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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 23 желтоқсан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

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

Құрметті сенаторлар, күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы сіздерде 
бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

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

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мемлекеттік басқару, екінші деңгейдегі банктердің кепілдік саясатын, бағалау 
қызметін реттеуді және атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде. Заң жобасы бірінші оқылымда қаралады.  

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

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

қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік 
басқару, екінші деңгейдегі банктердің кепілдік саясатын жетілдіру, бағалау қызметі мен 
атқарушылық іс жүргізуді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобасы ұсынылып отыр. 

Заң жобасы Мемлекет басшысының тапсырмаларын, Парламент пен Есеп 
комитетінің ұсынымдарын іске асыруға бағытталған. Жалпы алғанда түзетулердің төрт 
негізгі блогы көзделеді.  

Түзетулердің бірінші блогы бюджет процесіне жаңа Мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің элементтерін интеграциялау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыспен байланысты. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 23 желтоқсан 

2 Стенографиялық есеп 

Осы жылдың басында жаңа Мемлекеттік жоспарлау жүйесі бекітілді. Мемлекеттік 
жоспарлау жүйесі жалпыұлттық басымдықтар, салаларды дамыту тұжырымдамалары мен 
ұлттық жобалар сияқты жаңа құжаттармен толықтырылды.  

Жаңа жүйенің ерекшелігіне сәйкес бюджеттік қаражатты жоспарлау үшін мақсаттар 
және міндеттер жалпыұлттық басымдықтар мен ұлттық жобаларда айқындалады. 
Осылайша бюджетті жаңаша жоспарлау нәтижеге бағытталған бюджеттеуді қалыптастыру 
бойынша көп жылғы жұмыстың жалғасы деп айтуға болады. 

Түзетулердің екінші блогы Мемлекет басшысының Жолдауларында айтылған 
үнемді және жауапты бюджет саясатын қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмаларын іске 
асыруға бағытталған. 

Үкімет Бюджет кодексінде контрциклдік бюджет қағидаларын регламенттеу 
жөнінде шаралар қабылдауда. Осы қағидалар бюджеттің орнықтылығын арттыруға, 
Ұлттық қордың қаражатын үнемдеуге және ұтымды пайдалануға ықпал етеді. 

2022 жылдан бастап контрциклдік бюджет қағидаларын енгізу кепілдендірілген 
трансферттің мөлшері «кесімді баға» кезінде Ұлттық қорға болжанатын түсімдерден 
аспайтын мөлшерде айқындалуда. Сондай-ақ түзетілген инфляцияның нысаналы деңгейіне 
бюджет шығыстарының өсуін ұзақ мерзімді экономикалық өсу деңгейіне шектеуге 
мүмкіндік береді.  

«Кеңейтілген бюджетті» енгізу үшін келесі жылдан бастап шоғырландырылған 
бюджет құрамында екі бюджеттен тыс қорлардың – Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
және Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорларының қаржысы ескеріледі. Осы 
қорлардың кірістері мен шығыстарының болжамы жеке қосымша түрінде республикалық 
бюджет жобасымен бірге Парламентке ұсынылады. 

Бюджетті жоспарлаудың сапасын арттыру мақсатында келесі жылдан бастап 
бюджеттік тәуекелдер және мемлекеттік қаржының тұрақтылығы туралы талдамалық есеп 
республикалық бюджет жобасымен бір мезгілде Парламентке ұсынылатын болады. 

Түзетулердің үшінші блогында бюджет процесінің элементтерін бюджетаралық 
қатынастар, бюджеттің қалыптастырылуы және орындалуы, жауапкершілікті күшейту 
сияқты үш бағытта жетілдіру көзделеді. 

Бірінші бағыт – бюджетаралық қатынастар. 
Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті атқарушы органдарға жергілікті 

бюджетке түсетін кірістерді болжамдау әдістемесін әзірлеу жөніндегі құзырет беріледі. 
Өңірлер өз ерекшеліктерін ескере отырып, кіріс базасын дербес болжай алады. Бұл норма 
жасалатын болжамдардың кемшіліктерін азайтуға мүмкіндік береді. 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен былтырдан бастап шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілерінен корпоративтік табыс салығының түсімдері жергілікті 
бюджетке берілгені өздеріңізге мәлім. Бұл түсімдердің одан әрі тиімді бөлінуі үшін 
облыстық бюджеттен аудандық бюджетке бөлудің нормативін 50 пайыздан кем емес 
деңгейде белгілеу ұсынылады. Осындай мөлшер корпоративтік табыс салығының 
түсімдерін облыстар ішінде қайта бөлуді талдаудың негізінде қабылданды.Осы бағыттың 
шеңберінде жергілікті атқарушы органдардың нысаналы даму трансферттерінің қаражатын 
пайдаланудағы есептілігін күшейту бойынша шаралар қабылдануда.  
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Түзетулерде республикалық бюджет жобасы бойынша материалдармен бірге 
Парламентке нысаналы даму трансферттерін пайдалану туралы талдамалық ақпаратты беру 
ұсынылады. Парламентте Үкімет жылдық есеп беру кезінде өңірлердің бірінші 
басшыларының нысаналы даму трансферттерін пайдалану жөніндегі есептерін тыңдауға 
шақырылатын болады. Осылайша республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті 
талқылау кезінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің 
қаражатын пайдалану мәселелері бойынша республикалық бюджеттік бағдарламаның 
әкімшісі мен жергілікті атқарушы орган арасындағы жауапкершілікке қатысты 
түсінбеушіліктер жойылады. 

Екінші бағыт – бюджетті жоспарлау және оның атқарылуының сапасын қамтамасыз 
ету. 

Бюджет қаражатының күтілетін игерілмеуіне байланысты даму жоспарларының 
нысаналы индикаторларының көрсеткішін төртінші тоқсанда түзетуге шектеу қойылады. 
Сондай-ақ бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне бекітілген заттай нормаларға жылына 
бір реттен артық өзгерістер енгізуге тыйым салынады.  

Үшінші бағыт – қарыз қаражатын басқару кезіндегі жауапкершілікті күшейту. 
Жергілікті атқарушы органдарға борыштық міндеттемелер бойынша үшінші 

тұлғалар үшін міндеттемелер қабылдауға тыйым салынады. Сондай-ақ қарыз қаражатын 
белгіленген мерзімде игермегені үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бірінші 
басшыларының жауапкершілігі қаралып отыр. 

Төртінші блок – жалпы ипотекалық қарыз алушылардың құқықтарын күшейтуге, 
мүлікті бағалау және іске асырудың ашықтығы мен объективтілігін арттыруға, сондай-ақ 
салық заңнамасын жетілдіруге бағытталған. Осыған байланысты бірқатар кодекстер мен 
ипотека, атқарушылық іс жүргізу, бағалау қызметі, төлемдер және төлем жүйелері туралы 
және басқа заңдардың ережелері өзгеретін болады. 

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Заң жобасын барынша қысқа 
мерзімде қарап, бірлесіп жұмыс жасасқандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. 

Жалпы заң жобасы бюджет заңнамасын жетілдіру бойынша жылдар бойы жүргізіліп 
жатқан жұмыстың жалғасы болып табылады. Заң жобасының қабылдануы елімізді 
дамытудың басым бағыттарын іске асыру үшін бюджет қаражатын шоғырландыруға, 
бюджет қаражатын басқарудың тиімділігін арттыруға, бюджеттің атқарылу сапасын 
жақсартуға және ипотекалық қарыз алушылардың құқықтарын күшейтуге мүмкіндік 
береді. 

Ұсынылып отырған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобалары бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Құрметті Әсет Арманұлы! Қаралып жатқан заң жобасында екінші 

деңгейдегі банктердің кепілдік саясатын жетілдіру, кредиттер бойынша борышкерлерге 
қатысты атқарушылық іс жүргізуді реттеу ұсынылады. Мұндай шешім Алматы қаласында 
азаматтарымыз қаза болып, қоғамда үлкен резонанс тудырған оқиғадан кейін қабылданып 
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отыр. Тек Мемлекет басшысы өзі араласып, тиісті тапсырма бергеннен кейін осы мәселе 
қарастырылды. 

Осыдан кейін орынды сұрақ туындайды. Неліктен біздің министрліктер келеңсіз 
жағдайлардың алдын алып жұмыс істей алмайды? Қазір заң жобасына енгізілген 
өзгерістерге қарасақ, бұл мәселені әлдеқайда ертерек шешетін мүмкіншілігіміз бар екен. 

Осы сұрақты мен біздің комитеттің отырысында да қойдым, бірақ нақты жауап ала 
алмадым. 

Халықтың әлеуметтік жағдайын үнемі қадағалап, осындай заң жобаларын уақытылы 
дайындау үшін министрліктерде қандай жүйе құрылу керек? Қандай өзгерістер қажет? Ол 
үшін сіздерге қандай қолдау керек? Үкіметтегі бас министрліктің басшысы ретінде осыған 
өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Рақмет.  

 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Сұрағыңызға рақмет.  
Расымен Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қаржы нарығын реттеу және 

дамыту агенттігі қаралып отырған осы заң жобасына бірқатар өзгерістер енгізді. Осы 
өзгерістер келешекте ипотека нарығындағы бірқатар мәселелерді шешуге және 
тәуекелдерді болдырмауға мүмкіндік береді.  

Сіз айтқандай осы заң жобаларын уақытылы және сапалы түрде дайындау үшін 
министрлікте бірқатар өзгерістер енгізілетін болады.  

Біріншіден, осы заң жобаларын дайындау кезінде реттеушілік әсерін талдау 
құралдары жақсартылатын болады, сондай-ақ осы жаңа нормалардың нәтижелерін қарау 
үшін статистика негізінде мониторинг жүргізілетін болады. Сонымен қатар басқа 
мемлекеттік органдармен бірлесіп эксперт кеңестерінің талдау жұмыстарын күшейтетін 
болады. 

Менің ойымша осындай өзгерістер сіз айтқан тәуекелдерді төмендетуге мүмкіндік 
береді. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Ақылбек Қажығұлұлының микрофонын қосыңыздар.  
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Құрметті Әсет Арманұлы, қысқаша баяндап бердіңіз, бірақ осы 

мәселе бойынша толығырақ жазбаша жауап берсеңіз.  
 
ЕРҒАЛИЕВ Ә. А. Жақсы.  
 
ТӨРАҒА. Жазбаша түрде толыққанды жауап берерсіз. Рақмет. 
 
ЕРҒАЛИЕВ Ә. А. Міндетті түрде. 
 
ТӨРАҒА. Келесі сөз депутат Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі. 
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
У меня два вопроса.  
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Первый вопрос к Министру национальной экономики Иргалиеву Асету 
Армановичу.  

Cосредоточение ресурсов в республиканском бюджете порождает множество 
негативных явлений. C этой точки зрения говорить о бюджетном демократизме не совсем 
правомерно. Среди недостатков на сегодня следует выделить: 

значительный ненефтяной дефицит; 
структура бюджетных расходов не является эффективной для стимулирования 

экономического развития; 
межбюджетные отношения не настроены на стимулирование местных органов 

власти к созданию условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
значительный объем расходов, вызывающий вопросы с точки зрения их адресности, 

эффективности и соответствия Закону «О государственных закупках». 
Большой блок норм законопроекта касается внедрения в практику бюджетного 

процесса «расширенного бюджета». В целях внедрения «расширенного бюджета» в состав 
консолидированного бюджета предлагается включить поступления и расходы 
Государственного фонда социального страхования, Фонда социального медицинского 
страхования.  

Это можно понять, если цель государства – держать под контролем и мониторингом 
эти фонды. Вместе с тем нет гарантий в том, что средства этих фондов не будут 
использованы по другим направлениям нецелевого назначения или даже просто для 
затыкания бюджетных дыр. 

В этой связи вопросы. Смогут ли нейтрализовать вышеуказанные риски 
предлагаемые вами в законопроекте меры и нормы? Повысим ли мы эффективность 
бюджета и бюджетного процесса, расширяя бюджет? На каком уровне находится система 
научно-методического обоснования бюджета? 

Второй вопрос к представителю Национального Банка.  
В законопроекте предполагаются расходы республиканского бюджета и темпы 

роста расходов с использованием целевого ориентира по инфляции. Вместе с тем методика 
по определению целевого ориентира по инфляции не была нам представлена. 

Всем известно, что сложившийся реальный уровень инфляции намного превышает 
прогнозный. Считаем, что такой подход в части искусственного ограничения темпов роста 
расходов республиканского бюджета недопустим в принципе. К сожалению, при 
рассмотрении законопроекта на заседаниях рабочей группы мы не получили ответа на 
данный вопрос. Связано это с тем, что мы не имеем на протяжении тридцати лет 
независимости методики расчета и прогнозирования инфляции, о чем мы узнали на 
заседаниях рабочей группы. В принципе, все беды отсюда.  

В действительности проблема шире, так как неправильное исчисление инфляции 
вводит в заблуждение при переводе номинального ВВП в реальный, как следствие, создает 
у экономических властей необоснованное ощущение эффективности их работы, что не 
подтверждается фактическим состоянием производства и потребления, занятости и 
накоплений населения. Поэтому многие наши индикаторы и желания, определенные в 
программах и проектах, не достигают своих целей. 
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В этой связи вопросы. Когда будет разработана методика расчета реальной 
инфляции? Когда будет аналитика по природе инфляции? Какие реальные факторы на это 
влияют? Не кажется ли Вам, что в течение всех этих лет мы получали недостоверную 
информацию по инфляции и пребывали в состоянии безмятежности, когда надо было что-
то уже делать? Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Әсет Арманұлы, жауап берсеңіз. 
 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Спасибо за вопросы. 
Действительно, в прошлом году в рамках борьбы с коронакризисом и проведения 

контрциклической макроэкономической политики были выделены средства из 
Национального фонда. Это привело к тому, что нефтяной дефицит увеличился до  
10,7 процента, как Вы сейчас отметили.  

Те новеллы, которые мы предлагаем в данном законопроекте, приведут к тому, что 
нефтяной дефицит снизится до 6,3 процента. Это меры данного законопроекта и те меры, 
которые мы предусматриваем в рамках Концепции управления государственными 
финансами. 

Также я хотел бы отметить, что в Бюджетном кодексе впервые на законодательном 
уровне мы закрепили контрциклические бюджетные правила, которые будут 
способствовать повышению бюджетной дисциплины и эффективности бюджетирования в 
целом. И когда мы говорим о фискальных правилах, то в первую очередь надо отметить, 
что они будут использоваться с 2022 года при формировании следующего трехлетнего 
бюджета.  

Первое бюджетное правило способствует накоплению средств в Национальном 
фонде и снижению зависимости бюджета от нефтяных поступлений. Мы говорим о том, 
что гарантированный трансферт из Национального фонда не будет превышать нефтяных 
поступлений.  

Второе, как Вы сейчас отметили, это вопросы, связанные с ограничением 
бюджетных расходов на уровне долгосрочного роста экономики и, хочу отметить, 
таргетируемого уровня инфляции. Это позитивно влияет на бюджетную дисциплину. 

По межбюджетным отношениям. Сегодня межбюджетные отношения 
выстраиваются таким образом, чтобы стимулировать местные исполнительные органы 
развивать экономику и инвестиционную деятельность на местах. В докладе я отметил, что 
в прошлом году по поручению Главы государства мы передали КПН от малого и среднего 
бизнеса на местный уровень. И мы уже видим, что в прошлом году и сегодня динамика по 
доходам местных исполнительных органов положительная, превышает наши прогнозы на 
достаточно значимый уровень. 

Если говорить о данном законопроекте, то здесь мы закрепляем этот успешный 
опыт, то есть теперь мы закрепляем норматив распределения КПН между областным 
уровнем и районным уровнем на уровне 50 процентов. Это стимулирует исполнительные 
органы на всех уровнях создавать условия для развития бизнеса.  

По методологической части. В докладе я отметил о том, что есть блок изменений в 
Бюджетном кодексе, которые направлены на то, чтобы привести в соответствие бюджетный 
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процесс с новой системой государственного планирования. В новой системе 
государственного планирования основной новеллой являются национальные проекты. В 
свою очередь, хочу напомнить, что в прошлом году при вашей поддержке в Бюджетный 
кодекс были внесены изменения, направленные на то, что именно стратегическое 
планирование является сегодня приоритетом при распределении бюджетных расходов, то 
есть в первую очередь мы смотрим на приоритеты системы государственного 
планирования. Сегодня есть комплиментарный эффект того, что мы сегодня делаем, и того, 
что мы сделали в прошлом году.  

Я думаю, что все те меры, о которых я проговорил, то, что предусмотрено в 
Бюджетном кодексе, и то, что мы делаем в рамках других документов, нивелируют именно 
те риски, про которые Вы сегодня сказали. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Ұлттық Банк Төрағасының орынбасары Баймағамбетов Ақылжан Мәлікұлы, жауап 

беріңіз. 
 
БАЙМАҒАМБЕТОВ А.М. Рақмет. 
По денежно-кредитной политике. Национальный Банк проводит денежно-

кредитную политику на основе целевых ориентиров, которые установлены Стратегией 
денежно-кредитной политики до 2030 года. Они полностью соответствуют Национальному 
плану развития до 2025 года, утвержденному Президентом, и параметрам, установленным 
в предвыборной программе партии «Nur Otan».  

В нашей среднесрочной цели мы таргетируем инфляцию в пределах 3-4 процентов с 
2025 года. В настоящее время мы идем к этой цели постепенно.  

В рамках режима инфляционного таргетирования Национальный Банк на основе 
модели и в соответствии с международной практикой четыре раза в году (ежеквартально) 
проводит прогноз всех основных макроэкономических параметров, так называемый 
«прогнозный раунд». К примеру, по итогам последнего прогнозного раунда «ноябрь-
декабрь» нами спрогнозирована инфляция к концу 2022 года в пределах 6-6,5 процента. 
Результаты нами публикуются регулярно и доводятся до общественности.  

Что касается методики по текущей инфляции, Национальный Банк не ведет этой 
статистики. Для этого существует Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. У них есть 
соответствующие методики расчета инфляции. Последние параметры за ноябрь, как вы 
знаете, составили 8,9 процента. Насколько я знаю, их методики составлены на основе 
международных стандартов и регулярно проходят некие проверки и подтверждения в 
результате миссии МВФ.  

Что касается бюджетного правила. Действительно, Правительством по поручению 
Главы государства внесено предложение, которое поддерживается Национальным Банком, 
о включении бюджетного правила, в том числе ограничивающего темпы роста 
государственных расходов.  

Как вы знаете, за два последних года рост бюджетных расходов превысил 
14 процентов за каждый год. Например, за 2020 год бюджетные затраты выросли на 
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19,5 процента. Естественно, это превышает совокупный рост инфляции и долгосрочные 
темпы экономики. В настоящее время экономика Казахстана уже, в принципе, вернулась к 
докризисному уровню, восстановилась и превысила его. За 11 месяцев у нас рост экономики 
составил 3,8 процента.  

Глава государства в своем Послании прямо отметил, что в первую очередь нам 
необходимо в этих условиях обеспечить контроль за объемами государственных расходов. 
Поэтому в проекте закона предусмотрено, что наряду с ограничением размеров 
гарантированного трансферта, о чем сейчас Министр национальной экономики сказал, 
включается и ограничение темпов роста государственных расходов на уровне 
долгосрочного экономического роста и таргетируемой инфляции. Это как раз и обеспечит 
оптимальный уровень государственных расходов, позволит обеспечить фискальную 
дисциплину, приемлемый оптимальный уровень долговой нагрузки на бюджет и нефтяного 
дефицита, позволит снизить инфляционное давление.  

Данное правило по ограничению темпов расходов не является каким-то уникальным 
изобретением Казахстана, оно используется многими странами. Это достаточно 
прогрессивная международная практика. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Был неправильный ответ.  
 
ТӨРАҒА. Даурен Зекенович, если у Вас есть что сказать, можно после содоклада 

записаться и выступить. Сейчас действуем по процедуре, был вопрос, был ответ. Все 
комментарии делаются после содоклада.  

Басқа сұрақтар жоқ.  
Рақмет, Әсет Арманұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі Бекенов 

Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! В посланиях народу Казахстана 

от 1 сентября 2020 года и от 1 сентября 2021 года Глава государства Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев, отметив необходимость выработки новой бюджетной политики и 
принятия конкретных мер для повышения доходности бюджета, дал конкретные поручения 
Правительству по ускорению внедрения бюджетного правила. 

В результате по инициативе Правительства был разработан законопроект с учетом 
рекомендаций Парламента и Счетного комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета, направленных на повышение эффективности процесса 
планирования и использования бюджетных средств. 

Хотелось бы отметить, что принятие законопроекта позволит интегрировать 
элементы новой системы государственного планирования в бюджетный процесс, 
совершенствовать элементы бюджетного процесса в межбюджетных отношениях, в части 
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исполнения бюджета, учета и отчетности, кредитования, а также усилить права ипотечных 
заемщиков и повысить прозрачность оценки и реализации имущества. 

Кроме того, в рамках данного законопроекта нашли отражение вопросы, которые 
неоднократно ставились депутатским корпусом перед Правительством при рассмотрении 
отчетов Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета, 
при утверждении республиканского бюджета и проведении тематических мероприятий. 
Были такие вопросы: 

необходимость выработки строгой бюджетной дисциплины и жестких бюджетных 
правил по использованию трансфертов из Национального фонда;  

устойчивость государственных финансов;  
запрет на изменение целевых индикаторов, связанных с возвратом средств в конце 

года, в связи с ожидаемым неосвоением бюджетных средств;  
необходимость усиления мониторинга и контроля за использованием средств, 

выделенных в рамках мер государственной поддержки, и заемных средств;  
усиление ответственности за неэффективное использование заимствования.  
Наряду с этим законопроектом также предусмотрена норма по направлению средств, 

по которым установлены минимальные объемы финансирования, на другие направления. 
При этом надо отметить, что данные изменения во избежание риска недофинансирования 
приоритетных расходов требуют тщательного анализа и мониторинга 
правоприменительной практики.  

В ходе обсуждения законопроекта были проведены заседания комитета и 
расширенные заседания комитета  
с участием разработчиков и заинтересованных государственных органов.  

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по концепции 
законопроекта не имеют. 

С учетом изложенного, руководствуясь пунктом 58 Регламента Сената Парламента 
Республики Казахстан, Комитет по финансам и бюджету предлагает одобрить законопроект 
в первом чтении. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Жексембайұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Қылышбаев Нұрлан Наурызұлына беріледі. 
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер мен шақырылғандар! 

Отечественное финансовое законодательство все время совершенствуется в вопросах 
взаимоотношений между кредитными организациями и заемщиками. 

Все мы знаем о законодательно закрепленных возможностях досудебного 
урегулирования споров, вытекающих из банковских договоров, предпринятых мерах по 
снижению долговой нагрузки граждан, принятой Программе рефинансирования ипотечных 
жилищных займов, выданных в иностранной валюте, внедрении института банковского 
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омбудсмена, ограничении максимальной процентной ставки микрофинансовых 
организаций. Все эти меры направлены на улучшение положения заемщика. 

Вместе с тем в сентябре текущего года в городе Алматы произошло резонансное 
событие. Тогда Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич сказал: 
«Очевидно, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными 
заемщиками, особенно в части жилья, очень чувствительная и требует юридического 
совершенствования». 

Рассматриваемый законопроект разработан в реализацию данного поручения Главы 
государства и содержит изменения и дополнения в законы, регулирующие вопросы ипотеки 
недвижимого имущества, залоговой политики банков второго уровня, оценочной 
деятельности и исполнительного производства, а также направлен на улучшение 
положения заемщика. 

Так, предлагается вменить банкам обязанность по предоставлению возможности 
должнику самостоятельно реализовать залоговое имущество, в определенных случаях 
предоставлять залогодателю возможность замены предмета залога, во избежание 
возникновения корыстных целей запретить участие в торгах в качестве покупателей 
залогодержателя и аффилированных с ним лиц и многие другие новеллы, направленные на 
защиту интересов должника. 

В сфере исполнительного производства также предложено предоставление права 
должнику самостоятельной реализации арестованной недвижимости, устанавливается 
порог снижения цены продажи на уровне 75 процентов, вносятся изменения в процедуры 
проведения аукциона, которые тоже направлены на защиту интересов должника. 

Также законопроект ужесточает требования к деятельности оценщиков. 
В вопросе взаимоотношений между банком и должником, который никогда не терял 

актуальности, все поправки, содержащиеся в данном законопроекте, бесспорно, улучшают 
положение заемщиков. Поэтому считаю, что данный блок поправок законопроекта 
необходим. 

При этом считаю необходимым отметить, что уполномоченным в данной области 
государственным органам необходимо усилить мониторинг ситуации в сфере проблемных 
займов и заранее предпринимать меры, а если необходимо, то и вырабатывать нормативные 
акты, упреждающие возникновение ситуаций, подобных упомянутой мной выше. 

Уважаемые коллеги, я поддерживаю концепцию данного законопроекта и прошу вас 
поддержать. Рақмет.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару, 

екінші деңгейдегі банктердің кепілдік саясатын, бағалау қызметін реттеуді және 
атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Слово предоставляется Перепечиной Ольге Валентиновне. 
 
ПЕРЕПЕЧИНА О.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Прошу 

включить в повестку дня сегодняшнего заседания рассмотрение проекта Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования 
залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и 
исполнительного производства» во втором чтении. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне бәсекелестікті дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасы бірінші оқылымда 
қаралады.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және 
дамыту агенттігінің төрағасы Жұманғарин Серік Мақашұлына беріледі. 

 
ЖҰМАНҒАРИН С.М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Бүгінгі күні еліміздегі 

бәсекелестіктің жай-күйі негізгі тауар нарықтарындағы шоғырланудың және экономикаға 
мемлекеттің қатысуының жоғары деңгейлерімен сипатталады. Осыған байланысты біздің 
жұмысымыз және заң жобасының нормалары мемлекеттің экономикаға қатысумен қандай 
да бір түрде байланысты үш негізгі реттеуші кедергілерді шешуге бағытталған: 

1. «Негізгі қуатқа» шектеулі қол жетімділік. Бұл инфрақұрылым, ресурстар, оларға 
қол жеткізбестен бизнес тұтынушыларға қызмет көрсете алмайды.  

2. Бағаны бұрмалау. Бүгінгі таңда Кәсіпкерлік кодексте бағалық реттеуге жататын 
тауарлардың 14 түрі көзделген. Іс жүзінде әкімшілік бағаны бақылау шаралары 
қолданылатын тауар нарықтары одан да көп.  

3. Селективті қамқоршылық немесе фаворитизм. Бұл жекелеген компанияларға 
нарықтық билік беретін құқықтық актілерді қабылдау, мемлекеттік қолдау шаралары әдетте 
бәсекелестіктің аллокативті тиімділігін бұрмалайтын атаулы сипатта болады. 

Негізгі қуатқа қол жеткізуді қамтамасыз ету маңызды міндет болып табылады. Бұған 
магистральдық теміржол желісі, байланысқа арналған кәбілдік кәріз, әрі қарай өңдеуге 
арналған бастапқы металдар, теңіз порттары, дәрі-дәрмек өндіруге арналған заттар, өндіріс 
технологиялары жатады. 
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Біз негізгі қуатқа қол жеткізу қағидаттарын ғана айқындап қоймай, тең 
қолжетімділік, ашықтық, ақылылық, сонымен қатар негізгі қуатқа қол жеткізу шарттары, 
мерзімдері, бас тарту негіздерін айқындайтын боламыз. 

Келесі маңызды қадам – мемлекеттік және жеке операторлардың қызметін реттеу.  
Бүгінгі күні Кәсіпкерлік кодексі мемлекеттік монополияны енгізу негіздерін 

айқындайды. Сонымен қатар Қазақстанда мемлекеттік монополия құрмай белгілі бір 
қызмет түрлерін жүзеге асыруға айрықша құқықтарды заңнамалық түрде беру практикасы 
қалыптасты. 

Іс жүзінде мемлекеттік және жеке операторлар деп аталатын балама институт 
құрылды. Біз 51 операторды анықтадық, оның 47-і мемлекеттің қатысуымен құрылды. 

Не ұсынылады? Оларға мемлекеттік монополия субъектілеріне қолданылатын 
құқықтық шектеу режимі қолданылсын. Бұл бағаны реттеу, монополиялардың сабақтас 
нарықтарға теріс әсерін болдырмау мақсатында басқа қызметті жүзеге асыруға тыйым салу 
және қызметтің жариялылығы. Бірақ ең бастысы оларды қысқарту бойынша жұмыс. 

9 оператор бойынша түбегейлі шаралар қабылданады, олар заң жобасы 
қабылданғаннан кейін мәртебесінен айырылады. Осыдан кейін Үкімет төрт субъектіні 
жекешелендіру (тарату) мерзімін белгілейді, екеуі жеке меншікте және үшеуі ведомстволық 
бағынысты ұйымдар ретінде жұмысын жалғастырады. 

18 оператор бойынша реттеу талап етілмейді, себебі олар қоғамдық қызметтерді 
жүзеге асырады және пайда алмайды. Қалған 24 оператор бойынша қатаң монополияға 
қарсы реттеуді қамтамасыз ету ұсынылды. 

Заң жобасының үшінші бағыты – мемлекеттің кәсіпкерлікке қатысуын қысқарту. 
Бүгінгі күні Қазақстанда коммерциялық профильді 2 мыңнан астам кәсіпорын құрылған 
және жұмыс істейді. Бұл проблеманы шешу үшін мемлекеттік меншікке секторалдық 
талдау жүргізу ұсынылады. 

Секторалды тәсіл кезінде мемлекеттің қатысуын болдырмау үшін базалық 
өлшемшарттар ретінде шағын және орта бизнестің үлесі, салаға жеке инвестициялардың 
көлемі, жеке кәсіпкерлердің бөлшек сауда айналымы және тағы басқалары айқындалатын 
болады. Мысалы, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар деңгейінде 
стоматология, күзет кәсіпорындары, көлік қызметтері, абаттандыру жөніндегі 
кәсіпорындар және тағы басқалары жекешелендірілуі тиіс.  

Мемлекеттік қатысуды қысқартудың тағы бір тәсілі – мемлекеттік компанияларды 
қаржыландырудың ең көп таралған түрі ретінде мемлекеттік тапсырмаларды бөлу үшін 
толық тізімді айқындау және негіздерін қысқарту. 

Статистика көрсетіп отырғандай, мемлекеттік тапсырмаларға бөлінетін қаражат 
көлемі жыл сайын өсіп келеді (2018 жылы 171 миллиард теңгеден бастап, 2020 жылы 378 
миллиард теңгеге дейін). 

Ұсынылып отырған тізім тауарларды бәсекеге қабілетсіз сатып алудың өсуін 
шектеуге және оны одан әрі қысқарту үшін құқықтық негізді қалауға мүмкіндік береді.  

Маңызды аспект – мемлекеттік қолдау шараларына тең қол жеткізуді қамтамасыз 
ету. 
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Мемлекеттік қолдау көрсетуде жеке компанияларды фаворитизм немесе іріктеп 
қолдау практикасы экономиканың түрлі секторларында бәсекелестіктің дамуын тежейтін 
фактор болып табылады. 

Заң жобасында мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуге қойылатын бәсекелестік 
қағидаттары мен талаптарын айқындау, олардың сақталуына мониторинг жүргізу 
ұсынылады. 

Электр энергиясы нарығындағы бәсекелестік маңызды болып табылады. Бүгінгі күні 
ұйымдастырылған сауда-саттықта электр энергиясының 1 пайызы ғана сатылады, 
қалғанының бәрі ашық емес тікелей келісімшарттар бойынша. Осыған байланысты 
2025 жылға дейін ұйымдастырылған электр энергиясы саудасы кем дегенде 30 пайызға 
дейін ұлғаюы тиіс. 

Келесі бағыт дәрілік заттарды өткізу нарықтарындағы бәсекелестікті дамыту. 
Бүгінде мемлекет Қазақстанда сатылатын барлық дәрі-дәрмектің бағасын реттеп отыр. Заң 
жобасында бағаны реттеуге жататын дәрілердің тізбесін айқындау ұсынылады. 

Осы тізбені өзара алмастырылатын дәрілердің болуын, сұраныс пен ұсыныс 
теңгерімін, баға жағдайын және өзге де факторларды ескере отырып уәкілетті орган 
бекітетін болады. 

Қосымша заң жобасын Парламент Мәжілісінде қарау барысында депутаттар 
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы жерлерін алып қою тетіктерін күшейту, медицина 
қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру институтын дамыту, сондай-ақ 
өтемақы жарналары есебінен мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс 
орындарын ұйымдастыру бойынша жұмыс берушілерге мүмкіндік беру бойынша түзетулер 
енгізді. 

Заң жобасын қабылдау тауар нарықтарында бәсекелестік органын жақсартуға және 
кәсіпкерлік үшін нарықтар ашуға мүмкіндік береді, сондықтан қолдауларыңызды 
сұраймын.  

Баяндама аяқталды.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұрғалиев Жеңіс Мирасұлына беріледі. 
 
НҰРҒАЛИЕВ Ж.М. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Уважаемый Серик Макашевич! Как мы знаем, сегодня доля государства в экономике 

составляет более 14 процентов ВВП. Понятно, что высокий уровень государственного 
участия является одним из основных барьеров на пути развития конкурентной экономики. 
Однако нельзя забывать и о работниках приватизируемых и ликвидируемых предприятий. 

В связи с этим вопрос: не получим ли мы одновременно с сокращением 
государственного участия рост безработицы и социальной напряженности, особенно в 
регионах? Хотелось бы узнать Ваше мнение.  
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ЖҰМАНҒАРИН С.М. Женис Мирасович, в свое время в Закон «О государственном 
имуществе» были внесены соответствующие изменения. На сегодняшний день сам 
комитет, местные исполнительные органы имеют право предъявлять к покупателям 
поведенческие условия и контролировать их до срока выполнения. Сейчас это широко 
распространено. В частности, когда акционерное общество «Транстелеком» 
приватизировалось, было условие, чтобы год сохранялась численность, сохранялась 
заработная плата.  

Свежий пример приведу. Сейчас мы занимаемся тем, что компания «Өрт сөндіруші» 
уходит из мест, где не работает сейчас Государственная пожарная охрана. Соответственно, 
с Министерством по чрезвычайным ситуациям мы прорабатываем Дорожную карту, чтобы 
частный сектор (3000 человек) в момент приватизации был трудоустроен, то есть целиком 
коллективы перешли в частный сектор на сегодняшний день.  

Смысл приватизации должен быть именно в этом. Мало того, что должна 
соблюдаться эффективность предприятий, которые передаются в частные руки, конечно, 
они не должны оказывать большого влияния на социально-экономическое развитие страны.  

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

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

законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» разработан в целях реализации 
основных направлений государственной политики по развитию конкуренции, которые 
позволяют устранить барьеры, препятствующие развитию конкуренции. 

Законопроектом в рамках регулирования деятельности государственных и частных 
операторов предусматривается введение нового института специального права, под 
которым понимается исключительное или преимущественное право субъекта рынка, 
закрепляемое законом, на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара 
на конкурентном рынке.  

В рамках сокращения государственного участия в предпринимательстве 
законопроектом внедряется проведение секторального анализа с целью установления 
целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде. 

Кроме того, законодательно закрепляется исчерпывающий перечень оснований для 
выделения государственных заданий, а также методики их рассмотрения антимонопольным 
органом. 

Законопроектом предусматривается норма по обеспечению равного доступа к 
ключевой мощности, в рамках которой предлагается определить понятие ключевой 
мощности, критерии отнесения к ключевой мощности, правила равного доступа к ключевой 
мощности.  
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Кроме того, законопроектом предусмотрено сужение функции оператора Центра 
ЖКХ, деятельность которого направлена на модернизацию и развитие жилищно-
коммунального хозяйства. Вместе с тем нет четкого ответа по последствиям реализации 
данной нормы. 

Уважаемые коллеги! Замечания и предложения по концепции законопроекта 
постоянными комитетами не представлены. 

С учетом изложенного Комитет по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству рекомендует одобрить в первом чтении проект Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции», одобренный Мажилисом 
Парламента.  

Прошу поддержать. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззәт Тұяқбайқызы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Основными задачами 

рассматриваемого законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» 
являются: 

развитие конкуренции в сфере государственных закупок посредством сокращения 
оснований закупок способом из одного источника; 

обеспечение равного доступа к мерам государственной поддержки путем введения 
требования по согласованию с антимонопольным органом новых мер государственной 
поддержки; 

развитие инструментов антимонопольного регулирования посредством внедрения 
оценки воздействия на конкуренцию нормативных правовых актов, а также внедрения 
института доверенного лица для контроля соблюдения условий сделок по экономической 
концентрации; 

развитие конкуренции на рынках электроэнергетики, лекарственных средств путем 
увеличения объемов централизованных торгов электроэнергией, исключения посредников 
между электростанциями и крупными промышленными потребителями и определения 
конкретного перечня лекарств, подлежащих ценовому регулированию. 

В целом реализация законопроекта позволит обеспечить снижение доли 
государственного участия в экономике страны, доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к критической инфраструктуре крупных компаний, а также решить 
системные проблемы функционирования товарных рынков и устранить барьеры, 
препятствующие развитию конкуренции. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандарға байланысты осы заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі.  
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Хотел бы сразу сказать, что в 

целом концепцию законопроекта я поддерживаю. Законопроект не только актуален, но и 
представляет исключительную важность как акт действия в направлении 
совершенствования процессов регулирования взаимоотношений между государством, 
бизнесом и обществом на рынках товаров и услуг. 

Не ссылаясь на конкретные статьи законопроекта, выскажу одно сомнение, 
касающееся норм относительно АО «Казахстанский центр модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяйства». Считаю, что исключение норм в отношении центра 
из Водного и Бюджетного кодексов не совсем верным. Это может привести к негативным 
последствиям и рискам в сфере реализации государственной политики по проблемам в 
сфере ЖКХ, а в будущем может привести к банкротству центра и его приватизации. 

Более того, впоследствии можно, в принципе, ликвидировать Комитет по делам 
строительства, так как он останется без рук, ног и инструментов, тем самым выпадет целая 
отрасль в сфере ЖКХ. 

Вместе с тем мы вынуждены согласиться с нормами законопроекта касательно 
центра, так как есть положительное заключение Правительства, и процедурно мы не имеем 
права внести изменения либо возвратить законопроект. Однако отметим, что в целом не 
оценены риски реализации принимаемых норм, которые теперь должны быть на 
постоянном контроле уполномоченного органа.  

В целом поддерживаю законопроект и прошу коллег поддержать.  
Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестікті дамыту 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Талқыланып 

отырған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестікті дамыту 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын екінші оқылымда қарауды күн тәртібіне енгізуді сұраймын.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
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Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты ендіру және Қазақстан 
Республикасы ішкі істер органдарының жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. Заң жобасын бірінші оқылымда қараймыз.  

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

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

басшысының Жолдауын іске асыру мақсатында «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа 
реттеушілік саясатты ендіру және Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 
жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң жобасы әзірледі. 

Заң жобасы шеңберінде бизнеске жүктемені түбегейлі төмендету, оңтайлы және 
тиімді реттегіш жүйені қалыптастыру мақсатында кәсіпкерлік қызметті «таза парақтан» 
реттеудің мынадай жаңа тәсілдері қалыптастырылды:  

1. Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігі мемлекет пен бизнестің өзара іс-
қимылының жаңа қағидаттарын іске асыру арқылы қамтамасыз етілетін болады. 
Бұл – талаптарды белгілеу шарттарын сақтау, кәсіпкерлік субъектілері үшін негізсіз 
реттеушілік талаптарды енгізуге жол бермеу, мемлекеттік реттеудің жүйелілігі мен 
дәйектілігі, бұрын қабылданған шешімдерді жалғастыру, сондай-ақ мемлекеттің 
кәсіпкерлік субъектілеріне деген сенімін арттыру. 

Өзара іс-қимылдың базалық қағидаттарын жетілдіру, кәсіпкерлік субъектілерінің 
мемлекетке сенімін және бизнес-ортаны реттеудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

2. Артық талаптардың өсуін болдырмау және тиімсіз талаптарды алып тастау 
мақсатында бизнеске қойылатын талаптарды белгілеу шарттары заңнамалық түрде 
айқындалатын болады. Осылайша мемлекет енгізетін кез келген талап кем дегенде 
негізделген, орындалатын, ашық, тұрақты, нақты және оңтайлы болып, кәсіпкерлердің 
теңдігін қамтамасыз етуі керек. 

3. «Бір талапты қосса, екі талапты алып тастау» қағидатын енгізу қолданыстағы екі 
талаптың орнына бір реттеушілік талапты енгізуді көздейді. Осылайша мемлекет жаңа 
талапты енгізген кезде құқықтық реттеудің сол саласында қолданылатын екі талап 
жойылады. Бұл қағидат кәсіпкерлік субъектілер үшін артық реттеу мен әкімшілік 
шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді. 

4. Нормативтік құқықтық актілер және өзге де құжаттар түрінде бизнеске арналған 
талаптардың толық тізбесін қамтитын бірыңғай ақпараттық ресурсты қалыптастыру 
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мақсатында міндетті талаптардың тізілімін құру көзделіп отыр. Тізілімде нормативтік 
құқықтық актілердің жаңа реттеушілік саясатқа сәйкестігін қарау мерзімдері айқындалатын 
болады. Демек олар сәйкес келмеген жағдайда құқықтық актілер қайта қаралады немесе 
жойылады.  

5. Әкімшілік жүктемені төмендету үшін есеп тапсыру рәсімін мемлекеттік орган 
автоматтандырмаған жағдайда кәсіпкерлерден есептілікті сұрауға және талап етуге тыйым 
салынады. Осылайша орталық мемлекеттік орган баламалы түрде есептілікті тапсыру 
рәсімін электрондық нысанында жасама кәсіпкерлерден кез келген есептілікті ұсынуды 
талап ете алмайды.  

Бұл норма 2023 жылы 1 қаңтардан бастап қолданылатын болады. Бұл мемлекеттік 
органдарды қағаз түрінде ұсынылатын есептілікті автоматтандыруға ынталандыруға 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ кәсіпкерлерге есептілікті электрондық немесе қағаз түрінде 
өткізуге таңдау мүмкіндігі беріледі. 

6. Мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесі реформаланатын болады.  
Құқық бұзушылықтардың жасалуын болдырмас үшін кәсіпкерлерге көмек көрсету 

және консультация беру мақсатында тексерулерден профилактикалық іс-шараларға көшу 
көзделіп отыр. 

Профилактикалық бақылаудың 3 түрі болады. Олар бақылаудағы сатып алу, бизнес 
субъектілерге бару және бармай-ақ профилактикалық бақылау жүргізу. Ал ерекше тәртіп 
бойынша жүргізілетін тексерулер жойылады. 

Жаңа тәсіл тек рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеруді және нақты фактілер 
мен мән-жайлар болған жағдайда жоспардан тыс тексерулерді көздейді.  

Бұдан басқа заң жобасында ішкі істер органдарын бейінді емес функциялардан 
босату көзделіп отыр. Атап айтқанда: 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне халықтың көші-қоны 
саласындағы ведомствоаралық үйлестіруге байланысты функцияларды беру; 

Денсаулық сақтау министрлігіне қылмыстық-атқару мекемелерінде ұсталатын 
адамдарды медициналық қамтамасыз ету жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді беру; 

Жергілікті атқарушы органдарға пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға 
әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету жөніндегі функцияларды беру. 

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Кәсіпкерлік қызметті 
реттеудегі жаңа тәсілдерді іске асыру бизнеске жүктемені түбегейлі азайтуға және жаңа 
экономикалық нақты жағдайда іскерлік белсенділікті дамытуға серпін береді. Ұсынылып 
отырған заң жобасы 2025 жылға қарай мемлекеттік бақылаудың жалпы санында 
профилактикалық бақылау үлесін 90 пайызға дейін ұлғайтуға мүмкінді береді. Сондай-ақ 
мемлекеттік бақылауды автоматты режимде тағайындау үлесін 80 пайызға арттыруға 
болжам жасалып отыр.  

Ұсынылып отырған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Әбдікеров Рысқали Қалиақбарұлына беріледі. 
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ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Рақмет, құрметті Төраға.  
Құрметті Әсет Арманұлы! Мен осы заң жобасын негізінен қолдаймын, дегенмен 

оның кейбір ережелерін кеңірек түсіндіру қажет деп санаймын.  
Аталған Кәсіпкерлік кодексінің 11-бабына сіздер ұсынған жаңа редакция бойынша 

кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігіне «жаңа талаптарды енгізу нәтижесінде 
кәсіпкерлік субъектілері үшін кедергілер жасауға жол бермеу арқылы қол жеткізіледі» 
делінген. Осы жаңа редакцияның мәнін түсіндіріп берсеңіз. Бұл қандай кедергілер? 

Сондай-ақ осы бапта кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігіне «кәсіпкерлік 
субъектілеріне залал келтіргені үшін мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының 
дербес жауапкершілігін енгізу» арқылы қол жеткізілетіні көрсетілген. «Залал келтіргені 
үшін дербес жауапкершілікті» нақты қалай түсінуге болады, мағынасын ашып берсеңіз. 
Рақмет. 

 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Сұрағыңызға рақмет.  
Қарастырылып отырған осы заң жобасының басты мақсаты бизнеске реттеушілік 

жүктемені төмендету. Қазіргі таңда заңдарда кедергілер деген түсінік жоқ, кәсіпкерлер 
лицензия алған кезде қосымша жүктемелер немесе қажетсіз талаптар қойылады. Мысалы, 
мемлекеттік органдар лицензия берілетін кезде осы Egov.kz порталында алатын 
мәліметтерді кәсіпкерлерден сұрайды немесе олар басқа мемлекеттік органдардан қосымша 
келісімді сұрайды. Осындай кедергілер болмау үшін осы норма енгізілуге ұсынылып отыр.  

Екіншіден, осының негізінде лауазымды тұлғалар шешім қабылдау кезінде өз 
жұмысын жауапты атқаруы қажет. Мысалы, кәсіпкердің шотына қойылған арест сотпен 
жойылса, сол кезде кәсіпкер табысынан айырылады. Сол кезде бұл материалдық залал 
болып табылады. Осындай негізсіз шешім қабылданған лауазымды тұлғаларды 
жауапкершілікке тартуға болады. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Қандай жауапкершілік?  
 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. В зависимости от уровня материального ущерба это может быть 

уголовная ответственность, дисциплинарная ответственность. Это предусмотрено в законе. 
 
ТӨРАҒА. Жақсы. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Әсет Арманұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және 

кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Алдашев Сүйіндік Тасеменұлына беріледі. 
 
АЛДАШЕВ С.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа 
реттеушілік саясатты енгізу және Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының 
жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасында 
кәсіпкерлік қызмет саласындағы жаңа реттеушілік саясатты енгізу мақсатында әзірленді. 
Баяндамашы заң жобасының негізгі ережелерін егжей-тегжейлі түсіндірді.  
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 Заң жобасында кәсіпкерлік саласындағы міндетті талаптардың тізілімін құру 
көзделеді, оған кәсіпкерлік субъектілерінің орындауы үшін міндетті талаптарды қамтитын 
барлық реттегіш актілер енгізіледі. Тізілім кәсіпкерлік субъектілеріне қойылатын 
қолданыстағы талаптар туралы ақпараттың қарапайымдылығы мен қолжетімділігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Айта кету керек, уәкілетті органның ақпараты бойынша 
қазіргі уақытта кәсіпкерлік субъектілеріне қойылатын талаптардың нақты саны белгісіз. 
Тек қана төрт сала бойынша жүргізілген нормативтік құқықтық актілерді алдын ала тексеру 
нәтижесінде 17 мыңнан астам талап анықталды. Оның 40 пайызы жаңа реттеушілік 
саясаттың талаптарына сәйкес келмейді. Бұл талаптарды қамтитын барлық реттегіш 
актілерге олардың тиімділігін айқындау тұрғысынан егжей-тегжейлі талдау жүргізу 
қажеттігін куәландырады. 

Заң жобасында бақылау және қадағалау субъектілерінің қызметін бақылаудың жаңа 
нысаны – кәсіпкерлік субъектілерін құқыққа сыйымсыз жауапкершілікке тарту мүмкіндігін 
болдырмай, заңнаманы шынайы бұзушыларды анықтауға мүмкіндік беретін тергеп-тексеру 
енгізіледі. Сондай-ақ бақылаушы мемлекеттік органдардың алдымен нысанға бармай-ақ 
профилактикалық бақылау жүргізу, содан кейін ғана оның нәтижелері бойынша нысанға 
бару арқылы кәсіптік бақылау жүргізу міндетін бекіту көзделген. 

Нормативтік құқықтық актілерде немесе техникалық құжаттарда белгіленген 
талаптарға сәйкес келмейтін өнімді өткізу фактісін анықтау мақсатында профилактикалық 
бақылаудың дербес түрі – бақылау мақсатында сатып алу енгізіледі. Сондай-ақ заң 
жобасында жоғарыда баяндамашы атап өткендей Ішкі істер министрлігінің кейбір 
функцияларын басқа органдарға беру көзделген.  

 Бұдан басқа заң жобасын іске асыру заңға тәуелді 83 нормативтік құқықтық актіні 
қабылдауды талап ететінін атап өту қажет, оның ішінде қазіргі уақытта 3 нормативтік 
құқықтық акті жобасы ғана әзірленді.  

Құрметті әріптестер! Заң жобасында кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара 
іс-қимылының жаңа қағидаттарын енгізіп, кәсіпкерлік қызметті реттеудегі жаңа тәсілдерді 
іске асыру бизнеске жүктемені түбегейлі азайтуға және жаңа экономикалық нақты 
жағдайда іскерлік белсенділікті дамытуға септігін тигізеді.  

Ұсынылып отырған заң жобасының тұжырымдамасы бойынша Сенаттың тұрақты 
комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ.  

Баяндалғандарды ескере отырып, Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты енгізу және Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер органдарының жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сүйіндік Тасеменұлы.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз Лұқпанов Сағындық Есенғалиұлына беріледі. 
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ЛҰҚПАНОВ С.Е. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Жаңа менің 
әріптестерім кәсіпкерлік қызмет саласындағы жаңа реттеушілік саясатты ендіру және ішкі 
істер органдарының жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері бойынша қаралып 
жатқан заң жобасының негізгі аспектілерін егжей-тегжейлі баяндап өтті. 

Қаралып отырған заң жобасы реттеушілік саясаттың жаңа мақсаттарын, базалық 
тәсілдерін айқындау арқылы кәсіпкерлікті реттеу реформасын жүргізуге мүмкіндік береді. 

Заң жобасы бизнестің пікірін ескере отырып әзірленді және қатаң реттеуден 
бизнестің іскерлік белсенділігіне көшуді көздейді. Сондай-ақ заң жобасы кәсіпкерлерге 
әкімшілік жүктемені төмендетуге, мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесін тексеру 
жүйелерінен профилактикалық іс-шараларға қайта форматтауға, негізсіз, ескірген және 
шамадан тыс реттеушілікті анықтауға және заңнамалық талаптарын белгілеуге 
бағытталған. Осылайша кәсіпкерлік саласындағы міндетті тізілімін енгізу, кәсіпкерлік 
субъектілерін жүйелендіруге мүмкіндік береді. Сонымен бірге тексерудің айрықша тәртібін 
алып тастау сияқты жаңашылдықтар бизнес ортаның тиімділігін арттыруға және оны 
реттеудің тетіктерін оңайлатуға көмектесетін болады. 

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

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызмет 

саласында жаңа реттеушілік саясатты ендіру және Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Сөз Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасын 

екінші оқылымда қарауды күн тәртібіне енгізуді сұраймын. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 23 желтоқсан 

22 Стенографиялық есеп 

Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі келеcі үш мәселе бір-бірімен байланысты. 
Олар жануарларға жауапкершілікпен қарауға арналған заң жобалары. Сол себепті бас 
комитет бұл заң жобаларын бірге қарауды ұсынып отыр. Қарсылық жоқ па? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған 

«Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жануарларға 
жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын және «Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексіне жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын бірге қараймыз. 

Аталған үш заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 
Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Брекешев Серікқали 
Аманғалиұлына беріледі. 

 
БРЕКЕШЕВ С.А. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! «Жануарларға 

жауапкершілікпен қарау туралы» Заң жобасы Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауы шеңберіндегі тапсырмасына 
сәйкес әзірленді. 

Заң жобасын қабылдаудың мақсаты – жануарларға деген қарым-қатынасты 
құқықтық реттеу, оларға мейірімділікпен қарау және жалпы қабылданған этикалық 
құндылық шеңберінде жануарлар мен адамның амандығы.  

Заң жобасы арқылы барлық бұқаралық ақпарат құралдарында жануарларға 
қатыгездікпен қарауды насихаттауға және осындай насихаттың кез келген нысандарына 
тыйым салу енгізіледі. Жануарлардың иелеріне күтіп ұстау, есепке алу, тасымалдау, өсіру 
жөніндегі міндеттер белгіленеді. 

Заң жобасына 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап иелерінің есебінен есепке алу 
бұйымдарын пайдалана отырып, үй жануарларын міндетті есепке алу енгізіледі. Бұл ретте 
үй жануарларының иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын жағдайда есепке 
алуды бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыру ұсынылады. 

Заң жобасында қаңғыбас үй жануарларын вакцинациялау мен стерильдеуді жүзеге 
асыру мемлекеттік бюджет қаражатынан жүргізілетіні белгіленеді. 

Жергілікті атқарушы органдарға жануарларға арналған жеке панажайларды қоса 
қаржыландыру құқығы беріледі. 

Заң жобасына сәйкес жануарларды жансыздандыруға жануарлардың азап шегуін 
тоқтату және халықтың өмірі мен денсаулығына төнген қатерді жою мақсатында ғана жол 
беріледі. 
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Ұлттық спорт түрлері бойынша спорттық іс-шараларға қатысу үшін жануарларды 
пайдалану дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылатын 
болады. 

Зооқорғаушылардың жылжымалы хайуанаттар бағы, контактілі зоопарк, 
жылжымалы океанариумдар, дельфинарийлер мен жануарлардың жылжымалы көрмелерін 
құруға және олардың қызметіне тыйым салу туралы ұсыныстары ескерілді. Бұл норма 
аталған ұйымдардың меншік иелеріне бизнесті тарату немесе қайта ұйымдастыру жөніндегі 
іс-шараларды өткізу үшін уақыт беру мақсатында кейінге қалдырылатын болады. 

«Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» Заң жобасының негізгі ережелерін 
іске асыру үшін қолданыстағы заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
ұсынылады. 

Қылмыстық кодексте 316-бап 3 бөлікке бөлінген: 
1) жануардың мертігуіне әкеп соққан жануарларға қатыгездікпен қарағаны үшін; 
2) жануардың өліміне әкеп соққан қатыгездікпен қарау; 
3) егер осы және басқа да іс-әрекет бірнеше рет немесе адамдар тобымен, сөз байласу 

арқылы, жас балалардың қатысуымен немесе бірнеше жануарларға қатысты жасалса. 
Сондай-ақ осы баптан жануарларға «бұзақылық ниетпен» қатал қарау белгісі 

алынып тасталды. 
«Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңда облыстардың, 

республикалық маңызы бар қалалардың, астананың мәслихаттарының жануарларды 
серуендету, аулау, уақытша ұстау және жансыздандыру қағидаларын бекіту жөніндегі 
құзыреті кеңейтілді.  

«Ветеринария туралы» Заңда жергілікті атқарушы органдардың қаңғыбас 
жануарлардың санын реттеуді ұйымдастыру бөлігінде құзыреті кеңейтілді. 

«Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» Заң жобасымен қалыптасқан 
идеологияны іске асыру мақсатында, оның ішінде жануарларға қатыгездікпен қарағаны 
үшін алдын алу және объективті жазалауды жүзеге асыру мақсатында құқық 
бұзушылықтың жаңа құрамын енгізу көзделеді: 

Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 407-1-бабы. Жануарларға қатыгездікпен 
қарау үшін жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіш (АЕК), лауазымды тұлғаларға 
10 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде айыппұл салынады. Бұзушылық 
қайталанатын жағдайда жеке тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш (АЕК), лауазымды 
тұлғаларға 40 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде айыппұл қарастырылған. 

Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 407-2-бабы. Қазақстан Республикасының 
жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы заңнамасы бойынша: 

1) жануарларды аулау, уақытша ұстау және жансыздандыру; 
2) үй жануарларын есепке алу; 
3) жануарларды зоологиялық питомниктерде, жануарлар паналарында, зоологиялық 

қонақ үйлерде, жануарларды уақытша ұстау орталықтарында, жануарларды сауықтыру 
орталықтарында ұстау; 

4) үй жануарларын ұстау және серуендеу; 
5) жануарларды тасымалдауға қойылатын талаптарды бұзған жағдайда жеке 

тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш (АЕК), лауазымды тұлғаларға 20 айлық есептік 
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көрсеткіш (АЕК), заңды тұлғаларға 30 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) айыппұл салынады. 
Бұзушылық қайталанатын жағдайда жеке тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш (АЕК), 
лауазымды тұлғаларға 30 айлық есептік көрсеткіш (АЕК), заңды тұлғаға 40 айлық есептік 
көрсеткіш (АЕК)айыппұл қарастырылған.  

Құрметті депутаттар, осы ұсынылып отырған заң жобалары халықтың әлеуметтік-
экономикалық жағдайына теріс әсерін тигізбейді.  

Заң жобаларын қолдауларыңызды сұраймын.  
Баяндама аяқталды.  
Назарларыңызға рақмет. 
  
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобалары бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Қайырлы күн, қымбатты әріптестер!  
Серікқали Аманғалиұлы, менің сұрағым сізге.  
Соңғы кездері қоғамда жануарларға зиян келтіру, оларды қинау, азаптау, жаппай 

өлтіру сынды фактілер әлеуметтік желілер арқылы таралған жайттар жиіледі. Мысалы, 
өткен аптада Ақмола облысының Атбасар ауданында иесіз жүрген иттерді өлтіруге 
қатысты мәселе қызу талқыланды. Иттерді ұстап, оларды тиісті тәртіпке сәйкес ары қарай 
орналастырудың орнына оларды өлтіріп, көше бойына өліктерін үйіп, ашық қалдырып 
кеткен. Бұл оқиға қоғам белсенділерінің назарынан тыс қалған жоқ, жануарларды 
қорғайтын түрлі ұйымдар да шеткері қалған жоқ, дабыл қақты. 

Осындай оқиғалардың көбі жабайы жануарлар санын реттеу және оларды 
жансыздандыру тәртібінің орындалмауынан туындап отыр. Қарауымыздағы заң 
жобасының 24 және 25-ші баптары осы мәселелерді реттеуге бағытталған.  

Осыған орай сұрақ: заң жобасындағы аталған баптар қалай жүзеге асырылатын 
болады және бұл нормалар халықаралық тәжірибеге сай ма? Бұл заң жобасы жануарларды 
жаппай жансыздандыруға алып келмейді ме?  

 
БРЕКЕШЕВ С.А. Сұрағыңызға рақмет.  
Бұл заң жобасы халықаралық тәжірибені ескеріп, стерилизация жолымен қаңғыбас 

жануарларды реттеуді көздейді. Бұндай әдіс Ресей Федерациясында, Индия, Греция 
елдерінде қолданылады. Осы заң жобасы қабылданғаннан кейін біздің министрлік 
нормативтік құқықтық актілер дайындап, жануарларды әртүрлі тәсілмен ауламау үшін 
бірыңғай ереже әзірленеді. Мысалы, ауланған қаңғыбас иттер уақытша ұстау пунктіне 
жеткізіліп, бір тәуліктің ішінде оны ветеринарлар тексеріп, егер ауру болса карантинге 
енгізіледі. Егер сол бес күннің ішінде иесі табылмаса, онда ол иттерге вакцинация жасап, 
стерилизациядан өткеннен кейін жануарлар панасына (приют) жібереді, я болмаса табиғи 
ортаға қайтадан шығарылады.  

Ал жануарларды жансыздандыру 15-баптың 1-тармағында нақты көрсетілген, басқа 
жағдайларда жануарларды жансыздандыруға болмайды. Сонымен қатар заң жобасының  
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25-бабы 2-тармағында жансыздандыру арқылы қаңғыбас жануардың санын реттеуге тыйым 
салынған. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Серікқали Аманғалиұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Үш заң жобасы бойынша қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, 

табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Жұмағазиев 
Мұхтар Сабырұлына беріледі. 

 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев өзінің «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында жануарларды қорғауға бағытталған заң жобасын әзірлеуді тапсырды.  

Жануарларға адамгершілікпен қарау қоғам дамуының жоғары деңгейінің көрінісі 
деп жиі айтылуда. Мұндай тұжырымдар жануарларға қатыгездікке тыйым салатын 
халықаралық нормалармен расталады.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда адам мен жануарлардың қарым-қатынасына қатысты 
мәселелер бірқатар заңнамалық актілермен реттелген. Осылайша жануарлар дүниесін 
қорғау саласында Азаматтық, Қылмыстық, Экологиялық кодекстер, Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекс, «Ветеринария туралы» және басқа заңдар қабылданған. Алайда 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу жөніндегі комитетінің деректері бойынша ағымдағы жылдың 9 айында жануарларға 
қатыгездікпен қарауға байланысты 50 құқық бұзушылық іс тіркелген, яғни өткен жылға 
қарағанда 13,6 пайызға артып отыр.  

Осы тұрғыда «Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» Заң жобасында 
жануарларды қорғау мен оның қауіпсіздігі, оларды қарау кезінде азаматтардың құқықтарын 
қамтамасыз ету, сондай-ақ адамгершілік қағидаттарын сақтау жөніндегі шаралар көзделген, 
жануарларға жауапкершілікпен қарауды реттеу қағидаттары мен олардың иелерінің 
міндеттері белгіленген, жануарларға жауапты қарау саласындағы жергілікті өкілді және 
атқарушы органдардың құзыреттері белгіленген. 

Сонымен қатар «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң жобасын негізгі заң жобасының ережелеріне сәйкес келтіру мақсатында 
3 кодекске және 4 заңға жануарларға қатыгездікпен қарағаны үшін жауапкершілікті 
күшейту және тәжірибелік (зертханалық) жануарларға биомедициналық зерттеулер 
жүргізу, сондай-ақ жергілікті өкілді және атқарушы органдардың жануарларға жауапты 
қарау саласындағы құзыретін нақтылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу көзделген. Осылайша «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексіне жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы жануарларға қарау саласында әкімшілік 
жауапкершілікті енгізуге және жануарларға жауапкершілікпен қарау саласында әкімшілік 
құқық бұзушылықтың түрлерін белгілеуге, жануарларға қатыгездікпен қарау бойынша 
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әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау жөніндегі ішкі істер органдарының 
құзыретін нақтылауға бағытталған.  

Ұсынылып отырған заң жобаларының маңызды тұстарына Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі егжей-тегжейлі тоқталып өтті. 

Заң жобалары оның бастамашылары, мүдделі мемлекеттік органдар, қоғамдық 
бірлестік өкілдерінің қатысуымен мұқият қаралды. Сенаттың тұрақты комитеттерінен 
ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ.  

Құрметті Төраға, баяндалғанның негізінде Аграрлық мәселелер, табиғатты 
пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес Парламент Мәжілісі мақұлдаған 
«Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын қабылдауды ұсынады.  

Сенат Регламентінің 58-тармағын басшылыққа ала отырып, «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жануарларға жауапкершілікпен қарау 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы мен «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексіне жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мұхтар Сабырұлы. 
Енді заң жобаларын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Өздеріңізге белгілі, Мемлекет 

басшысы өткен жылғы Жолдауында жануарларға деген көзқарас кез келген мемлекеттің 
өркениеттілігінің өлшемі болып табылатыны туралы атап өтті. Сондықтан да қаралып 
отырған заң жобаларында жануарларды қорғау, жануарлармен жұмыс істеу кезінде 
азаматтардың қауіпсіздігін, құқықтары мен өзге де заңды мүдделерін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ имандылықты нығайту және қоғамда ізгілік қағидаттарын сақтау жөніндегі 
шаралар көзделген.  

Осы мақсатта заң жобаларында: 
барлық бұқаралық ақпарат құралдарында жануарларға қатыгездікпен қарауды 

насихаттауға тыйым салу; 
жануарларды ұстау, есепке алу, тасымалдау, өсіру, жансыздандыру бойынша 

жануарлар иелерінің міндеттерін белгілеу; 
жергілікті атқарушы органдардың жануарларды серуендетуге тыйым салынған 

орындарды айқындау және үй жануарларын есепке алу қағидаларын әзірлеу бойынша 
құзыреттерін нақтылау және де осы мәселелер бойынша басқа да іс-шараларды заң 
тәртібінде реттеу қарастырылып отыр. 

Қаралып отырған заң жобаларының қабылдануы: 
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Қазақстанның прогрессивті және ізгілікті мемлекет ретіндегі имиджін нығайтуға; 
үйсіз жануарлардың санын азайту арқылы елдегі эпидемиологиялық жағдайды 

жақсартуға; 
қоғамдағы қатыгездік деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді деген сенімдеміз. 
Құрметті әріптестер, осыған байланысты сіздерден жануарларға жауапкершілікпен 

қарау мәселелері бойынша қаралып отырған заң жобаларын қолдауды ұсынамын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобалары бойынша жеке-

жеке шешім қабылдайық. 
 «Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жануарларға 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке ілеспе екі заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Сөз Бектаев Әли Әбдікәрімұлына беріледі. 
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сенаттың 

бүгінгі күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын және «Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне жануарларға 
жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді ұсынамыз. 

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

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Екі ілеспе заң жобаcы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Бұл мәселелер бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 23 желтоқсан 

28 Стенографиялық есеп 

Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне сауда қызметі, биржалық сауданы дамыту және дербес деректерді қорғау 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасын бірінші оқылымда қараймыз.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция 
министрі Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлына беріледі. 

 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Қайырлы күн, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті 

депутаттар! Сіздердің назарларыңызға Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі 
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
айтылған тапсырмасын іске асыру үшін әзірленген заң жобасы ұсынылады. 

Қаралып отырған заң жобасының негізгі бөлімдеріне тоқталайын. 
1. Бәсекелестік деңгейін және тең қолжетімділік мүмкіндігін арттыру үшін заң 

жобасында биржалық сауданың үлгілік ережелерінен Бірыңғай қағидаларға көшу 
көзделген. 

Бұрын үлгілік ережелерге сәйкес тауар биржалары брокерлер мен дилерлерді 
аккредиттеу бойынша кемсітушілік талаптарын қамтитын өз ережелерін әзірлейтін. 

Биржа саудасының Бірыңғай қағидаларымен Мемлекет басшысының тапсырмасын 
іске асырудың жаңа тәсілдері іске асырылатын болады: 

1) брокерлер мен дилерлердің тауар биржаларына қол жеткізулеріне бірыңғай 
талаптар енгізіледі, оларға екі және одан да көп биржаларда аккредиттеу мүмкіндігі 
берілетін болады; 

2) сатушылар мен сатып алушылардың сауда шарттары мен рәсімдерін өзгертпей 
басқа биржаға еркін өту мүмкіндігі енгізіледі; 

3) отандық тауар өндірушілерді биржаларда аккредиттеу жеңілдетіледі, олар үшін 
биржалық алымның төмендетілген ставкасы белгіленеді; 

4) биржалық мәмілелердің жауапкершілігі мен қауіпсіздігі деңгейін арттыру, барлық 
қатысушылардың тәуекелдерін төмендету үшін ең төменгі қаржылық тұрақтылықтың 
шегін белгілеу көзделеді.  

2. Тауар биржаларының жауапкершілігін арттыру мақсатында биржаларды екі түрге 
бөле отырып, жарғылық капиталдың мөлшерін ұлғайту көзделген. 

Тауарлардың барлық түрлерімен (стандартталған және стандартталмаған) сауда-
саттықты жүзеге асыратын бірінші деңгейдегі тауар биржалары үшін жарғылық капиталды 
600 мың еселенген айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайту көзделеді.  

Тауарлардың тек стандартталмаған түрімен сауда-саттықты жүзеге асыратын екінші 
деңгейлі тауар биржалары үшін жарғылық капиталдың ең аз мөлшері бұрынғы деңгейде 
қалады, яғни 300 мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Бұл ретте «әлсіз» 
ойыншылар басқа биржалармен шоғырланып, өз әлеуетін арттыруға ұмтылатын болады. 
Осылайша тауар биржалары санының «эволюциялық» қысқаруы орын алады. Сондай-ақ 
бәсекелестік күрес пен қызметтер спектрі кеңейтіліп, олардың сапасының жақсаруы 
есебінен биржалық сауда жетілетін болады. 
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3. Заң жобасында көміртегі бірліктерін сататын тауар биржаларын жеке жіктеуге 
шығару нормасы қарастырылған. Ол көміртегі бірліктерін сататын мамандандырылған 
тауар биржасы болады. Көміртегі бірлігі стратегиялық сипаттағы тауар болып 
табылатындықтан бұл норма тауар биржасын ерекше реттеуді қамтамасыз ету мақсатында 
енгізілді. 

2016 жылы Қазақстан қол қойған Париж келісіміне сәйкес парниктік газдар бөлінуін 
азайтудың негізгі әдістерінің бірі газдардың шығарылу саудасы жүйесін енгізу болып 
табылады.  

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Қорытындылай келе, 
заңнамаға осы толықтыруларды енгізу: 

биржалық сауданың тұрақты нарығын қалыптастыруға;  
қол жетімділік пен адал бәсекелестікті арттыруға;  
сатушылар мен сатып алушылар тарапынан брокерлер мен биржаға ықтимал әсер 

мен қысымды болдырмауға;  
брокерлерді биржалық саудаға жаңа жеткізушілер мен сатып алушыларды, соның 

ішінде шетелдік сатып алушыларды ынталандыруға;  
биржалық сауда көлемін 5,6 триллион теңгеге дейін ұлғайтуға;  
көтерме сауданың жалпы көлеміндегі биржалық сауданың үлесін 14 пайызға дейін 

ұлғайтуға;  
табиғи бағаны белгілеуге және биржалық келісімдердің ашықтығын қамтамасыз 

етуге мүмкіндік беретінін атап өткім келеді.  
Әрбір ұсынылып отырған норманы қолдағаны және егжей-тегжейлі талқылап 

қарағаны үшін Сенат депутаттарына алғысымды білдіргім келеді. 
Сіздерден заң жобасын қолдауды сұраймын. 
Баяндама аяқталды.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
Слово предоставляется депутату Булавкиной Ольге Александровне. 
 
БУЛАВКИНА О.А. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханулы. 
Мой вопрос адресован Министру торговли и интеграции Султанову Бахыту 

Турлыхановичу.  
Как известно, со странами Евразийского экономического союза достигнуты 

договоренности о создании с 2025 года Единого биржевого рынка, что позволит биржам из 
стран Евразийского экономического союза работать у нас, а нашим – в Евразийском 
экономическом союзе.  

Между тем в настоящее время уровень биржевой торговли в странах Евразийского 
экономического союза находится на разных стадиях развития. Например, в Республике 
Беларусь на биржевой торговой площадке торгуется более 3 тысяч наименований товаров, 
у нас же – не более 20. 
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В этой связи возникает вопрос: какая работа ведется министерством по подготовке 
отечественных товарных бирж к конкуренции с товарными биржами единого рынка 
Евразийского экономического союза, в том числе по гармонизации правил биржевой 
торговли и нормативно-правовой базы? Спасибо. 

 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Спасибо за вопрос. 
Ольга Александровна, Вы попадаете в точку, цель этого законопроекта – усиление 

наших бирж, потому что в условиях интеграции и либерализации законодательства мы 
должны обеспечить, чтобы наши биржи были готовы к конкуренции на большом рынке. 

Действительно, на сегодняшний день в наших странах разное положение дел в 
рамках Евразийского экономического союза. Если привести сравнительные цифры, то, как 
Вы отметили, в Беларуси 3 тысячи наименований товаров. Если привести прошлогодний 
объем торгов в тенге, это 1,3 триллиона тенге ликвидность на этих биржах обеспечена. Но 
в Беларуси одна государственная биржа работает, там 3 тысячи наименований, это все, что 
продается, импортируется, экспортируется в Беларуси, то есть широкий спектр 
наименований. 

В России шесть крупных товарных бирж. Они сегодня осуществляют торги такими 
стандартизированными товарами, как энергоносители, металлы, сельхозпродукция, 
промышленное сырье и так далее, то есть это товары, которые требуют бенчмаркинга. 
Сегодня это порядка 100 наименований. Но ликвидность у них достаточно большая, если 
считать в тенге, то порядка 24 триллионов тенге в прошлом году.  

У нас 19 бирж. Большинство этих бирж… 80 процентов оборота –это то, что 
покупается нашими крупными предприятиями, это порядка 20 тысяч наименований. Но 
стандартизированных видов наименований пока только 11.  

Поэтому этим законопроектом предполагается усиление этих бирж, требование по 
капиталу потребует укрупнение этих бирж. С другой стороны, либерализация правил 
поведения брокеров и дилеров, перемещения между биржами приведет к усилению 
человеческого капитала, то есть профессиональных участников бирж. Этим самым мы 
хотим усилить ликвидность этих бирж, потому что сегодня она распылена среди так 
называемых карманных бирж. И те приобретения, которые сегодня делаются крупными 
компаниями через биржевые торги, они больше должны уйти на электронные торговые 
площадки.  

Как я отметил в докладе, эволюционное укрупнение наших бирж и уменьшение их 
количества должно привести к концентрации их ликвидности и готовности наших бирж к 
конкуренции в рамках большого евразийского экономического рынка. Спасибо.  

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

кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет.  
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Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасы Қазақстан 
Республикасында биржалық сауданы одан әрі дамыту және сауда қызметін жетілдіру 
мақсатында әзірленді. 

Баяндамашы заң жобасының негізгі ережелеріне тоқталып, егжей-тегжейлі баяндап 
берді. Заң жобасымен жұмыс барысында бас комитеттің депутаттары анықтаған 
тұжырымдамалық ережелерге назар аудару қажет деп санаймын. 

1. Заң жобасының қабылдануымен биржалық сауда-саттықты стандартталған және 
стандартталмаған тауарларды жүзеге асыратын биржалар деп екі түрге бөлу көзделеді. 

Заң жобасында биржалық тауарлармен сауда-саттықты жүзеге асыратын тауар 
биржаларының жарғылық капиталын 2 есеге ұлғайту көзделген. Олардың жарғылық 
капиталы 600 мың айлық есептік көрсеткіштен кем болмауы тиіс. Қолданыстағы нормаға 
сәйкес тауар биржасының жарғылық капиталы кемінде 300 мың айлық есептік көрсеткішті 
құрайды. Сонымен қатар стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты жүзеге асыратын 
тауар биржаларының жарғылық капиталы кемінде 300 мың айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде белгіленген. 

Заң жобасымен жұмыс барысында бас комитет тең жағдайларды қамтамасыз ету 
мақсатында барлық тауар биржалары үшін жарғылық капиталды 300 мың айлық есептік 
көрсеткішке дейін төмендетуді ұсынды. Себебі жарғылық капиталдың ұлғаюы биржалар 
санының азаюына әкелуі мүмкін.  

2. Заң жобасында биржалық сауданың бірыңғай ережелерін бекіту қарастырылған. 
Бұл биржалық сауданың негізгі тәртібін және биржаларға қатысушылардың қызмет 
шарттарын реттейтін нормалар заң деңгейінде емес, нормативтік құқықтық акт деңгейінде 
бекітілді.  

3. Заң жобасында көтерме-тарату орталықтары ұғымы кеңейтілді. Көтерме-тарату 
орталықтары көрсететін қызмет түріне байланысты сақтау, тарату, сату орталықтары болып 
сараланды. Сақтау, тарату және сату орталықтары әртүрлі қалаларда орналасатын болады. 
Бұл ретте сақтау орталықтарынан тарату орталықтарына дейін және одан әрі сату 
орталықтарына дейін тауарды жеткізу үшін тиісті көлік қызметтері қажет. Бұл соңғы 
тұтынушыға жететін тауар бағасының айтарлықтай өсуіне әкелетін қосымша шығындарды 
талап етеді. 

Қазіргі уақытта көпфункциялы инфрақұрылымдық сауда логистикалық кешен 
болып табылатын және тауарды бір қаладан екінші қалаға тасымалдамайтын көтерме-
тарату орталықтары тиімді жұмыс істеп тұр.  

Бас комитет аталған мәселеге уәкілетті органның назарын аудару қажет деп санайды, 
өйткені ұлттық тауар өткізу жүйесін құру шеңберінде 24 жаңа көтерме-тарату орталығын 
салу жоспарлануда. Осыған орай бас комитеттің заң жобасы бойынша берген барлық 
ұсыныстарын заң әзірлеушілер назарға алып, алдағы жұмысында ескереді деп ойлаймын. 

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

Баяндалғанды ескере келе, Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті Сенат Регламентінің 58-тармағын басшылыққа ала отырып, 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметі, биржалық 
сауданы дамыту және дербес деректерді қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
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толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бауыржан Нұралыұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 
 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қазақстан үшін және жалпы 

экономика үшін сауданың дамуына тікелей әсер ететін бәсекеге қабілетті биржалық саланы 
қалыптастырудың маңызы зор болып табылады.  

Рассматриваемый законопроект направлен на повышение законодательных 
требований к товарным биржам, усовершенствование системы стимулирования биржевой 
торговли, а также расширение перечня биржевых товаров, которых в настоящее время всего 
11. 

Также законопроектом создаются условия для повышения доступности и 
увеличения объемов биржевой торговли, создания конкурентной среды и обеспечения 
прозрачности биржевых сделок, в частности, путем увеличения уставного капитала, 
создания двухуровневой системы товарных бирж, внедрения страховых инструментов, а 
также установления условий для аннулирования брокерской и дилерской аккредитации на 
товарной бирже. 

В настоящее время товарные биржи устанавливают внутренние правила биржевой 
торговли, разрабатываемые и утверждаемые каждой товарной биржей. В целях исключения 
условий, ограничивающих конкуренцию и доступ к товарной бирже, законопроектом 
предусмотрено утверждение единых правил биржевой торговли приказом Министра 
торговли и интеграции. 

Кроме того, законопроектом учтено выделение товарных бирж, осуществляющих 
торговлю углеродными единицами, и отнесение  
их к специализированным товарным биржам. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандарға байланысты осы заң жобасын 
қолдауды сұраймын.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметі, 

биржалық сауданы дамыту және дербес деректерді қорғау мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
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Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Сөз Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Аталған заң 

жобасын екінші оқылымда қарауды күн тәртібіне енгізуді сұраймын.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне өлім жазасын жою мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасын бірінші оқылымда 
қараймыз.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының 
орынбасары Шындалиев Әсет Қазақбайұлына беріледі. 

 
ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Тәуелсіздіктің отыз жылында Қазақстан жасампаз жолдан өтті. Құқықтық мемлекет 
іргетасын нығайту үшін көптеген жұмыстар жасалды. Бізді халықаралық қауымдастық 
гуманизм, бейбітшілік және демократия идеяларын жүзеге асырушы ел ретінде таниды. 

Адам өмірі, оның құқықтары мен бостандықтары Конституция бекіткен ең қымбат 
қазына және жоғары құндылық болып табылады. 

Осыдан 20 жыл бұрын Тұңғыш Президент өлім жазасына мерзімсіз мораторий 
енгізіп, оны толық жоюға бағытталған құжатқа қол қойды. 

2005 жылы Қазақстан Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні 
ратификациялады. Пактіде оның ешбір қағидасы өлім жазасын жоюды болдырмауға немесе 
кейін қалдыруға негіз бола алмайды деп көрсетілген. Бұл құжат бойынша өмiр сүру құқығы 
– әрбір адамның ажырамас құқығы болып табылады. 

2006 жылы Қазақстан Еуропалық Одақтың өлім жазасын жою туралы үндеуіне 
қосылды. Тәуелсіздік жылдары бұл жазаның аясын кезең-кезеңімен қысқартып отырды. 
Егер 90-жылдары өлім жазасы 26 аса ауыр қылмыс үшін тағайындалатын болса, 
қолданыстағы Қылмыстық кодексте 17 бапта қалдырылған.  

Өткен жылы осы бағытта жұмыс жалғастыру мақсатында Қазақстан Азаматтық және 
саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің Екінші факультативтік хаттамасына 
қосылды. Ағымдағы жылдың басында бұл хаттаманы ескертпемен ратификациялады.  

Биыл қарашада Мемлекет басшысы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде өлім жазасын 
ешбір шартсыз және ескертпесіз толық жою туралы мәселені көтерді. Сол себепті алғашқы 
заң жобасына тиісті түзетулер енгізілді.  
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Жобаны қарау кезінде қатысқан еліміздің белгілі ғалымдары, құқық қорғаушылар, 
барлық мемлекеттік органдардың өкілдері түзетулерді толық қолдады.  

Құрметті депутаттар! Сіздерге ұсынылып отырған заң жобасы өлім жазасын ұлттық 
заңнамадан толық жоюды көздейді. Атап айтқанда, Қылмыстық кодекстің Жалпы бөлімінің 
11 бабынан өлім жазасы қолданылатын жаза ретіндегі ережелер алынып тасталады.  

Бұл түзетулер, соның ішінде жазалар жүйесі, жазаны тағайындау және ауыстыру 
туралы баптарды қамтиды. Бұдан басқа өлім жазасының түсінігі, оны қолдану шарты, 
мараторий кезіндегі талаптар туралы арнайы бап күшін жояды.  

Қылмыстық кодекстің 17 бабының санкцияларында өлім жазасы енді болмайды. Ең 
қатаң жаза – өмір бойы бас бостандығынан айыру болып қалады. 

Қылмыстық кодексті толықтыру арқылы өлім жазасы өмір бойы бас бостандығынан 
айыруға ауыстырылғандарды мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға тыйым салынады.  

Сонымен қатар Қылмыстық-атқару кодексі мен Қылмыстық-процестік кодексінде 
бұл жаза туралы нормалар болмайды. Осылайша Қазақстан қылмыстық жаза ретінде өлім 
жазасынан толық бас тартады. Сондықтан біздің елде бұл жазаны қолдану мүмкін болмаған 
соң хаттаманы ратификациялау туралы заңнан ескертпені алып тастау ұсынылады.  

Хаттамаға сәйкес өлім жазасы толық жойылған болса, оны қайтадан қалпына 
келтіруге болмайды.  

Заң жобасын қабылдау арқылы Қазақстан Азаматтық және саяси құқықтар туралы 
халықаралық пактіні нық сақтайтын мемлекет екенін көрсетеді. Сонымен қатар еліміз өлім 
жазасынан бар тартқан 106 мемлекеттің қатарына кіретін болады. Бұл шешім еліміздегі 
адам құқықтарын сақтау жолындағы прогрестің дәлелі болып табылады. 

Заң жобасын қолдауды сұраймыз. 
Баяндама аяқталды.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Алтынбек Нухұлына беріледі. 
 
НУХҰЛЫ А. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары Әсет 

Қазақбайұлына.  
Қазақстан Республикасы адамдарды ұстап беру туралы бірқатар халықаралық 

шарттар мен келісімдерді ратификациялағаны белгілі. Егер сұрау салушы тараптың ұлттық 
заңнамасы бойынша ұстап беру туралы сұрау салу жіберілген қылмыс өлім жазасына 
жазаланса, олардың кейбіреулерінің шарттарымен адамды ұстап беруден бас тарту 
көзделеді. Мысалы, Қазақстан Республикасы мен Италия, Румыния, Болгария және басқа 
елдер арасында. Дегенмен барлық келісімдерде мұндай шарт жоқ. Атап айтқанда, Қазақстан 
мен Қырғызстан, Бразилия, Түркия арасында. 

Осыған байланысты сұрақ: егер бұл шарт жасалған келісімдерде болмаса, өлім 
жазасын жазалау шарасы ретінде қолданатын елдермен адамдарды ұстап беру туралы 
мәселеде Қазақстан қандай ұстанымды ұстанатын болады? Рақмет. 
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ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Сұрақтарыңызға рақмет. 
Бұл мәселені біз халықаралық шарт түрінен өзіміздің Қылмыстық кодекстің 

негізінде шешеміз. Мысалы, Қазақстан ұстап беру туралы Панамерикалық конвенцияны 
ратификациялады. Осы конвенцияға сәйкес сұрау салушы тарапқа берілген адамды өлім 
жазасына кесуге тыйым салынады. Осындай ереже Қазақстан қосылған қылмыстық істер 
бойынша құқықтық көмек беру туралы Кишинев конвенциясында да көрсетілген. Аталған 
конвенциялар көпжақты, оларға қосылған елдің саны отызға жуық. Ал біздің Қылмыстық 
кодекске келсек, кодексте сұраушы елде өлім жазасы қолданылатын болса, ол кезде 
беруден бас тартылады деп көрсетілген. Сондықтан сұраушы өлім жазасы бар ел бізге 
сұрату жіберген жағдайда біз ұлттық заңнама мен халықаралық міндеттемелерімізді 
басшылыққа алып, адамды ұстап беруден бас тарта аламыз. Ал ұстап беру туралы 
шарттарда өлім жазасы туралы мәселелер шешілмесе, онда біз ұлттық заңнаманы 
қолданамыз. Осылайша ұстап беруден бас тарту үшін екіжақты келісімдерде бұндай 
норманың болуы бізге шарт емес.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Әсет Қазақбайұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Слово для содоклада предоставляется члену Комитета по конституционному 

законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Лукину Андрею 
Ивановичу. 

 
ЛУКИН А.И. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Законопроект «О внесении 

изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросу отмены смертной казни» разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Второго 
факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленного на отмену смертной казни, ратифицированного 2 января текущего 
года. 

Согласно данному пакту каждое государство-участник принимает все необходимые 
меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. В связи с этим основной 
задачей законопроекта является полная отмена смертной казни. 

Необходимо отметить, что сфера применения смертной казни в Казахстане 
сокращалась поэтапно. В первые годы независимости смертная казнь применялась по 26 
особо тяжким преступлениям. При принятии Уголовного кодекса 1997 года ее 
предусмотрели только по 18 статьям. А 17 декабря 2003 года Президент подписал Указ «О 
введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь». В действующем 
Уголовном кодексе 2014 года смертная казнь предусмотрена как исключительная мера 
наказания по 17 преступлениям. 

Данная историческая хроника и принятие законопроекта будут свидетельством 
прогресса гуманизации уголовного законодательства нашей страны. 

С учетом изложенного, руководствуясь пунктом 58 Регламента Сената, прошу 
поддержать проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в 
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некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной 
казни», одобренный Мажилисом Парламента концептуально в первом чтении.  

Благодарю за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Андрей Иванович. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын 

депутаттар бар ма?  
Сөз депутат Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Қарастырып отырған заң жобасымен елімізде әлемдік қоғамдастықтың тең құқықты мүшесі 
ретінде құқықтық жүйемізді қалыптастыру мен ізгілендіру кезеңінен бастап, қылмыстық 
заңнамада өлім жазасының күшін кезең-кезеңмен жою өте маңызды және өзекті. 

Оны іске асырудағы кезекті қадамдар Мемлекет басшысының бастамасы мен 
тапсырмаларына сәйкес өлім жазасын алып тастауға бағытталған Азаматтық және саяси 
құқықтар туралы халықаралық пактінің Екінші факультативті хаттамасына қосылу және 
қылмыстық заңнаманы хаттама ережелерімен үйлестіру болып табылады. 

Заң жобасымен бұрын өлім жазасы тағайындалып келген аса ауыр қылмыстар 
жасағандар үшін өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын қолдану қаралған. Жалпы 
қоғамда өлім жазасын қолдануды толық жою аса ауыр қылмыстар көрсеткішіне 
қаншалықты әсер ететіні де біраз талқылануда.  

Осы орайда Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми өкілдерінің, халықаралық 
сарапшылардың зерттеулері бойынша өлім жазасы жойылған кейбір елдерде осындай жаза 
қолданылып келген аса ауыр қылмыстардың санының көбеймегені, керісінше азайғаны 
туралы мәлімдемелері бар.  

Заң жобасының қабылдануы тәуелсіз мемлекетіміздің демократиялық негізде 
жалпыға бірдей танылған халықаралық актілерге сәйкес адамның өмір сүру құқығы 
қоғамның негізгі құндылығы екендігінің және мемлекетіміз барлық азаматтары үшін осы 
ұстанымды жүзеге асыруға кепілдік беретіндігінің айқын көрінісі. 

Сонымен қатар елімізде өлім жазасының толық жойылуы ұлттық заңнаманы 
қабылданған халықаралық міндеттемелерге сәйкестендіруді қамтамасыз етуге және 
азаматтардың еркіндігі мен теңдігін қорғауға оң ықпал ететін болады. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда баяндалғандарды ескере келе заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлім жазасын жою 

мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Слово предоставляется Волкову Владимиру Васильевичу. 
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет. 
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Вношу предложение – включить в повестку 

сегодняшнего заседания Сената рассмотрение проекта Закона «О внесении изменений и 
дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены 
смертной казни» во втором чтении. Спасибо  

 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселелер бойынша 

комитеттердің отырыстарын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 
 
ҮЗІЛІС. 
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар! Тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын.  
Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша жеті мәселе енгізіліп отыр.  
Бірінші мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

мемлекеттік басқару, екінші деңгейдегі банктердің кепілдік саясатын, бағалау қызметін 
реттеуді және атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қарау жөнінде.  

Сөз сенатор Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Проект Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования 
залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и 
исполнительного производства» рассмотрен на заседании Сената и одобрен в первом 
чтении.  

В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла 
необходимость внесения изменений и дополнений по следующим направлениям. 

Первое направление связано с изменением даты вступления в силу Технического 
регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной 
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продукции». Так, 2 декабря 2021 года подписано Решение Евразийской экономической 
комиссии об изменении даты вступления в силу Технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» с 1 января 2022 года на 
1 января 2024 года.  

Указанным техническим регламентом даны понятия алкогольной продукции и ее 
видов. Также указанным регламентом урегулированы вопросы оборота алкогольной 
продукции, ее безопасности, маркировки и транспортировки на территории Евразийского 
экономического союза. В свое время в ряд законодательных актов Республики Казахстан 
уже были внесены соответствующие изменения.  

Также данным законопроектом предусмотрены нормы касательно приведения 
понятий алкогольной продукции с указанным техническим регламентом, которые вводятся 
в действие с 1 января 2022 года. 

В связи с чем предлагается следующее. 
Первое. Исключить слова «спиртные напитки» в части компетенции Правительства, 

устанавливающего минимальные розничные цены на алкогольную продукцию в 
Предпринимательском кодексе. 

Второе. Привести в соответствие законы «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» и «О разрешениях и 
уведомлениях» с Налоговым кодексом и техническим регламентом в части расширения 
понятий и видов алкогольной продукции, добавив такие виды, как «водка с защищенным 
наименованием места происхождения товара», «вино наливом» и «пивоваренная 
продукция».  

Третье. В Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования, 
предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и 
платежей» перенести сроки введения действия норм, имеющих отсылочные положения на 
технический регламент, с 2022 года на 2024 год.  

Второе направление по бюджетному блоку. 
Первое. С целью повышения сохранности активов Национального фонда 

предлагается при определении темпов роста расходов республиканского бюджета цель по 
инфляции определять, исходя из конкретного значения целевого ориентира.  

Второе. В случае наличия остатка привлеченного гарантированного трансферта на 
конец финансового года в следующем финансовом году сократить привлечение данного 
трансферта на сумму остатка, направив его в зачет гарантированного трансферта 
следующего периода. 

Третье. Одним из критериев бюджетного кредитования является экономическая и 
социальная эффективность реализации мероприятий. В этой связи считаем целесообразным 
предусмотреть заслушивание акимов областей, городов республиканского значения, 
столицы и по бюджетным кредитам, которые, как и целевые трансферты, выделяются из 
республиканского бюджета.  

Третье направление предусматривает поправки по погашению задолженности по 
комиссиям и иным платежам, связанным с предоставлением кредита, по истечении 
90 календарных дней просрочки исполнения обязательства, а также по созданию провизий 
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кредитными товариществами и уточнению процедуры обжалования решения о 
приостановлении действия свидетельства оценщика. 

Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу. 
С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету предлагает перейти к 

рассмотрению сравнительной таблицы и в соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции 
Республики Казахстан рекомендует направить в Мажилис Парламента изменения и 
дополнения в рассматриваемый проект закона. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Жексембайұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бірінші оқылымда жан-жақты талқыланды. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 
Кестеге 24 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып отыр.  
Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 

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

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

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс мақұлдаған қалған баптар қабылданды.  
Енді Сенат енгізген түзетулерді Мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа қоямын. 

Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару, 

екінші деңгейдегі банктердің кепілдік саясатын, бағалау қызметін реттеуді және 
атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына Сенат енгізген түзетулер 
Мәжіліске жіберіледі. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті сенаторлар! Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне бәсекелестікті дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қарау жөнінде.  

Сөз сенатор Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 
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РЫСБЕКОВА Л.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! На 
заседании нашего комитета законопроект «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития 
конкуренции» рассмотрен во втором чтении.  

В ходе обсуждения законопроекта депутатами Сената внесены изменения в 
Предпринимательский кодекс в части исключения требования по получению согласия 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан при создании 
государственных предприятий, юридических лиц, более 50 процентов акций (долей участия 
в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, а 
также при расширении и изменении осуществляемых ими видов деятельности. 

Наделение Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» новыми 
дополнительными функциями требует выделения финансовых средств из 
республиканского бюджета. К примеру, по информации антимонопольного органа, 
количество согласований такого рода достигает порядка 1000 ежегодно. Так, по итогам 
2019 года на согласование поступило 70 решений по созданию, 900 – по расширению видов 
деятельности государственных предприятий и юридических лиц, контролируемых 
государством. 

Согласно пункту 6 статьи 61 Конституции Республики Казахстан проекты законов, 
предусматривающие сокращение государственных доходов или увеличение 
государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии положительного 
заключения Правительства Республики Казахстан. Однако положительное заключение 
Правительства Республики Казахстан на данную поправку отсутствует. 

Кроме того, согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан и 
Закону Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей» НПП 
«Атамекен» создается в организационно-правовой форме некоммерческой организации в 
целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и социальных условий для 
реализации предпринимательской инициативы и развития взаимовыгодного партнерства 
между бизнес-сообществом и органами государственной власти Республики Казахстан. 

В соответствии со статьей 5 Конституции Республики Казахстан не допускается 
возложение на общественные объединения функций государственных органов. 
Национальная палата предпринимателей является одной из организационно-правовых 
форм некоммерческой организации.  

В этой связи вызывает вопрос правомерности предоставления Национальной палате 
предпринимателей «Атамекен» функций согласования решения о создании 
государственных предприятий, юридических лиц, более 50 процентов акций которых 
принадлежат государству, а также при расширении и (или) изменении осуществляемых ими 
видов деятельности. 

Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу, которая 
предложена вашему вниманию. 

С учетом изложенного Комитет по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству предлагает перейти к рассмотрению сравнительной 
таблицы и в соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции Республики Казахстан 
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рекомендует направить в Мажилис Парламента изменения в рассматриваемый проект 
закона. 

Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззәт Тұяқбайқызы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

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

Қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Ендеше заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетуді бас 

комитеттің ұсынысымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

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

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс мақұлдаған қалған баптар қабылданды. 
Енді Сенат енгізген түзетуді Мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа қоямын. 

Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды.  
Сенат «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестікті 

дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасына енгізген түзетуді Мәжіліске жібереді. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген келесі мәселе «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа 
реттеушілік саясатты ендіру және Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 
жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарау 
жөнінде. 

Сөз сенатор Алдашев Сүйіндік Тасеменұлына беріледі. 
 
АЛДАШЕВ С.Т. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты 
ендіру және Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жекелеген функцияларын 
қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
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Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет саласында 
жаңа реттеушілік саясатты ендіру мақсатында әзірленді. 

Заң жобасында кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің: 
1) адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғау, қоршаған ортаны қорғау; 
2) ұлттық экономикаға инвестициялар тартуды ынталандыратын реттеуші ортаны 

және инновациялық қызмет үшін қолайлы экожүйені қалыптастыру; 
3) адал бәсекелестікті дамыту үшін жағдайлар жасау; 
4) кәсіпкерлердің іскерлік беделіне негізделген бизнесті адал, әдепті жүргізуді 

ынталандыру; 
5) өзін-өзі реттеуді дамытуға жәрдемдесу; 
6) тұтынушылардың құқықтарын қорғау міндеттері айқындалады. 
Артық реттегіш құралдардың көбеюін болдырмау және тиімсіз реттегіш құралдарды 

және талаптарды алып тастау мақсатында заңнамалық тұрғыдан оларды қалыптастырудың 
шарттары айқындалады. 

Баяндалғанды ескере келе, Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті Парламент Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты ендіру 
және Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жекелеген функцияларын қайта 
бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын Қазақстан Республикасы Конституциясы 61-бабының 4-тармағына 
сәйкес қабылдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сүйіндік Тасеменұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын тағы да талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызмет 

саласында жаңа реттеушілік саясатты ендіру және Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бұл заң Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау үшін 

әзірленді. 
Кәсіпкерлік ортаны жақсарту, азаматтар мен бизнестің қажеттіліктеріне сай тиімді 

құқықтық негіз қалыптастыру – мемлекеттің басты бағыттарының бірі. Сондықтан 
қабылданған заң аясында кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің ережелері 
оңтайландыру тұрғысынан қайта қаралады. Сондай-ақ бизнесті қолдайтын жаңа 
заңнамалық шаралар ұсынылып отыр. Соған сәйкес бизнесті реттейтін құқықтық актілерді 
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әзірлеу және қабылдау тәртібі кәсіпкерлердің заңды мүдделерін ескере отырып 
күшейтіледі. 

Құжаттағы нормалар бизнес қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оның қызметіне 
негізсіз араласуды болдырмау үшін ұсынылып отыр. 

Қабылданған заң елімізде кәсіпкерлікті дамытуға тың серпін береді деп сенеміз.  
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар.  
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген келесі екі 

мәселе жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша ілеспе екі заң жобасын 
екінші оқылымда қарау жөнінде.  

Бас комитет оларды бірге қарауды ұсынып отыр.  
Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жануарларға 

жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын және «Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексіне жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын екінші оқылымда бірге қараймыз. 

Екі заң жобасы бойынша сөз сенатор Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы негізгі заң жобасының 
ережелеріне сәйкес келтіру мақсатында жануарларға қатыгездікпен қарағаны үшін жаза 
түрлерін қатаңдатуға, осы заңсыздықты ауырлығы орташа қылмыстар санатына ауыстыру, 
сондай-ақ жергілікті өкілді және атқарушы органдардың жануарларға жауапты қарау 
саласындағы құзыретін нақтылау мәселелері бойынша түзетулер енгізуді көздейді.  

«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 
жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң жобасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске жануарларға 
жауапты қарау заңнамасын бұзғаны үшін жаңа құқық бұзушылық құрамдарымен 
толықтыруды көздейді және ішкі істер органдарының құзыреттері нақтыланған.  

Заң жобаларын екінші оқылымға әзірлеу барысында Сенаттың тұрақты 
комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ.  

Құрметті Төраға, баяндалғанның негізінде Аграрлық мәселелер, табиғатты 
пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес Парламент Мәжілісі мақұлдаған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жануарларға 
жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заң жобасын және «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
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кодексіне жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мұхтар Сабырұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобаларын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. 

Тағы да талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобалары бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жануарларға 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Мемлекет басшысы Жолдауда жануарларды қорғауға қатысты 

құқықтық қатынастарды заңнамалық тұрғыдан реттеу қажеттігін айтқан болатын. Осы 
орайда бүгін қабылданған заңдарда жануарларға жауапкершілікпен қарауды реттеу 
қағидаттары, олардың иелерінің міндеттері, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың 
осы бағыттағы құзыреттері бекітілген. Сонымен қатар жануарларға жауапкершілікпен 
карауға қатысты заңнаманы бұзғаны үшін тиісті әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік 
көзделеді. 

Жалпы қабылданған заңдар қоғамда гуманистік қағидаттарды дәріптеуге өз үлесін 
қосады деп сенеміз. 

Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар.  
Құрметті сенаторлар! Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне сауда қызметі, биржалық сауданы дамыту және дербес деректерді 
қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарау жөнінде.  

Сөз сенатор Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып 

отырған заң жобасы елімізде сауда қызметін жетілдіруге, биржалық сауданы дамытуға 
және дербес деректерді қорғауға бағытталған. 

Заң жобасының қабылдануымен тауар биржаларын биржалық тауарлармен сауда-
саттықты жүзеге асыратын биржаларға және стандартталмаған тауарлармен сауда-саттық 
жасайтын биржаларға саралау көзделеді. 
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Заң жобасында тауар биржасының міндеттері айқындалады, маркет-мейкерлердің 
қызметі регламенттеледі, тауар биржасындағы брокерлер мен дилерлердің өзара іс-қимылы 
белгіленеді. Сондай-ақ брокерлер мен олардың клиенттерінің өзара қарым-қатынасы және 
биржалық сауданы бұзушыларға қабылданатын шаралар нақтыланады. 

Бірыңғай саясатты белгілеу мақсатында заң жобасы арқылы биржалық тауарлармен 
сауда жасау үшін тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі 
ажыратылып, биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген. Осыған 
байланысты тауар биржаларында сұйытылған мұнай газын өткізуді бекіту ұсынылады. 
Биржалық сауданы дамытуды ынталандыру мақсатында биржалық алым енгізіледі. Бұл 
биржалық алым тауар биржасының мүшелері жасаған мәміленің көлеміне байланысты 
болады. Бұл ретте сараланған алым жер қойнауын пайдаланушылар сатып алатын 
тауарлардың ел ішіндегі құндылығының өсуін ескере отырып белгіленетін болады. Сондай-
ақ Қазақстанның халықаралық міндеттемелері ескерілетін болады. 

Заң жобасында дербес деректерге қол жеткізуді бақылаудың мемлекеттік және 
мемлекеттік емес сервисі мәселелерін регламенттейтін нормалар көзделген. 

Заң жобасында жұмыс барысында келіп түскен барлық ұсыныстар егжей-тегжейлі 
зерделенді және мүдделі мемлекеттік органдармен талқыланды. Барлық ескертулер мен 
ұсыныстарды түзетудің бастамашылары алып тастады.  

Жоғарыда айтылғанды ескере отырып, Экономикалық саясат, инновациялық даму 
және кәсіпкерлік комитеті Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабының  
4-тармағына сәйкес Парламент Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне сауда қызметі, биржалық сауданы дамыту және дербес деректерді 
қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бауыржан Нұралыұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда қызметі, 

биржалық сауданы дамыту және дербес деректерді қорғау мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Президентіміздің тапсырмасымен қабылданған заң сауда 

қызметінің жекелеген мәселелерін реттеуге, биржалық сауданы одан әрі дамытуға және 
дербес деректерді қосымша қорғауға арналған. Нақты айтқанда, көтерме-тарату 
орталықтарының қызметін заңнамалық деңгейде реттеу азық-түлік қауіпсіздігін арттыруға 
мүмкіндік береді. Ал тауар биржалары туралы заңнаманы жетілдіру осы саладағы 
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құқықтық қатынастардың тұрақтылығы мен ашықтығын қамтамасыз етеді. Қабылданған 
заң ел мүддесіне қызмет етеді деп сенеміз.  

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар.  
Құрметті сенаторлар! Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне өлім жазасын жою мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарау 
жөнінде.  

Слово предоставляется сенатору Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Законопроект «О внесении 

изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросу отмены смертной казни» разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Второго 
факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленного на отмену смертной казни, ратифицированного 2 января текущего 
года.  

Законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в 
соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и 
предусматривает полную отмену смертной казни. 

Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан соответствует высоким 
гуманистическим принципам, обеспечивает защиту права человека и гарантии высшей 
конституционной ценности – права на жизнь. 

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и 
правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из 
государственного бюджета. 

В процессе работы над законопроектом комитетом проведены заседания рабочей 
группы с участием инициаторов законопроекта, представителей государственных органов 
и сотрудников Аппарата Сената. 

От депутатов и постоянных комитетов Сената Парламента по законопроекту 
замечаний и предложений не поступило. 

С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 
29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики 
Казахстан», в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан 
рекомендует принять Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной 
казни», одобренный Мажилисом Парламента.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Андрей Иванович.  
Құрметті әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

да талқылаудың қажеті бар ма?  
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ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өлім жазасын жою 

мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері өлім жазасын қолдану аясын 

кезең-кезеңмен қысқартып келе жатқанымызды білесіздер.  
Мемлекет басшысы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің биылғы қарашада өткен 

отырысында Қазақстанда өлім жазасы қандай да бір ескертпесіз жойылуға тиіс деген 
ұстанымды білдірді. 

Осы заңды қабылдай отырып Қазақстан өлім жазасына заң жүзінде тыйым салынған 
елдер тобына қосылды. Сондай-ақ еліміз өлім жазасын толығымен жоюға бағытталған 
халықаралық қозғалысты қолдайтынын іс жүзінде дәлелдеп отыр. Қабылданған заң 
еліміздің демократиялық жолмен дамуына өз үлесін қосады деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды.  
Құрметті әріптестер, депутаттық сауалдар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. 
Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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(бірінші оқылым) 
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Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетінің мүшесі А.И. ЛУКИННІҢ қосымша баяндамасы 
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«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік 

басқару, екінші деңгейдегі банктердің кепілдік саясатын, бағалау қызметін реттеуді 
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толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде 
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Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік  комитетінің 
мүшесі Л.Т. РЫСБЕКОВАНЫҢ баяндамасы 
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«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік 
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регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения 
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жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного 
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дамыту комитетінің мүшесі М.С. ЖҰМАҒАЗИЕВТЫҢ баяндамасы 
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деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных» (второе 
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Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік  комитетінің 
мүшесі Б.Н. ҚАНИЕВТЫҢ баяндамасы 
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О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в 
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