий двух стран, предусматривающее порядок и перечень документов, по которым 
жители приграничных районов пересекают границу. 

В связи с изменениями во внутреннем законодательстве Казахстана, связанными с 
отменой книги регистрации граждан и введением адресной справки, возникла 
необходимость внесения изменений в упомянутое соглашение посредством принятия 
соответствующего Протокола о внесении изменений. 

Қазіргі уақытта ауылдық аумақтардың барлық әкімдерінің интернет желісіне қолы 
жете алады және де мекенжай анықтамасын беруге мүмкіндігі бар. 

Хаттаманы қабылдау Қазақстан – Ресей мемлекеттік шекарасы маңындағы 
аумақтарда тұратын Қазақстан азаматтарының өту үдерісін жеңілдетуге және тәртіпке 
келтіруге бағытталған және жергілікті тұрғындарға жеке куәлігі мен мекенжай 
анықтамасын қолдану арқылы шекарадан өтуге мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге Ресей тарапы 2019 жылдың 12 сәуірінде хаттаманың күшіне енуі 
үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерін аяқтағаны туралы хабарлады. 

Хаттаманы қабылдау мемлекеттік бюджеттен қосымша шығындарды талап етпейді. 
 Осы құжаттың Қазақстанның шекара маңы аумақтарында тұратын азаматтары үшін 

маңыздылығын ескере отырып, хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Марат Зеникенұлына сұрақтарыңыз бар ма?  
Сәрсенбай Құрманұлы, сіздің сұрағыңыз.  
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Менің сұрағым Ұлттық экономика министрлігі, Мемлекеттік 

шекара қызметі және «Азаматтарға арналған үкімет» өкілдеріне. Айтылып отырған 
келісімшартқа 2006 жылы Орал қаласында қол қойылған. Біз 2012 жылы мәртебесі одан да 
жоғары Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты бекіттік.  
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Қаралып отырған келісімшартта Қазақстан мен Ресей азаматтарының жүріп-тұруына 
шектеулер қойылған. Мысалы, шекаралық аймақтың адамдары үш тәулікке дейін ғана бара 
алады және өзімен бірге алып келетін, әкететін өнімдері, заттары шектеулі. Бір кезде 50 
килограммға дейін болған, қазір 25 килограмм деген, бірақ нақтылық жоқ.  

Осыған байланысты 2006 жылғы келісімшарт Еуразиялық экономикалық одақтың 
адамдар мен тауарлардың еркін жүруі туралы қағидатына қайшы келмейді ме?  

Екінші сұрағым Шекара қызметінің басшылығына.  
Сіз өте жақсы білесіз, Атырау облысының Азғыр өңірінің халқы (10 мыңға жуық) 

Ресей Федерациясының Астрахань облысына қарайтын Қарабалы ауданымен «Балқұдық-
Қарабалы» шекараны кесіп өту орны арқылы қатынасады. 

Осы аралықты кесіп өту кезінде Ресей Федерациясы тарапынан 36 килограммға 
дейін ғана рұқсат беріледі, біздің елімізде 25 килограммға дейін. Осы жөнінде қабылданған 
ортақ шешім бар ма?  

Баяндамашыға мынадай сұрақ. Сіз жаңа айттыңыз, ауылдық округтерде интернет 
жүйесі қосылған деп. Шын мәнінде, олай емес. Мен жаңа айтып отырған Азғыр өңірі 
спутниктік интернет желісіне қосылған, оның жылдамдығы өте аз және ол көп жағдайда 
тұрып қалады, істемеуі мүмкін. Қазіргі күні шекара маңындағы адамдарға Ресей 
Федерациясына өту үшін ауылдық округтың әкімі анықтама береді және бір жылға береді. 
Осы жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына шейін анықтама беріп, қолын қояды, мөрін 
соғады. Бұл Ресей Федерациясы үшін жарамды құжат, мәселе жоқ. Енді біз мына хаттамаға 
енгізген өзгеріске сәйкес ол берілетін анықтаманың мөлшері қанша күнге созылады, қанша 
айға созылады, адамдарға қиындық туғызбай ма деген сұрағым бар. Рақмет.  

 
ШАЙЫМОВА А.А. Ұлттық экономика министрлігі. 
Құрметті Сәрсенбай Құрманұлы, сұрағыңызға рақмет. Расында келісімнің 5-бабы 

бойынша шекара тұрғындары өздеріне арналған тауарларды кеден баждары мен 
салықтарды төлеусіз шекара арқылы өткізе алады. Бірақ 2017 жылы ЕАЭС кеңесі 
шешімімен нақты белгіленген. Қазіргі кезде, мысалы, шекара маңында тұратын азаматтар 
өздеріне арналған 25 килограммнан аспайтын туарларды өткізе алады немесе оның құны 
500 еуродан аспауы керек.  

Бірақ көлемі белгіленген нормалардан асса, онда әрбір килограмм үшін 4 еуродан 
кем емес кедендік баж төлейді. Мысалы, ол өзі көлікпен тауарларды алса немесе жаяу 
жүрсе. Ал әуе көлігімен жүрсе, онда 50 килограммнан аспайтын тауарларды ала алады 
немесе оның құны 10 мың еуродан аспайтын болу керек.  

 
ТӨРАҒА. Ал Ресей жағында сонда қандай тәртіп? 25 килограмм ба?  
 
ШАЙЫМОВА А.А. Ресей жағынан да 25 килограммнан аспайтын болу керек (жаяу 

жүрсе немесе көлікпен жүрсе).  
  
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Менің қойған сұрағым: бұл Еуразиялық экономикалық одақтың 

тауарлардың еркіндігі жөніндегі негізгі қағидатына қайшы келмейді ме?  
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ШАЙЫМОВА А.А. Қайшы келмейді, неге десеңіз, ол Еуразиялық одақ кеңесінің 
шешімімен 2017 жылғы 20 желтоқсанда қабылданған.  

 
ТӨРАҒА. Анықтама мәселесі бойынша кім жауап береді?  
 
БАЛТАШЕВА Ә.С. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, құрметті депутаттар! Қазіргі 

күні бізде шекара маңындағы елді мекендердің тұрғындары интернет арқылы және 
мобильдік халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы істейді. Олардың шығу кестесі 
әкімдіктермен бірге бекітіледі.  

Сонымен қатар керек болғанда біз ол мекенжайға шығамыз да анықтамаларды 
береміз.  

Мерзімі бойынша: ол Ішкі істер министрлігінің анықтамасы, негізі мерзімсіз болады.  
 
ТӨРАҒА. Неге тек бір жылға ғана беріледі?  
 
БАЛТАШЕВА Ә.С. Бір жылға емес, мерзімсіз. Бессрочно.  
 
ТӨРАҒА. Келесі сұрақ, Нариман Төреғалиұлы.  
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Рақмет, Дариға Нұрсұлтанқызы.  
Мен өз басым заң жобасын қолдаймын. Жаңа әріптесім Сәрсенбай Құрманұлы айтып 

кеткендей, бізде де Батыс-Қазақстан облысының Бөкей орда ауданы Ресей 
Федерациясының Астрахань және Волгоград облыстарымен шекаралас, облыс 
орталығынан 570 шақырым жерде орналасқан аудан.  

Бүгін қаралып жатқан мемлекетаралық келісімге сәйкес жеңілдетілген пункт арқылы 
көршілес елге кіру-шығу тек шектеулі уақытқа және бір жақтан екінші жаққа жүк 
тасымалдау мөлшерінде шектеу қойылған. Жаңа оны Ұлттық экономика министрлігінің 
өкілі айтып кетті. Ал көршілес Бөкей ордасы ауданы мен Волгоград облысының Палласовка 
ауданы арасында екіжақты «Сайқын – Полынный» бақылау өткізу пункті арқылы 
тұрғындардың өтуіне және тауарлардың тасымалдануына шектеу қойылмай халыққа өте 
ыңғайлы жағдай жасалған. Бірақ аудан халқы 350 шақырым айналма жолмен жүру қажет, 
жол жағдайы қиын, оңай тиіп отырған жоқ. Осыған байланысты аудан орталығына жақын 
орналасқан 58 шақырым жердегі Қазақстан жағынан «Молодость» темір жолы разъезіне, 
Астрахань жағынан «Верхний Баскунчак» жеңілдетілген өткізу пунктіне 
«Сайқын – Полынный» өткізу пункті сияқты статус беруін облыс басшылығы да, 
депутаттар да бірнеше рет көтерген болатын. Жаңа әріптесім айтқандай, 2006 жылғы Орал 
қаласындағы келісімге қол қою кезінде де бұл мәселе қаралған, дей тұрғанмен де бүгінгі 
күнге дейін осы мәселе шешілмей келеді. Сол қашан шешіледі екен? Себебі бұған ешқандай 
қаражат жоқ, осы статусты ауыстыру жөнінде мәселе көтеріп отырмыз. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Жауап бере аласыз ба?  
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СЫЗДЫҚОВ М.З. Этот вопрос не относится к внесению изменений в данное 
соглашение. Но могу сказать, что этот вопрос рассматривается с российской стороной.  
15 октября предстоит заседание Межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству на уровне первых вице-премьеров. Вопрос об изменении статуса пункта 
перехода «Молодость» включен в повестку обсуждения.  

 
ТӨРАҒА. На будущее, не нужно легко относиться к ратификации соглашений, 

потому что опыт должен вам подсказать, что наши коллеги используют всегда эту 
возможность, потому что вокруг каждого вопроса есть много нерешенных проблем. И они 
задают попутно вопросы и имеют на это право. Поэтому, уважаемые приглашенные гости, 
представители Правительства, вы должны быть всегда готовы. Идете на обсуждение 
какого-то конкретного вопроса, соберите все, что есть. Можно же заранее знать, какие 
примерно вопросы вам будут задавать.  

Басқа сұрақтар жоқ. Марат Зекенұлы, рақмет.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің мүшесі Нұржан Нұрланбекұлы Нұрсипатовқа беріледі.  
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, құрметті әріптестер! 

Қазақстан мен Ресейдің арасындағы шекараға байланысты сұрақтардың барлығы заңды 
түрде реттелген, дау тудыратын мәселелер жоқ. 

Өздеріңізге белгілі, аталған шекараның ұзындығы 7,5 мың шақырымнан астам. 
Қазақстанның жеті облысы Ресейдің аймақтарымен шекаралас. 

 Шекараның екі жағында мыңдаған адамдардың туған-туыстары, жақын-
жегжаттары, іскерлік серіктестері, әріптестері мекендейді. Олар бір-бірімен араласады, 
шекарадан ары-бері өтеді.  

 Заң жобасы осы мәселелерді жеңілдетуге бағытталған. Егер қабылданса, екі елдің 
арасындағы ынтымақтастыққа өзінің оң әсерін тигізетіні сөзсіз.  

 Палатаның тұрақты комитеттерінен заң жобасы жөнінде оң қорытындылар келіп 
түсті. Құрметті әріптестер, осыған байланысты заң жобасын қолдап, оны тұтастай 
қабылдауды ұсынамын. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Нұржан Нұрланбекұлына сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Сұрақтарыңыз болмаса, мәселені талқылауға көшейік.  
Сенатор Сәрсенбай Құрманұлы. 
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы! Қаралып отырған келісім екі-

ақ тармақтан тұрады, ол келісімге енгізілген өзгерістер. Шын мәнінде ол Қазақстан үшін 
ғана қажетті құжат. Жалпы бұл шекара маңында орналасқан адамдардың шекараны кесіп 
өтуі үшін құжаттарының жарамдылығын анықтайтын техникалық тұрғыдағы өзгеріс.  
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Шын мәнінде бұл келісімді біз қолдаймыз, бірақ аталған мәселеде үлкен әлеуметтік-
экономикалық қиындықтар жатыр, оны жергілікті халық басынан кешіп отыр.  

Мен өзім жақсы білетін Атырау облысының Азғыр өңіріне қатысты мәселені 2012 
жылдан бері көтеріп, айтып келемін. Бұл халықтың мұңы, зары, тілегі. Кезінде Совет 
Одағының ядролық сынақ алаңында өмір сүрген, қиындық көрген халық бүгін де ауыр өмір 
сүруде.  

Аталған өңірде 10 мыңға жуық халық тұрады, 9 елді мекен бар. Аудан орталығынан 
300, облыс орталығынан 600 шақырым жерде. Автомобиль жолы, теміржол ешқашан 
болған емес. Әуе байланысы жоқ. Бүкіл тіршілік 60 шақырым жерде орналасқан Ресейдің 
Қарабалы қаласы арқылы іске асып келді.  

Аталған келісім бұрынғы байланысқа үлкен тұсау салып отыр. Біріншіден, адамдар 
өзімен бірге қажетті дүниесін 25 килограммнан артық алып өте алмайды. Бір қап ұнды 50 
килограмм десек, сол 50 килограммдық ұнды алу үшін 300 километрдегі аудан орталығына 
барып келуі 600 километрге шығады. Бүгін халық осы азапты тартып отыр. Бүгін халық сол 
жерде елге танымал, ең жоғары сапалы қаракөл қойын бағып өсіреді. Оның өнімі экспортқа 
шығады, сонымен бірге ол көршілес Ресейде де сұранысқа ие. Бірақ жаңағы келісімдегі 
шектеу ол жердегі өнімді Ресейге өткізуге мүмкіндік бермей тұр, кәсіпкерлікті дамытуға 
тежеу болып отыр.  

600, кейде 1000 километр жерден келетін тамақ өнімдерінің бағасы шығыны жоғары 
болғандықтан қымбат. Бұл ауылдағы адамдар үшін ауыр салмақ.  

Аталған келісімдегі шектеулер сол көршілес Ресей Федерациясының кәсіпкерлері 
үшін де тиімсіз, себебі олар сол жерге құрылыс материалдарын әкелгісі келеді, сауда-
саттық орнатқысы келеді. Ал бұл мәселе шешімін таппайды.  

Ең қиыны, ауырған адамдарды сол Қарабалы қаласына апару үшін сол жердегі 
мемлекеттік жедел жәрдем мәшинесін де өткізбейді келісім бойынша. Әр ауылда жедел 
жәрдем мәшинесі бар, оны өткізе алмайды. Оны апару үшін ол кісінің өзінің жекеменшік 
тіркелген мәшинесімен апару керек. Егер баласына сенімхат берсе, оны өткізбейді, рульде 
өзі отыру керек. Міне осындай қиындықтар адамдарға үлкен ауыртпалық түсіріп отыр.  

Мен осы уақытқа дейін Үкімет Басшысына екі рет депутаттық сұрау жолдадым, 
бірнеше рет тиісті министрліктен комитет басшыларын сол өңірге алып бардым, халықпен 
кездестірдім. Қиын жағдайды олар өз көздерімен көрді. Бірақ оң шешім жоқ. Себебі неде? 
Себебі біздің мемлекеттік органдардағы кадр тұрақсыздығы, комитет төрағалары жылына 
бірнеше рет ауысады. Келесі келген адам мән-жайды түсінбейді. Мемлекеттік органдардың 
арасында бірлескен жұмыс жоқ. Жаңа ғана Ұлттық экономика министрі аталған 
келісімшарттағы шектеулер Еуразиялық экономикалық одақтың негізгі қағидасына қайшы 
келмейді деді. Менің қолымда аталған шектеулер Еуразиялық экономикалық одақтың 
негізгі қағидасына қайшы келеді деген Ұлттық экономика министрлігінің бірінші вице-
министрінің хаты бар. Кімге сенуге болады?  

Мен екінші депутаттық сұрауымда егер де кесіп өту орнын өзгерту мүмкін болмаған 
жағдайда Еуразиялық экономикалық одақ шартына сәйкес тауарларға қойылатын шектеуді 
алып тастайық деген ұсыныс айттым. Үкімет, тиісті министрлік дайындаған, бірақ Сыртқы 
істер министрлігі бұған қарсы болған. Сыртқы істер министрлігінен сұрасам, олар: «біздің 
Мемлекеттік шекара қызметі бұған қарсы шықты» дейді. Менде міне, ресми хаттар бар. 
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Яғни Астанада кабинет терезесінен қарап отырған біздің шенеуніктер халықтың мұңын, 
мұқтажын, зарын естуге құлықсыз. Бұл мәселенің табандылығы жоқ, бірлігі жоқ. Халықтың 
зарын, жағдайын түсініп, жүрегінен өткізейін деген ықылас, ниет жоқ. Не айтуға болады?  

Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы! Аталған мәселеде тиісті комитет бола ма, болмаса 
мемлекеттік орган басшыларымен пысықтап қарап, осы жерде бір үлкен кеңес өткізген 
дұрыс па деп ойлаймын. Себебі менің қолымнан келетін басқа ештеңе қалмады, шара жоқ, 
халықтың сенімі жоқ қазір. Осыны ескерсе деген менің тілегім бар. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Айтқан ой-пікірлеріңізді қолдаймын. Біздің комитеттеріміз осы 

мәселені көтеріп, өздерінің отырыстарында және де осы жерде парламенттік тыңдауға да 
шығаруға болады. Бұл мәселе бірталай жылдан бері шешілмей жатыр.  

Тек Ресей мен Қазақстанның шекарасы бойынша ғана емес, Қазақстан мен Қытай 
арасындағы шекарада да тура осындай сұрақтар туындап жатады халықпен кездескен кезде. 
Жаңағы келісімшарт бар деген жауап аламыз, бірақ шешімін табуға бағытталған ешқандай 
жұмысты көрмей жатырмыз. Соны енді бірге талқылау керек. 

Мысалы, Үкіметтің де өз көзқарасы бар шығар, олар да бірталай мәселелерді 
талқылап отырады, санап та отырады. Өзіміздің ұлттық экономикалық пайдамызды да 
ойлау керек дегендей, барлық жағынан талқылау керек. Бір мәселенің бірнеше жағы 
болады. Барлық жағынан қарап, бәріміз басымызды қосып, жақсы шешімге келу керекпіз 
деген ойым бар.  

Келесі сөз сенатор Дана Өмірбайқызы Нұржігітоваға беріледі.  
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Қайырлы күн, құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, құрметті 

депутаттар! Бүгінгі отырыстағы екінші мәселеге, Марат Зеникенұлы мен депутат 
Нұрсипатовтың сөздеріне менің де қосарым бар. Депутат Нұрсипатовпен біз бір комитеттің 
мүшесіміз, осы мәселені бірге қарадық.  

Қазақстан – Ресей қатынастары екі ел халықтарының тарихи және рухани терең 
байланыстарына негізделген. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары, яғни 1992 жылы екі 
мемлекет арасындағы Достық пен ынтымақтастық туралы шарт бар, ал ХХІ ғасырға 
бағытталған құжат қайсы десеңіздер, екі мемлекет арасында Достық пен одақтастық туралы 
декларацияға қол қойылған болатын. Бұл дегеніміз, екі мемлекет өз шекараларын қорғау 
барысында аталған шарттардағы қатынастарды тежемей, керісінше одан әрі дамытып, 
нығайтуға тиіс.  

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Ресей 
Федерациясына іссапары аясында ел президенттерінің мәлімдемесінде екі мемлекет 
өңіраралық және трансшекаралық ынтымақтастығының әлеуетін бағалай отырып, 
Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымдары мен Ресей 
Федерациясының субъектілері арасындағы көпқырлы экономикалық және гуманитарлық 
қатынастарды кеңейту қажеттілігін айтқан болатын. Жаңа осы жерде айтылып отырған екі 
ел арасындағы алыс-беріс, барыс-келіс деген сияқты, бизнес-серіктестердің жұмысы, соның 
бәрін одан әрі үдете түсу қажет.  

Осыған орай бүгінгі хаттаманы ратификациялау уақтылы және жоғарыдағы 
бағыттарды одан әрі нығайтуға негіз болады деп есептеймін. 
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Заң жобасы ратификацияланған халықаралық шарттарға, Қазақстан 
Республикасының Конституциясына, заңдарына қайшы келмейтіндігін ескере отырып, 
қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Осымен талқылау аяқталды. Енді шешім қабылдайық.  
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «2006 жылғы  

3 қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі 
арасындағы Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының шекара маңындағы 
аумақтары тұрғындарының Қазақстан – Ресей мемлекеттік шекарасын кесіп өту тәртібі 
туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 
«жақтағандар» – 45. Заң қабылданды. Шақырылған азаматтарға рақмет, аман-сау 
болыңыздар. 

Құрметті әріптестер, келесі қаралатын заң жобасы Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң 
жобасы бірінші оқылымда қаралады. 

Бұл мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрі Сапархан Кесікбайұлы Омаровқа беріледі.  

 
ОМАРОВ С.К. Құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы, құрметті депутаттар! «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы Үкіметтің 
2017 жылға арналған заң жобалау жұмыстары жоспарына сәйкес әзірленген және 2017 
жылғы 31 қазанда Парламент қарауына енгізілген. 

Жалпы заң жобасы 13 кодекс пен 29 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді 
көздейді. 

Парламент Мәжілісіне енгізілген заң жобасы 345 түзетуді қамтыды, Мәжілісте 
қарау аясында оған қосымша тағы 500-ге жуық түзету келіп түсті. 

Заң жобасының негізгі концептуалдық өзгерістері мынадай: 
Бірінші. Қаржыландырудың қолжетімділігі. 
Қолданыстағы қаржы құралдарын жетілдіру және жаңаларын енгізу көзделген. 
Қолданыстағы міндетті сақтандыру жүйесі 15 жыл бұрын арнайы заңмен енгізілген 

және өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды насихаттауға септігін тигізуі тиіс 
болатын. Алайда бұл міндет орындалмады, сақтандырылған егістер үлесі жыл сайын 
төмендеуде, сақтандыру формалды түрде қалып отыр, шаруалардың алатын сақтандыру 
төлемдері ең аз өндірістік шығынды да жаппайды. Осыған байланысты заң жобасы аясында 
ауыл шаруашылығындағы сақтандыру жүйелерінің тәсілдері өзгерді: міндетті 
сақтандырудан ерікті сақтандыруға, сондай-ақ сақтандыру төлемдерін субсидиялаудан 
сақтандыру сыйақыларын субсидиялауға көшу жүзеге асырылды. 
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Сақтандыру төлемдерін субсидиялаудан сақтандыру сыйақыларын субсидиялауға 
көшу агроөнеркәсіп кешендері субъектілері үшін сақтандырудың қолжетімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді, өйткені сақтандыру полисі екінші деңгейдегі банктерден қарыз 
алғанда қосымша кепілдік бола алады. 

Кредиттік серіктестіктердің қызметін жақсарту мақсатында кредиттік серіктестік 
құрамына кіру және шығу тәртібі жеңілдетіледі, егер бұрын бұл үшін кредиттік серіктестік 
қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі талап етілсе, ал қазір кредиттік 
серіктестікке қатысушыларды қабылдау және одан шығару және оның жарғысын өзгерту 
жөніндегі құзырет серіктестік басқармасына берілді. Сондай-ақ заң жобасымен 
облигациялық қарыздар бойынша купондық сыйақыны субсидиялау бөлігінде мемлекеттік 
қолдауды кеңейту жоспарлануда, бұл «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ облигацияларын арзандатуға 
және фермерлерге тиімді шарттармен кредит беруге мүмкіндік береді. 

Екінші. Фитосанитариялық және ветеринариялық қауіпсіздік. 
Өңдеуге жататын алаңдарды фитосанитариялық және карантиндік іс-шаралармен 

барынша қамту мақсатында осындай іс-шараларды жүргізуге қатысты жауапкершілікті 
мемлекет пен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер арасында бөлу ұсынылады.  

Осылайша, жоғары фитосанитариялық қатер төндіретін зиянкестерге, ауруларға 
және арамшөптерге қарсы іс-шаралар жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік босалқы жерлерде 
карантиндік арамшөптерге қарсы іс-шаралар жүргізу бойынша жауапкершілікті 
мемлекетке қалдыру, ал қалған зиянкестер мен ауруларға қарсы өңдеулер жүргізу бойынша 
жауапкершілікті ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге бекітіп беру ұсынылады. Бұл 
ретте ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің фитосанитариялық және карантиндік іс-
шаралар жүргізу үшін пестицидтер сатып алуға арналған шығындарын субсидиялау 
көзделеді. 

Ветеринария қызметінің жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін заң жобасында 
мыналар көзделеді: 

бірінші, жергілікті атқарушы органдардан және кеден органдарынан (автокөліктегі 
бақылау) бақылау-қадағалау функцияларын ветеринария саласындағы уәкілетті орган 
ведомствосына қайтару жолымен барлық бақылау-қадағалау функциясын бір органға 
шоғырландыру; 

екінші, жергілікті атқарушы органдардың ветеринария қызметінің вертикальді 
бағыныстылығын құру жолымен олардың құрылымын өзгерту, яғни ветеринариялық 
бөлімшелерді аудандар, облыстық маңызы бар қалалар деңгейінде өкілдері болу 
мүмкіндігімен облыс деңгейінде шоғырландыру, сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымдарды облыстық деңгейге бағынысты ету. 

Жергілікті атқарушы органдарда ветеринария саласындағы іске асыру функциясы 
қалады, уәкілетті орган ведомствосына барлық кезеңдегі бақылау-қадағалау функциясы 
беріледі. 

Үшіншіден. Аграрлық ғылымды дамыту.  
Кәсіпкерлерді инновацияны енгізуге тарту үшін заң жобасымен бизнестің ғылыми 

зерттеулерді қаржыландыру бойынша шығындарының бір бөлігін субсидиялау көзделеді. 
Бұл бизнес пен ғылымның өзара іс-қимыл жасау механизмін іске қосуға, агроөнеркәсіптік 
кешенге инновацияны енгізу ауқымын кеңейтуге мүмкіндік береді.  
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Сонымен бірге заң жобасы шеңберінде Білім және ғылым министрлігінің ауыл 
шаруашылығы мамандықтары бойынша білім беру гранттарының көлемін қалыптастыру 
функцияларын Ауыл шаруашылығы министрлігіне беру көзделеді. Сондай-ақ аграрлық 
жоғары оқу орындарының түлектері үшін ауылдық жерлерде міндетті түрде жұмыспен өтеу 
талабы енгізіледі.  

Төртінші. Әкімшілік кедергілерді жою.  
Қолайлы бизнес орта қалыптастыру мақсатында заң жобасында «Астық туралы» 

Заңға өзгерістер енгізіледі, олар астық қабылдау кәсіпорындарына теміржол жолдарын 
беру, жарма өнімдерін өткізу, майлы тұқымдарды өңдеу мен өткізу сияқты қосымша қызмет 
түрлерін көрсету құқығын береді. 

Сондай-ақ отандық кәсіпорындарға карантиндік арамшөптердің тұқымдары мен 
жемістерін тіршілік ету қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін технологияларды қолдану 
шартымен карантиндік арамшөптермен залалданған шикізатты өңдеуіне мүмкіндік 
беріледі.  

Бесінші. Жер ресурстары саласында.  
Жер кодексіне елді мекендерде ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалануды 

регламенттеуге мүмкіндік беретін «бақша өсіру», «бақ өсіру» ұғымдары енгізілуде. 
Ауыл шаруашылығы жерлерін мониторингтеуді жобалау кезінде, сондай-ақ ауыл 

шаруашылығы жерлерінің санатын анықтау үшін жерді қашықтықтан зондтау, жер беті 
түсірілімдері мен бақылау жасау деректерін пайдалануға мүмкіндік беріледі. Бұл ретте 
мониторинг ауыл шаруашылығы жерлеріне басым тәртіппен жүргізілетін болады.  

Заң жобасында мемлекеттік шекараның шекара аймағында орналасқан ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлерді шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, 
шетелдік заңды тұлғаларға, сондай-ақ шетелдіктер қатысатын қазақстандық заңды 
тұлғаларға жер пайдалану құқығында беруге тыйым салынуда. 

Сонымен қатар қазақстандық заңды тұлғаларға қатысушы ретінде шетелдік немесе 
азаматтығы жоқ тұлғалар кірген жағдайда мемлекеттік шекараның шекара аймағында және 
шекара белдеуінде орналасқан жерлерге арналған меншік құқығын қайта ресімдеу немесе 
иеліктен шығару талаптары белгіленуде. 

Бұдан басқа ғарыштық түсірілімдерді қолдану арқылы ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлердің ұтымды пайдаланылуын бақылау тетіктері өзгертіледі. 

Алтыншы. Су ресурстары саласында.  
Заң жобасы су шаруашылығы жүйелері мен құрылыс жайларын көп факторлы 

зерттеп-қарауды орындау қағидаларын әзірлеу мен бекіту жөніндегі енгізілетін 
түзетулерден тұрады, олар су шаруашылығы жүйелеріне көп факторлы зерттеп-қарау 
жүргізу кезіндегі бірыңғай талаптарды көздейтін болады. 

Бұдан басқа су жиналатын алаңда дезинфекциялық іс-шаралар мен басқа да іс-
шараларды өткізу шарттары нақтылануда. Мәселен, су объектілерінің су қорғау 
белдеулерінде пестицидтерді, тыңайтқыштарды пайдалануға тыйым салу ұсынылады. 
Қазір су жинау алаңында пестицидтер мен тыңайтқыштарды қолдануға тыйым салынған.  

Бөгеттер қауіпсіздігіне декларация жүргізбей, тежегіш гидротехникалық 
құрылыстарды пайдалануға әкімшілік жауапкершілік енгізіледі. 
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Жетінші. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі саласында. Заң жобасында 
балықтар мен басқа да су жануарларының айналымын уақтылы қадағалау мен 
мониторингтеу тетіктері көзделеді. Бұл балықтар мен балық өнімдерінің көлеңкелі 
айналымының жолын кесуге мүмкіндік береді. 

Уран өндіру үшін мемлекеттік орман қоры учаскелерін пайдалану кезінде, сондай-
ақ пайдалы қазбалар өндіру үшін мемлекеттік орман қоры жерін басқа санатқа ауыстыру 
кезінде жер қойнауын пайдаланушылардың орман екпелерін отырғызып, оларды орман 
көмкерген алаңға айналғанға дейін күтіп-баптау міндеті белгіленеді. 

Бұдан басқа әкімдіктерге дәрілік өсімдіктерді және өсімдіктерден алынатын 
техникалық шикізатты жинауға тыйым салу және оны жою туралы шешім қабылдау 
функциялары беріледі. 

Сондай-ақ заң жобасында жануарлар мен өсімдіктер дүниесі саласындағы 
браконьерлік жөніндегі қылмыстық заңнаманы қатаңдату бойынша, мүлікті тәркілеу және 
шетелдіктерді Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығару түрінде қосымша жаза 
енгізу бөлігіндегі нормалар қамтылады. 

Бұдан басқа қаруды, жануарларды, көлікті қолдана отырып, заңсыз аң аулағаны үшін 
қылмыстық жауапкершілік енгізіледі, сондай-ақ осы қылмыстарды адамдар тобының 
жасауы ауырлататын мән-жайлар деп танылады.  

Құрметті депутаттар! Елбасы еліміздің агроөнеркәсіптік кешені алдына еңбек 
өнімділігін және өңделген өнім экспортын 2,5 есеге ұлғайту міндетін қойған болатын, бұл 
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында көрініс тапты. Алайда мемлекеттік бағдарламаны 
іске асыру үшін қолданыстағы заңнамаға енгізілуі қажет өзгерістер осы заң жобасында 
көзделді. 

Қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру, ветеринариялық және 
фитосанитариялық қауіпсіздік, аграрлық ғылым мен білім беруді дамыту, әкімшілік 
кедергілерді жою бөлігінде және тағы да басқа бағыттарда жоспарланып отырған өзгерістер 
мемлекеттік бағдарламаның жоспарланған нысаналы индикаторларына қол жеткізіп, 
осының нәтижесінде саланың макрокөрсеткіштерін ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Баяндама аяқталды, назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Сапархан Кесікбайұлына сұрақтарыңыз бар ма? Сенатор Әкімов. 
 
ӘКІМОВ Р.Қ. Рақмет, құрметті Дариға Нұрсұлтанқызы.  
Құрметті Сапархан Кесікбайұлы, еліміз тәуелсіздік алғалы жалпы ауыл 

шаруашылығы саласында, оның ішінде ветеринарияға байланысты реформалардың жиі-жиі 
өзгеруі мен жалпы осы сала жұмысының дұрыс ұйымдастырылмауынан және кадр 
мәселелерінің жетіспеушілігі себебінен біздің мемлекетімізде эпизоотиялық жағдай 
қиындап отыр.  

2019 жылдың басынан бастап 9 айдың ішінде республика бойынша бруцеллез 
ауруының 159 ошағы мен аса қауіпті мал ауруларының 89 ошағы тіркелген. Осыған орай 
бүгінгі қарастырылып отырған заң жобасындағы ветеринарияға байланысты енгізіліп 
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отырған өзгерістер осы саланың жұмысын дұрыс жолға қоюға жеткілікті ме және 
эпизоотиялық жағдайды жақсартуға қаншалықты мүмкіндік береді деп ойлайсыз? Рақмет. 

 
ОМАРОВ С.К. Рашит Қайыржанұлы, сұрағыңызға рақмет. Бүгінгі күні 

ветеринариялық жағдайды жақсарту бойынша елімізде көптеген жұмыстар жүріп жатыр. 
Соның арқасында қазіргі кезде сібір жарасы, нодулярный дерматит, өзіңіз айтып кеткен 
бруцеллез бойынша біздің еліміз ол аурулардан таза деген МЭБ-тің берген тұжырымдасы 
бар. Бірақта бүгінгі күні ондай жағдайлар кездеседі, оның негізгі себебі бізде 
ветеринариялық вертикальдың жоқтығы деп есептейміз. Өйткені бүгінгі күні Ауыл 
шаруашылығы министрлігі мемлекеттегі эпизоотиялық жағдайға жауап беретін 
министрлік, бірақ біздің қолымызда ешқандай бақылау-қадағалау жұмыстары жоқ. Біз тек 
қана экспортқа шығатын немесе бізге кіретін өнімді ғана бақылаймыз, ал қалғанының 
барлығы жергілікті жерлерде. Ол жергілікті жерлерде де аудандағы ветеринариялық 
қызметтер облыстық қызметке бағынбайды. Содан кейін бір қайшы келетін жағдай, бұл сол 
облыстағы және аудандағы ветеринариялық қызметтер өздері қызметті атқарады және өзін 
өзі тексереді. Сондықтан біз көп жағдайларды білмей қаламыз. Ауыл шаруашылығы 
министрлігі ретінде біз аурулар шыққаннан кейін оған шара қолдана бастаймыз. Егер бізге 
қадағалау функциясы берілетін болса, жағдай дұрысталады деп ойлаймын.  

Бұл жағдайды дұрыстамасақ болмайды, өйткені қазіргі кезде риск көп. Мысалы, бір 
нодулярный дерматиттен біздің Қазақстанды жауып тастайтын болса, оны біз тек қана 
ендігі жеті жылда қайтарып ала аламыз. Ал жеті жылдың ішінде қайтарып алу деген жеті 
жылдың ішінде бізде еттің, малдың экспорты тоқтап қалады деген сөз. Сондықтан 
вертикальды қайтарып алатын болсақ, жағдайды қалыпқа келтіретінімізге сенімдімін. 
Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Сенатор Мұқашев Төлеубек Төлеуұлы. 
 
 
МҰҚАШЕВ Т.Т. Уважаемая Дарига Нурсултановна! Уважаемые коллеги! Я хотел 

бы обозначить ряд вопросов Сапархану Кесикбаевичу.  
В ходе моих поездок неоднократно поднимаются вопросы, связанные с таким 

опасным и неизлечимым заболеванием фруктовых деревьев, как бактериальный ожог, в 
результате которого уже сейчас на всей территории Казахстана поражены все фруктовые 
деревья.  

Люди несут материальные, морально-нравственные потери, уничтожается 
фруктовая отрасль страны. Уже исчезли такие виды фруктов, как урюк, персик, слива, 
черешня, вишня, груша, а также все сорта яблонь. А если где-то и есть, то они все 
зараженные.  

Способ борьбы с этим заболеванием, по словам Министерства сельского хозяйства, 
только один – выкорчевывание всех фруктовых деревьев и сжигание, в том числе земли, и 
установление карантина на три-пять лет. Только после этого можно, в лучшем случае, 
сажать эти деревья.  
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Предложенное государством субсидирование на возведение новых садов не решает 
данной проблемы, не компенсирует ущерба, нанесенного собственникам и производителям, 
окружающей среде.  

Вы знаете, для того чтобы фруктовое дерево принесло плоды, требуется семь-восемь 
лет. А это значит, что для их восстановления, в лучшем случае, потребуется не один десяток 
лет, а при нынешнем отношении мы можем потерять навсегда. 

Не верится словам представителей Министерства сельского хозяйства о том, что 
плоды таких зараженных деревьев безвредны для людей. Как они могут быть безвредными, 
если бактерия, вызывающая бактериальный ожог, питается соками деревьев? Где 
доказательства их безвредности? Задумайтесь, какие могут быть последствия для здоровья 
населения, если не сейчас, то в ближайшие три–десять лет! Не получим ли мы всплеск 
неизлечимых заболеваний в ближайшем будущем? 

В связи с этим у меня вопрос: проводятся ли исследования по изучению данной 
проблемы?  

Как отмечают эксперты, данное заболевание было завезено к нам импортным 
посадочным материалом из стран, где имелись его очаги. Разработана ли у нас система 
защитных мероприятий по недопущению аналогичных ситуаций? А если есть, то какова 
эффективность?  

Учитывая масштабность данной проблемы, почему в средствах массовой 
информации не освещается о неизлечимости данного заболевания, бесполезности борьбы с 
ним в настоящее время, чтобы непросвещенные садоводы не тратили впустую время и 
средства на посадки и развитие своих садов? 

Еще один важный вопрос, с решением которого мы уже, боюсь, опоздали. Все мы 
знаем, в каждой местности имелась своя особая, отечественная, районированная 
сельскохозяйственная продукция, свой картофель, свои особенные травы, огурцы, 
помидоры, каждый со своим специфическим вкусом и качеством. Каждый из регионов 
славился своим особенным продуктом: Алматинская область – органическими яблоками, 
Кызылординская область – своими дынями и арбузами, каждый из них с уникальным, 
неповторимым вкусом. К сожалению, за последние десятилетия эти качества постепенно 
пропадают, их уже заменили семенами «резиновых» фруктов и овощей без вкуса и запаха, 
то есть ГМО. Все отечественные семена через базары, рынки заменили искусственными 
семенами из-за рубежа. 

Что делается вами для восстановления и сохранения семян этих уникальных фруктов 
и ягод? 

И третий вопрос. В последнее время все чаще отмечаются массовая гибель животных 
от различных заболеваний, массовое отравление рыб пестицидами и их вымирание от 
неизвестных заболеваний. Что делается вами для повышения эффективности проводимых 
природоохранных мероприятий? Возмещается ли нанесенный ущерб в таких случаях? Нет 
ли в этих вопросах преднамеренного нанесения ущерба нашей экологии, флоре и фауне? 

И еще один момент. По данным статистики, доля сельского хозяйства в ВВП страны 
с каждым годом снижается. Так, если в 2015 и 2016 годах данный показатель составлял, 
соответственно, 4,8 процента и 4,6 процента, то начиная с 2017 года этот показатель не 
поднимается выше показателя 4,3 процента. 
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Перерабатывающая промышленность в стране вообще в удручающем положении. К 
примеру, мясо перерабатывается только на 24 процента от общего объема производства, 
молоко – на 30 процентов, зерно – на 27 процентов, а овощи и фрукты – всего лишь на  
7 процентов. О каком увеличении экспорта мы можем говорить?! 

На мой взгляд, причиной сложившейся тенденции является отсутствие 
преемственности при частой смене руководства уполномоченного органа, что оказывает 
негативное влияние, в том числе и на ход исполнения программ. 

Ведется ли вами анализ принимаемых решений на предмет правильности 
обоснований и экономических прогнозов? Спасибо.  

 
ОМАРОВ С.К. Спасибо за вопросы, Тулеубек Тулеуович. 
По первому вопросу касательно ожога плодовых деревьев. Действительно, на 

сегодняшний день это очень серьезный вопрос. Нет лечения от этой болезни, деревья нужно 
выкорчевывать, сжигать, закапывать. На этой территории объявляется карантин на три-пять 
лет.  

Мы самостоятельно изучили опыт всех стран, пришли к мнению, что на 
сегодняшний день нет другого решения этого вопроса. В то же время мы сейчас проводим 
переговоры с Мичиганским институтом. На днях приедут ученые, которые будут изучать 
именно южные регионы Казахстана по этой болезни.  

По профилактике. Она есть, идет обработка серебром, но на сегодняшний день 
должного эффекта мы не видим. Поэтому сейчас совместно с американским институтом 
будем проводить обследование. Надеемся, что они предложат нам какой-нибудь выход.  

По возмещению затрат. На сегодняшний день государство возмещает до  
50 процентов стоимости посадочного материала.  

По ГМО. Как вы знаете, на сегодняшний день нашим законодательством запрещено 
применение ГМО. 

По семенам. Наши сортоиспытательные хозяйства и государственные предприятия 
контролируют завоз и применение семян. Наши сельхозтоваропроизводители на 
сегодняшний день уже понимают необходимость применения хороших семян. Я думаю, что 
если даже используются завозимые семена, то это только в личных подворьях, частных 
хозяйствах.  

По природоохранным мероприятиям. В своем докладе я сказал, что мы 
ограничиваем применение пестицидов и удобрений в водоохранных зонах, близ 
водоисточников.  

Я думаю, что представители Министерства экологии, геологии и природных 
ресурсов скажут об этом более подробно.  

По ВВП страны. Показатель валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году 
составил 3,3 триллиона тенге, на сегодняшний день составляет 4,2 триллиона тенге. 
Понятно, та сумма, о которой Вы сказали, 4,7 триллиона тенге, маленькая. Мы принимаем 
все меры, чтобы ВВП увеличился.  

По переработке. Я согласен, что на сегодняшний день переработка хромает. 
Мясоперерабатывающие предприятия на сегодняшний день загружены на 40 процентов, 
другие предприятия тоже не превышают 50 процентов загрузки. 
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Поэтому мы принимаем стимулирующие меры по каждому направлению. Например, 
мы рассматриваем возможность субсидирования доставки скота до 
мясоперерабатывающих предприятий. Крестьянин не получит субсидии, если у него не 
будет забоя именно на мясоперерабатывающем предприятии.  

Вы знаете, что на сегодняшний день у многих мясоперерабатывающих предприятий 
оборудование устаревшее. Сейчас предусмотрели инвестиционное субсидирование на 
модернизацию перерабатывающих предприятий.  

В таких направлениях государственная поддержка есть. Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Сапархан Кесикбаевич, сколько при Министерстве сельского хозяйства 

научно-исследовательских институтов?  
 
ОМАРОВ С.К. Было 37 научно-исследовательских институтов, но в прошлом году 

провели реструктуризацию и сократили до 13. 
  
ТӨРАҒА. Все эти вопросы, которые поднимают коллеги, актуальны на протяжении 

долгих лет. До этого, как Вы говорите, было 37 научно-исследовательских институтов. Чем 
они заняты сегодня, какие-то задачи министерство перед ними ставит? Они помогают вам 
находить ответы на эти вопросы как ученые? Улучшили ли они наши семена, улучшили ли 
они в целом породы скота или дают какие-то рекомендации, как улучшить почву? Что они 
изобрели за все эти годы?  

 
ОМАРОВ С.К. Дарига Нурсултановна, да, есть такая проблема. Раньше эти научно-

исследовательские институты финансировались через программно-целевое 
финансирование, и они сами определяли тематику. Какая тематика им нужна, такую 
тематику и выбирали. Поэтому от этой тематики пользы было мало.  

В прошлом году, когда пересматривали работу научно-исследовательских 
институтов, внесли изменение, что тематика теперь будет предлагаться бизнесом. Какую 
тематику даст бизнес, только по ним…  

 
ТӨРАҒА. Когда-то все отраслевые научные институты подчинялись Министерству 

образования и науки. Потом все министерства сказали: мы не можем развивать нашу науку, 
потому что наука нам не подчиняется. Отдайте нам, начнется расцвет науки, в том числе и 
в сельском хозяйстве. Депутаты поддержали (я тогда в Мажилисе работала), мы передали. 
Прошло, наверное, семь-восемь лет, а воз и ныне там.  

Теперь Министерство образования и науки снова говорит: мы не можем влиять на 
научные изыскания, в целом поднимать качество науки в отраслевых научных институтах, 
потому что они нам не подчиняются. Что будем делать дальше, куда перекидывать? 

 
ОМАРОВ С.К. Дарига Нурсултановна, я считаю, что научно-исследовательские 

институты должны оставаться при министерствах. Да, есть проблемы в этом направлении. 
Например, отсутствует четко отработанная схема коммерциализации результатов научных 
работ. Есть проблема выбора тем. Все это нужно пересмотреть с учетом задач 
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Министерства сельского хозяйства. Много работы здесь проводится. Если позволите, мы 
могли бы на площадке… 

 
ТӨРАҒА. Мы еще хотели бы услышать, как вы смотрите на проблему 

преемственности политики, которую избирает и утверждает министерство.  
 
ОМАРОВ С.К. Согласен. Поэтому с первых дней моей работы я перед собой 

поставил задачу, что менять в программе ничего не будем. Есть разработанная 
Государственная программа развития, мы будем работать только над тем, чтобы 
реализовать и улучшить.  

На сегодняшний день никаких изменений мы не ввели в программу. Есть улучшение, 
это только с подачи бизнеса, по результатам обсуждения этих изменений с бизнесом.  

 
ТӨРАҒА. Ежегодно увеличивается финансирование на агропромышленный 

комплекс, мы все этому свидетели, все больше денег даем, все щедрее наши субсидии, 
помощь идет через многие государственные программы. А почему доля сельского 
хозяйства снижается в ВВП – вот это большая загадка. Получается, чем больше денег 
даешь, тем хуже. Такой принцип?  

 
ОМАРОВ С.К. За последние три года, то есть с 2016 года, объем поддержки 

сельского хозяйства увеличился на 25 процентов. За это время валовая продукция сельского 
хозяйства увеличилась на 32 процента. Поэтому отдача есть.  

 
ТӨРАҒА. Если бы мы это почувствовали еще в ценах на прилавке, было бы здорово.  
Мұрат Бақтиярұлы, сіздің сұрағыңыз.  
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет, құрметті Төраға.  
Сапархан Кесікбайұлы, осы заң жобасына тікелей қатысы болмаса да жанама қатысы 

бар екі сұраққа жауап алғым келіп отыр.  
Бірінші сұрақ. 2013 – 2014 жылдары екінші деңгейдегі банктерді қорландыру 

арқылы ауыл шаруашылығы өндіріс кешенін несиелеуге 323 миллиард теңге ақша бөлдік. 
Осы қаржының 84 процентін үш компания: «Әліби» компаниясы, «Иволга-Холдинг» ЖШС 
және «ҚазЭкспортАстық» холдингі» АҚ алды.  

Өкінішке қарай осы күнге дейін доллармен алған несиенің 65 пайызы, теңгемен 
алған несиенің 39 пайызы қайтарылған жоқ. Осы компаниялардың алды қазір банкрот 
болды.  

Осыған байланысты сұрақ: осындай қомақты қаржыны қайтаруға байланысты 
қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр?  

Екінші сұрақ. 2011 жылы «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Қазақстан 
Республикасы мүйізді ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту жобасын жасады. 
Осы презентацияға біз де сол кезде қатыстық.  

Осы жоба бойынша ет экспортын 2016 жылы 60 мың тоннаға, 2020 жылы 180 мың 
тоннаға жеткіземіз деген мақсат қойды. Ол үшін бюджеттен миллиардтаған теңге қаржы 
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бөлініп, асыл тұқымды ірі қара малды біз сол кезде самолетпен тасыдық. Енді статистикаға 
жүгінсек, 2016 жылы 60 мың тонна ет түгіл 6 мың тонна етті де экспорттай алмадық. Ет 
экспорттамақ түгіл онымен өз халқымызды қамту қазір мәселе болуда. Статистикаға 
жүгінсек, 2017 жылы 120 мың тонна, 2018 жылы 197 мың тонна етті біз импорттадық.  

Осыған байланысты сұрақ: елімізде ет өндірісін толыққанды жолға қою үшін 
министрлік тарапынан қандай жұмыстар жасалып жатыр? Рақмет. 

 
ОМАРОВ С.К. Сұрағыңызға рақмет.  
Бірінші сұраққа айтар болсақ, бұл кезінде ауыл шаруашылығында қиыншылыққа 

ұшыраған қожалықтарды сауықтыру программасы жүзеге асырылған. 5 миллиард қарызы 
бар 404 қожалық осы программаға қатысқан, соның ішінде жаңа өзіңіз атап өткен үлкен 
проблемалық холдингтер де болған. Бұл бағдарлама бойынша берілген. Сол 500 миллиард 
теңге қарыздың ішінде 333 миллиард теңгесі «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» 
акциоенрлік қоғамының алдындағы қарызы.  

Осы қожалықтардың жағдайын түзету мақсатында олардың алған кредиттерінің 
пайыздық көлеміне субсидия жасаған, теңгеде 7 пайызға дейін, шетелдік валютада  
5 пайызға дейін.  

Соның арқасында бүгінгі күні 141 қожалық өзінің жұмысын жалғастырып жатыр. 
Негізі бұл қожалықтар банкрот болады деп есептелген болатын. 141-і қазір жұмыс істеп 
жатыр, 68-і кезінде жетістіктерге қол жеткіземіз деп өздеріне міндет алған болатын. Егер 
қателеспесем, 61-і бұл бағдарламаны орындай алмай, шығып кетті.  

Ал енді үлкен проблемалық холдингтерге келетін болсақ, оның ішінде айта кететіні 
«Иволга-Холдинг» ЖШС (ең үлкені). Қазіргі кезде оған жаңадан инвестор кірді, былтырғы 
жылдан бері «Олжа» деген компания кірген. Олар сол «Иволга-Холдинг» ЖШС жерінде 
жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күні толығымен барлық жерлер игерілген.  

Екінші «ҚазЭкспортАстық» холдингі» акционерлік қоғамы. Олардың бүгінгі күні 
қаржылық ахуалы жақсы. Олар өз жерлерінде астық егіп, қазір қабылдап жатыр. Оның 
ішінде бұлар май дақылдарын көбейтіп жатыр. Биылғы жылы бірінші рет сол 
«ҚазЭкспортАстық» холдингі» акционерлік қоғамының жерлерінде «Солтүстік соя» 
программасын министрлікпен, «ҚазАгро» акционерлік қоғамымен бірге солардың жерінде 
жүргізіп жатырмыз.  

Үшінші «Әліби» агрохолдингі. Оның жағдайы өте нашар болды. Қанша көмек 
бергенмен ары қарай жүрмегеннен кейін биылғы жылғы көктемде жерлерінің барлығын 44 
жаңа инвесторға таратып берді. Жаңадан келген инвесторлардың барлығы сол «Әліби» 
агрохолдингі қожалықтарының айналасында жұмыс істегісі келіп отырған қожалықтарға 
таратылып берілді. Біз олардың қазіргі жұмысын сырттай қадағалап отырмыз. Егістік өз 
уақытында өтті. Қазір егін жинау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мен сол бағдарламаның 
пайдасы болды деп ойлаймын.  

Ол жерде субсидияға, егер қателеспесем, 79 миллион теңге жолданды. Қалған 
артылған ақшаларды біз қазір басқа бағыттағы субсидияларға, инвестициялық 
субсидияларға, мал басын көбейтуге арналған субсидияларға қолданып жатырмыз. 

Ет экспорты бойынша. 60 мың тонна бойынша маған жауап беру кішкене қиындау. 
Бұл енді қанша жылдан бері келе жатқан әңгіме. Қазір мал өнімін өндіру мәселесі бойынша 
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жұмыс жасап жатырмыз. Бұл бағдарлама бойынша бөлек бағдарлама жасалған. Биылғы 
жылғы статистиканың көрсетуі бойынша еттің экспорты 30 мың тоннаны құрады. Бірақ бұл 
30 мың тонна жаңағы кетіп жатқан тірі малды есептегеннің өзінде.  

Бұл жерде жұмыс істеу үшін бізге шетелдік инвесторлар керек. Қазіргі кезде біз 
америкалық әлемге әйгілі үлкен компаниямен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Егер олар кіретін 
болса, біздегі жұмысты азық-түліктен (жем) бастайды, суармалы жерлерді жасайды, 
откормплощадкалар жасайды. Сонымен кооперативтік түрде жасаймыз.  

Біздің есебіміз бойынша егер осы екі компания бізге кіретін болса, жылдық 
әлеуетіміз 45 мың тоннаны құрайды деп үміттеніп отырмыз.  

 
ТӨРАҒА. Құдай қаласа.  
Сенатор Еңсегенов.  
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Рақмет, Дариға Нұрсұлтанқызы.  
Құрметті Сапархан Кесікбайұлы! Шын мәнінде, заң жобасы өте күрделі. Ол енді 

шаруашылық жүргізудің кең, ауқымды мәселелерін қамтиды. Әрине, бұл өзгерістер қажет, 
біз оны түсінеміз. Менің сұрақтарым және сіздің пікіріңізді, ойыңызды білгім келетін 
кейбір мәселелер бар.  

Біріншіден, ветеринария саласына қатысты көптеген өзгерістер енгізілген. Өзіңіз 
білесіз, қазіргі кезде аудандарда ветеринарияға қатысты үш құрылым жұмыс жасайды: 
жергілікті, аудандық ветеринария бөлімі және сол ауданның ветеринариялық бөліміне 
қарайтын ветеринарлық станция және министрлікке қарайтын аудандық ветеринарлық 
қадағалау инспекциясы. Енді заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес 11-бапты оқып шығайын: 
«Алдағы уақытта облыстық атқарушы органдар құратын аудандарда ветеринарлық 
пункттер ғана қалады. Бұл ветеринарлық пункттердің жалпы штаттық құрылымы, оның 
жұмыс істеуі қазіргі аудандық бөлімдермен салыстырғанда қаншалықты тиімді? Бұл 
жағдайды нашарлатып жібермей ме? Ветеринарлық станциялар кімге қарайды?  

Екіншіден, Су кодексіне көптеген өзгерістер енгізілген. Әрине, соңғы өзгерістерге 
сәйкес енді Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне қарайтын шығар. 
Бірақ сіз баяндамашы болғасын сұрақ қойғым келеді.  

Бізде су тапшы. Судың негізгі көзі – бұлақтар. Бірақ Қазақстанда Кеңес Одағы 
кезінде де, қазіргі заманда да бұлақпен айналысатын бірде-бір мемлекеттік орган жоқ. Бұл 
туралы 2016 жылы мен Үкімет Басшысына депутаттық сұрау жолдағанмын. Шын мәнінде, 
оның жоқ екені мойындалды, бірақ бұндай орган біздің көршілес Ресей Федерациясында, 
басқа мемлекеттерде бар. 

Маған 2016 жылы берген Үкімет Басшысының жауабында 2018 жылдың аяғында 
мемлекеттік су кадастры картасы жасалады, оған 208 миллион теңге ақша бөлінді деп 
жазған болатын. Сол уақытта осы бұлақ мәселесі мен анықтамасы анықталып, оған 
жауапты мемлекеттік орган белгіленеді делінген. Осы мәселеге орай сіздің пікіріңіз?  

Осы заң жобасында бұлар жоқ. Су, бұлақ мәселесімен айналысатын мемлекеттік 
орган болу керек. Сіздің ойыңыз?  

Үшінші. Жергілікті жерде шаруашылыққа көмек көрсетуге бағытталған қаржылық 
ұйымның бірі – кредиттік серіктестіктер. Осы кредиттік серіктестіктерге қатысты заңға 
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өзгеріс енгізілгендігі туралы өзіңіз айттыңыз, бұл енді заңның 8, 9, 10-баптарындағы 
жиналыс өткізу мәселесіне арналған. Бірақ осы серіктестіктердің қызметіне үлкен кедергі 
келтіріп отырған бір мәселе бар, ол заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдары 
мен өкілдіктерін есептік тіркеу туралы заңның 11-бабының 5 және  
6-тармақтары.  

Аталған заңның 5-тармағында егер де қатысушының куәлігі жарамсыз деп танылса, 
ол кредиттік серіктестік жұмысына қатыса алмайды. Ал өмірде, мысалы, серіктестікке 
қатысушы қаржы жылы біткенге шейін қайтыс болса, оның мұрагерлік құқы ашылғанша 
алты ай күту керек. Бұл серіктестіктің жұмысына үлкен кедергі келтіріп тұр.  

Серіктестікке қатысушының сот орындаушысы қойған талаптары болатын болса, 
бұл мәселеде, қаржыландыру мәселесінде, басқа мүше қабылдау мәселесінде олардың қолы 
байлаулы. Бұл туралы бірнеше жерде кездескен кезде айтылып жүр. Осы мәселелерді 
шешу, заңға тиісті өзгерістер енгізу қажеттілігі жөнінде сіздің пікіріңізді білгім келеді. 
Рақмет.  

 
ОМАРОВ С.К. Рақмет сұрағыңызға.  
Жаңа алдында өзіңіз айтып кеткен ветеринарлық станциялар бойынша айтатын 

болсақ, бұл жерде сіздің айтқаныңыз дұрыс. Бізде қазір үш-төрт жақты ветеринариямен 
айналысатын мекемелер бар. Енді біздің қазір мына заңға кіргізіп отырған өзгерісіміз – сол 
ветеринариялық қызметтің барлығын бір жерге бағындыру.  

Бұрынғы кезде облысқа район бағынбайтын, облыс Минсельхозға бағынбайтын. 
Енді біздің қазіргі қарауымыз бойынша аудандық, басқа да қызметтердің бәрі облыстық 
ветеринарияға бағынатын болады. Оның бағыныштылығы сол күйінше қалады.  

Егер рұқсат берсеңіз, Гүлмира Сұлтанбайқызы жалғастырады.  
 
ТӨРАҒА. Пожалуйста, Гульмира Султанбаевна.  
 
ИСАЕВА Г.С. Уважаемые депутаты, в настоящее время в ветеринарной службе 

Казахстана в целом работают 15,5 тысячи сотрудников, из них в ветеринарной службе 
Министерства сельского хозяйства около 5 тысяч, все остальные работают в местных 
исполнительных органах.  

В данном законопроекте через поправки мы стараемся не только путем возврата 
контрольно-надзорных функций вернуть и выстроить вертикаль в контрольно-надзорной 
службе, но и создать вертикаль на уровне местных исполнительных органов по 
реализационным мероприятиям.  

Так, в настоящее время управления ветеринарии на уровне области, отделы 
ветеринарии на уровне района, а также ветеринарные станции и ветеринарные пункты 
между собой не взаимосвязаны. Районная структура ветеринарии работает напрямую с 
ветеринарными станциями и ветеринарными пунктами, а областные управления 
занимаются только формированием бюджета.  

Выстраивание вертикали позволит обеспечить:  
1) четкое планирование;  
2) формирование бюджета; 
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3) реализацию ветеринарных мероприятий в 203 ветеринарных станциях и 2328 
ветеринарных пунктах.  

Сейчас перед нами стоит задача – увеличить объемы заработной платы 13667 
сотрудникам, которые работают в данных коммунальных государственных предприятиях. 
На сегодняшний день заработная плата в среднем в этих пунктах и станциях составляет для 
ветеринарных сотрудников со средним образованием 85 тысяч тенге, с высшим 
образованием – 92 тысячи тенге. Но через поправки в этот закон мы уточняем, что данные 
организации могут оказывать платные услуги по лечению животных, помимо исполнения 
обязательств в соответствии с Законом «О ветеринарии» по особо опасным болезням 
животных.  

Мы рассчитываем, что это позволит коммунальным государственным предприятиям 
внести изменения в устав и через оказание платных услуг увеличить объем заработной 
платы сотрудникам, работающим в этих организациях. Спасибо.  

 
ОМАРОВ С.К. Сәрсенбай Құрманұлы, екінші сұрақ бұлақтар мәселесі жөнінде. Осы 

жылы біз сізбен кездескенбіз, балық мәселесін талқыладық, сол кезде бұлақтар мәселесі де 
көтерілген. Мен ол кезде министр ретінде бұл мәселені қолдаған болатынмын. Бірақ енді 
жаңа министрлік болғандықтан жұмысты бастап үлгермедік. Мен өзім Ауыл шаруашылығы 
министрі ретінде бұл сұрақты қолдаймын, бірақ жаңа министрлік өз пікірін айтатын шығар.  

Кредиттік серіктестіктер бойынша айта кетейін. Елімізде 212 кредиттік серіктестік 
бар. Олардың 100-і бір-бірімен бірігіп, белгілі шетелдік компанияны жалдап, еліміздегі 
кредиттік серіктестердің жұмысына анализ жасап, соның арқасында заңға кіргізетін 
өзгерістерді айтқан болатын. Шынын айтсақ, заңға кіргізген өзгерістердің барлығы 
кредиттік серіктестіктердің өздерінің берген өзгерістері.  

Бірақ сіз көтеріп отырған мәселе бұл жерге кірмей қалыпты. Қарсы болмасаңыз, 
екінші оқылымға дейін сізбен жұмыс істейік.  

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының Орынбасары 

Б.Ә. БЕКНАЗАРОВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Құрметті әріптестер, айтатын бір мәселе бар. Біздің 

Аграрлық мәселелер комитетіне келесі жолы екінші оқылымға міндетті түрде Экология 
министрлігінің жауапты өкілін шақырту қажет. Өйткені бүгін қойылатын сұрақ бойынша 
олардан ешкім қатысып отырған жоқ. Сол мәселені тізімге қосыңыздар.  

 
ОМАРОВ С.Қ. Кешірім өтінемін, вице-министр қатысып отыр. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Онда аты-жөніңізді айтып, осы су мәселесіне қатысты не 

айта аласыз, өзіңіздің жауабыңызды берсеңіз.  
 
ПІРІМҚҰЛОВ А.Ә. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов 

Примкулов Ахметжан.  
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Құрметті депутаттар, бұлақ мәселелерімен айналысу туралы сұрақ бойынша. Бүгінгі 
күні бұл сұрақ министрліктің немесе Су комитетінің құзыретіне тікелей кірмейді. Бұл 
мәселемен бүгінгі күні министрлік айналысып жатқан жоқ. Бірақ екінші оқылымға дейін 
бұл мәселені Сәрсенбай Құрманұлымен бірге қосымша қарап, жазбаша түрде жауабын 
береміз. Рақмет.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет.  
Сұрақ қою үшін сөз сенатор Еділ Құламқадырұлы Мамытбековке беріледі.  
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. У меня вопросы к Сапархану Кесикбаевичу.  
В целом данный законопроект я поддерживаю. Законопроект также направлен на 

решение стратегических задач в сфере АПК, которые предусмотрены Стратегическим 
планом развития страны до 2025 года и стратегическим планом Министерства сельского 
хозяйства по линии системы государственного планирования.  

Первый вопрос. Просчитаны ли вами потенциальные риски и вызовы АПК в 
условиях постоянного сохранения разрозненности стратегических документов, отсутствия 
четкой взаимосвязи между стратегическим, экономическим и бюджетным планированием? 
Проводился ли анализ регуляторного воздействия в случае принятия данного 
законопроекта?  

Второй вопрос. За счет республиканского бюджета на развитие АПК было 
направлено 300 миллиардов тенге за три года (по 100 миллиардов тенге ежегодно). Эти 
средства направлены на увеличение объемов субсидирования АПК через увеличение 
уставного капитала АО «КазАгро».  

Вопрос об эффективности расходования этих средств: каким образом они будут 
распределены грамотно и эффективно, если накопленный убыток у холдинга «КазАгро», 
подтвержденный аудиторской компанией «Ernst & Young», на начало 2019 года составил 
399,1 миллиарда тенге? 

Третий вопрос. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на 
расширенном заседании Правительства поручил принять кардинальные меры в отношении 
АО «КазАгро», а также разработать методику оценки социально-экономического эффекта 
от деятельности квазигосударственного сектора. Какие меры будут приняты или уже 
приняты по решению актуальных проблем АО «КазАгро», что делается в этом 
направлении? Спасибо.  

 
ОМАРОВ С.К. Спасибо за вопросы.  
По проведению анализа стратегических документов Министерства сельского 

хозяйства. Когда составляли анализ стратегических документов, я думаю, все риски 
просчитывали.  

Я как первый руководитель, который назначен недавно, для понимания ситуации на 
сегодняшний день… В Министерстве сельского хозяйства создана аналитическая группа, в 
которую входят представители бизнеса и других государственных органов, которые сейчас 
проводят анализ стратегических документов. Я думаю, что к концу октября на руках мы 
будем иметь документ. Если пожелаете, то мы можем вам его показать.  
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По долгу АО «КазАгро», по деньгам, которые направляются данному холдингу. На 
сегодняшний день ни для кого не секрет, что АО «КазАгро» имеет долг. Деньги, которые 
направляются для поддержания сельского хозяйства, не будут идти на закрытие долгов АО 
«КазАгро». Эти деньги сразу уходят в дочерние предприятия АО «КазАгро», это Аграрная 
кредитная корпорация, Фонд финансовой поддержки, «КазАгроФинанс», через них 
кредитуются товаропроизводители.  

По закрытию долгов АО «КазАгро». На сегодняшний день мы проводим 
реформирование системы АО «КазАгро». Если раньше в составе АО «КазАгро» было семь 
дочерних предприятий, то по итогам анализа три дочерних предприятия мы закрываем, то 
есть два предприятия закрываем, а одно предприятие «КазАгроГарант» будем сливать с 
Аграрной кредитной корпорацией, потому что идет дублирование функций.  

По итогам реформации будет сокращен центральный штат АО «КазАгро». Мы 
планируем сократить 1100 сотрудников. За счет этого мы добьемся экономии средств в 
сумме 3,2 миллиарда тенге.  

В каждой области есть представительства каждого дочернего предприятия, у 
«КазАгроФинанс», Аграрной кредитной корпорации, Фонда финансовой поддержки есть. 
Мы хотим все это объединить в одном месте, чтобы было по принципу единого окна. Это 
нам даст возможность… 

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сапархан Кесикбаевич, мне представляется, что настоящий 

разбор по АО «КазАгро» еще впереди.  
Ответьте еще на вопрос об эффективности расходования средств.  
 
ОМАРОВ С.К. Мы сейчас разрабатываем правила эффективности использования 

субсидий. Они будут разработаны до конца этого года. До этого момента мне как Министру 
сельского хозяйства сложно ответить на этот вопрос.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Басқа сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сапархан Кесікбайұлы, рақмет.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 

ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Дүйсенғазы Мағауияұлы Мусинге 
беріледі.  

 
МУСИН Д.М. Құрметті Бектас Әбдіханұлы, құрметті әріптестер мен 

шақырылғандар! Күн тәртібіне ұсынылып отырған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасының негізгі мақсаттарын Ауыл шаруашылығы 
министрі Омаров Сапархан Кесікбайұлы жан-жақты баяндап берді. 

2018 жылғы 1 қыркүйекте алтыншы шақырылымдағы Қазақстан Республикасы 
Парламентінің төртінші сессиясының ашылуында Елбасы – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
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агроөнеркәсіп кешені саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру қажеттілігін ерекше атап 
өткен болатын.  

Бұл ретте ауыл шаруашылығын сақтандыру, аграрлық қолхаттарды енгізу, кредиттік 
серіктестіктерді дамыту, сондай-ақ, ветеринария мен фитосанитария салаларындағы 
бақылау жүйесін жетілдіру мәселелеріне ерекше назар аударуды тапсырды.  

Өздеріңізге мәлім, еліміздің Еуразиялық экономикалық одаққа және Дүниежүзілік 
сауда ұйымына мүшелігі мүмкіндіктермен қатар ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекеге 
қабілеттілігіне жоғары талаптар қояды.  

Осыған байланысты ел экономикасының негізгі секторы – агроөнеркәсіптік кешенді 
мемлекеттік реттеудің рөлі өте маңызды. Сондықтан заң жобасымен бұл саладағы 
мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыруға және «Қазақстан Республикасының 
агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған» мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыруға бағытталған қолданыстағы 13 кодекске және 29 заңға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген. 

Құрметті әріптестер! Биылғы жылғы Қазақстан Республикасы Парламенті 
Палаталарының бірлескен отырысында Мемлекет басшысы «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауында біздің 
негізгі ресурсымыз ауыл шаруашылығы әлеуетінің толық пайдаланылмай отырғанына, 
әлемде үлкен сұранысқа ие органикалық және экологиялық таза өнім өндіру үшін зор 
мүмкіндіктер барын, сондай-ақ суармалы жер көлемін ұлғайту және тағы да басқа 
агроөнеркәсіптік кешеніндегі өзекті мәселелерге назар аудара отырып, Үкіметке нақты 
нәтижеге қол жеткізуді міндеттеді. 

Осы орайда бүгінгі қарастырылып отырған заң жобасының мақсаты айқын, маңызы 
ерекше. 

Заң жобасына ұсынылатын өзгерістер мен толықтырулар ауыл шаруашылығын 
қаржыландырудың қолжетімділігі, фитосанитариялық және ветеринариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, ветеринария, аграрлық ғылымды дамыту, әкімшілік кедергілерді жою, елді 
сумен қамтамасыз ету, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтау және дамыту жөніндегі 
жаңа нормаларды енгізуді көздейді.  

Сонымен қатар орман және су шаруашылығын, ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды дамыту бойынша өзгерістер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасын Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес 
келтіруге бағытталған өзгерістер қарастырылған.  

Бұған қоса агроөнеркәсіп кешенінде ерікті сақтандыруға көшу, жер ресурстарын, 
әсіресе ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану, ауыл 
шаруашылығы саласындағы кадр даярлау жүйесін жетілдіру ұсынылған. 

Заң жобасында көзделіп отырған өзгерістер заңнамалық базаны жетілдіре отырып, 
еңбек өнімділігін еселеуге, сондай-ақ өңделген өнім экспортын ұлғайту арқылы 
агроөнеркәсіп кешені саласының бәсекеге қабілеттігін арттыруға қолайлы мүмкіндіктер 
қалыптастыруы күтілуде. 

Құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң жобасының негізгі мақсаты – 2017–2021 
жылдарға арналған, 2018 жылы өзектендіріліп қайта бекітілген мемлекеттік бағдарламаны 
іске асыру десек, оның орындалу мерзімінің аяқталуына алдымыздағы екі жыл ғана қалды. 
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Осыған байланысты бағдарламада көзделген кейбір мақсатты индикаторлардың 
уақытында сапалы орындалуы туралы сұрақтар туындауы орынды. 

Бұл ретте Ауыл шаруашылығының басты міндеті осы заңның жүзеге асырылуын 
қамтамасыз етуге бағытталатын құқықтық-нормативтік актілердің дер кезінде қабылдануы 
және олардың тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. 

Сонымен қатар «ҚазАгро» акционерлік қоғамының жұмыс тиімділігін арттыру, 
агроөнеркәсіп кешеніне кадр даярлау, әсіресе ветеринария саласы бойынша түбегейлі 
шешуді қажет ететін мәселелер баршылық. 

Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорттық әлуетін ұлғайту мақсатында 
оларды өңдеу, тиісті зертханалар жүйесін реттеу және де органикалық өнім өндіруші 
кәсіпорындарға нақты мемлекеттік қолдау шаралары туралы келешекте заң жобаларын 
енгізу қажет. 

Бүгінгі күні агроөнеркәсіп кешені секторында заманауи агротехнология мен 
инновация енгізу, тиімді шетелдік технология трансферттерін жергілікті жерге бейімдеу 
арқылы енгізу сияқты өзекті мәселелерді шешу барысында Ауыл шаруашылығы 
министрлігі үйлестіру жұмыстарына баса назар аударуы керек.  

Құрметті әріптестер! Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасының 
тұжырымдамасы бойынша ескертпелер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Заң жобасын талқылау барысында жұмыс тобының 8 отырысы, ағымдағы жылдың 
23 қыркүйегінде комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді. Онда уәкілетті мемлекеттік 
органдар, үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің, ғалымдар мен сарапшылардың, сондай-ақ 
басқа да мүдделі тараптардың қатысуымен заң жобасы жан-жақты қаралып, талқыланды. 

Жоғарыда баяндалғандарды ескере келе Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 
және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Сенат Регламентінің 58-тармағын басшылыққа 
ала отырып, Парламент Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдауды ұсынады. Рақмет.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сенатор Мусинге сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сұрақтарыңыз болмаса, онда мәселені талқылауға көшеміз.  
Сөз сенатор Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі. Тыңдап отырмыз сізді.  
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Құрметті Бектас Әбдіханұлы, құрметті әріптестер мен 

қатысушылар! Бүгін қаралып отырған заң жобасында Елбасы мен Мемлекет басшысы 
агроөнеркәсіп кешенінің алдына қойған мақсаттарының орындалуы көрініс тауып, дәйекті 
әлеуметтік-экономикалық даму үшін өз ықпалын тигізеді де сенемін.  

Бұл заң жобасында ауыл шаруашылығында сақтандыру, ветеринария саласында 
бақылау жүйесін жетілдіру, сондай-ақ кредиттік серіктестіктерді дамыту секілді көптеген 
мәселелер қамтылған.  
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Жергілікті кредиттік серіктестіктер ауыл шаруашылығы саласын қаржыландырып 
отырған қаржы институттарының бірден бірі деп айтуға болады. Осындай маңызды 
қаржыландыру институтының жұмысына өзгерістер енгізу шаруа қожалықтарының 
қаржыландыруына өз септігін тигізеді. Мысалы, әкімшілік кедергілер тудыратын жалпы 
жиналыс құзыреті, енді атқарушы органға берілу мүмкіндігі қарастырылып, серіктестіктің 
жұмысына біршама жеңілдік береді, ең бастысы, науқан кезінде жедел шешім қабылдауға 
мүмкіндік тудырады. 

Жалпы алғанда, мен заң жобасын қолдаймын, алайда аграрлық өнеркәсіптік кешен 
саласында әлі де болса шешімін таппаған мәселелер баршылық. 

Мәселен, жергілікті атқарушы органдардың деректері бойынша аграрлық 
өнеркәсіптік кешені субъектілерінің шамамен 80 пайызы мамандарға деген қажеттілікті 
бастан кешіп отыр. Бұл ретте өндірісте орта буын мамандар, агроном, зоотехник, веттехник 
және тағы да басқа мамандар жетіспейді. 

Ауыл шаруашылығын жаппай кадрлармен қамтамасыз етуде арнайы орта білім 
маңызды рөл атқаратыны барлығымызға мәлім. Орта арнайы білімі бар аграрлық саладағы 
кадрларды даярлауды 62 колледж іске асырады. Алайда аталған оқу орындарының 
материалдық-техникалық базасы өте төмен екені белгілі. Осы мәселелерді айта отырып, тек 
аталған оқыту мекемелері емес, ғылыми зерттеу институттарында да озық 
шаруашылықтармен және кәсіпорындармен байланыс жоқтың қасы деуге болады. 

Жоғарыда айтылған сұрақтар өткен аптада Алматы қаласы және Алматы облысында 
Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің 
көшпелі отырысында ғалымдармен кездесу барысында көтерілген болатын. Сондықтан осы 
өзекті мәселелерге Үкімет назар аударуы тиіс деп ойлаймын. 

Заң жобасы ветеринария саласындағы уәкілетті орган мен жергілікті атқарушы орган 
арасындағы функциялардың аражігін анықтауға мүмкіндік беріп отыр. Кезінде ветеринария 
саласын жергілікті атқарушы органдарға бердік, сол уақытта оның артықшылығы туралы 
да айтылды. Енді қайтадан бұл саланы уәкілетті органға қайтарып отырмыз. Сондықтан 
осындай мәселелерді жан-жақты және жүйелі түрде қараған жөн болар деп есептеймін. 

Мал шаруашылығының дамуы тікелей ветеринариялық қауіпсіздікке байланысты. 
Оның ішінде халықаралық стандарттарға сай диагностикалық және 
иммунопрофилактикалық препараттардың қолданылуын айта кетуге болады. Өкінішке 
қарай қолданыстағы ветеринарлық препараттардың басым көпшілігі импортталады. 
Осыған байланысты өзіміздің отандық өнімдерді шығаратын уақыт келген сияқты.  

Қазіргі таңда аграрлық ғылым алдында үлкен сын-қатерлер тұр. Дүниежүзілік 
жануарлар денсаулығын сақтау ұйымының ұсыныстары мен стандарттарына сай келетін, 
заманауи технологиялық талаптарға жауап беретін зертханалар керек және ауыл 
шаруашылық саласы икемді әрі ыңғайлы стандарттар мен техникалық регламенттерді 
қажет етеді. 

Мемлекет басшысы Жолдауында «Ауыл шаруашылығы өнімін экспорттау ісінде 
шикізатқа негізделуден бас тарту керек» деп нақты айтқан болатын. Ал қазіргі таңда өңдеу 
кәсіпорындары толық қуатында жұмыс істей алмай тұр. 
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Мысалы, ауылшаруашылық тауар өндеушілері еттің 33 пайызын, сүттің 31пайызын 
ғана өңдейді. Бұл еліміздің өңдеу кәсіпорындары 60 пайыздық қуатын ғана пайдаланады 
деген сөз. 

2018 жылы ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеуге бағытталған ғылыми ізденістерге 
бар-жоғы 271 миллион теңге бөлінген, ол аграрлық ғылымға жұмсалған жалпы соманың  
3,6 пайызын ғана құрайды. 

Сондықтан шикізат өңдеу саласы қолға алынып, нақты әрі сапалы да кешенді 
жұмыстарды жүргізуді қажет етеді. 

Келесі ауыл шаруашылығындағы өзекті мәселелердің бірі – кооперацияны дамыту. 
Бұл жөнінде ірі шаруашылықтардың кооперациясы ғана емес, кейбір ауыл шаруашылық 
өнімдерінің 70 пайызына дейін өндіретін шағын және қосалқы шаруашылықтарға көңіл 
аудара отырып, оларға мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуі қажет деп ойлаймын. 

Сөзімді қорытындылай келе, қаралып отырған заң жобасының маңыздылығын 
ескере отырып, әріптестерімнің қолдауларын сұраймын. Рақмет.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет сізге.  
Келесі сөз Серік Рыскелдіұлы Джақсыбековке беріледі.  
 
ДЖАҚСЫБЕКОВ С.Р. Рақмет, Бектас Әбдіханұлы.  
У меня выступление в продолжение вопроса коллеги Мукашева Тулеубека 

Тулеуовича.  
Бактериальный ожог – тема не новая, четыре года назад наш коллега Адырбеков 

Икрам Адырбекович этот вопрос поднимал. Вопросы были примерно того же плана: 
методы борьбы с данным видом заболевания, пути распространения этих бактерий. Судя 
по вопросу коллеги Мукашева, все осталось на том же уровне.  

Непонятно, почему вопрос информативности населения государством сегодня стоит 
на нулевом уровне, почему мы молчим? Данный факт можно расценивать, как эпидемию, 
потому что непонятно, каким образом данные бактерии попадают в сады людей, а эти сады 
расположены на территории разных городов. Даже в центре Алматы есть факты, когда 
отдельные деревья заражаются данными бактериями.  

Каково влияние на людей? Если не известен путь распространения, значит, и мы 
находимся под какой-то условной угрозой заражения данными бактериями. И совершенно 
справедливо коллега Мукашев задал вопрос: что будет через 10-15 лет?  

Появляются разные виды заболеваний, птичий грипп, лихорадка Эбола и так далее. 
Страны об этом заявляют, подключают мировое сообщество, мировые финансовые 
институты, мировые исследовательские институты, стараются как-то эту проблему решить, 
локализовать, а мы почему-то молчим.  

Неизвестно, сколько плантаций у нас уничтожено, сколько видов фруктовых 
деревьев погибло или практически исчезло из-за этого заболевания. Почему мы об этом 
молчим?  

Если говорить про бактериальный ожог, то я уверен, что 99 процентов населения 
Казахстана понятия не имеют, что есть такая угроза их здоровью.  
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Поэтому, дорогие коллеги, я вношу предложение – не оставлять этот вопрос на том 
несостоятельном уровне ответа Министерства сельского хозяйства, взять его на особый 
контроль и довести до логического завершения. Спасибо.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сенатор Нұртөре Байтілесұлы Жүсіп.  
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, Бектас Әбдіханұлы.  
Заң жобасы өте маңызды. Менің айтайын дегенім, Қазақстанда өте бағалы дәрілік 

емдік шөптер бар. Осы заң жобасында сондай өсімдіктерді қорғау, олардың тұқымын сақтау 
деген мәселе толық ескерілмеген. Қазір мия, сұңғыла, шұғынық деген шөптер бар, 
осылардың барлығы Қызыл кітапқа кірген. Алайда шет мемлекеттерге, әсіресе Қытайға осы 
дәрілік өсімдіктерді сату тоқтамай отыр. Мия деген шөптің тұқымы қазір құрып барады. 
Осы заңда жауапкершілікті қатайту мәселесі назардан тыс қалған.  

Комитеттің жұмыс тобында осындай өсімдіктердің тізімін жазбаша беруді сұраған 
едім, әлі күнге дейін ала алмадым. Елдегі осындай емдік өсімдіктерді отандық 
фармацевтикаға пайдалану мәселесін қарастыру керек деп есептеймін. Рақмет.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы. Өте маңызды мәселе.  
Келесі сөз сенатор Дана Өмірбайқызы Нұржігітоваға беріледі.  
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Сенатор Джақсыбеков Серік Рыскелдіұлының сөзіне тағы бір 

қосарым, бұл мәселе Халықаралық қатынастар, қауіпсіздік және қорғаныс комитетінде де 
өткенде талқыланған болатын. Сонда біз Ауыл шаруашылығы министрлігінен келген өкілге 
мынадай бір ұсыныс тастағанбыз. Кез келген шаруа қожалығында, я болмаса саяжайларда 
өзінің жеке алма бағын немесе өрік бағын өсіріп отырған адам қай жерден ақпарат ала 
алады? Мысалы, бір ағаш бактериалдық күйікке шалдықты дейік, сондай ақпарат алатын 
орталық бар ма деп сұрақ қойған едік. Оған мардымды жауап ала алмадық.  

Қазір бәріміздің қолымызда телефон бар, смартфон бар. Сондықтан сондай бір 
инновациялық қадам жасап, смартфонға осындай саяжайларды, үлкен шаруашылық 
қожалықтарын қолға алып отырған азаматтар қосымшаны телефонға жүктеп алып, осындай 
ақпаратты алып отырса. Диагностика, оны емдеу шаралары, я болмаса, тіпті шаруа 
қожалығындағы сол ағаштарды отау жайлы шешімді осындай беделді диагностиканы беріп 
отыратын бір орталықтан алса, мәселеге қосымша зор үлес қосар ма еді деймін.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет. 
Сапархан Кесікбайұлы, бүгін Сенат депутаттары айтып отырған ұсыныстар міндетті 

түрде сіз басқарып отырған министрліктің назарында болатын шығар деп есептейміз. 
Назарға алыңыздар.  

Құрметті депутаттар, бұл мәселе бойынша талқылау аяқталды.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік 

кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау туралы қаулының 
жобасы сіздерде бар. Дауыс беріңіздер. Дауыс беру режимі қосылсын.  
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 41 депутат, «дауыс 
бермегендер» – жоқ, «жақтағандар» – 41. Қаулы қабылданды. 

Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу 
тапсырылады. Осы заң жобасын талқылау барысында депутаттар айтқан сын-пікірлер, 
берілген ұсыныстар, қойылған сұрақтар екінші оқылымға әзірлеу кезінде ескерілуге тиіс. 
Тығыз түрде бірге жұмыс атқарады деп есептейміз.  

Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар.  
Құрметті әріптестер, үзілістің қажеттілігі бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Онда жұмысымызды жалғастыра берейік.  
Келесі қаралатын мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі 

мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң 
жобасы бүгін бірінші оқылымда қаралады. 

Бұл заң жобасын Парламенттің бір топ депутаттары әзірлеген болатын. Заң жобасы 
бастамашыларының атынан баяндама жасау үшін сөз Мәжіліс депутаты Ерсұлтан 
Өтеғұлұлы Бектұрғановқа беріледі.  

 
БЕКТҰРҒАНОВ Е.Ө. Құрметті Бектас Әбдіханұлы, құрметті әріптестер! 

Мемлекетіміз тәуелсіздік алған кезеңнен бастап, Тұңғыш Президентіміз – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында басқа да салалар 
сияқты әкімшілік жүйенің жаңа дәуірге сай болуына, кадр саясатының жетілуіне, 
мемлекеттік қызметтің қазақстандық жаңа моделін қалыптастыруға аса зор көңіл бөлінді.  

Өткен уақыт ішінде еліміздің жаңғыруының тиісті кезеңдеріне қойылатын 
талаптарға сай мемлекеттік қызмет туралы үш заң 1995, 1999 және 2015 жылдары 
қабылданды. 

Өткізілген түбегейлі шаралар нәтижесінде мемлекеттік қызметшілердің сапалық 
құрамы едәуір артып, кадрлардың кәсіби деңгейі тұрақты жақсара түсуде. 

Қазіргі кезде мемлекеттік қызметте шет елдердің алдыңғы қатарлы оқу орындарын 
бітіріп, шет тілдерін еркін меңгерген, уақыт талабына сай мамандықтары бар жастардың 
саны екі мыңнан асады. 

Тағы бір мысал, қазіргі таңда бүкіл дүние жүзіндегі 90-нан астам елшілікте, 
консулдықта ағылшын және сол елдердің тілдерін меңгерген көптеген кәсіби дипломаттар 
қызмет етуде.  

Тек қана өткен жылдың ішінде мемлекеттік қызметке қызығушылық 
танытқандардың саны 53 мың адамнан асып, 24 мыңнан астам адам тестілеуден өткен. 
Қызметтегі ауыспалық екі есеге азайып, негізінен бірінші басшылар ауысқанда басқа 
мемлекеттік органдардан ауыстыру ретімен келетіндердің саны 18 есе қысқарған. 
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Былтырғы жылдың өзінде 6 мыңнан астам адам төменгі қызметтерден жоғарғы 
лауазымдарға карьерлік үлгімен көтерілген. Бұл азаматтардың мемлекеттік қызметке деген 
сенімділігін одан әрі нығайта түсуде. 

Дегенмен уақыт бір орында тұрған жоқ, ал Қазақстанның мемлекеттік қызметі 
тұрақты жаңғыру шараларын қолдануды талап етеді.  

Осыдан екі жыл бұрын еліміздің Ата заңына өзгерістер енгізіліп, орталық және 
жергілікті мемлекеттік органдардың жауапкершілігі мен дербестігі күшейтілді. 

«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңның қолдануын талдау мақсатында «Nur Otan» 
партиясында тыңдау болып, Мәжілісте дөңгелек үстел өткізілді.  

Жоғарыда айтылғандардың қорытындысы бойынша аталған заңға уақыт талабына 
сай қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу мақсатында Мәжіліс пен Сенаттың бірнеше 
депутаттары депутаттық бастама жасады. 

Ұсынылып отырған заң жобасында еліміздің Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың мемлекеттік аппараттың кәсібилігін одан әрі жетілдіруге, кадрлардың 
жауапкершілігін көтеруге және сыбайлас жемқорлықтың деңгейін мейлінше төмендетуге 
бағытталған реформаларға байланысты тапсырмалары да ескерілген. 

Біріншіден. Тиісті өңірлік мемлекеттік органдардың басшылары лауазымына 
конкурстық іріктеуден ойдағыдай өткен кандидаттарды уәкілетті орталық мемлекеттік 
органдармен келісу практикасын алып тастау қажеттігі қарастырылды. Себебі 
«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңға сәйкес конкурстық комиссияның оң қорытындысын 
алған үміткер тиісті лауазымға сөзсіз орналасу мүмкіндігіне ие болады. Бірақ жоғарыда 
айтылған өңірлік басшыларды тағайындауға министрліктердің конкурсқа дейінгі іс-
шаралар арқылы, атап айтқанда, біліктілік талаптарын дайындап, бекіту кезінде және 
конкурстық комиссияның жұмысына қатысу арқылы толық қатысуына мүмкіндік беретін 
нормаларды қарастырып отырмыз. Бұл жаңалық тиісті министрліктердің келісімі мен 
Үкіметтің ұсынысы негізінде енгізілді. 

Екіншіден. Азаматтардың сынақ мерзімін анықтау мен арнайы тексеруден өткізу 
шараларын конкурстан өтіп, жұмысқа кірген күнінен бастап қатар бастауды ұсынып 
отырмыз.  

Үшіншіден. Мемлекеттік қызметтен теріс себептермен емес жұмыстан босаған 
тұлғаларға жұмыстан шығарылғаннан кейін тестіден өтпей отыз күн ішінде мемлекеттік 
қызмет конкурстарына қайтадан қатысу мүмкіндігін беру ұсынылды. Сонымен қатар бұрын 
мемлекеттік қызметте істеген, кейін қайтадан жұмысқа келген азаматтарға сынақ мерзімін 
қоймау жеңілдіктері көзделген.  

Төртіншіден. Орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілеріне 
олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелері өткізетін ішкі конкурстарға қатысу 
құқығын беру.  

Бесіншіден. Мемлекеттік органдарға әрбір конкурсқа конкурстық комиссияны 
құрмай, тұрақты жұмыс жасайтын комиссия құруға мүмкіндік жасау.  

Алтыншыдан. Елбасының тапсырмаларын іске асыру мақсатында жетекші шетелдік 
жоғары оқу орындарында докторантура бағдарламалары бойынша оқыған, сондай-ақ 
халықаралық ұйымдарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғаларға мемлекеттік қызметке 
конкурстан тыс кіру мүмкіндігін жасау. 
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Жетіншіден. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі жақында 
болған кеңесте Еліміздің Президенті айтқан тапсырмаларды іске асыру мақсатында бірінші 
басшылардың өздеріне тікелей бағыныстағы адамдарының сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар жасағаны үшін дербес тәртіптік жауаптылықты енгізу нақтыланады. 

Сонымен қатар нормативтік құқықтық актілер жобаларын ғылыми-сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сараптамадан өткізуді қалпына келтіру ұсынылады. Сондай-ақ басқа 
да өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп отыр.  

Құрметті әріптестер, осы заң жобасының қабылдануы мемлекеттік қызметшілердің 
әлеуметтік қорғалуын арттыруға, конкурстық рәсімдерді жетілдіруге, мемлекеттік 
органдардың кадр мәселелерін шешу кезіндегі мобильдікті арттыруға, мемлекеттік 
қызметшілердің жеке жауапкершілігін жоғарылатуға, кадр тапшылығын азайтуға ықпал 
ететін болады.  

Заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет сізге.  
Құрметті депутаттар, сұрақ беру рәсіміне көшеміз.  
Сұрақ қою үшін сөз сенатор Мұрат Бақтиярұлына беріледі.  
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Ерсұлтан Өтеғұлұлы, жаңа сіз өзгерістердің ішінде бір өзгерісті 

айрықша айтып кеттіңіз, бұл өзгеріс шетелде оқып, шетелдік ұйымдарда жұмыс жасаған 
азаматтарымыз конкурстан тыс мемлекеттік қызметке алынады дедіңіз. Сонда қалай 
болады? Өзіміздің мемлекеттік оқу орындары бар, 100-ден астам жоғары оқу орындары бар, 
оларды бітіргендер қайда қалады?  

Меніңше, жалпы мемлекеттік қызметте білімге қарағанда оның іскерлігіне, оның 
азаматтығына, оның азаматтық пайымына бірінші кезекте қарау керек.  

Әлихан Бөкейхановтың «мемлекетке қызмет ету білімнен емес, мінезден» деген сөзі 
бар. Ол қазіргі күні де өзінің өзектілігін жойған жоқ. Осыған байланысты сіздің пікіріңіз? 
Менің жеке пікірім бойынша жаңағы бап дұрыс емес.  

 
БЕКТҰРҒАНОВ Е.Ө. Жаңа мен айтып өткендей, бұл өзгеріс Тұңғыш 

Президент – Елбасының тапсырмасы бойынша енгізілді. Докторантура бітірген және 
алдыңғы қатарлы белгілі дүниежүзілік компанияларда істейтін біздің азаматтарды шақыру 
мәселесі, олардың конкурстан тыс кіру мәселесі.  

Бірақ конкурстан тыс кіру деген, ол конкурстан өтпеу деген емес. Ол Президенттің 
жанындағы Ұлттық комиссияның конкурсынан өтеді. Сондықтан ол азаматтар егжей-
тегжей тексеріліп, барлық жағынан қарастырылып, арнайы тексеруден өтіп, содан кейін 
ғана қабылдануы мүмкін.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Талқыланатын мәселе, әлі талқылаймыз, уақыт бар.  
Келесі сұрақ қою үшін сөз сенатор Серік Шыңғысұлы Бектұрғановқа беріледі.  
 
БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш. Рақмет, Бектас Абдыханович.  
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Я благодарю коллег, что они взялись за такой большой законопроект, который ждут, 
безусловно, государственные служащие, а также общество.  

 Мой вопрос касается наиболее обсуждаемой в обществе нормы – ответственность 
руководителей за коррупционные правонарушения, совершенные их подчиненными.  

Предлагается поправка в статью 43, что государственные служащие несут 
дисциплинарную ответственность за совершение непосредственно их подчиненными 
коррупционных правонарушений при совокупности следующих условий. Два условия. 
Второе условие понятно, это вступление решения суда в законную силу.  

Первое условие – установление связи между коррупционными правонарушениями, 
совершенными подчиненными, неисполнением или ненадлежащим исполнением 
должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных 
правонарушений.  

В связи с этим вопрос: кто, как, на основании каких параметров будет оценивать 
исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих 
обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений? Тем 
более что в этом законопроекте предлагается прописать новый подпункт статьи 10: 
«предупреждать коррупционное правонарушение со стороны подчиненных 
государственных служащих». То есть, с одной стороны, мы можем всегда 
государственному служащему сказать, что ты не проводишь работу по предупреждению 
коррупционных правонарушений. С другой стороны, касательно статьи 43, у нас есть 
второе условие, и мы можем сказать: руководитель хорошо исполнял свои обязанности по 
предупреждению коррупционных правонарушений, поэтому он не подлежит 
дисциплинарному взысканию.  

У меня вопрос к агентству и разработчикам. Как и на основании каких параметров 
будет оцениваться исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по профилактике коррупционных правонарушений?  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Ерсұлтан Өтеғұлұлы, өзіңіз жауап бересіз бе әлде агенттіктің 

жауапты қызметкері жауап берсін бе?  
 
БЕКТҰРҒАНОВ Е.Ө. Мен бастап берейін. Жалпы сұрағыңыз орынды, бірақ әр 

жағдайда тәртіптік комиссияның қарауынан кейін ғана жаза қолдануы мүмкін.  
Мысалы, бір басшының қызметкері сондай жағдайға түссе, ол сол мемлекеттік 

органдағы тәртіп комиссиясында егжей-тегжей қаралады. Мысалы, ол жаңа басшы келмей 
тұрып оған дейін болған жағдай болуы мүмкін, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан 
төменгі органнан жоғарғы Елбасының жанындағы комиссияға дейін әр деңгейде өздері 
қарап, содан кейін шешім қабылдайды. Ол шешімді басшыға (тағайындаған адамға) 
ұсынады, тағайындаған адам одан кейін (өздеріңіз білесіздер, сөгіс беру, басқа да жұмыстан 
босатуға дейін жазалар бар) сол мәселені қарайды. Осы заң жобасы қабылданғаннан кейін 
өкілетті орган тиісті құжат қабылдауы керек. Сіз айтқан мәселелердің бәрін, ол қандай 
жағдайларда, қандай уақытта жауап береді, қандай уақытта жауап бермейтінін көрсетеді.  

Енді агенттік жалғастыратын болар. 
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ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Пожалуйста, Олжас Абаевич, Вам слово. Я думаю, Вы 
сможете четко, конкретно, ясно дать информацию всем присутствующим по данным 
критериям оценки.  

 
БЕКТЕНОВ О.А. Спасибо за вопрос.  
Ерсултан Утегулович в целом обрисовал картину, как будет выглядеть механизм 

привлечения к ответственности руководителя в случае совершения его подчиненным 
коррупционного преступления после вступления в силу приговора обвинительного суда, 
будет рассматриваться, насколько данный руководитель предпринимал эффективные или 
неэффективные меры по предупреждению в своем коллективе совершения подобного рода 
правонарушения.  

В Законе «О противодействии коррупции» есть конкретные механизмы, как 
проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, то есть проводился или не 
проводился, кто этого подчиненного представлял к назначению, кто назначал.  

Есть установленный законом порядок. Дисциплинарная комиссия будет 
рассматривать с учетом всех факторов, как правильно отметил Ерсултан Утегулович, 
данный вопрос и будет принимать решение. А также в случае совершения других 
дисциплинарных проступков только комиссия принимает решение и рекомендует 
руководителю: привлечь или не привлечь данного работника к дисциплинарной 
ответственности. 

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Я думал, что Вы добавите еще обязательное условие, главное 

условие – это вина.  
Кінәсі бар ма, жоқ па? Жобадағы мәселеге сіздер өте мұқият қарауларыңыз керек.  
Очень сложный вопрос. Главное условие должно исходить из того, есть ли вина 

руководителя в этом. Без вины не может быть никакой ответственности.  
Келесі сұрақты қою үшін Нұрлан Наурызұлы Қылышбаевқа сөз беріледі.  
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет, Бектас Әбдіханұлы.  
Менің сұрағым Мемлекеттік қызмет істері агенттігіне. 
Құрметті Дархан Медеғалиұлы, "Мемлекеттік қызмет туралы" Заңға сәйкес 

мемлекеттік саяси лауазымдарға біліктілік талаптары белгіленбеген, 2019 жылдың шілде 
айында Президент Жарлығымен мемлекеттік саяси қызметшілердің тізімі кеңейтіліп, 
оларға облыстық маңызы бар қалалардың, облыстық аудандардың және қала аудандарының 
әкімдері кірген. 

Осыған байланысты нақты осы санаттағы қызметкерлер үшін біліктілік талаптарын 
дайындаудың орындылығы туралы сіздің ой-пікіріңіз қандай? Рақмет. 

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

төрағасының орынбасары Дархан Медеғалиұлы Жазықбаев қатысып отыр.  
Жауап беру үшін сізге микрофон беріледі.  
 
ЖАЗЫҚБАЕВ Д.М. Сұрағыңызға рақмет, Нұрлан Наурызұлы.  
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Құрметті депутаттар, расымен де осы жылы біз реестрге кіргізгенбіз, саяси 
лауазымдарға аудандық және қалалық, облыстық деңгейдегі әкімдердің лауазымын 
ауыстырдық. Қазіргі таңда «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңның 17-бабына байланысты 
саяси қызметкерлерге біліктілік талабы қойылмайды. Бірақ біз Президент Әкімшілігімен 
және мемлекеттік органдармен жұмыс атқарып жатырмыз, пысықтап жатырмыз, себебі 
біраз саяси мемлекеттік қызметшілерге біліктілік талабын алдағы уақытта кіргіземіз деп 
ойлаймыз. Қазір пысықталып, жұмыс жасалып жатыр. 

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы. 
Келесі сұрақ сенатор Еділ Құламқадырұлы Мамытбековке беріледі. 
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. У меня три вопроса к Агентству по делам государственной 

службы и Агентству по противодействию коррупции.  
Сегодня актуален вопрос эффективности системы формирования кадровых 

резервов. Вместе с тем непонятна картина с ее реальной отдачей для самой государственной 
службы.  

Этот вопрос сопрягается с важным аспектом, поднятым в Послании Первого 
Президента – Елбасы от 5 октября 2018 года, что качество должно быть новым стилем 
жизни государственного служащего, а самосовершенствование – его главным принципом.  

К сожалению, в законопроекте мы не видим норм, связанных с оценкой 
качественных аспектов государственной службы.  

Вопрос: не пора ли ведомству, заинтересованному в качественном росте 
государственной службы, более того, для этих целей созданное, разработать специальные 
индикаторы оценки государственной службы, в том числе с учетом вклада системы 
кадрового резерва, выработать новые подходы и принципы для аттестации 
административных государственных служащих?  

Что касается принятия решения комиссии без проведения конкурса. Я над этой 
статьей долго думал. У меня такой вопрос. У нас есть Академия государственного 
управления при Президенте, которая также выпускает докторов Ph.D. Именно там готовят 
специалистов для государственной службы. В процессе обучения они проходят стажировку 
в тех же зарубежных вузах. Почему на них не распространяется данная норма? Наверное, 
ее тоже надо вписать туда.  

Более того, согласно типовым квалификационным требованиям к 
административным должностям корпуса «В» лица, имеющие ученую степень, вне 
зависимости от места нахождения вуза, в Казахстане или за рубежом, имеют приоритетное 
право на занятие должности. Не усматривается ли противоречие в законопроекте?  

Что касается ответственности первых руководителей. Думается, что нам надо идти 
по пути более жестких мер, чем предусматривается этим законопроектом, а именно 
выполнить поручение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича о 
подаче в отставку.  

Здесь исключительно важно обеспечить информационную открытость по 
исполнению наказаний не только по срокам, но и по степени возврата коррупционных 
средств и погашению ущерба государству.  
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Доступность информации для широкой общественности должна высветить 
реальные масштабы борьбы с коррупцией в системе.  

Каково мнение и позиция антикоррупционного ведомства по данному вопросу, по 
открытости?  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Дархан Медеғалиұлы, сізден бастайық.  
 
ЖАЗЫҚБАЕВ Д.М. Спасибо за вопросы, Едил Куламкадырович.  
Уважаемые депутаты, во внеконкурсном порядке будут назначены лица, которые 

прошли обучение в ведущих университетах мира, определенных Республиканской 
комиссией по подготовке кадров за рубежом. В настоящее время это 500 лучших 
университетов.  

Данное поручение исходит из Послания Елбасы от 5 октября 2018 года о 
привлечении на государственную службу профессионалов из частного сектора, имеющих 
опыт работы в лучших зарубежных компаниях, получивших образование в ведущих 
университетах мира.  

Лица, обучающиеся в Академии государственного управления, уже являются 
государственными служащими, и по завершении обучения возвращаются на свои рабочие 
места, должности за ними сохраняются. 

Мемлекеттік басқару академиясының Ph.D докторанттары бітіріп шыққанда 
(барлығы мемлекеттік қызметшілер) бұл кісілермен үшжақты шарт жасалынады, олардың 
жұмыс орындары сақталады. Егер басқа жақта вакансия болатын болса, мемлекеттік 
қызметші ретінде өздері конкурсқа қатысып, ары қарай өздерінің лауазымдарын 
жалғастырып жасай береді. Сондықтан да бұл нормаға ешқандай өзгерістің қажеті жоқ деп 
ойлаймын. 

Енді кадр резервіне байланысты болатын болса, бұл сұрағыңыз өте орынды. Біз бұл 
мәселе бойынша қазіргі кезде нақты жұмыстар алдық, сол бойынша жұмыстар жасалынып 
жатыр. Қосымша кадр резервіне байланыста алдағы жоспарланып отырған заң жобасына 
өзгерістер мен толықтырулар енгіземіз деген ойымыз бар. Жұмыс жасалып жатыр.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Олжас Абайұлы Бектенов мырзаға сөз береміз.  
 
БЕКТЕНОВ О.А. Спасибо за вопрос.  
Я полностью разделяю Вашу позицию о необходимости открытости и гласности в 

работе по антикоррупционным делам. Открытость, транспарентность – это один из 
основных факторов снижения уровня коррупции, когда решение принимается открыто, не 
келейно, не в тиши кабинетов, а с участием общественности. Мы полностью это 
поддерживаем, эти принципы в жизнь претворяем.  

Что касается антикоррупционной борьбы. Агентство придерживается позиции о 
необходимости широкого освещения, так как привлечение к ответственности лиц, 
совершивших коррупционные преступления, – это одна из мер профилактики. И мы эту 
работу открыто и активно освещаем в средствах массовой информации.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2019 жылғы 26 қыркүйек 

44 Стенографиялық есеп 

Что касается ущерба, тоже полностью поддерживается. Сумму ущерба ежегодно мы 
озвучиваем на наших брифингах, службах центральных коммуникаций. На прошлой неделе 
я выступал, озвучивал. К примеру, с начала этого года установлен ущерб на сумму  
21 миллиард тенге, 97 процентов возмещено.  

В целом мы полностью поддерживаем и готовы дальше эту работу продолжать. 
Спасибо.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет.  
Құрметті депутаттар, бізде екі бағыт бар. Қазір сұрақ қою рәсімі, одан кейін 

талқылау рәсімі. Осы екеуін араластырмауларыңызды сұраймын. Өз пікірлеріңізді айтам 
десеңіздер, талқылау рәсімінде айтарсыздар. 

Сұрақ қою үшін сөз сенатор Еңсегеновке беріледі.  
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Рақмет, құрметті Бектас Әбдіханұлы.  
Құрметті Ерсұлтан Өтеғұлұлы! Менің аталған заң жобасы бойынша екі сұрағым бар 

және тәжірибелі мемлекеттік қоғам қайраткері ретінде бір мәселеге қатысты сіздің 
пікіріңізді, ойыңызды білгім келеді.  

Сұраққа көшсек. Аталған заң жобасындағы «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңның 
27-бабына енгізілген өзгерістерге сәйкес, ұсынылып отырған өзгерістерге сәйкес 
облыстарда, аудандарда, қалаларда бірыңғай конкурстық комиссия құруға жол беру 
мүмкіндігі қарастырылып отыр. Бұл қазірдің өзінде жекелеген облыстарда бар екен.  

Енді осы бірыңғай конкурстық комиссия жергілікті бюджеттен қаржыландырылады 
дейді. Бұған штат бірлігі қарастырыла ма? Штат бірлігі қарастырылмай қазір кейбір 
жекелеген өңірлердегі сияқты бөлімдердің кадр қызметінің штатын алып кеткен жағдайда 
біз бөлімдердің кадрлық қызметіне әсер етпейміз бе? Себебі кадр қызметі – өте жауапты 
сала. Бұл бірінші сұрақ.  

Екінші сұрақ. Осы «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңда мемлекеттік органдардың 
бірінші басшылары көмекшілерінің немесе кеңесшілерінің, баспасөз хатшыларының бос 
немесе уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына конкурс өткізілместен 
орналасуға жол беріледі деген норма бар. Аудан әкімдері бар, көмекшілері бар, кеңесшілері 
бар, баспасөз хатшылары бар. Оларға неге бұндай артықшылық қарастырылып отыр? 
Қандай қажеттілік бар? Бұның себебі неде, түсіндіріңізші?  

Енді өзіңізге қатысты, тәжірибелі маман ретінде сіздің ойыңызды білгім келеді. 
Баяндамаңызда жақсы айттыңыз, біздің жастарымыз шетелде оқып, шет тілдерін өте жақсы 
меңгеруде, бұл біз үшін қуанышты. Дегенмен біздің мемлекеттік қызметке келетін 
азаматтарымыздың мемлекеттік тілді игеруде, мемлекеттік тілде сөйлеуде орын алып 
жатқан кемшіліктері бар. Алдағы уақытта осы мемлекеттік қызметке келетін адамдардың 
мемлекеттік тілді еркін меңгеруі жөнінде кезең-кезеңмен өтпелі кезең енгізу қажеттілігі бар 
деп есептейсіз бе?  

Мысалы, Мемлекет басшысы – Президент, Палаталар төрағалары Конституцияда 
жазылғандай, мемлекеттік тілді еркін білу керек деген норма бар. Бұл адамдардың 
құқықтарын шектеуге жатпайтын шығар деген ойдаймын. Сіздің пікіріңізді білгім келеді. 
Рақмет.  
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БЕКТҰРҒАНОВ Е.Ө. Сұрағыңызға рақмет.  
Бірінші, комиссия туралы. Конкурстық комиссия құру бұрын да болған. Ал қазіргі 

заң жобасында бұл орталық министрліктерге өзінің аумақтық, өңірлік басқармаларымен 
қоса бір комиссия құру мәселесі осы заң жобасында көзделіп отыр. Өйткені осы 
конкурстарға, кейде аумақтық деңгейде өтетін конкурстарға орталық органдардың 
қызметкерлері қатыса алмайтын жағдай бар (ішкі конкурстарға). Соған байланысты осы 
жаңа заңға өзгерістер енгізіліп жатыр.  

Екінші, көмекшілер, кеңесшілер, баспасөз хатшылары туралы. Өздеріңіз бұрыннан 
білесіздер, мемлекеттік қызметтің қалыптасқан күнінен бастап проблема – бірінші 
басшылар ауысқан кезде ізінен паровоз секілді сол аппараттың қызметкерлерінің көшу 
мәселесі. Бұл мәселе бірінші күннен бастап проблема. Сондықтан 2015 жылы қабылданған 
заң бойынша ол мәселе тоқтатылды, өйткені қазіргі кезде жұмыстан тек мансаптық 
(карьерлік) көтерілу ғана бар. 

Конкурстың өзі қазір бөлінеді: ішкі және жалпы конкурс. Сол ішкі конкурс арқылы 
ғана мемлекеттік органда істейтін адам жұмысқа тағайындалуы мүмкін. Бұл жағдай бүгінгі 
практикаға байланысты. Қалай дегенменен министр келсе өзінің көмекшісін, баспасөз 
хатшысын, кеңесшісін алып келетін жағдайды ойластырады, жасайды да. Сондықтан 
қазіргі кезде осы заң бойынша оған рұқсат бар, бірақ олар сол қызметтегі талаптарға сай 
болу керек.  

Тіл мәселесі, өздеріңіз білесіздер, тәуелсіздіктің бірінші күнінен бастап көтеріліп 
келе жатқан мәселе. Қазіргі кезде мемлекеттік бағдарламамен шетелге баратын азаматтар 
шет тілімен қатар мемлекеттік тілді қаншалықты білетіні жөнінде тестілеуден өтеді. Сол 
атқарушы органдардың ары қарай жетілдіріп, ары қарай жауапкершілікті көтеру мәселесі 
егер қаралатын болса, біздің шетелде оқып келген азаматтардың көбісі осы мемлекеттік 
тілді игереді деп есептейміз. Рақмет.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет.  
Келесі сұрақты қою үшін сөз сенатор Дана Өмірбайқызы Нұржігітоваға беріледі.  
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Бектас Әбдіханұлы.  
Жаңағы айтылған мәселеге қосымша. Мұрат Бақтиярұлы да айтып кетті, депутат 

Еңсегенов те айтып кетті. Осыдан бір жыл бұрын мен мемлекеттік қызметкерлерді 
даярлайтын академияда Сиракуз университетіне білімін жетілдіруге кетіп бара жатқан 
менеджерлердің емтиханына куә болған едім, комиссия мүшесі болдым. Сондағы 
аңғарғаным, мемлекеттік қызметке келетін азаматтардың білім деңгейі, әрине, әртүрлі 
болып келеді, ол жердегі басты талап – шетел тілін білу, негізінен ағылшын тілін. 
Кейбіреулері шетелден оқып келген. Бірақ аңғарғаным – біркелкілік жоқ. Біреуі шетел тілін 
меңгерген, шетелде оқыған, бірақ қазақы менталитеттен ажырап кеткен, өз еліне жатырқай 
қарайтын, ертең халықпен жұмыс істей алмайтын қызметкерлер. Ағылшын тілін керемет 
біліп тұр, біліктілігі де тамаша. Ал кейбір мемлекеттік қызметкерлер халықпен жұмыс істей 
алады, ағылшыншасы сәл төмендеу, бірақ өзінің жергілікті жерінде отырып, «Амазон», 
«Гуглдағы» бүкіл жаңалықтарды біліп отыр, үйде отырып. Сондай жағдайда тек қана 
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ағылшын тілін білмегеннен олар өсе алмайды, жаңа білім алып келе алмайды. Ал енді шет 
тілін меңгерген мемлекеттік қызметкерлер бірнеше жыл оқып келеді де қазақы 
менталитетті білмейтін, халықпен жұмыс істей алмайтын деңгейде келіп, ертең мемлекеттік 
қызметке қалай кіріседі?  

Осыған байланысты менің сұрағым. Шетелде оқып келіп, елдегі контексті 
түсінбейтін, халықтың тамырын ұстап көріп, тыныс-тіршілігін онша біліңкіремейтін 
болашақ қызметкерлерден қандай емтихан алынады? Дәстүр, рухани байлық, тарих, 
әлеуметтік жағдай жөнінде.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет.  
Жауап беріңіз.  
 
БЕКТҰРҒАНОВ Е.Ө. Сұрағыңызға рақмет. Жалпы мемлекет тәуелсіздік алғаннан 

бастап, 1993 жылдан бастап Елбасының шешімімен қиын кезеңде шетелге жастарды жіберу 
бағдарламасы қабылданды. Басында жылына 25-30 студент жіберілсе, 2005 жылдан бастап 
1 мыңға жуық жас оқуға кетіп жатты.  

Сіздің айтып отырғаныңыз да дұрыс, бірақ олардың барлығы менталитетті білмейді, 
мемлекеттік тілді білмейді деп айту артығырақ шығар. Қазір 12 мыңнан астам жас сол 
Елбасының бағдарламасымен оқып келді. Оның ішінде 570-і бүгін мемлекеттік қызметте 
істейді. Мен өзім 10 жыл сол комиссияның мүшесі болғанмын. 1994 – 1996 жылдардағы 
деңгеймен салыстырғанда 2005 жылдан бастап жастардың деңгейі өзгерді, кейбір жастар 5, 
6, 7 тілге дейін біледі. Бүкіл қазақ әдебиетін, қазақ мәдениетін білетін жастар оқып жатыр. 
Бірақ олардың көбісі ауылдық жерден келген жастар, сол бағдарламамен оқуға барып, 
бітіріп келді. Сондықтан оларды мемлекеттік қызметке тарту жалпы мемлекеттік органның 
басшысына байланысты деп айтуға болады. Соларды мемлекеттік қызметке шақырған 
кезде, жаңа өзіңіз айтқандай, барлық салт-дәстүрді білетін, бірнеше тіл білетін азаматтарды 
алуға қазір жағдай бар.  

Жаңа айтып кеттім, былтыр 50 мыңнан астам адам мемлекеттік қызметке келем деп 
ынталанған.  

Бұл енді бұрыннан келе жатқан мәселе, бірақ ақырын-ақырын шешімін табады деп 
мен ойлаймын. 

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет.  
Құрметті депутаттар, сұрақ беру рәсімі аяқталды.  
Ерсұлтан Өтеғұлұлы, сізге рақмет, орныңызға отырыңыз.  
Құрметті әріптестер, біз бір мәселені ескеруіміз керек. Бұл заң жобасын бізге 

Мемлекеттік қызмет істері агенттігі ұсынып отырған жоқ, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
агенттік ұсынып отырған жоқ, бұл заң жобасын Парламент депутаттары өз еріктерімен, өз 
ұсыныстарымен құрастырды. Сондықтан барлықтарыңызға өтініш, бірге атсалысып, өз 
ұсыныстарыңызды енгізіп, соның қабылдануына назар аударып, бірге қабылдасақ, бұл заң 
нағыз біздің де талапқа келетін және мемлекеттік қызмет туралы талапқа сәйкес келетін заң 
болады. Барлықтарыңызды жүйелі түрде атсалысуға шақырамын.  
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Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық 
қорғау органдары комитетінің мүшесі Нұрлан Құдиярұлы Бекназаровқа беріледі.  

 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Құрметті Бектас Әбдіханұлы, құрметті әріптестер! Сіздердің 

қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы бірінші оқылымда ұсынылып отыр.  

Жаңа әріптесіміз енгізіліп жатқан өзгерістерге қатысты жан-жақты баяндап берді.  
Өздеріңізге белгілі, «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын орындау шеңберінде 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заң соңғы рет 2015 жылы 
қабылданған. Содан бері өткен кезең ішінде осы заң уақыт талабына сай болғанын және де 
қажетті деңгейдегі нәтижелерге қол жеткізілді деп айта аламыз.  

Алайда осы мерзім аралығында мемлекеттік қызмет пен сыбайлас жемқорлықпен 
күреске қатысты бірқатар жаңашыл өзгерістер енгізу қажеттілігі туындады.  

Осыған байланысты Мәжіліс пен Сенаттың бірнеше депутаттарының бастамасымен, 
мемлекеттік қызметті өткеруді жаңғырту және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда 
қосымша шаралар қабылдауға қатысты ұсыныстар енгізіліп, нәтижесінде қолданыстағы  
8 кодекске және 19 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген. 

Атап айтқанда, заң жобасының негізгі нормалары:  
1) конкурстық іріктеуден өткен және тиісті жергілікті атқарушы органдардың 

басшылары лауазымына тағайындалатын кандидатураларды орталық атқарушы 
органдармен міндетті келісу туралы нормаларды қолданыстағы бірқатар заңдардан алып 
тастауға;  

2) нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ғылыми сараптама институтын қайта енгізуге; 

3) саяси мемлекеттік қызметшілерді, сондай-ақ «А» корпусының кадр резервіндегі 
азаматтарды «А» және «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымындарына 
тағайындау тәртібін нақтылауға;  

4) жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдар 
басшыларының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын 
тиісті орталық атқарушы органдармен міндетті түрде келісу жөніндегі функциясын 
бекітуге;  

5) мемлекеттік қызметті тоқтату және қайта бастау мерзімдеріне қатысты;  
6) міндетті арнайы тексеру жүргізу және сынақ мерзімін есептеу мен өткізу тәртібін 

нақтылауға бағытталған.  
Осы тұста осы маңызды заң жобасына бастамашы болып, жүзден аса ұсынысты 

білікті кәсіби деңгейде дайындаған әріптес депутаттардың жұмысын атап өту қажет деп 
есептеймін.  

Заң жобасы бойынша ғылыми және лингвистикалық сараптамалар өткізілген және 
оны қабылдау жағымсыз әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеліп соқтырмайды. 

Заң жобасы комитеттің кеңейтілген отырысында, заң жобасының 
бастамашыларының, Сенат депутаттары мен Аппарат қызметкерлерінің қатысуымен жан-
жақты талқыланып, жұмыс тобына қосымша келіп түскен түзетулер мен толықтырулар 
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зерделенді және Сенаттың жұмыс тобына қызу талқылауға себеп болған қосымша 
ұсыныстардың заң жобасының түпкі мақсатқа жетуіндегі маңыздылығын арттыра түседі 
деп есептеймін.  

Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасының тұжырымдасы бойынша 
ескертпелер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Осы айтылғандарды ескере келе, құрметті әріптестер, Конституциялық заңнама, сот 
жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті Сенат Регламентінің 58-тармағын 
басшылыққа ала отырып, Мәжіліс мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет сізге. 
Нұрлан Құдиярұлына сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сұрақтар болмаса, мәселені талқылау рәсіміне көшейік.  
Сөз сенатор Серік Шыңғысұлы Бектұрғановқа беріледі.  
 
БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш. Спасибо, Бектас Абдыханович. 
Я возвращаюсь к своему вопросу, который задавал.  
Главное требование, которое мы всегда предъявляем к закону, – он должен 

содержать конкретные нормы, должен трактоваться одинаково во всех регионах 
унитарного государства.  

Однако ответы, которые мы сегодня получили от государственных органов, не дают 
возможности так думать в отношении вновь вносимой нормы в статью 10: «Обязанность 
государственного служащего предупреждать коррупционные правонарушения со стороны 
подчиненных государственных служащих». О том, кто, как, на основании каких параметров 
будет проводить эту оценку, мы сегодня не услышали.  

В свое время при обсуждении данного законопроекта в комитете предлагали внести 
отсылочную норму Агентству по противодействию коррупции, чтобы они разрабатывали 
методику. Они нас убедили, что этого делать не надо, мы это сами разработаем и сделаем. 
Сегодня в ответах государственного органа такого не услышали.  

Во-первых, норма, вносимая в статью 10, на мой взгляд, дает возможность каким-то 
образом убирать тех государственных служащих, которые не совсем угодны руководству, 
указывая на то, что они плохо проводят работу по профилактике коррупционных 
правонарушений.  

В то же время вносимая поправка в статью 47 в части ответственности первых 
руководителей за коррупционное правонарушение, так как там должны быть две причины 
в совокупности, то первая причина – ненадлежащее исполнение руководителем работы по 
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предупреждению коррупционных правонарушений – дает возможность уводить его от 
ответственности.  

Таким образом, я просил бы еще раз вернуться к этому разговору до второго чтения. 
Письменный ответ хотелось бы получить от двух агентств, как они собираются трактовать 
эту норму, самое главное, как они планируют разъяснять государственным служащим, как 
эти нормы они должны применять, когда они будут приняты. 

  
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.  
Келесі сөз сенатор Сәуле Мұханбедианқызы Айтпаеваға беріледі.  
 
АЙТПАЕВА С.М. Уважаемый Бектас Абдыханович! Уважаемые коллеги! 

Поддерживая данный законопроект концептуально, благодарю коллег-депутатов за работу, 
отмечая, что предлагаемые изменения и дополнения в ряд кодексов и законов касаются 
повышения эффективности работы государственных служащих, их ответственности, 
противодействия коррупции, стабильности общества и создания условий для защиты прав 
граждан и их безопасности.  

В этой связи в случае одобрения законопроекта в первом чтении, полагаю, в 
дальнейшей над ним работе есть возможность проработать поручение Президента 
Республики Казахстан в Послании народу Казахстана от 2 сентября текущего года 
касательно приоритетности вопросов защиты прав ребенка и противодействия их насилию, 
совершенствования законодательства о митингах.  

В статье 32 Конституции Республики Казахстан предусмотрено право граждан 
собираться мирно и без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование. Данное право не может быть абсолютным, поскольку в Казахстане 
возможность свободного проведения митингов предусмотрена Законом Республики 
Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, 
пикетов и демонстраций в Республике Казахстан».  

Вместе с тем в последнее время участились митинги, в которых вместе со взрослыми 
участвуют малыши и подростки. Мы с вами видим, как маленькие дети вынуждены стоять 
часами под палящим солнцем или дождем, и родители даже не понимают или намеренно 
своими действиями нарушают права своего ребенка.  

Кроме того, участие в несанкционированных митингах и акциях сопряжено с 
повышенным риском быть вовлеченным в массовые беспорядки, правонарушения и 
преступления, что опасно для жизни и здоровья детей.  

Согласно ратифицированной Казахстаном Конвенции о правах ребенка: 
«Государства–участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его 
родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой 
целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры». 
Таким образом, государство должно действовать в интересах защиты ребенка. 

При этом необходимо иметь в виду, что свобода волеизъявления и собрания должна 
означать осознанность и юридическую дееспособность субъекта правоотношений. В 
соответствии с гражданским законодательством дееспособность возникает с 18 лет. То есть 
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именно с этого возраста можно говорить об осознанности действий участников публичного 
мероприятия.  

Полагаю, в этой связи назрела потребность в новых законодательных изменениях 
для предотвращения опасного для детей пребывания на таких мероприятиях. В дальнейшей 
работе над этим законопроектом мы можем использовать и проработать данную 
возможность. Спасибо.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.  
Басқа сөйлейтін кісілер жоқ, бұл мәселе бойынша талқылау аяқталды деп есептейік.  
 Құрметті депутаттар, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
бірінші оқылымда мақұлдау туралы қаулының жобасы сіздерде бар. Дауыс берулеріңізді 
сұраймын. Дауыс беру режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 41 депутат, «дауыс 
бермеген» – 1, «жақтағандар» – 40. Шешім қабылданды. Бас комитетке заң жобасын екінші 
оқылымға әзірлеу тапсырылады.  

Бүгін қаралған заң жобасының маңызы зор, ол туралы біз бірнеше рет атап өттік.  
Мемлекет басшысы биылғы жолдауында мемлекеттік қызметтің сапасына, сыбайлас 

жемқорлықпен күрес мәселелеріне жеке тоқтап, мемлекеттік қызметкерлерге, әсіресе 
бірінші басшыларға қойылатын талаптарды күшейту қажеттігін атап өтті. Сенаторлар оны 
толығымен қолдайды, сондықтан алдағы жұмыс уақытысында бұл заңды әрі қарай 
жетілдіру мәселесінде бірге жұмыс атқарамыз деп есептеймін. 

Құрметті Ерсұлтан Өтеғұлұлы, Нұрлан Мәжитұлы, бірлесіп отырып бұл 
жұмысымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бұл мәселе бойынша шақырылған 
азаматтарға рақмет.  

Құрметті әріптестер, енді депутаттық сауалдарға көшеміз. Менің алдымда 18 
депутаттық сауалдың тізімі тұр, бүгін жариялауымыз қажет.  

Қазір үзіліс жариялап, түс қайта жалғастырамыз ба, қандай пікірлеріңіз бар?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІІ. 10 минутқа үзіліс жариялайық.  
Құрметті әріптестер, қыркүйек айында депутаттық сауал жариялау мүмкіндігі әлі 

берілген жоқ. Кейбір сұрақтар бар – күттірмейтін мәселе бар, кейбір сұрақтар бар – келесі 
жылға қалдырылмайтын мәселе бар.  

Жұмыс уақыты, сондықтан қажет деп тапсаңыздар, 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 
10 минуттан кейін түгел осында қайтадан жиналып, депутаттық сауалдарға көшеміз. 
Барлықтарыңызға қатысу міндет.  

Құрметті әріптестер, 10 минутқа үзіліс жарияланады.  
 
ҮЗІЛІС.  
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ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Құрметті сенаторлар, отырысымызды жалғастырайық. 

Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. 28 депутат қатысып отыр. Журналистерге 

интервью беріп жатқан әріптестеріміз қазір кіретін болар, жұмысымызды жалғастыра 
беруге негіз бар.  

Барлықтарыңызға бір өтініш, бүгін 18 депутаттық сауалды жариялау жоспарланып 
отыр. Сондықтан сөз берілетін депутаттарға айтарымыз, әрине белгіленген рәсіммен 
депутаттық сауал толық көлемде жолданады. Қазір әрбір депутаттық сауалды 3 минут 
көлеміне сыйғызып, негізгі көтерілетін мәселелерді айтып өтулеріңізді сұраймыз.  

Депутаттар кірді, бізде кворум толық бар. 
Тіркеу режимін өшіре беруге болады, бізде кворум бар екендігі көрініп отыр. 

Жұмысымызды жалғастырамыз. 
Депутаттық сауалды жариялау үшін сөз сенатор Сергей Викторович Плотниковқа 

беріледі.  
Пожалуйста, Сергей Викторович.  
 
ПЛОТНИКОВ С.В. «Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину. 

Депутатский запрос.  
Уважаемый Аскар Узакпаевич! Поводом депутатского запроса послужило решение 

о сокращении выделения средств для финансирования программы по обеспечению 
функционирования ядерных, радиационных и электрофизических установок 
Национального ядерного центра в городе Курчатове.  

Начиная с 2014 года из республиканского бюджета на финансирование данной 
программы выделялись необходимые средства в размере 702 миллионов тенге ежегодно. 
Дополнительно из внебюджетных источников РГП «Национальный ядерный центр» 
выделяет более 450 миллионов тенге в год. Ежегодные необходимые затраты на содержание 
установок составляли более 1 миллиарда тенге. 

По результатам проверки Комитетом внутреннего государственного аудита 
Министерства финансов Республики Казахстан в 2018 году было рекомендовано 
прекратить выделение средств по финансированию данного мероприятия и обеспечивать 
безопасность функционирования установок из внебюджетных средств.  

На данный момент в рамках реализации этой рекомендации Министерством 
финансов принято решение сократить объем финансирования на 292 миллиона тенге в год.  

Целевое финансирование содержания ядерных, радиационных и электрофизических 
установок в первую очередь обусловлено необходимостью выполнения международных 
обязательств согласно Международной конвенции о ядерной безопасности, а также Закону 
Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии».  

Предложенный подход финансирования работ и услуг по безопасности 
государственных стратегических объектов из средств, получаемых в результате 
хозяйственной деятельности, не соответствует принципам гарантированного обеспечения 
функционирования ядерных установок и создает угрозу безопасности. 
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Уважаемый Аскар Узакпаевич! Прошу Вас принять меры по гарантированному 
финансированию мероприятий стратегического объекта в полном объеме. 

С уважением, Плотников». 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Келесі депутаттық сауалды жариялау үшін сөз сенатор 

Мұрат Бақтиярұлына беріледі.  
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Менің депутаттық сауалым Үкімет басшысына арналады. 

Депутаттық сауалдың қысқаша мазмұны мұнай компанияларында жұмыс жасайтын шетел 
және қазақстандық азаматтардың айлығына байланысты.  

Мысалы, тексеріс барысында Қызылорда облысындағы «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ компаниясында жұмыс жасайтын қазақстандық учаске шеберінің жалақысы 
315 мың теңге болса, шетелдік осы лауазымдағы осы маманның жалақысы 3 миллион 
теңгеден астамды құрайды. Мұндай мысалдар Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облыстарында 
да жеткілікті.  

Өкінішке қарай Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек және жұмыспен 
қамту заңнамасында сәйкессіздік фактісі орын алған, жұмыс берушілерге қатысты әсер ету 
тетіктері қарастырылмаған.  

Осыған байланысты Премьер-Министрге жергілікті және шетелдік қызметкерлерге 
еңбекақы төлеу жөніндегі халықаралық тәжірибелерді тұжырымдап, еңбекақыда 
сәйкессіздіктерді қысқарту, оның ішінде шетелдік жұмыс күшін тарту кезінде 
міндеттемелерді орындау бойынша жауапкершілікті күшейту және мұнайды терең өндейтін 
мұнайхимия саласын дамыту жөнінде кешенді шаралар қабылдау туралы ұсыныс айттық. 
Рақмет.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет сізге.  
Келесі сөз сенатор Дүйсенғазы Мағауияұлы Мусинге беріледі.  
 
МУСИН Д.М. Рақмет, құрметті Бектас Әбдіханұлы.  
Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 

министріне жолданады. Депутаттық сауал.  
«Құрметті Елжан Амантайұлы! Менің осы депутаттық сауалыма себеп болған 

ағымдағы жылғы тамыз айында іссапармен Шығыс Қазақстан облысында болған кезде 
Өскемен қаласындағы 200 төсектік қалалық балалар ауруханасының құрылысын аяқтау 
проблемасы бойынша мәслихат депутаттары мен қала әкімдігінің өтініштері және облыс 
әкімдігінің Үкіметке жолдаған хаттары. 

Өзіңізге мәлім, Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау жүйесінде соңғы 
жылдары Қазақстан Республикасының «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы және 
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау 
жүйесінің тиімділігін арттыру бағдарламасының іс-шараларын іске асыру нәтижесінде 
сапалы өзгерістер орын алған. 

Тек 2016 – 2018 жылдары саланың материалдық-техникалық жарақтандырылуына 
18,8 миллиард теңге бағытталып, уақыт талабына сай медициналық көмек көрсету 
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стандарттарына сәйкес жоғары технологиялық медицина орталықтарын құруға қол 
жеткізілген. 

Іссапар барысында балалар және босандыру, кардиология, онкология, урология, 
травмотология ұйымдарына сатып алынған жабдықтардың, сапалы медициналық 
қызметтің нәтижесі туралы облыс тұрғындарының оң бағасының куәсі болдық. Бұл, әрине, 
қуантарлық жәйт. 

Дегенмен, бүгінгі сауалда көтеріліп отырған мәселеге тоқталсақ, жоғарыда 
айтылғандай, Өскемен қаласында республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен 
облыстық деңгейдегі көпбейіндік медициналық ұйым «Ана мен бала орталығындағы» 
педиатрия блогы ғимаратының орнына 200 төсектік қалалық балалар ауруханасының 
құрылысы аяқталуда.  

Қала басшылығы мен мамандардың деректеріне сүйенсек, мердігер ұйыммен 
жасалынған шартқа сәйкес құрылыс құны 13 миллиард 431 миллион теңгені құрайды.  

2017 – 2018 жылдары объект құрылысына 5 миллиард 443 миллион теңге бөлініп, 
игерілген. Оның 1 миллиард 250 миллион теңгесі республикалық бюджеттен, 4 миллиард 
193 миллион теңге жергілікті бюджеттен.  

Ағымдағы жылға 4 миллиард 519 миллион теңге қарастырылған, республикалық 
бюджеттен 4 миллиард 67 миллион теңге, жергілікті бюджеттен 452 миллион теңге.  

Бүгінге 2019 жылға бөлінген қаржы толықтай игерілген, құрылыс-монтаждық 
жұмыстар аяқталған, мердігер ұйым аурухананы жыл аяғына дейін қолданысқа беруге 
дайын. Бұған аурухананы жабдықпен жарақтандыруға арналған қаражаттың жетіспеуі 
кедергі болуда. 

Құрылысы аяқталып тұрған ғимараттың күз-қыс маусымында, сондай-ақ 
технологиялық жабдықтар, коммуникациялық жүйенің тұрып қалуы сияқты теріс 
жағдайларға жол берілмеуі дұрыс деп санаймын. 

Құрметті Елжан Амантайұлы! Сіздің назарыңызды облыс тұрғындарының 
балаларына жоғары сапалы мамандандырылған медициналық көмектің қолжетімділігін 
арттыру үшін жағдай жасау мақсатында және бұл жобаның әлеуметтік маңызын, облыс 
әкімдігінің белсенді іс-қимылын ескере отырып, сізден Өскемен қаласындағы 200 төсектік 
қалалық балалар ауруханасының құрылысын толық аяқтауға алдымыздағы республикалық 
бюджетті нақтылауда 3 миллиард 920 миллион теңге бөлу мәселесін шешуіңізді сұраймын.  

«Қазақстан Республикасы Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 27-бабына сәйкес депутаттық 
сауалды қарау нәтижелері туралы заңда белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді 
өтінемін.  

Құрметпен, Мусин».  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.  
Депутаттық сауалды жариялау үшін келесі сөз сенатор Динар Жүсіпәліқызы 

Нөкетаеваға беріледі.  
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Рақмет, құрметті Бектас Әбдіханұлы.  
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Құрметті әріптестер! Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Асқар Ұзақбайұлы Маминге жолданады. 

Екі депутаттық сауалым бар. Біріншісін айтып өтуге рұқсат етіңіздер.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Сауалға өңірлерге сапар барысындағы балалар 

демалыс лагерлерінің жай-күйімен танысу және олардың басшылығымен кездесуде 
көтерілген мәселелер негіз болып отыр. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылғы 2 қыркүйектегі 
«Сындарлы қоғамдық диалог –  Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында: «Үкімет пен әкімдер дарынды балалардың үйірмелер мен 
орталықтарға, жазғы лагерлерге баруы үшін мүмкіндік жасауы керек» – деп атап өткен 
болатын. 

Заман талабына сай, заманауи, жаңашыл ұрпақ тәрбиелеуде балалардың жазғы 
демалыс орындарының сапалы болуы, Қазақстан Республикасының ұлттық және үкіметтік 
емес стандарттарын көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың сипаттамасы және 
талап етілетін функционалдық-техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары жан-
жақты талапқа сай болуы шарт. 

Балалардың жазғы демалыс орындарының сапалы және мемлекеттік стандарттарға 
сәйкес болуы тек кәсіпкерлерге ғана байланысты емес, сонымен қатар тапсырыс беруші 
мекемелерге де байланысты. Кейінгі кездерде балалардың жазғы демалыстарын 
ұйымдастыру конкурстарында кейбір мәселелер қолайсыздық туғызуда. Атап айтатын 
болсақ, біріншіден, конкурсқа қатысқан лагерлер бұрынғыдай инспекциялық сараптамадан 
өткізілмейді. Кейбір лагерлердің тіптен балаларды жазғы демалысқа қабылдауға ешбір 
қауқары жоқ. Материалдық-техникалық базасы сын көтермейді, толық мәзірі, азық-түлік 
сақтайтын қойма, тоңазытқыш, таза ауыз сумен қамтамасыз ету, балалардың жүйелі 
демалуына ешбір жоспардың жоқтығы жасырын емес. Егер ол талапқа сай болмаған 
жағдайда конкурстың екінші кезеңіне өткізбеу қажет деп есептеймін. Себебі балалардың 
демалыстарын дұрыс ұйымдастыру үшін техникалық және оның материалдық базасының 
санитарлық талаптарға сай болуы қажет. 

Екіншіден, демалыс орындарының қашықтығы тапсырыс беруші мекеменің 
орналасқан жерінен 70 шақырымнан аспауы қажет деген талап қойылатын. Өйткені 
балаларды тасымалдау барысында неше түрлі қиындықтар туындауы мүмкін, жол 
қауіпсіздігі де. Сондықтан осы талапты конкурстық құжаттамаларға қайтадан енгізу 
қажеттігі сөзсіз. 

Үшіншіден, тапсырыс беруші мекемелердің қойған бағасынан 20 пайыздан асатын 
жеңілдік берілмеуі керек, себебі бағаның төмендеуі балалардың демалысын ұйымдастыру 
сапасына кері әсерін тигізеді. Мысалы, балалардың жазғы демалыстарын ұйымдастыру бір 
мекемеде 10-күндік демалыстың бағасы 130 мың теңге болса, екінші бір мекемеде 30 мың 
теңге. 

Төртіншіден, бұрын лагерлер қосымша білім беру мекемесі және мектептен тыс 
тәрбие беру мекемесі болып саналғандықтан, қосымша құн салығынан босатылған 
болатын. Қазір де осы іспен айналысатын кәсіпкерлерді құн салығынан босататын болсақ, 
жолдамалардың бағасы да төмендетіліп, ата-ананың жолдамаларды сатып алуына 
қолжетімділігін туғызар еді және кәсіпкерлерге де үлкен жеңілдік болатын еді. 
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Бесіншіден, осыдан шамамен 10 жыл бұрын балалардың жазғы демалыстарын 
ұйымдастыру үшін лагерлер қалалық және облыстық білім басқармаларынан лицензия 
алатын. Осы үрдісті қайта жандандыру дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда 
кейбір кәсіпкерлер балалардың жазғы демалыстарын ұйымдастыру барысында 
тәжірибесінің және материалдық-техникалық базасының жетіспеуіне қарамастан лагерлер 
ашуға ұмтылу арқылы оны тек табыс көзіне айналдыруда. Бұндай жағдай балалардың 
жазғы демалыстарының ұйымдастыру сапасының төмендеуіне әкеліп соқтықтыруда. 

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, сізден осы ұсыныстарды қарап, балалардың жазғы 
демалыстарының ұйымдастыру сапасын жақсарту шараларын қарастыруыңызды 
сұраймын». 

Келесі депутаттық сауалымыз да Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 
Асқар Ұзақбайұлы Маминге жолданады.  

Тұжырымдап айтатын болсақ, сауалымыздың негізі 2020 – 2022 жылдарға арналған 
республикалық бюджетті қарау кезінде әлеуметтік маңызды мәселелерді шешу үшін 
Алматы қаласына қосымша нысаналы трансферттер қарастыруға қатысты. 

Нақтырақ айтқанда, 2020 – 2022 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер 
туралы әзірленіп жатқан заң жобасы шеңберінде Алматы қаласынан алымдар жыл сайын 
ұлғаятындығын көріп отырмыз. 

Бюджеттің осы параметрлері Алматының ағымдағы және перспективалық даму 
жағдайын ескермейтінін және бүгінгі күннің өзінде қала бірқатар сын-қатерлер мен 
тұтастай бюджетке түсетін жүктемелерге тап болып отырғанын айта кету керек. 

Осыған орай қаланың маңызды мәселелерін шешу үшін Алматы қаласы бюджетінің 
параметрлерін нақты тұратын халықты ескере отырып, жергілікті бюджет шығыстарын 
жыл сайын 45 миллиард теңгеге көбейту жағын қайта қарау қажеттігі туындап отыр. 

Сонымен қатар 11,5 миллиард теңге сомасында көлік инфрақұрылымы объектілерін 
қаржыландырудың аса өзекті мәселелері шешілмей отыр және оларды шешу әлеуметтік 
шиеленісті жоюға және қаланың дамуына оң әсер етері сөзсіз. 

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Мазмұндалғандардың негізінде сауалдағы қалалық 
әкімдіктің көтеріп отырған мәселесін қарап, осыған заң шеңберінде жауап беріңізді 
сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет.  
Келесі сөз сенатор Әбдәлі Тоқбергенұлы Нұралиевке беріледі.  
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет, құрметті Бектас Әбдіханұлы.  
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 

Асқар Ұзақбайұлы Маминге жолданады. 
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Біздің депутаттық сауалымызға арқау болған Жамбыл 

облысына жұмыс сапары шеңберінде Жібек жолының бойында, қырғыз елімен шекаралас, 
облыс орталығынан 320 шақырым жерде орналасқан 150 мыңға тарта халқы бар Қордай 
ауданында кездесу кезінде көтерілген аудан тұрғындарының көкейкесті мәселесі. 
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Аудан орталығында 1956 жылы соғылып, тозығы жеткен, құлау алдында тұрған 
аурухана, емхана жағдайы елдің мұңы болып тұр. Жергілікті халық осы тұрғыдан «Деннің 
саулығы – елдің байлығы экономиканың қайнар көзі» дей отырып, аудан орталығынан  
270 төсектік аурухананы емханасымен бірге салу туралы мәселені көлденеңінен қойды.  

Шын мәнінде, бүгінгі күні аудандық орталық аурухана санитарлық-
эпидемиологиялық талаптарға сай келмейтін, жеке бөлінген үш ғимаратта жұмыс істеуге 
мәжбүр.  

Қордай ауданы Қордай асуы үстімен өтетін «Алматы – Термез», «Батыс Еуропа – 
Батыс Қытай» халықаралық автожолы бағыттарында орналасқан. Өкінішке қарай онда 
көптеген жол апаттарынан зардап шеккендер Қордай орталық аудандық ауруханасына 
медициналық көмек көрсету үшін жеткізіледі. Олардың хирургиялық бөлімге жаппай 
түсуіне байланысты түгелдей резервтік төсек орындарына орналастыруға мүмкіндік жоқ, 
амалсыздықтан пациенттер дәлізге орналастырылады.  

Сонымен қатар компьютерлік томограф, МРТ орналастыру үшін алаңының 
болмауына байланысты, ми жарақаттарын, инсульттарды, қатерлі ісіктерді және тағы 
басқаласын диагностикалау үшін азаматтар көрші Қырғызстан Республикасына қаралуға 
барады. Олардың саны 2018 жылы 638 адам, 2019 жылдың 6 айында 276 адам болған. 

Сондай-ақ Қордай ауданында емхана бір ауысымда 200 адамды қабылдау қуат-
мүмкіндігімен 1965 жылы салынған. Аудан халқының саны 1965 жылы 52000 адамды 
құрады, бүгінде халық саны 2,7 есеге өсті (139676 адам). Халық санының өсуімен 
дәрігерлер мен медбикелер саны артты, дәрігерлер 1954 жылдан 1991 жылға дейін салынған 
тозығы жеткен 5 ғимаратта жұмыс істейді. Балалар бөлмелері мүлдем жетіспейді. Екі 
балалар неврологы және үш педиатр кезек-кезек бір бөлмеде қабылдайды. Қолданыстағы 
бөлмелер қазіргі заманғы талаптарға және нормаларға ешқандай сай келмейді. 

Жоғарыда көрсетілген проблемалар Қордай ауылында ауысымына 250 адамға 
арналған емхананың салу қажеттігін көрсетеді. Жамбыл облысының Денсаулық сақтау 
басқармасы жобаның қажеттілігі мен орындылығын растай отырып, 2020 – 2023 жылдарға 
арналған республикалық бюджеттен қаржыландыруды болжайды. 

Емхана құрылысына жалпы соммасы 3,3 миллиард теңгеге жобалық-сметалық 
құжаттар дайындалған.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Осы мәселенің әлеуметтік-экономикалық 
маңыздылығын ескере отырып, 2020 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджетте 
Қордай ауылында аусымында 250 адамға арналған емханасының құрылысына қажетті  
3,3 миллиард теңге бөлу мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймыз. 

Қосымша, алдағы уақытта аудан орталығынан 270 төсектік аурухана құрылысының 
қажеттілігін жеткіземіз.  

Құрметпен, депутаттар Нұралиев, Жолдасбаев». Рақмет.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет.  
Келесі депутаттық сауалды жариялау үшін сөз сенатор Нариман Төреғалиевке 

беріледі.  
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Рақмет, құрметті Бектас Әбдіханұлы.  
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Біздің екі депутаттық сауалымыз бар. Біріншісі Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Асқар Ұзақбайұлына.  

Қысқаша тоқталып өтейін. Батыс Қазақстан облысының халқымен кездесу 
барысында, Ақжайық және Бөрлі аудандарының халқымен кездескенде көтерілген 
мәселелердің бірі – Жайық өзенін жағалай қоныстанған осы екі ауылдың тұрғындары үшін 
көктем мезгіліндегі өзеннен болатын табиғи апаттың салдары халықтың күнделікті өмір 
тіршілігіне қауіп төндіріп, осы аймақтың инфрақұрылымын дамытуға да кедергі келтіруде.  

Жыл сайын көктемгі су тасқыны ауылға жақын орналасқан Жайық өзенінің тік 
жарқабағының 2-ден 5-ге метрге дейін құлауы біраз қиындықтар туғызуда. Жайық өзеніне 
жақын орналасқан апатты деп танылған үйлерді көшіру мақсатында жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен тұрғындарға үйлер сатылып алынуда. 

Әрине, бұл мәселелер аталған проблеманы толыққанды шешпейді, қазірдің өзінде 
тек үйлердің құлау қаупі емес, Жайық өзеніне жақын орналасқан Республикалық 
маңыздағы Подстепное – Федоровка – Ресей Федерациясының шекарасы арасындағы 
автомобиль тас жолына да болашақта қауіп төнуде. Жарсуат ауылындағы 3 мыңға жуық 
адам жерленген мұсылман-христиан зиратына Жайық өзенінің жақын қалғаны жергілікті 
халықты алаңдатып отыр. 

Жоғарыда аталғанды ескере отырып, Чапаев ауылы мен Бөрлі ауданына қарасты 
Жарсуат ауылы бойындағы Жайық өзенінің жағалауын бекіту құрылысын жүргізу үшін 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен жобалық-сметалық құжаттары дайындалған. Соған 
байланысты республикалық бюджеттен 3,5 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінуіне 
ықпал етуіңізді сұраймыз. 

Құрметпен, Төреғалиев, Мұқаев, Дүйсембаев.  
Екінші депутаттық сауалымыз Ауыл шаруашылық министрі Омаров Сапархан 

Кесікбайұлына жолданады.  
Біздің депутаттық сауалымызға себеп болған Ауыл шаруашылығы Министрінің 

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және 
өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 15 наурыздағы №18404 
бұйрығымен бекітілген субсидиялау қағидасының 1-қосымшасының ескертпесінде 
«отандық асыл тұқымды ірі қара мал мен қойлардың аналық мал басын сатып алу қаржы 
институтымен кредит беру шарты болған кезде субсидияланады» деп белгіленген. Яғни 
субсидия алғың келсе, қаржы институттары арқылы несие ал деп отырмыз. 

Сонда «Осы қағида нені меңзейді? Біз отандық асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуға емес, керісінше қаржы институттарының жағдайына алаңдатушылық танытып 
отырған жоқпыз ба?» деген сауалдар туады.  

Қаржы институттары арқылы несие алып, мал сатып алу дегеніміз өз кезегінде 
малдың бағасының өсуіне алып келуде. Мысалы, асыл тұқымды малдың бағасына 12 пайыз 
қосымша құн салығы қосылады, яғни бір бас малдың құны 400 мың теңге болса, ол 
қосымша құн салығы арқылы 48 мың теңгеге өсіп, 448 мың теңгені құрап отыр. Бұл 
несиенің пайыздық үстемақы мөлшерлемесін есепке алмағанның өзінде. 

Сондықтан өз қаражаты есебінен асыл тұқымды отандық мал шаруашылығын 
дамытқысы келетін шаруашылықтарды, әсіресе ұсақ жаңадан құрылған шаруашылықтарды 
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несие алуға мәжбүрлемей, олардың дамуына субсидия қарастыру арқылы қолдау қажет деп 
ойлаймыз. 

Осыған байланысты қолданыстағы қағиданың 1-қосымшасына отандық асыл 
тұқымды ірі қара мал мен қойлардың аналық мал басын өз қаражаты есебінен сатып алған 
жағдайда субсидия төлеу туралы өзгерістер енгізуді ұсынамыз. 

Құрметпен, депутаттар Төреғалиев, Мұқаев, Дүйсембаев, Жұмағазиев. Рақмет.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет. 
Келесі сөз сенатор Рысқали Әбдікеровке беріледі.  
 
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі Маминге жолданады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Қарағанды қаласынан 550 шақырым қашықтықта 

орналасқан бұрынғы облыс орталығы болған Жезқазған қаласында бүгінде 100 мыңға жуық 
халық тұрады. Қазіргі уақытта қала тұрғындарын ерекше толғандырып, олардың арыз-
шағымдарына арқау болып отырған көкейтесті мәселенің бірі де бірегейі – халықты сапалы 
ауыз сумен қамтамасыз ету болып отыр. 

Сонау кеңес заманынан кермек судың дәмін татып, азабын арқалап келе жатқан 
жезқазғандықтардың бұл түйткілін шешудің жолдары көптен қарастырылып келе 
жатқанымен түбегейлі нәтижеге қол жеткізудің сәті келмей, сағызша созылғанына бірталай 
жылдың жүзі болды. 

Осы күрделі мәселені шешу мақсатындағы дұрыс та оңтайлы қадам Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің бастамасымен 2010 жылы жүзеге асырылуы басталған, 
жалпы жобалық-сметалық құны 6 миллиард теңгеге жуық қаражатты құрайтын Есқұла 
тораптық су өткізгішінің құрылысы болатын. 

Алайда құрылыс-монтаж жұмыстары істеп тұрған кеніштің құлау аймағына тап 
келуіне байланысты 2012 жылдың желтоқсан айында тоқтатылып, су өткізгіш жобасына 
қажетті түзетулер енгізілген және осыған байланысты су жолының көлемі ұзарып, 
сметалық құны қосымша 1 миллиард 100 миллион теңгеге ұлғайған. 

Жобаға иелік етуші Ауыл шаруашылығы министрлігінің сол кездегі Су ресурстары 
жөніндегі комитет жыры көбейген бұл су өткізгіш құрылысын 2014 жылы қайта 
жандандырып, 2017 жылы толық аяқтауды жоспарлаған еді. Бірақ басталған сот 
рәсімдеріне сәйкес жобаны аяқтау енді 2018 жылға қалдырылып, белгісіздік белең алған 
еді.  

Бүгінгі күнге игерілген қаржы көлемі 5 миллиард 164 миллион теңгені құрап отыр, 
ал істелуге тиіс жұмыс көлемі әлі жетерлік. 

Осылайша, 2010 жылы басталған жобаны іске асыру мерзімі әртүрлі себептермен 
жылдан жылға кейінге шегеріліп, әлі күнге дейін аяқталмай келеді.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Осыған орай айтылған мәселенің аса маңыздылығын 
ескере отырып, Жезқазған қаласының халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етудің бірден 
бір кепілі – Есқұла су өткізгішінің құрылысын толықтай аяқтауға қажетті қаржыны 
қосымша бөлуге пәрменді ықпал етуіңізді сұраймыз. 

Құрметпен, депутаттар Әбдікеров, Ершов, Айтпаева».  
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ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет сізге.  
Келесі сөз сенатор Нұрлан Наурызұлы Қылышбаевқа беріледі.  
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Біздің депутаттық сауалымыз Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрі Мырзағалиевке жолданады. Депутаттық сауал. 
«Құрметті Мағзұм Маратұлы! Біздің депутаттық сауалымыздың себебі Алматы 

облысына жұмыс сапары барысында облыстық орман шаруашылығы қызметкерлерінің 
ұсыныстары мен өтініштері болып отыр. 

Сізден коммуналды мемлекеттік орман шаруашылығының ақылы қызмет түрлерінің 
тізбесін, тауарларын (жұмыстар, қызмет) және көрсетілген құралдарды жұмсау мүмкіндігін 
кеңейту туралы мәселелерді шешу үшін жан-жақты қарастыруыңызды сұраймыз. 

Ормандардың сақталуы мен молықтырылуының санитарлық жағдайда маңызы зор. 
Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Орман кодексінің 110-бабының  
8-тармақшасында «Мемлекеттiк орман қорында орман шаруашылығын жүргізуге 
жұмсалатын шығыстарды бюджет қаражатынан қаржыландыруында: «күтіп-баптау 
мақсатында ағаш кесу, санитарлық мақсатта ағаш кесу, кеспе ағаш аймағын бөліп беру және 
оларды мөлшерлеу» көрсетілген. 

Мемлекеттік орман иеленушілері орман орналастыру материалдарына сәйкес 
аталған шараларды жүргізуі үшін олардан ағаштың таксациялық құнына ақы алынады. 
Кесудің осы түрін жүргізу кезінде іскерлік ағаштың шығуы 20-30 пайыздан аспайды. Елді 
мекендерден алыс орналасқан орман алқаптарында мемлекеттік орман иеленушілердің 
коэффициенттерін төмендетуіне қарамастан, оны сату мүмкіндігі жоқ екенін ескере келе 
Салық комитеті алдында сатылмаған ағаш үшін берешек алады.  

Осыған орай мемлекеттік коммуналдық орман мекемелерін санитарлық және басқа 
да кесулер үшін ақы төлеуден босату жөн деп санаймыз. 

Орман ресурстарын қысқа мерзімді орман пайдалануға 1 жылдан 10 жылға дейін 
берген кезде қысқа мерзімді орман пайдалану шарты негізінде комиссия құрылмайды, 
хаттама, қандай да бір басқа құжаттар, материалдар әзірленбейді, келісілмейді және қол 
қойылмайды. Шешімді жеке немесе заңды тұлғаның өтініші негізінде орман шаруашылығы 
директоры жеке-дара қабылдайды және шартқа қол қояды, бұл орман ресурстарын 
бақылаусыз таратуға және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жасауға әкеп соғады. 

Құрметті Мағзұм Маратұлы! Баяндалғанның негізінде Қазақстан Республикасының 
Орман кодексіне 1 жылдан 10 жылға дейінгі мемлекеттік орман қоры учаскелерінде қысқа 
мерзімді орман пайдалану құқығын беруді реттеу бойынша өзгерістер енгізуді, сондай-ақ 
жоғарыда айтылған ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Орман кодексіне енгізуді 
қарастыруыңызды сұраймыз. 

Депутаттық сауалдың қарау нәтижесін «Қазақстан Республикасының Парламенті 
және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
заңының 27-бабында белгіленген мерзімде хабарлауыңызды сұраймыз. 

Құрметпен, Қылышбаев, Мұсаханов, Жұмағұлов».  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет сізге.  
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Следующий депутатский запрос огласит сенатор Волков Владимир Васильевич.  
 
ВОЛКОВ В.В. «Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину. Депутатский 

запрос.  
Уважаемый Аскар Узакпаевич! Ровно 11 месяцев назад, 26 октября 2018 года, группа 

депутатов Сената Парламента Республики Казахстан обратилась в адрес Правительства с 
депутатским запросом. Поводом послужили многочисленные обращения от жителей села 
Ельтай и станции Шамалган Карасайского района Алматинской области.  

Действительно, в этом месте существует проблема с железнодорожным переездом. 
Переезд не только создает проблемы для автовладельцев, но и опасен для пешеходов. 
Каждый год под колесами поездов гибнут люди. Решение проблемы они видят в 
строительстве пешеходного моста, а также автодорожного путепровода на данном участке. 

В ответе на депутатский запрос Правительство Республики Казахстан сообщало, что 
вопросы строительства объектов транспортной инфраструктуры будут проработаны в 
рамках государственной программы «Нұрлы жол» до 2025 года. При этом средства на 
строительство у АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» не предусмотрены. 

15 сентября текущего года на данном участке железной дороги произошла трагедия. 
В результате столкновения поезда с пассажирским автобусом погиб водитель автобуса, 
трое пассажиров госпитализированы, в том числе двое детей, которые находятся в тяжелом 
состоянии.  

Таким образом, с учетом возрастающего количества автомобилей и пешеходов, 
пересекающих железную дорогу в указанном районе, вопросы строительства 
дополнительных путепроводов и пешеходных мостов остаются актуальными. Эти вопросы 
подняты и на встречах жителей с руководством региона после случившейся трагедии. 

На основании изложенного просим Вас, уважаемый Аскар Узакпаевич, рассмотреть 
повторно наш депутатский запрос, предпринять соответствующие меры и взять на особый 
контроль создавшуюся ситуацию.  

О результатах рассмотрения депутатского запроса просим дать письменный ответ в 
установленный законом срок.  

С уважением, депутаты Волков, Кылышбаев, Нукетаева, Жумагулов, Мусаханов».  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Депутаттық сауал бойынша келесі сөз сенатор Мұхтар 

Сабырұлы Жұмағазиевке беріледі.  
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Рақмет, Бектас Әбдіханұлы. 
Қысқаша айтатын болсақ, кеше Ақтөбе облысына іссапармен барған кезде халықтың 

көтеріп отырған мәселесі Ақтобе мен елорданы байланыстыратын  
«Нұр-Сұлтан – Ақтөбе», «Ақтөбе – Нұр-Сұлтан» бағыты бойынша тікелей қатынайтын 
пойыз маршруты 2018 жылдан бері алынып тасталған. Енді Ақтөбе қаласына жету үшін 
ыңғайсыз уақытпен жүретін «Нұр-Сұлтан – Орал» пойызын қолданулары тиіс. Ал осы 
маршрут бойынша билет иеленуге кем дегенде 1,5 миллионға жуық екі облыс тұрғындары 
бәсекеге түседі. Бұл ретте билеттердің тапшы болатындығы күмән тудырмайды. Құны  
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6-12 мың теңге тұратын билет еселеніп, 58 мың теңгеге сатылып жатқаны бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланған.  

Бұл мәселе алғаш рет көтеріліп тұрған жоқ. Облыс басшылығы «Қазақстан темір 
жолы» ұлттық компаниясы» АҚ-ның басқарма төрағасына бір емес, екі хат жолдаған және 
Парламент қабырғаларында да бұл мәселе талқыланған. Алайда бұл күрделі мәселенің оң 
шешімі әлі табылған жоқ.  

Темір жол тасымалындағы тұрмыстық жемқорлықтың алдын алу үшін қабылданған 
Жол картасы өз жұмысын қашан бастайды, нақты нәтижесін қашан көреміз? Билет 
тапшылығының ушығуына өз ықпалын тигізіп жүргендер қашан қатаң жауапқа тартылады? 

Ақтөбе облысы еліміздің төртінші ірі мегаполисі екенін ескере отырып, 
«Ақтөбе – Нұр-Сұлтан» бағытымен жолаушылар тасымалын қайта қалпына келтіруіңізді 
сұраймыз.  

Жауабыңызды заңға сәйкес белгіленген мерзімде жазбаша түрде беруіңізді 
сұраймыз. 

Құрметпен, Сенат депутаттары Жұмағазиев, Тағымов.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет.  
Тек қана Ақтөбе облысы емес, бүкіл еліміз үшін маңызды мәселе. Сіздер, құрметті 

сенаторлар, бүгінгі жаңалықтардан көрсеңіздер, түгелге дерлік бағыттар бойынша темір 
жол ақысы 10 пайызға қымбаттады. Бұл сенаторлардың назарын аударатын мәселе. Бұл 
мәселе зерделену керек, көтерілу керек, тексерілу керек, не себепті осылай болып отыр.  

Келесі депутаттық сауалды жариялау үшін сөз Мұратбай Сматайұлы Жолдасбаевқа 
беріледі.  

 
ЖОЛДАСБАЕВ М.С. Рақмет, құрметті Бектас Әбдіханұлы.  
Біздің депутаттық сауалымыз Үкімет басшысы Асқар Ұзақбайұлы Маминге 

жолданады. Депутаттық сауал.  
«Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину. Депутатский запрос.  
Уважаемый Аскар Узакпаевич! Обеспечение населения качественной питьевой 

водой – одна из важнейших приоритетных задач государства. 
В Жамбылской области из 373 сельских населенных пунктов области 

централизованным водоснабжением охвачено 199, нецентрализованным водоснабжением 
охвачено 174, планируется сдать в этом году 10 объектов. В итоге 209 населенных пунктов 
будут обеспечены чистой питьевой водой, и показатель достигнет 56 процентов. 

На сегодняшний день дополнительно подготовлены пять проектов, все они имеют 
положительное заключение Государственной экспертизы.  

В соответствующее министерство предоставлены бюджетные заявки на общую 
сумму 4,9 миллиарда тенге. 

В случае поддержки бюджетных заявок пять населенных пунктов с общей 
численностью 39927 человек будут обеспечены чистой питьевой водой.  

Уважаемый Аскар Узакпаевич! На основании вышеизложенного просим Вас оказать 
содействие в выделении на 2020 год дополнительных средств.  

С уважением, депутаты Жолдасбаев, Нуралиев, Мамытбеков». 
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Полный текст депутатского запроса прилагается.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы, рақмет сізге.  
Келесі депутаттық сауалды жариялау үшін сөз сенатор Нұрлан Құдиярұлы 

Бекназаровқа беріледі.  
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет, құрметті Бектас Әбдіханұлы. 
Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының Премьер-министріне 

арналады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Тәуелсіз еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасы 

Назарбаев Шымкент қаласын республикалық маңызы бар қалалар санатына жатқызу 
туралы Жарлығына жария түрде қол қою рәсімінде Шымкент Орталық Азиядағы қуатты 
экономикалық орталыққа, қала тұрғындары мен қонақтары үшін қолайлы жағдайлар 
жасалған ірі, тартымды мегаполиске айналады. Қаланы дамытудың жаңа стратегиясы бұл 
өңірде өнеркәсіптік, инновациялық, туристік, сауда және логистикалық орталықты 
қалыптастыруға негіз болуы тиіс деп нақты тапсырма берген болатын.  

Осыған байланысты қала әкімдігі тарапынан өткен жылдан бері бірнеше бюджеттік 
жобалар ұсынылып, ол Ұлттық экономика және Қаржы министрліктері деңгейінде толық 
шешімін таппай, келесі жылға қалдырылған болатын, яғни 2019 жылға.  

Қазіргі уақытта осындай жобалық-сметалық құжаттамалары дайын жалпы  
95,7 миллиард теңгеге бюджеттік өтінім ұсынылған. Оның ішінде 2020 жылға – 70,1 
миллиард теңге.  

Бұл қаржылардың басым бөлігі азаматтардың әлсіз топтарына жатқызылған 
отбасылар үшін салынатын тұрғын үйлердің инженерлік-инфрақұрылымы және әлеуметтік 
нысандармен қамтуға бағыттау жоспарланған. 

Алайда жоспарлы үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет жобасында 
қолдау тапқаны 14,2 миллиард теңге ғана немесе 14,8 пайыз.  

Оның ішінде энергетика және газбен жабдықтауға қажетті 36 миллиард теңгенің  
1,39 миллиард теңгесі немесе 3,86 пайызы ғана қолдау тапқан. 

Қазіргі уақытта қалада 2 газ тарату станциясы 180 мың текше метр қуаттылығымен 
жұмыс жасауда, ал нақты қажеттілік 250 мың текше метр. Мәселені шешу үшін 
жоспарланған үшінші газ тарату станциясына қажетті қаржы бөлініп, құрылысы шұғыл 
түрде аяқталмаса, бірқатар әлеуметтік нысандар мен жеке тұрғын үйлерді газбен жабдықтау 
мүмкіндігі болмайды. 

Сол сияқты қаржының өте аз көлемде қаралуы салдарынан қаладағы жаңадан 
қосылған елді мекендердің 39-ның біразында тұрғындар қажетті электр энергиясымен 
толық қамтамасыз етілмейтін болады.  

Оған қосымша Елбасының шалғай елді мекендердің инженерлік инфрақұрылымы 
мен әлеуметтік мәселесін шешу бойынша бастау алған жобасына сәйкес көлік және 
инженерлік инфрақұрылыммен қамту жобаларына жеткілікті қаражат қарастырылмаған. 

Білім беру, мәдениет және спорт салалары бойынша шағын аудандарда қажетті 
мектептердің және бұқаралық спортпен айналысушылар санын арттыру үшін нысандар 
құрылысын салуға жоспарлы жылға ұсынылған жобалар мүлдем қолдау таппаған. 
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Қорыта айтқанда, Шымкент қаласының республикалық маңызы бар қала деңгейіне 
лайықты дәрежеде болуына, қала тұрғындарына қолайлы әлеуметтік жағдай жасауына 
тікелей қатысты бюджеттік жобаларды жүзеге асыру мақсатында бюджеттік өтінімдерді 
қайта қарап, 2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында қосымша 
қаржы қарастыру қажет деп санаймын.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Осы жоғарыдағы мәселелердің маңыздылығын ескере 
отырып, мүмкіндігінше оң шешім табу жолдарын қарастыруыңызды сұраймын. 

«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 27-бабына сәйкес депутаттық 
сауалды қарау нәтижесі туралы заңмен белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді 
өтінемін.  

Құрметпен, депутат Бекназаров». 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет сізге.  
Мендегі дерек бойынша сенатор Дүйсембаев екі депутаттық сауал жарияламақ. 
Құрметті Ғұмар Ислямұлы, сөз сізде.  
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет. 
Менің екі депутаттық сауалым Үкімет басшысына.  
«Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину. Депутатский запрос. 
Уважаемый Аскар Узакпаевич! Одним из острых вопросов, вызывающих серьезную 

обеспокоенность, является состояние водных ресурсов Атырауской области, с каждым 
годом дефицит которых становится все ощутимее. 

На территории области протекают две трансграничные реки Жайык и Кигач, это 
основные источники питьевой воды для всей области. При этом более 60 процентов 
населения пользуются водой из реки Жайык. Более того, необходимо отметить, что на 
территории области отсутствуют подземные источники питьевой воды. 

Также река Жайык имеет важное значение в сохранении экосистемы и биоресурсов 
северной части Каспийского моря. Река Жайык проходит по территориям двух областей 
Республики Казахстан и трех субъектов Российской Федерации. Учитывая, что до 80 
процентов водных ресурсов реки Жайык формируется на территории Российской 
Федерации, состояние экологической системы реки в Республике Казахстан зависит от 
объемов воды, поступающей из России.  

Анализ динамики стока реки показывает, что с каждым годом усиливается 
тенденция его сокращения с соответствующими негативными последствиями. В настоящее 
время среднегодовой сток реки Жайык снизился до уровня 5,1 кубокилометра, то есть в два 
раза меньше среднемноголетнего значения. С 2006 года наблюдается устойчивый низкий 
уровень воды реки Жайык даже при условии уменьшения потребления воды казахстанской 
стороной на хозяйственные нужды до 48 процентов. По сути, это крайний предел, и 
дальнейшее снижение может привести к необратимым экологическим процессам в регионе 
с соответствующими катастрофическими последствиями, а они уже наметились.  

Так, на сегодня сложилась следующая ситуация: 
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 1) в связи с понижением фонового уровня Каспийского моря значительно удалилась 
береговая линия;  

2) из-за дефицита весеннего стока происходит обмеление в нижнем течении и 
потеряно судоходное значение реки; 

3) ухудшаются гидрологические и гидрохимические режимы, отсутствие разливов 
привело к гибели более 60 процентов пойменных лесов на территории области; 

4) затруднены пути миграции осетровых видов рыб и до минимума сведены площади 
их нерестилищ по причине маловодности реки. Так, из более 130 нерестилищ между 
Атырауской и Западно-Казахстанской областями осталось не более 10. А принимаемые 
казахстанской стороной в нижнем течении меры по дноуглубительным работам и очистке 
каналов не дают ожидаемого эффекта. 

Особое беспокойство вызывает высокая зарегулированность в верхнем течении реки 
на территориях Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей, где 
имеются более 300 водохранилищ с суммарным объемом более 4,9 миллиона кубометров. 
В итоге данный факт отрицательно сказывается на гидрологической обстановке в нижнем 
течении, это особенно чувствительным стало в маловодные  
2006 – 2015 годы. 

При таком отношении к реке мы можем потерять ее, как одну из основных водных 
артерий страны, в свою очередь, это может привести к серьезным экологическим и 
социальным проблемам. 

В этой связи для восстановления стока и водного фонда реки следует 
безотлагательно принять совместные конструктивные меры на межгосударственном 
уровне, а именно: 

1) разработать и принять межгосударственную программу на основании Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации по 
сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал от 20 июля 2017 года с 
определением источников финансирования с обеих сторон, а также с указанием конкретных 
мероприятий по решению проблем от верховья до нижнего течения, основанных на 
научных исследованиях; 

 2) для оперативного рассмотрения и решения вопросов усилить состав Комиссии по 
сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки, включив в качестве 
сопредседателей вице-премьеров правительств Республики Казахстан и Российской 
Федерации, уполномоченных принимать решения. 

Таким образом, полагаем и выражаем надежду, что реализация указанных 
мероприятий позволит перейти от декларативных к более конкретным и действенным 
мерам по решению проблемы. 

Депутаты Дюсембаев, Енсегенов, Мукаев, Турегалиев».  
Екінші сауал.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Атырау облысына іс сапарымда Исатай және Мақат 

аудандарының тұрғындарымен кездесу барысында Исатай ауданы Аққыстау ауылы және 
Мақат ауданы Доссор поселкесіндегі кәріздік тазарту ғимараттарының құрылысы бойынша 
мәселелер көтерілген болатын. Екі елді мекеннің де құрылыстары 2017 жылы басталды.  
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Аққыстау ауылы бойынша жергілікті бюджеттен 234 миллион, ал республикалық 
бюджеттен 617 миллион теңге қаржыландырылды. Доссор поселкесіне жергілікті 
бюджеттен 1 миллиард 200 миллион теңге, республикалық бюджеттен 800 миллион теңге 
қаржыландырылды. Бүгінгі күні бөлінген қаржы толықтай игеріліп, құрылыс жұмыстары 
мердігер мекеме есебінен жүргізілуде.  

Осымен бірге қоса қаржыландыру бойынша әкімдікпен міндеттемелер орындалып 
келеді.  

Сонымен қатар 2020 – 2022 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында 
келесі жылға әр жобаға тек 500 миллион теңгеден қаралған, бұл дегеніміз құрылыс 
мерзімінің ұзаруына әкеп соғады. 

Осыған орай, Асқар Ұзақбайұлы, сізден 2019 – 2021 жылдарға арналған 
республикалық бюджеттің кезекті нақтылануында Аққыстау ауылы бойынша 1,5 миллиард 
теңгенің және Доссор поселкесі бойынша 2,5 миллиард теңгенің құрылыс жұмыстарын 
аяқтауға бөлінуін қарастыруды сұраймын. Бұл бөлінген қаражат жыл аяғына дейін игеріліп, 
алдағы жылдың бірінші жартыжылдығында аталған жобаларды толықтай аяқтап, іске 
қосуға мүмкіндік береді.  

Құрметпен, депутат Дүйсембаев». 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Келесі сөз сенатор Сәрсенбай Құрманұлы Еңсегеновке 

беріледі. 
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының 

Премьер-министрі Асқар Маминге.  
Депутаттық сұраудың негізгі арқауы Атырау облысы Құрманғазы ауданының Азғыр 

өңіріндегі «Балқұдық-Қарабалы» мемлекеттік шекараны кесіп өту жеріндегі қалыптасқан 
ахуалға байланысты. 

Премьер-Министрге бұл мәселенің маңыздылығына ерекше назар аударып, арнайы 
жұмыс тобын құруды, оған өз кандидатурамды енгізуді және тиісті орталық мемлекеттік 
органдарға нақты тапсырма беріп, мәселені шешу жолдарын қарастыруды ұсынып 
отырмын. Рақмет.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет сізге. Бүгін бұл мәселе жан-жақты әбден қаралды, 

шешімі табылар деп сенеміз. 
Келесі сөз сенатор Көбенов Манап Шарапиденұлына беріледі.  
 
КӨБЕНОВ М.Ш. «Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину Аскару 

Узакпаевичу. Депутатский запрос. 
Уважаемый Аскар Узакпаевич! Государством осуществляется государственная 

поддержка малого и среднего бизнеса в соответствии с Предпринимательским кодексом 
Республики Казахстан, в том числе и в направлении оптимального режима 
налогообложения.  

Однако в настоящее время в связи с внесением изменений в действующее 
законодательство сложилась следующая ситуация.  
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В январе текущего года Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
рекламы» статья 605 Налогового кодекса была дополнена примечанием следующего 
содержания: «под стороной размещения наружной (визуальной) рекламы понимается 
сторона каждого изображения, в том числе видеоизображения наружной (визуальной) 
рекламы, размещаемой на объектах наружной (визуальной) рекламы». 

Согласно же подпункту 3 пункта 17 Правил размещения наружной (визуальной) 
рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, 
утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан, 
размер платы за первый и последующие месяцы размещения наружной рекламы 
рассчитывается в соответствии с базовыми ежемесячными ставками, утвержденными 
Налоговым кодексом, исходя из места расположения и площади стороны размещения 
наружной рекламы, вне зависимости от количества размещаемой наружной (визуальной) 
рекламы, в том числе изображений, видеоизображений, бегущих строк на 
государственном и русском языках на стороне размещения объекта наружной рекламы в 
течение уплаченного месяца. 

В настоящее время при начислении налога в соответствии с вышеназванной 
нормой статьи Налогового кодекса при размещении рекламы субъект 
предпринимательства вынужден оплачивать за каждое изображение независимо от 
времени размещения рекламно-информационного ролика. Общая сумма по размещению 
рекламы значительно повышена за счет налога, установленного налоговым 
законодательством.  

Кроме того, сумма начисляемого налога значительно выше сумм понесенных 
затрат на ее размещение. Это касается высокотехнологичных конструкций, где 
размещаются более одного изображения. 

Повышением суммы затрат на размещение рекламы за счет повышения налога, 
установленного Налоговым кодексом, снижена доступность размещения рекламы 
субъектам предпринимательства, соответственно снижена возможность развития 
предпринимательства.  

В случае же начисления налога в соответствии подпунктом 3 пункта 17 Правил 
размещения рекламы сумма налога оплачивается вне зависимости от количества 
изображений, видеоизображений, что повышает доступность субъектов 
предпринимательства в размещении рекламы, соответственно будет способствовать 
развитию бизнеса и созданию благоприятных условий для его развития.  

В связи с вышеизложенным в целях оптимального режима налогообложения и 
установления правового режима благоприятствования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также исключения разночтений в нормативных правовых актах 
прошу Вас рассмотреть вопрос по внесению изменений в Налоговый кодекс путем 
включения норм размера определения платы за размещение рекламы в редакции, 
указанной в подпункте 3 пункта 17 Правил размещения рекламы. 

С уважением, депутат Кубенов».  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.  
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Пожалуйста, Перепечина Ольга Валентиновна, Вам слово. 
 
ПЕРЕПЕЧИНА О.В. «Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину. 

Депутатский запрос. 
Уважаемый Аскар Узакпаевич! В целях реализации Послания Главы государства 

народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции», в рамках Государственной программы развития 
АПК на 2017 – 2021 годы перед агропромышленным комплексом поставлена цель по 
увеличению в течение пяти лет производительности труда в АПК и экспорта 
переработанной сельскохозяйственной продукции как минимум в 2,5 раза, по сравнению 
с 2017 годом. 

Также в Послании Президента Республики Казахстан Токаева от 2 сентября  
2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 
Казахстана» еще раз акцентировано внимание, что наша страна имеет огромный 
потенциал для производства органической и экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции.  

Зная, что при правильном подходе и достаточном уровне финансирования можем 
в полной мере реализовать этот потенциал. Для этого есть производственный потенциал, 
человеческие ресурсы и рынки сбыта. 

Но сложившаяся обстановка в финансировании отрасли волнует сегодня всех 
сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время поступают ежедневно многочисленные 
обращения со стороны сельхозтоваропроизводителей по невыплате законных субсидий, а 
со стороны местных исполнительных органов обращения, связанные с нехваткой средств 
на выплату субсидий по животноводству и инвестиционных субсидий.  

В 2019 году на субсидирование отрасли животноводства в местных бюджетах 
предусмотрено 77,7 миллиарда тенге, с охватом 38 тысяч сельхозтоваропроизводителей. 
Освоено 80 процентов средств от общей суммы. 

При этом по состоянию на 1 сентября текущего года в семи областях 
(Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, 
Западно-Казахстанская и Карагандинская) средства освоены почти в полном объеме.  
А заявки на получение субсидий поступают ежедневно. В данное время поступило более  
18 тысяч заявок, по которым приняты обязательства на сумму более 36 миллиардов тенге, 
а денег на выплату нет. Это подтверждается и по информационной системе 
субсидирования. 

Необходимо отметить, что более 70 процентов получателей субсидий в 
животноводстве (более 25 тысяч хозяйств) являются мелкие и средние фермерские 
хозяйства, и в случае неисполнения принятых обязательств это может привести к 
банкротству их деятельности за счет неисполнения кредитных обязательств и 
сокращению действующих рабочих мест.  

Мы можем столкнуться с социальной напряженностью населения, занятого в 
сельском хозяйстве, и значительным ростом цен на социально значимые продукты.  

Просим обратить особое внимание на реализацию Программы инвестиционного 
субсидирования, которая является одной из самых востребованных и эффективных мер 
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государственной поддержки. Дополнительное финансирование на Программу 
инвестиционного субсидирования позволит в текущем году 1112 фермерским хозяйствам 
обновить парк сельхозтехники, а также оказать государственную поддержку по 
реализации 18 крупных проектов, в частности, расширение мясной птицефабрики в 
Акмолинской области, строительство молочно-товарной фермы в Западно-Казахстанской 
области, строительство мясокомбината в Костанайской области и другие проекты. 

Реализация данных проектов позволит увеличить темпы расширения и введения 
новых производственных мощностей, производства продукции в АПК, достижения 
индикаторов Госпрограммы АПК, темпы обновления парка сельхозтехники, 
технологического оборудования, что в целом положительно отразится на основных 
макроэкономических показателях в отраслях АПК. 

В целях недопущения негативных факторов просим Вас принять оперативное 
решение и рассмотреть вопрос выделения дополнительных финансовых средств для 
субсидирования отечественных сельхозтоваропроизводителей на развитие 
животноводства по принятым обязательствам 2019 года.  

Вместе с тем просим Вас рассмотреть возможность перераспределения 
неосвоенных средств с других бюджетных подпрограмм на Программу инвестиционного 
субсидирования. 

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан  
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим о результатах 
рассмотрения депутатского запроса дать письменный ответ в установленный законом 
срок.  

С уважением, депутаты Перепечина, Мукаев, Нургалиев, Дюсембаев, Кылышбаев, 
Плотников, Чельпеков, Адильбеков, Султанов». 

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет сізге. 
Келесі сөз депутаттық сауал жариялау үшін сенатор Бақытжан Тұрсынұлы 

Жұмағұловқа беріледі.  
 
ЖҰМАҒҰЛОВ Б.Т. Рақмет, Бектас Әбдіханұлы.  
Құрметті әріптестер, бүгінгі мүмкіндікті пайдалана отырып, қоғамның ой-пікіріне 

сүйеніп мен үндеу жасағым келіп отыр. Бұл үндеуді бұқаралық ақпарат құралдарының
  өкілдеріне, құрылтайшыларына, ғаламтор желісінде отыратын блогерлерге 
арнаймын. Сондай-ақ әртүрлі партиялардың, қоғамдық ұйымдардың жетекшілеріне, 
саясаткерлерге, үкіметтік емес ұйымдардың мүшелеріне арнайы жолдап отырмын. 

Қазақстанда сөз бостандығы жоқ деп кім айта алады? Деректерге қарасақ, 
Қазақстанда 2700-ден астам бұқаралық ақпарат құралы тіркелінген. Олардың 70 пайыздан 
астамы әртүрлі партияларға, қоғамдық ұйымдарға тиесілі, оған ғаламторды қосыңыз. 
Яғни ақпарат алу мен таратудың мүмкіндектері жеткілікті. 

Ашық саясатта жүргендіктен мемлекеттік қызметкерлер, әртүрлі деңгейдегі 
депутаттар орынды, орынсыз айтылып жүрген сындарға төзімділікпен қарайды. Бірақ 
адами, имани, рухани тұрғыдан шектен шығып, шындыққа жанаспайтын ақпарат таратуға 
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бола ма? Бұның посткеңестік жүйеге тән жаман әдетке айналып бара жатқандығы бізді 
алаңдатады. 

Интернетті ашып қалсаңыз, әлеуметтік желіге көз салсаңыз, бірде Түрікменстан 
Президенті, бірде Ресей Президенті о дүниелік болып кетіпті деп, өздері көзбен көргендей 
тамсанып жазады. Өзіміздің елге қатысты жаңсақ ақпаратты да оқып қаламыз. Мұндай 
«көріпкелдік» пен «сәуегейліктің» құны қанша? Болмаса «Президент өмірден қашан 
өтеді?» деп саяси болжам жасайды. Не мұсылмандық, не христиандық, не иудейлік діни 
ұстанымға келмейтін, не адами болмысқа жатпайтын өтірік ақпарат үшін кім жауапты?! 

Бәріміз құдайдың құлымыз, дәм таусылған күні бұл фәни дүниеден озамыз. 
Сондықтан да адам деген атқа лайық болайық, ұлттық құндылықтарымызды сақтайық, сөз 
бостандығы дегенді желеулетіп, шындыққа күйе жақпайық. 

Ұлы Абай бабамыз «Атымды адам қойған соң қалай надан болайын!» демей ме?! 
«Құқық қорғау органдары қайда қарап отыр, Үкімет неге шара қолданбайды?» 

деген сөзден әдейі қашып отырмын. Жаншу, қамау, айыптау саясаты емес, әр адамның 
ұят-ожданына салып отырмын. 

Батыр Бауыржан Момышұлы бабамыз «Шындық бар ма?» деген сауалға: 
«Шындық бар. Бірақ шындық шырылдап жетем дегенше өсек пен өтірік алдыңды өртеп 
жібереді» деген екен. 

Әлеуметтік желілер арқылы шындыққа ешбір жанаспайтын ақпаратпен жұртты 
алдамайық. Әділеттің ақ жолынан таймайық, ойлап сөйлейік, шындықты бұрмаламай 
жазайық, қадірлі қаламдастар, замандастар. 

Өз алаңдаушылығымды азамат ретінде ортаға салғанымды сіздер түсінер деп 
ойлаймын. Рақмет.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет, құрметті Бақытжан Тұрсынұлы. Қоғамды 

алаңдатып жүрген мәселе екендігі рас. Елге жаны ашитын, жүрегінде жылылығы бар 
талай азаматқа ой салар деп ойлаймыз. 

Құрметті әріптестер, депутаттық сауалдар толық жарияланып болды. Сенат 
Аппаратына бүгін жарияланған депутаттық сауалдарды дер кезінде лауазымды тұлғаларға 
жеткізуді тапсырамын.  

Ал енді депутаттық сауалдың маңыздылығын ескеріп, толық құрамда қатысып 
отырғандарыңыз үшін сіздерге ризашылығымды білдіремін. Рақмет сіздерге.  

Жалпы отырысты жабық деп жариялаймын.  
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ Д. НАЗАРБАЕВА

 



МАЗМҰНЫ  2019 жылғы 26 қыркүйек 

70 Стенографиялық есеп 

МАЗМҰНЫ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 

СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

2019 жылғы 26 қыркүйек 
 
 
Күн тәртібі бойынша 
О повестке дня  .................................................................................................................. 1 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Еуропалық ядролық зерттеулер жөніндегі ұйым 
(CERN) арасындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа қатысты 
халықаралық ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде 

О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о 
международном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и 
Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-
технического сотрудничества», одобренном Мажилисом Парламента Республики 
Казахстан 

Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
Қ.А. БОЗЫМБАЕВТЫҢ баяндамасы 

Доклад Министра энергетики Республики Казахстан БОЗУМБАЕВА К.А.  ............. 1 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ.   ........................................................................................................... 3 
НАДЫРОВ К.Т. – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-

министрі, вице-министр здравоохранения Республики Казахстан  ......................................... 4 
БИҒАРИ Р.А. – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі, 

вице-министр образования и науки Республики Казахстан ..................................................... 4 
ЕРШОВ С.М.  .................................................................................................................... 5 
МҰСАБАЕВ Т.А. .............................................................................................................. 6 
 
Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі 

Б.Т. ЖҰМАҒҰЛОВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по социально-культурному развитию и науки 

ЖУМАГУЛОВА Б.Т.  ................................................................................................................... 7 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж.  .......................................................................................................... 8 



МАЗМҰНЫ 2019 жылғы 26 қыркүйек 

Стенографиялық есеп 71 

ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ.  ............................................................................................................ 9 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «2006 жылғы 3 

қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі 
арасындағы Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының шекара 
маңындағы аумақтары тұрғындарының Қазақстан – Ресей мемлекеттік шекарасын 
кесіп өту тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде 

О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации    Протокола о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной 
границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской 
Федерации от 3 октября 2006 года», одобренном Мажилисом Парламента Республики 
Казахстан 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің міндетін атқарушы 
М.З. СЫЗДЫҚОВТЫҢ баяндамасы  

Доклад исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики 
Казахстан СЫЗДЫКОВА М.З.   ................................................................................................. 10 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ.  .......................................................................................................... 11 
ШАЙЫМОВА А.А. – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-

министрі, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан ......................... 13 
БАЛТАШЕВА Ә.С. – «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» КЕАҚ Басқарма төрайымы, председатель Правления НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»  ............................................. 13 

ТӨРЕҒАЛИЕВ Н.  ........................................................................................................... 13 
 
Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі 

Н.Н. НҰРСИПАТОВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по международным отношениям, обороне и 

безопасности НУРСИПАТОВА Н.Н.  ....................................................................................... 14 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ.  .......................................................................................................... 14 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө.  ...................................................................................................... 16 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу 
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 регулирования 



МАЗМҰНЫ  2019 жылғы 26 қыркүйек 

72 Стенографиялық есеп 

агропромышленного комплекса», одобренном Мажилисом Парламента Республики 
Казахстан, (первое чтение) 

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі 
С.К. ОМАРОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад  Министра сельского хозяйства  Республики Казахстан 
ОМАРОВА С.К.  ......................................................................................................................... 17 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ӘКІМОВ Р.Қ.  .................................................................................................................. 20 
МҰҚАШЕВ Т.Т.  ............................................................................................................. 21 
БАҚТИЯРҰЛЫ М.  ......................................................................................................... 25 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ.  .......................................................................................................... 27 
ИСАЕВА Г.С. – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-

министрі, вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан  ................................. 28 
ПІРІМҚҰЛОВ А.Ә.  – Қазақстан Республикасының Экология, геология және 

табиғи ресурстар вице-министрі, вице-министр экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан  ............................................................................................... 29 

МАМЫТБЕКОВ Е.Қ.  ..................................................................................................... 30 
 
Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды 

дамыту комитетінің мүшесі Д.М. МУСИННІҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и 

развитию сельских территории МУСИНА Д.М.  .................................................................... 31 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С.  .................................................................................................... 33 
ДЖАҚСЫБЕКОВ С.Р.  ................................................................................................... 35 
ЖҮСІП Н.Б.  .................................................................................................................... 36 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө.  ...................................................................................................... 36 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 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 государственной 
службы и противодействия коррупции», одобренном Мажилисом Парламента Республики 
Казахстан, (первое чтение) 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Е.Ө. БЕКТҰРҒАНОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
БЕКТУРГАНОВА Е.У.   ............................................................................................................. 37 

Сөз сөйлегендер: 



МАЗМҰНЫ 2019 жылғы 26 қыркүйек 

Стенографиялық есеп 73 

Выступили: 
БАҚТИЯРҰЛЫ М.  ......................................................................................................... 39 
БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш.  .................................................................................................... 39 
БЕКТЕНОВ О.А. – Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігі төрағасының орынбасары, заместитель Председателя Агентства 
Республики Казахстан по противодействию коррупции ........................................................ 41 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н.  ....................................................................................................... 41 
ЖАЗЫҚБАЕВ Д.М. – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігі төрағасының орынбасары, заместитель Председателя Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы  ........................................................................ 41 

МАМЫТБЕКОВ Е.Қ.  ..................................................................................................... 42 
ЖАЗЫҚБАЕВ Д.М.  ........................................................................................................ 43 
БЕКТЕНОВ О.А. .............................................................................................................. 43 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ.  .......................................................................................................... 44 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө.  ...................................................................................................... 45 
 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетінің мүшесі Н.Қ. БЕКНАЗАРОВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным вопросам БЕКНАЗАРОВА Н.К.  ........................................ 47 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш.  .................................................................................................... 48 
АЙТПАЕВА С.М.  ........................................................................................................... 49 
 
Депутат С.В. ПЛОТНИКОВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ПЛОТНИКОВА С.В. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ....................................................................................... 51 
 
Депутат М. БАҚТИЯРҰЛЫНЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата БАКТИЯРУЛЫ М. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ....................................................................................... 52 
 
Депутат Д.М. МУСИННІҢ Қазақстан Республикасының Денсаулық 

сақтау министрі Е.А. Біртановқа депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата МУСИНА Д.М. к Министру здравоохранения 

Республики Казахстан Биртанову Е.А.  .................................................................................... 52 
 
Депутат Д.Ж. НӨКЕТАЕВАНЫҢ  Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалдары  



МАЗМҰНЫ  2019 жылғы 26 қыркүйек 

74 Стенографиялық есеп 

Депутатские запросы депутата НУКЕТАЕВОЙ Д.Ж. к Премьер-Министру 
Республики Казахстан Мамину А.У.   ...................................................................................... 53 

 
Депутат Ә.Т. НҰРАЛИЕВТІҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата НУРАЛИЕВА А.Т. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ...................................................................................... 55 
 
Депутат Н. ТӨРЕҒАЛИЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрі С.К. Омаровқа депутаттық сауалдары  

Депутатские запросы депутата ТУРЕГАЛИЕВА Н. к Премьер-Министру 
Республики Казахстан Мамину А.У., Министру сельского хозяйства Республики 
Казахстан Омарову С.К.  ............................................................................................................ 56 

 
Депутат Р.Қ. ӘБДІКЕРОВТІҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата АБДИКЕРОВА Р.К. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ...................................................................................... 58 
 
Депутат Н.Н. ҚЫЛЫШБАЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының 

Экология, геология және табиғи ресурстар министрі М.М. Мырзағалиевке 
депутаттық сауалы  

Депутатский запрос депутата КЫЛЫШБАЕВА Н.Н. к Министру экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мырзагалиеву М.М.  ................... 59 

 
Депутат В.В. ВОЛКОВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ВОЛКОВА В.В. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ...................................................................................... 60 
 
Депутат М.С. ЖҰМАҒАЗИЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ДЖУМАГАЗИЕВА М.С. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ...................................................................................... 60 
 
Депутат М.С. ЖОЛДАСБАЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ЖОЛДАСБАЕВА М.С. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ...................................................................................... 61 
 
Депутат Н.Қ. БЕКНАЗАРОВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  



МАЗМҰНЫ 2019 жылғы 26 қыркүйек 

Стенографиялық есеп 75 

Депутатский запрос депутата БЕКНАЗАРОВА Н.К.  к Премьер-Министру 
Республики Казахстан Мамину А.У.   ....................................................................................... 62 

 
Депутат Ғ.И. ДҮЙСЕМБАЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалдары  
Депутатские запросы депутата ДЮСЕМБАЕВА Г.И. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ....................................................................................... 63 
 
Депутат С.Қ. ЕҢСЕГЕНОВТІҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ЕНСЕГЕНОВА С.К. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ....................................................................................... 65 
 
Депутат М.Ш. КӨБЕНОВТІҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата КУБЕНОВА М.Ш.  к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ....................................................................................... 65 
 
Депутат О.В. ПЕРЕПЕЧИНАНЫҢ Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ПЕРЕПЕЧИНОЙ О.В. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.   ....................................................................................... 67 
 
Депутат Б.Т. ЖҰМАҒҰЛОВТЫҢ бұқаралық ақпарат құралдарының 

өкілдері мен құрылтайшыларына, интернет-блогерлеріне, партиялардың және 
қоғамдық ұйымдардың жетекшілеріне, саясаткерлерге, үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдеріне үндеуі  

Обращение депутата ЖУМАГУЛОВА Б.Т. к представителям и учредителям 
средств массовой информации, интернет-блогерам, руководителям партий и 
общественных организаций, политикам, представителям неправительственных 
организаций  ................................................................................................................................ 68 

 
 
ШЖҚ-дағы "Материалдық-техникалық  
қамтамасыз ету басқармасының  
инженерлік орталығы" РМК директорының                                           
міндетін атқарушы                 A. Құсайынов 
  
Стенографиялау қызметінің  
жетекші редакторы                                                                           И. Шыныбаева 
   
 
 


