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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 21 желтоқсан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

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

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

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

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

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 
жобасы жөнінде. Жаңа редакциядағы жобаны бірінші оқылымда қараймыз. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі Мырзағалиев Мағзұм Маратұлына беріледі.  

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға мүмкіндік беретін Экологиялық кодекстің 
негізгі бөлімдеріне тоқталғым келеді. 

«Ластаушы төлейді» қағидатының негізіне ластануды болдырмау мен бақылау 
бойынша шаралар жатады, сонымен қатар қоршаған ортаға тиген залалды қалпына 
келтіруге қатысты жауапкершілік қарастырылған. Осылайша мемлекет табиғат 
пайдаланушыларға экологиялық айыппұл төлеудің орнына қоршаған ортаға теріс әсерді 
болдырмау жөніндегі барлық шараларды қабылдау тиімдірек болатындай жағдай жасауы 
тиіс. 

Бұдан басқа экологиялық залал орын алған жағдайда табиғат пайдаланушы 
қоршаған ортаны бастапқы қалпына келтіруге міндетті. 

Ең озық қолжетімді технологияларды енгізеді деген шартпен бірінші санаттағы 
объектілер үшін кешенді экологиялық рұқсаттарға көшу ұсынылады, сондай-ақ жаңадан 
іске қосылатын кәсіпорындар үшін кешенді экологиялық рұқсаттар алу міндеттілігі 
қарастырылды. 
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Ең озық қолжетімді технологияларды енгізудің арқасында еліміздегі экологиялық 
ахуал жақсарады. 

Бірінші кезеңде мұнай-газ, тау-кен металлургиясы, химия және электр 
энергетикасы салаларына қатысты 50 ірі кәсіпорынды ең озық қолжетімді 
технологияларға ауыстыру жоспарланған. Айта кетерлік жайт, осы 50 кәсіпорынға жалпы 
ластанудың 80 пайызы тиесілі. 

Кодекстің жобасында бірінші санаттағы ірі кәсіпорындарға қатысты қоршаған 
ортаға әсерді бағалаудан өту туралы талап қарастырылды. Олардың тізбесі қайта қаралады 
және негізінен экологиялық қауіпті объектілерге баса назар аударылатын болады. 
Сонымен қатар қоғам өкілдері қоршаған ортаға әсерді бағалаудың барлық кезеңдеріне 
қатысады. 

Міндетті түрде бірінші санаттағы объектілердің қоршаған ортаға әсері бағаланады. 
Ал екінші санаттағы объектілер скринингтен өтеді, яғни қоршаған ортаға әсерді 
бағалауды жүргізу қажет немесе қажет емес екендігі анықталады. 

Үшінші санаттағы объектілер бойынша декларация қабылданады. Ал төртінші 
санаттағы объектілер реттеуден толық босатылған. 

Қоршаған ортаға эмиссиялар және табиғат қорғау іс-шараларына бюджет 
қаражатының мақсатты жұмсалуы үшін төленетін төлем бойынша келесіні айта кету 
қажет. 

Қазіргі уақытта қолданыстағы заңнама бойынша табиғатты қорғау іс-шараларына 
эмиссия үшін түскен төлемдерді мақсатты жұмсау міндеттелмеген. Соның салдарынан 
жергілікті атқарушы органдар келіп түсетін қаражаттың орташа есеппен алғанда тек 
45 пайызын ғана қоршаған ортаны қорғауға бөледі десек болады. Кейбір облыстарда 
табиғат қорғау іс-шараларына арналған шығыстар 10 пайыздан аспайды. Осыған 
байланысты заң жобасында жергілікті атқарушы органдар экологиялық төлемдердің 
есебінен түсетін қаржыны 100 пайыз көлемінде табиғатты қорғау іс-шараларына бөлуге 
міндетті екендігі көрсетілген. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтары мәселелерін шешу мақсатында қалдықтармен 
жұмыс істеу саласындағы терминология мен ережелер халықаралық талаптарға сәйкес 
келтірілген. 

Жобада қалдықтармен кезең-кезеңімен жұмыс істеуге бағытталған қалдықтар 
иерархиясы қарастырылған. Бұл дегеніміз, ең алдымен жиналатын қалдықтарды азайтуға 
бағытталған норма, я болмаса жиналған қалдықтарды қайта пайдалану, қайта өңдеу, 
кәдеге жарату қажет. Тек осыдан кейін ғана полигондарда көму қажеттілігін қарастыру 
керек. Сондай-ақ халықты тұрмыстық қатты қалдықтарды жинаудың, кәдеге жаратудың 
және қайта өңдеудің, қалдықтарды бөлек жинаудың рационалды жүйесі туралы хабардар 
ету жүзеге асырылатын болады. 

Қалдықтардың классификациясы еуропалық каталогқа сәйкестендірілген және 
онда қауіпті емес те, қауіпті де қалдықтардың тізбесі көрсетіледі. 

Бұл ретте заңсыз қоқыс тастау мәселесін жүйелі түрде шешу үшін жаңа Экология 
кодексінде қоқыс шығаратын көліктерге GPS-датчиктерді міндетті түрде орнату мәселесі 
көзделген. 
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Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Баяндамамның соңында 
келесіні айтып өткім келеді.  

Экологиялық кодекс Экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы елдерінің, 
сонымен қатар ең озық халықаралық тәжірибені негізге ала отырып әзірленді. Әрине, біз 
Экологиялық кодекстің қабылдануымен экологиялық жағдай бірден өзгереді деп 
күтпейміз. Алайда кодекске орта мерзімді перспективада экологиялық жағдайды 
жақсартуға, шығарындылар мен қалдықтарды азайтуға мүмкіндік беретін жүйелі шаралар 
енгізілген. Сондықтан бұл кодекстің еліміздің қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға 
әкелетініне күмәніміз жоқ.  

Экология кодексін қарастыру кезінде көрсеткен қолдауларыңыз үшін алғысымды 
білдіремін.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. Енді сұрақ беру рәсіміне көшеміз.  
Сөз депутат Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Мағзұм Маратұлына менің екі 

сұрағым бар. 
Бүгінгі күні қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу деңгейінің төмендігі өте 

өзекті проблемалардың біріне айналды, себебі елімізде 3,5 мың полигон бар. Онда 
120 миллион тоннадан астам қатты тұрмыстық қалдықтар жинақталған және жыл сайын 
бұл 5 миллион тоннаға көбейіп отыр.  

Биыл Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы сіз басқарып отырған 
министрлік алдына заңнамалық базаны қамтамасыз ету және «Waste to energy» 
технологиясын – қалдықтарды жаға отырып электр энергиясын алу технологиясын енгізу 
үшін қолайлы инвестициялық жағдайлар, сонымен қатар елді мекендердің айналасындағы 
стихиялық қоқыстарға жол бермеу және оларды жою бойынша жүйелі жұмыс жүргізу 
міндетін қойғаны белгілі.  

Осыған байланысты сұрағым: Мемлекет басшысының осы мәселе бойынша 
тапсырмасы аясында министрлік қандай жұмыстар атқаруда? Жаңа Экологиялық 
кодекстің жобасы аясында рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері мәселесі қалай шешілмек?  

Екінші сұрақ: Қазақстанда, жалпы бүкіл әлемде жалғасып жатқан COVID-19 
пандемиясы жағдайында өзекті мәселелердің бірі – медициналық қалдықтарды 
утилизациялау. Елімізде медициналық қалдықтарды кәдеге жарату мәселелері қалай 
реттеледі? Жаңа Экологиялық кодекстің жобасында қандай да бір шаралар қарастырылған 
ба? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Мағзұм Маратұлы, жауап берсеңіз, екі сұрақ қойды.  
 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Расында да жақында ғана өздеріңіз білетіндей, Мемлекет басшысы «Waste to energy» 
технологиясы жөніндегі заңға қол қойған болатын.  
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Біздің жоспарымыз бойынша келесі жылы біз аукцион өткізетін боламыз. Біз алты 
пилоттық қаланы таңдадық. Оның ішінде Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент, Тараз, Ақтөбе, 
Атырау қалалары бар.  

Қазіргі таңдағы біздің еліміздегі үлкен бір проблема – осы қоқыстың қайта өңдеу 
деңгейінің төмендігі. Жаңа өзіңіз айттыңыз, жылына 5 миллион тонна қалыптасады, 
соның біз қазір 15 пайызын қайта өңдейміз. Енді осы 6 пилоттық жоба іске асырылғаннан 
кейін қайта өңдеудің деңгейін 30 пайызға жеткіземіз деген жоспарымыз бар. 

Бұл тетік бойынша инвестиция тартымды болу үшін арнайы механизм құрылды. 
Сол механизмге сәйкес қоқыс өртенеді, өртеу кезінде пайда болатын энергия кепілді түрде 
сатылатын болады. Оның тарифы аукционда белгіленеді. Сондықтан да осындай тетік 
арқылы жекеменшік инвесторларды тартамыз деген жоспарымыз бар.  

Екінші сұрақ – медициналық қоқыс туралы сұрақ бойынша айтсақ, осы жылы бұл 
мәселе аса өзекті болды.  

Жаңа Экологиялық кодекстің нормаларына сәйкес бұл үдеріс Денсаулық сақтау 
министрлігінің құзырына жатады. Дегенмен қоқыс өндірілмеген жағдайда Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодекстің нормаларына сәйкес әкімшілік айыппұл 10 есе өседі. 
Бұл біріншіден. 

Екіншіден, әр қалдық қалыптасатын жер (емханалар, клиникалар) сол қалдықтарға 
жауапты болады. Ал сол қалдықтарды қайта өңдейтін мекемелер лицензиялау процесінен 
өту керек, сонда лицензия алады. Сондықтан да бұл процесс күшейтіледі. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Құрметті Мағзұм Маратұлы! Экологиялық кодекстің жобасын 

талқылау барысында кәсіпорындарды ең озық қолжетімді технологияларға көшіруге 
қатысты пікірталас туындады. Әрине, біз экологиямызды сақтау үшін мұндай қадамның 
қажеттілігі мен маңыздылығын түсінеміз, сонымен қатар үздік технологияларды 
қолданысқа енгізу қымбат жоба болатыны да белгілі. Сондықтан кәсіпорындарды (әсіресе, 
50-60 жылдары салынғандарын) жаңа экологиялық таза технологияларға көшіруде тиісті 
жағдайлар жасалып, қолдаулар көрсетілмесе, олар өндіретін өнімнің өзіндік құнының 
өсуіне және оның бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуіне алып келуі әбден мүмкін. Осыған 
орай бизнесте отандық өндіріске заманауи технологияларды уақытылы енгізу үшін Үкімет 
тарапынан ынталандыру және мемлекеттік қолдау бойынша қандай шаралар қабылданады 
деген орынды сұрақ туындап жатыр. Бұл бірінші сұрақ. 

Екінші сұрақ. Заң жобасына сәйкес ең озық технологиялар бойынша 
қорытындылар Үкімет бекіткен анықтамалардың негізінде беріледі. Олардың әзірленуі 
сарапшылардың қатысуымен ұзақ және көп еңбекті қажет ететін процесс болып 
есептеледі. 

Сұрақ: анықтамалықтарды дайындау кезінде қолданыстағы кәсіпорындардың, яғни 
жаңа өзіңіз айтқандай, бірінші санаттағы объектілердің ұсыныстары, пікірлері ескеріле 
ме? Рақмет. 
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МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Ең 
біріншіден, ең озық қолжетімді технологияларды – осы механизмді енгізген кезде біз 
шетелдік тәжірибені зерттедік және де бір маңызды норманы айта кету керек, біз – 
бизнеспен осы шығындарды мемлекет тарапынан бөлетін санаулы мемлекеттердің біріміз. 
Ол қандай мағынада? 2025 жылдан бастап ең озық қолжетімді технологиялар енгізілетін 
болады және де біз осы процесті 10 жылға дейін беретін боламыз. Ал 2025 жылдан бастап 
осы кәсіпорындар эмиссия төлемдерінен босатылады, яғни қазіргі таңда (2019 жылдың 
нәтижелері бойынша) бірінші санаттағы кәсіпорындар ел бойынша шамамен 95 миллиард 
теңге эмиссия төлемдерін төледі. Сонымен қатар табиғатты қорғауға бағытталған әртүрлі 
іс-шараларды қабылдап, соған да 145 миллиард қаражат бөлген екен. Осы ірі 
кәсіпорындар жылына 240 миллиард жұмсайды екен. Сонда 10 жылдың ішінде біз сол 
кәсіпорындарды босатамыз, яғни бұл 2,5 триллион теңге, бұл әжептәуір қаражат. 
Сондықтан бұл жинақталған қаражатты кәсіпорындар ең озық қолжетімді 
технологияларға бағыттайтын болады. Бұл бір. 

Екіншіден, ең озық қолжетімді технологияларды енгізуге дейін біз әр кәсіпорынға 
кешенді технологиялық аудит өткізуіміз керек. Әрине, біздің тарапымыздан сарапшылар, 
ғалымдар, технологтар қатысады және осы аудит кезінде сол мекемелердің инженерлері, 
жұмысшылары да қатысады. Сондықтан да олардың пікірлері ескерілетін болады. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Сұрақ қою үшін келесі сөз Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына беріледі. 
 
САФИНОВ Қ.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Менің сұрағым министр 

Мырзағалиевқа.  
Бәріміз жақсы түсініп отырмыз, мұнай дәуірінің соңы жақындап келеді. Осыған 

байланысты өндіруші мемлекеттер арасында инвестициялық жағдай жасауда бәсекелестік 
жоғарылайды. 

Мемлекетімізде Елбасының арқасында қолайлы инвестициялық климат орнады.  
Президент Тоқаев елімізге инвестиция тартуға жағдай жасау үшін министрлерге 

нақты тапсырма берген болатын. Бірақ қарастырылып отырған заң жобасында қоршаған 
ортаға теріс әсер еткені үшін (эмиссияға) базалық төлемақы ставкаларын бірнеше есе 
көбейту көзделген. Кейбір жер қойнауын пайдаланушылардың пікірінше, бұл еліміздің 
инвестициялық климатына теріс әсер етуі мүмкін.  

Менің сұрағым: айыппұлдарды ұлғайтуға бағытталған түзетулер инвестициялық 
ахуалды нашарлатпайды ма? Рақмет. 

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Сұрағыңызға рақмет.  
Расында да осы Экологиялық кодекстің нормаларына сәйкес айыппұлдардың 

деңгейі 10 есе өсетін болады. Бұл не үшін жасалған норма? Себебі қазіргі таңда 
реконструкциялаудың орнына айыппұлдарды төлейді. Біздің елімізде сондай бір ұғым 
бар, өкінішке қарай. Сондықтан да біз заңнаманы күшейттік. Дегенмен әсіресе ірі мұнай-
газ компаниялары, шетелдік инвесторлар экологиялық заңды көп бұзбайды. Сондықтан да 
осы Экология кодексі және оның күшейтілген, қатаңдатылған нормалары инвестициялық 
климатты бұзбайды деп ойлаймын және де бұл нормалар осындай жауапты инвесторларға 
ешқандай да бір теріс әсер етпейді деп ойлаймын. Рақмет.  
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ТӨРАҒА. Мағзұм Маратұлы, осы жерде депутаттың сұрағын әрі қарай 

жандандырып, мен бір сұрақ қойсам деймін.  
Жалпы сіздердің енгізіп отырған айыппұлдарыңыз басқа мемлекеттермен, ОЭСР 

мемлекеттерімен (біз енді сол бағытта жылжып келе жатырмыз ғой) салыстырған кезде 
солардың көлеміне шамамен келе ме, әлде біздің айыппұлдардың көлемі олардың 
көлемінен кем бе?  

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Әрине, біз осы кодексті әзірлеген кезде (мен баяндамамның 

басында айтқандай) халықаралық, әсіресе осы ОЭСР мемлекеттерінің тәжірибесін 
зерттедік. Өкінішке қарай біздің айыппұлдар өте төмен деңгейде болған. Сол себепті біз 
осындай шешім қабылдадық және де барлық компаниялармен бірлесіп, осыны 
талқыладық. Сондықтан біз қазір осы қалыптасқан заманауи деңгейге жетіп жатырмыз 
деуге болады.  

 
ТӨРАҒА. Жақсы.  
Келесі сөз Құл-Мұхаммед Мұхтар Абрарұлына беріледі.  
 
ҚҰЛ-МҰХАММЕД М.А. Рақмет.  
Менің сұрайын дегенім, Қазақстандағы ең үлкен проблемалардың бірі – барлық 

өңірлерде, барлық қалаларда, тіпті үлкен аудан орталықтарында қоқыс төгу мәселесі. Бұл 
экологиялық жағынан да, санитарлық-гигиеналық жағынан да өте үлкен маңызға ие нәрсе. 
Әлемнің барлық елдерінде қоқыстан екінші өнім шығарады, пайдаға асырады, одан жылу 
алады, жаңа өнім алады. Бір кездері Алматыда Қазақстандағы жалғыз қоқыс зауыты 
салынып еді, оның өзінің қазір жұмыс істеп тұрғаны немесе істемей тұрғаны белгісіз. 

Енді осы қоқыс зауыттарын бір типтік жобамен (белгілі бір құны бар, мөлшері бар) 
әрбір қаланың тұрғындарына, оның санына ыңғайлап салып, соны бір орталықтан 
басқаруға болмай ма? Біз үлкен мәселені шешер едік. Экологиядағы ең үлкен мәселенің 
бірі осы деп білемін. Осы мәселе бойынша сіздің министрліктің қандай позициясы бар?  

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Сұрағыңызға рақмет. Мен жаңа айтқанымдай, бізде 

15 пайыз ғана қайта өндіріледі, 85 пайызы полигонға көміледі. Әрине, бұл өте төмен 
деңгей. Мысалы, еуропалық деңгеймен салыстырғанда кемінде 30 пайызға дейін 
жеткізуіміз керек.  

Енді біздің басты мақсатымыз – жекеменшік инвесторларды тартып (сіздің 
айтқаныңыздай), заманауи және типтік зауыттарды салу. Біздің елімізге неге инвесторлар 
келмейді? Себебі қазіргі таңда қалыптасқан тарифтердің көлемі өте төмен. Қазір ел 
бойынша алатын болсақ, адам басына орташа тариф айына 250 теңгені құрайды. Оны 
тоннаға айналдырсақ, бір тоннаға 2500 теңге болады. Ал осындай кәсіпорындардың 
өзіндік құны кемінде 100-150 еуроны құрайды. Әрине, тарифті 20-30 есе көтере алмаймыз, 
сондықтан да біз альтернативті тетікті ұсындық. Бұл «Waste to energy» деген тетік. Яғни 
инвесторлар келеді, өздерінің ақшаларына зауыт салады, ал кейін пайда болған электр 
энергиясын кепілдендірілген тариф бойынша 15 жылдың ішінде сатады. Бұл механизм 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 21 желтоқсан 

Стенографиялық есеп 7 

негізі қазір елімізде бар, яғни баламалы энергия көздері. Біз тура сондай механизммен 
(күн, жел және басқасы) жұмыс істеп жатырмыз. Тура сондай механизмді біз де ұсындық. 
Сондықтан келесі жылы бірінші аукционды өткіземіз деген жоспарымыз бар. Оны 
өткізсек, инвесторларды тарта алсақ, онда бұл проблема өз шешімін табады деп 
ойлаймын. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Әріптестер, басқа сұрақтар жоқ.  
Рақмет, Мағзұм Маратұлы, орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 

және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына 
беріледі. 

 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң 

жобасының тұжырымдамасы министрдің баяндамасында толық және жан-жақты 
айтылды, сондықтан оларға тағы да тоқталып өтудің қажеті болмас деп ойлаймын. 

Жоба бойынша барлық талқылаулар жұмыс тобының бес отырысы шеңберінде 
мүдделі мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес экологиялық ұйымдар мен әртүрлі 
өнеркәсіп өкілдерінің қатысуымен өткізілді. Қоғамдық бірлестіктер мен бизнес өкілдері 
тарапынан түскен 67, Парламент Сенатының тұрақты комитеттерінен, Аппаратынан 
түскен 57 ұсыныс жұмыс барысында егжей-тегжейлі талқыланып, мемлекеттік органдар 
тарапынан тиісті жауаптар алынды.  

Жалпы заң жобасында экологиялық жағдайды қалыптастыру бойынша нақты 
тетіктер қарастырылған. Онда үздік қолжетімді техника бойынша ұлттық 
анықтамалықтарды әзірлеу тәртібі туралы нормалар күшейтілді. Мұндай анықтамалықтар 
ұлттық стандарттар түрінде емес, Қазақстан Республикасы Үкіметі деңгейінде бекітілуі 
көзделді. 

Кешенді экологиялық рұқсатты ішінара қайта қарау арқылы қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы мемлекеттік басқарудың нақты жүйесін қалыптастыру және 
табиғатты пайдаланушылардың қызметін экологиялық реттеудің тиімділігін арттыру 
көзделген.  

Сонымен қатар кодекс жобасына сәйкес су объектілерін пайдалану жөніндегі 
қолданыстағы заңнамада «арнайы су пайдалану рұқсаттамасы» ұғымының «кешенді 
экологиялық рұқсаттама» ұғымымен алмастырылғаны ғалымдар мен мамандардың 
алаңдауын туғызып отырғанын айтып өту керек.  

Су ресурстарын тиімді пайдалану мен қорғау – еліміздің ең басты стратегиялық 
мәселесі екені анық. Сондықтан да еліміздің су қауіпсіздігі уәкілетті министрліктің 
мұқият назарында болуы керек.  

Бұдан басқа «қалдықтарды жинақтау және сақтау» бойынша лимиттер енгізу және 
ондай шектеулерді жою мен өңдеуді іске асыратын субъектілерге де тарату мәселесі де 
осы саладағы өндіріс өкілдерінің орынды алаңдаушылығын туғызуда. Бұл ретте күрделі 
мәселерді осындай шектеулер арқылы реттестіру оң нәтиже бермейтіні белгілі.  
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Қаралып отырған кодекстің қоршаған ортаны қорғау мен ел экономикасының 
орнықты дамуының экологиялық негіздемелерін қалыптастырудағы маңыздылығын 
ескере отырып, министрлік қысқа мерзімде кодексті іске асыру бойынша іс-шаралар 
жоспары мен тиісті нормативтік құқықтық актілерді қабылдауды, кодекс нормаларын 
қоғамда кеңінен насихаттау мен түсіндіру бойынша жедел жұмыстарды ұйымдастыруы 
қажет.  

Жалпы Экологиялық кодекстің жаңа редакциясының қабылдануы – қоршаған 
ортаның қолайлы сапасына қол жеткізуге және де халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға 
бағытталғанын айту керек.  

Сенаттың тұрақты комитеттерінің кодекс жобасының тұжырымдамасы бойынша 
ескертпелері мен ұсыныстары жоқ.  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 
және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Қазақстан Республикасының Экологиялық 
кодексінің жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әбдәлі Тоқбергенұлы.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Слово предоставляется депутату 

Булавкиной Ольге Александровне.  
 
БУЛАВКИНА О.А. Спасибо, Маулен Сагатханович.  
Поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о реализации механизмов 

экологического регулирования и контроля в реформировании законодательства в 
соответствии с лучшим международным опытом является одной из ключевых задач для 
дальнейшего развития Казахстана. 

Мониторинг экологических требований в промышленном, энергетическом, 
транспортном, сельскохозяйственном и других ключевых секторах показал 
необходимость расстановки экологических приоритетов для дальнейшей разработки 
природоохранных программ и стратегий для обеспечения их эффективного 
финансирования. 

Принятие проекта Экологического кодекса приведет к укреплению статуса, 
полномочий и потенциала природоохранных органов с целью повышения их 
компетентности и эффективности, что позволит принять своевременные меры при 
возникновении коррупционных рисков в сфере природопользования. 

Правовое регулирование по совершенствованию государственного управления 
обеспечит реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного 
экологическими правонарушениями.  

Реализация проекта Экологического кодекса приведет к повышению прозрачности 
природоохранного регулирования и контроля, пересмотру с учетом риска для 
окружающей среды конкретных производственных процессов, гарантирует реализацию 
фундаментальных принципов и прав в сфере природопользования. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать данный законопроект. Спасибо. 
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ТӨРАҒА. Спасибо.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді кодекс жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің жобасын бірінші оқылымда 

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

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

Сөз Әли Әбдікәрімұлына беріледі. 
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сенаттың 

бүгінгі отырысының күн тәртібіне Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 
жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді ұсынамын. 

 
ТӨРАҒА. Әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Кодекс жобасы бүгін 

үзілістен кейін екінші оқылымда қаралады.  
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасы бірінші оқылымда 
қаралады. Бұл жаңа ғана қаралған Экологиялық кодекс жобасының ілеспе заң жобасы. 

Бұл мәселе бойынша да сөз Қазақстан Республикасының Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі Мырзағалиев Мағзұм Маратұлына беріледі. 

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Ілеспе заң жобасы шеңберінде Кәсіпкерлік, Қылмыстық, Орман, Су, Жер кодекстеріне, 
«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға, «Азаматтық қорғау туралы» Заңға, 
«Агроөнеркәсіп кешені және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 
Заңға және «Міндетті экологиялық сақтандыру туралы» Заңға заңнамалық түзетулер 
енгізу көзделген.  

Кәсіпкерлік кодекс бойынша халықтың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін 
іс-әрекеттерді болдырмау үшін алдын ала ескертусіз тексеру жүргізу мүмкіндігін бекітетін 
түзетулерді көздейді. 

Бірінші санаттағы кәсіпорындарға профилактикалық бақылау нәтижесінде 
бұзушылықтар анықталған жағдайда әкімшілік іс қозғау мүмкіндігі қарастырылған. 
Осының негізінде әкімшілік жауапкершілікке тарту рәсімін жедел жүзеге асыруға болады. 

Қалдықтармен жұмыс істеу саласы жеке кәсіпкерлікке көрсетілетін мемлекеттік 
қолдаудың қатарына енгізіледі. Бұл қолдау шараларын алу үшін заңнамалық негіз болады 
және қалдықтармен жұмыс істеу саласын дамыту үшін ынталандырушы, дотациялық, 
ұйымдастырушылық жеңілдіктерді пайдалануға мүмкіндік береді. 
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Қылмыстық кодекстегі және басқа да заңнамалардағы ремедиация жүргізуден 
жалтарғаны үшін, сондай-ақ ремедиацияны тиісінше жүргізбегені үшін құқық 
бұзушылықтың ауырлық дәрежесі Экологиялық кодекс жобасының шеңберінде қайта 
қаралды. Осыған байланысты мұндай құқық бұзушылық жасағаны үшін жауапкершілік 
күшейтілді. Бұдан басқа экология саласындағы құқық бұзушылықтарды қарау кезінде «ірі 
залал» деген жаңа ұғым енгізілді. 

Бүгінгі таңда заңнамада климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі нормалар жоқ. 
Оған қоса мемлекеттік органдарда тиісті өкілеттік пен құзырет қарастырылмаған. Осыған 
байланысты Су, Орман, Жер кодекстеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
«Азаматтық қорғау туралы», «Агроөнеркәсіп кешені және ауылдық аумақтарды дамытуды 
мемлекеттік реттеу туралы» заңдарына толықтырулар енгізілді. 

Бұл тиісті мемлекеттік органдардың салалық мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу 
кезінде климаттың өзгеруіне байланысты тәуекелдерді ескеруіне және тиісті ықпал ету 
шараларын көздеуге мүмкіндік береді. 

«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға да толықтырулар енгізілді. Қауіпті 
қалдықтарды қайта өңдеу, кәдеге жарату және жою жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін 
лицензиялық тәртіп қарастырылған. Ал қалдықтарды тасымалдау бойынша хабарлама 
жасау тәртібі енгізіледі. 

Қалдықтарды басқаруға қатысты операцияларды жүргізу кезінде талаптарды 
бұзғаны үшін жауапкершілікті күшейту көзделеді. Бұл өз кезегінде рұқсат етілмеген 
қоқыс тастайтын жерлерге, иесіз қалдықтар көлемін ұлғайтуға және қоршаған ортаны 
ластаудың өзге де жағдайларына байланысты мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 

Бірінші санаттағы объектілер үшін міндетті экологиялық сақтандыруды көздейтін 
Экологиялық кодекс ережелерінің енгізілуіне байланысты «Міндетті экологиялық 
сақтандыру туралы» Заңға түзетулер енгізілді. 

Назарларыңызға рақмет. Қолдау көрсетулеріңізді сұраймын.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Слово 

предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу.  
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо, Маулен Сагатханулы. 
Уважаемый Магзум Маратович! В недавнем Послании народу Казахстана Глава 

государства поручил законодательно защитить национальные парки и другие природные 
богатства Казахстана, ужесточить уголовное и административное преследование граждан, 
совершающих правонарушения в этой сфере. 

К сожалению, факты правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 
сохранения биоразнообразия, несмотря на предпринимаемые меры, все еще сохраняются, 
а отдельные из них, например, вырубка деревьев у магазина «Sulpak» в Алматы, вызывают 
справедливое возмущение в части недостаточно адекватной ответственности при 
подобных правонарушениях. 

В ходе обсуждения законопроекта моими коллегами внесены предложения об 
ужесточении ответственности соразмерно причиненному ущербу. Поддерживаете ли Вы 
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предложения по ужесточению? Проведен ли анализ в целом экологического 
законодательства с тем, чтобы в последующем минимизировать подобные 
правонарушения? Спасибо. 

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Спасибо. 
Уважаемый Маулен Сагатханулы, уважаемые депутаты, уважаемый депутат 

Сергей Михайлович! Во-первых, нормы своевременные, они поддерживаются. Я хочу 
отметить, что нормы, связанные с незаконной вырубкой деревьев, рассматриваются, 
скажем так, в трех плоскостях.  

Первое. Когда мы говорим о городских насаждениях, то вносятся изменения в 
приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития касательно компенсационной 
высадки деревьев. 

Второе. Постановление Правительства, регулирующее ущерб за незаконную 
вырубку деревьев. Две недели назад на заседании Правительства были приняты 
соответствующие изменения в постановление Правительства, было серьезно ужесточено 
законодательство, связанное с вопросом возмещения ущерба.  

Уважаемый Сергей Михайлович, хочу поблагодарить за соответствующую 
инициативу, это очень важно, чтобы мы могли также в законе ужесточить 
соответствующую ответственность. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Сөз депутат Мұхтар Абрарұлына беріледі. 
 
ҚҰЛ-МҰХАММЕД М.А. Сіз жаңа баяндамаңызда агроөнеркәсіп кешеніне қатысты 

өзіңіздің пікіріңізді айттыңыз. Негізінен біз сіз ұсынып отырған осы заң жобасын 
қолдаймыз. Бірақ көп нәрсе заңға ғана байланысты емес, осы заңмен туындайтын түрлі 
Үкімет қаулыларын, ілеспе нормативтік құқықтық актілерді қабылдауға да байланысты. 
Оны осы жақында Ақтөбеде болған оқиғаға байланысты айтып отырмын. Егер әрбір 
агрокәсіп иесі өзінің қалаған жеріне апарып қоқыс төге беретін болса және ол анау-мынау 
жерде емес, үлкен облыс орталығында болатын болса, оның аяғы тек экологиялық құқық 
бұзушылыққа емес, эпидемияға да алып келуі мүмкін. Осы бағытта сіздердің 
жұмыстарыңыз қандай? Мысалы, екі министрліктің ортасында меморандум жасау керек 
пе? 

Мысалы, тура сол Ақтөбе «Актеп» дейтін фирма бар. Соның мына жағынан мал 
кіреді, мал кіргеннен кейін ол малдың барлығы өңделеді, мүйізі де, тұяғы да өңделіп, ит 
пен мысыққа арналатын тамақ жасалады. Ішек-қарны түгел өңделеді, тіпті оның 
қарнындағы қорытылмаған жемшөпке дейін өңделіп, одан тыңайтқыш жасалады. 
Мысалы, Қазақстанда салынатын кез келген осындай кәсіпорынға, агроөнеркәсіп иесіне 
сіздің министрлік пен Ауыл шаруашылығы министрлігі бірлесіп талап қоятын болса 
жаңағыдай жағдайлар орын алмас еді.  

Осыған байланысты сіздің пікіріңіз қандай? Осыдан кейін ілеспе нормативтік 
құқықтық актілер қабылдана ма, жоқ осымен бітіріп қоясыздар ма?  

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Ең біріншіден, осы бүгін ілеспе заңға тиісті өзгерістер 

енгізіліп отыр, оның ішінде Әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне, сонымен қатар 
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Қылмыстық-процестік кодекске. Сондықтан да тиісті мекемелер жауапқа тартылатын 
болады. Бұл бір. 

Екіншіден, сіз ұсынып отырған меморандум (келісімшарт) мәселесі бойынша 
әріптесіммен ақылдасып, бір шешімге келетін боламыз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, басқа сұрақтар жоқ.  
Мағзұм Маратұлы, орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз бас комитеттің мүшесі Нұралиев Әбдәлі 

Тоқбергенұлына беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң 

жобасының негізгі мақсаты қолданыстағы заң актілерінің нормаларын Экологиялық 
кодекстің жаңа редакциясының жобасына сәйкес келтіру болып табылады. Осы мақсатта 
8 кодекске және 10 заңға бірқатар мәселелер бойынша түзетулер енгізіліп отыр. Яғни: 

экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікті 
күшейту;  

экологиялық тексерулер жүргізу тетігін жетілдіру;  
қоршаған ортаға теріс әсері үшін төлемнен түсетін қаражатты тиісті өңірдің 

экологиялық жағдайын жақсартуға бағыттау нормативін белгілеу; 
жер қойнауын пайдалану кезінде экологиялық рұқсат алу және экологиялық 

сараптама жүргізу;  
міндетті экологиялық сақтандыру, мемлекеттік экологиялық бақылау, сондай-ақ 

қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша экономиканың түрлі салаларындағы 
мемлекеттік органдардың құзыретін нақтылау мәселелері. 

Ілеспе заң жобасы бойынша бес жұмыс тобының отырысы, комитеттің тиісті 
отырыстары өтті. Отырыстарда тұрақты комитеттер мен Сенат депутаттарының 
ұсыныстарымен қатар қоғамдық ұйымдардың ұсыныстары және де олар бойынша заң 
жобасы бастамашыларының ұстанымдары қаралды.  

Жалпы алғанда, заң жобасы Экология кодексін іске асыру барысында мүмкін 
болатын заңнамалық қайшылықтарды жоюға және де қолданыстағы заң актілерінің 
нормаларын қолданудың бірізділігін қамтамасыз етуге бағытталып отырғанын айтып 
өткен жөн. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінің ілеспе заң жобасының тұжырымдамасы 
бойынша ескертпелері мен ұсыныстары жоқ.  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 
және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды 
ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әбдәлі Тоқбергенұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Слово предоставляется депутату 

Булавкиной Ольге Александровне.  
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БУЛАВКИНА О.А. Уважаемый Маулен Сагатханович, уважаемые депутаты! 

Поручение Главы государства по реализации практических мер по улучшению 
экологической ситуации и утверждению долгосрочных планов сохранения и 
рационального использования природных ресурсов исключительно важно для 
ускоренного перехода нашей страны к «зеленой экономике» путем развития 
малоотходных, ресурсосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии. 

Данный законопроект направлен на регулирование отношений, а также укрепление 
законности и правопорядка при использовании зеленых насаждений. Поправки в 
Административный и Уголовный кодексы ужесточат ответственность за незаконную 
вырубку деревьев, уклонение от проведения ремидиации экологического ущерба. 

Необходимость стратегической экологической оценки воздействия 
государственных программ развития территорий, генеральных планов населенных 
пунктов и других программ развития определенных отраслей на окружающую среду 
позволит оценить потенциальный экологический ущерб от планируемой деятельности, 
разработать меры для минимизации данного ущерба, предложить альтернативные 
проекты с меньшей экологической нагрузкой на окружающую среду.  

Целевой характер взимания экологических платежей, поступающих от платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, даст возможность направлять в полном 
объеме поступающие платежи на природоохранные мероприятия. 

Реализация данного законопроекта обеспечит соблюдение установленных 
законодательством требований и нормативов, исходящих из комплексного подхода к 
рассмотрению взаимосвязи социально-экологических факторов, являющихся 
фундаментальными для устойчивого развития экономики страны. 

Уважаемые депутаты, прошу одобрить данный законопроект. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экология мәселелері 

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

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

Сөз Әли Әбдікәрімұлына беріледі. 
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сенаттың бүгінгі 

отырысының күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын 
екінші оқылымда қарауға енгізуді ұсынамын.  
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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.  

Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодесіне экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасы бірінші 
оқылымда қаралады.  

Бұл заң жобасы бойынша да баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының 
Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мырзағалиев Мағзұм Маратұлына 
беріледі. 

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін белгіленген ескіру мерзімін ұлғайту жөнінде 
түзетулер ұсынылды. Атап айтсақ, жеке тұлғаларға қатысты екі айдан бір жылға дейін, ал 
заңды тұлғаларға бір жылдан үш жылға дейін мерзімді ұлғайту көзделген.  

Негізі профилактикалық тексерулер жылына бір реттен көп өткізілмейді. Соның 
салдарынан тексеріс кезінде бір немесе одан көп жыл бұрын жасалған бұзушылықтары 
анықталған кәсіпорындар тиісті жазадан құтылып кетіп жатады. 

Тағы бір айтатын мәселе, тәжірибе көрсетіп отырғандай, кейбір ірі кәсіпорындар 
жүйелі түрде жыл сайын бір бұзушылыққа бірнеше рет жол береді. Осыған орай заң 
жобасында үш жылдың ішінде экологиялық заңнаманы жүйелі бұзатын ірі кәсіпорындарға 
қатысты неғұрлым қатаң жаза қолдану қарастырылған. 

Негізі аталған норма қазір де бар, бірақ ескіру мерзімі бір жыл болғандықтан 
рецидив институты іске аспайды. Бұл өз кезегінде ірі кәсіпорынды жүйелі бұзушылықтар 
жасамауға ынталандырмайды. Осыған байланысты мерзім үш жылға дейін ұзартылды. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық үшін 
белгіленетін айыппұлдарды ұлғайтуға басты себепші болған жайт – табиғат 
пайдаланушылардың қоршаған ортаның ластануына жол бермеу бойынша шараларды 
толыққанды орындамауы және қажетті модернизацияны жүзеге асырмауы. 

Негізі қазіргі әкімшілік айыппұлдар ынталандыру тетігі бола алмай тұр. Бір сөзбен 
айтсақ, табиғат пайдаланушылары үшін құқық бұзушылық пен жіберген олқылықтарды 
жоюдың орнына айыппұл төлеу әлдеқайда тиімдірек. Сол себепті экологиялық 
бұзушылықтар үшін санкцияларды қатаңдату көзделеді. Мысалы, қоршаған ортаға 
нормативтен тыс және рұқсатсыз эмиссиялар үшін әкімшілік санкциялардың мөлшері он 
есе, ал қалған құқық бұзушылықтар бойынша орта есеппен екі есе ұлғаяды. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы залалдың ремидиациясын орындамау, қоғам 
өкілдері мен мемлекеттік органдар үшін экологиялық заңнамамен көзделген міндетті 
мәліметтерді ұсынбау, жүйелі түрде құқық бұзатын субъектілерге қатысты әкімшілік 
кодекске жаңа құрамдағы түзетулер енгізілді. 
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Осы өзгерістер қоршаған ортаны қалпына келтіруге, ластаушылар тарапынан 
ашықтықты талап етуге, жауапкершілікті күшейту арқылы құқық бұзушылыққа жол 
бермеуге бағытталған. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Баяндама аяқталды. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Слово 

предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті Мағзұм Маратұлы! Участились случаи публикации в средствах массовой 

информации высказываний блогеров по фактам несоблюдения экологического 
законодательства предприятиями. Особенно эта проблема актуальна в промышленных 
регионах. Однако наложение административных штрафов на крупные предприятия за 
нарушение экологических требований не всегда приносит должного эффекта. 

 Исходя из этого, у меня вопрос. Предусмотрены ли в этой связи меры по усилению 
контроля со стороны вашего министерства, и как это отразится на окружающей среде? 
Благодарю. 

  
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Спасибо за вопрос.  
Во-первых, в Экологическом кодексе мы предусмотрели норму нового механизма, 

так называемой автоматизированной системы мониторинга за выбросами. Все крупные 
основные источники в стране будут оснащены необходимыми датчиками для того, чтобы 
в таком постоянном режиме передавать всю информацию к нам в центр в серверную. 
Соответственно, мы сможем уже сразу видеть, какие есть нарушения и реагировать.  

Во-вторых, если говорить о проблеме, которую сегодня коллеги тоже поднимали, 
связанную с вывозом мусора, стихийными свалками, то здесь предусмотрены нормы, 
связанные с ужесточением законодательства, в первую очередь через лицензирование и 
через установление GPS-датчиков.  

В-третьих, важно отметить, как я в своем выступлении говорил, что и в Кодексе об 
административных правонарушениях ужесточается в части увеличения срока давности. 
Сегодня для физических лиц всего два месяца, а мы увеличиваем до одного года, для 
крупных предприятий – с одного года до трех лет. Это было сделано в связи с тем, что 
профилактические проверки проводятся один раз в год, и второй раз в течение этого года 
мы зайти не можем. Соответственно, такие нарушения остаются без внимания. В этой 
связи мы предусмотрели соответствующие нормы. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Мағзұм Маратұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз сенатор Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына 

беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып 

отырған заң жобасы экологиялық қатынастарды реттеудегі жаңа тәсілдерді практикада 
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іске асыру барысында туындайтын экологиялық құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік 
жауапкершілікті жетілдіруге және қатаңдатуға бағытталған. 

Жалпы алғанда, аталмыш нормалар қоршаған ортаны қорғауға және табиғи 
ресурстарды тиімді пайдалануға өз септігін тигізеді деп есептейміз. Өкінішке қарай, 
құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша министрлік тарапынан жүйелі іс-қимылдар бар 
деп те айта алмаймыз, бір ғана мысал, ол заңды қанша қатайтқанмен әлі де болса 
ақбөкендерді қыру фактілерінің тыйылмай отырғандығы.  

Заң бұзушылықтың көбеюі және қоғамды дүрліктірген келеңсіз жағдайларға 
байланысты қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарға тиісті өзгерістер енгізу бойынша 
тіпті Мемлекет басшысының тікелей тапсырма беруіне тура келді. Аталған мәселелерге 
министрлік тарапынан сараптама жүргізіліп, алдын ала қажетті нормативтік шешімдердің 
дер кезінде қабылданбағаны сын көтермейтін жағдай екенін айту қажет.  

Соңғы кездері әлеуметтік желілерде кесілген ағаштардың орнын толтыру үшін 
қайта егілген көшеттер туралы да сын-пікірлер айтылуда. Мысалы, қайта отырғызылған 
көшеттердің сапасыздығы мен олардың орналасқан жері «көзді алдау үшін» жасалған 
тірлік деген пікірлер туындатуда. Бұл үшін қандай жауапкершілік қаралған, ағаштардың 
толық жетілуі үшін кім жауапты деген сұрақтар қойылуда. Сондықтан да табиғат қорғау 
саласында ең басты нәрсе құқық бұзудың алдын алу шаралары мен қоғамда «экологиялық 
мәдениет пен сауаттылықты» дамыту деп санаймыз. Бұл өзіміз үшін де, келешек ұрпақ 
үшін де аса маңызды. 

Жалпы, заң жобасы жұмыс тобының бес отырысында, комитеттің жалпы және 
кеңейтілген отырысында жан-жақты қаралды. Сенаттың басқа тұрақты комитеттерінен заң 
жобасының тұжырымдамасы бойынша ескертпелер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 
және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды 
ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әбдәлі Тоқбергенұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі.  
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

«Жасыл» экономикаға көшу және климаттық тәуекелдерге қарсы іс-қимыл жаһандық 
экономиканың стратегиялық трендіне айналды.  

Халықаралық міндеттемелерге сәйкес Қазақстан 2030 жылға қарай көмірқышқыл 
газының шығарындыларын 15 пайызға төмендету жөніндегі өз ниетін білдірді. Ол үшін 
кәсіпорындар экожабдықтар мен «жасыл технологияларға» көшуі қажет.  

Құқық бұзушыларға ауа сүзгісіз жұмыс істеу немесе өзендерді улау өте қымбат 
болу керек. Бүкіл әлем осындай қағиданы ұстанады. Экологиялық нормалар неғұрлым 
қатаң болса, соғұрлым кәсіпорындар қоршаған ортаға эмиссияларды азайтуға ұмтылуы 
тиіс. Ал қазір, бәрімізге белгілі, көптеген кәсіпорындарға тазарту құрылыстарына қаражат 
салудан гөрі айыппұл төлеп, оңай құтылған әлдеқайда жеңіл.  
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Осы тұрғыда жаңа экологиялық заңнама аясында Әкімшілік кодекске ұсынылған 
түзетулер өнеркәсіптік кәсіпорындарға экологиялық заңнама нормаларын сақтау 
мақсатында талаптарды қатаңдатады.  

Осы заң жобасында көзделген шаралар жаһандық экологиялық тәуекел 
жағдайында маңызды, уақытылы және негізді.  

Құрметті әріптестер, заң жобасын қолдай отырып, сіздердің де қолдауларыңызды 
сұраймын. Рақмет.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 

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

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

Сөз Әли Әбдікәрімұлына беріледі.  
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Сенаттың бүгінгі 

отырысының күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексіне экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді 
ұсынамыз.  

 
ТӨРАҒА. Әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоюымыз керек. Дауыс беру режимі 

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

оқылымда қаралады.  
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі төртінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасы бірінші 
оқылымда қаралады.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі Мырзағалиев Мағзұм Маратұлына беріледі. 

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Заң 

жобасында Салық кодексіне және Салық кодексін қолданысқа енгізу жөніндегі заңға 
келесідей мәселелер бойынша түзетулер көзделген. 
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Ең озық қолжетімді технологияны енгізу арқылы кешенді экологиялық рұқсатты 
алған жаңа объектілердің операторларына қатысты эмиссия үшін төленетін төлемдерден 
босату бойынша тиісті түзетулер ұсынылды. 

Сонымен қоса қолданыстағы кәсіпорындар үшін де осындай тетік қарастырылған. 
Эмиссия үшін төленетін төлемдерден босатылуы үшін олар экологиялық тиімділікті 
арттыру мен ең озық қолжетімді технологияны енгізу бағдарламасын әзірлеп, оны жүзеге 
асыру қажет. 

Кешенді экологиялық рұқсатты алмаған бірінші санаттағы қолданыстағы 
объектілер бойынша қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы мөлшеріне екі, төрт және 
сегіз есе ұлғайтылған коэффициенттер қолданылады. Бұны кешенді экологиялық рұқсатқа 
көшуді ынталандыратын қосымша бір шара ретінде қарастырамыз. 

Бұл ретте бірінші санаттағы 50 ірі кәсіпорын үшін мұндай ұлғайту 2025 жылдан, ал 
бірінші санаттағы қалған нысандар үшін 2031 жылдан басталады. Айта кетерлік жайт, үш 
жыл сайын ұлғайту коэффициенттері екі еселеніп тұрады. Яғни бүгінгі таңда жұмыс 
жасап тұрған әрбір ірі кәсіпорын ертең өз еркімен таңдау жасайды: не осы қалпында 
қоршаған ортаға кері әсер етіп, жылдар сайын еселенетін экологиялық төлем төлейді 
немесе ең озық қолжетімді технологияны енгізіп, ластаушы кейпінен арылып, эмиссия 
үшін төленетін төлемдерден босатылады. 

Заң жобасы шеңберінде қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін эмиссияға 
төленетін төлемақыны екі есеге ұлғайту жөніндегі жергілікті мәслихаттардың құзыретін 
алып тастайтын түзету ұсынылды.  

Салықтық реттеуді жетілдіруге қатысты келесіні айта кету керек. Түзетулер 
енгізілгеннен кейін қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемдер бойынша 
міндеттемелердің орындалуына салықтық тексерулерді қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уәкілетті орган емес, салық органдары жүргізеді. Сондай-ақ төртінші 
санаттағы объектілердің операторлары салықтық реттеуден шығарылатын болады, өйткені 
олардың тарапынан эмиссиясы қоршаған ортаға әсер етуі аз көлемде байқалады. 

Сіздерден қолдауларыңызды сұраймын. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға 
рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз сенатор Айтпаеваға беріледі.  
 
АЙТПАЕВА С.М. Рақмет. 
Уважаемый Магзум Маратович! Если цель законопроекта будет достигнута, то это 

здорово. В этой связи у меня вопросы. Вы как главный эколог страны как оцениваете 
современное состояние статистики и учета природных ресурсов Казахстана, их 
характеристики в составе национального богатства, как непроизведенных активов? Как 
решается проблема оценки в денежном выражении, возможные методы решений, исходя 
из предложений и методологии Организации Объединенных Наций?  

Если Вы сейчас не готовы ответить, то возможно письменно, но до конца текущего 
года. Спасибо. 
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МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Я готов ответить. Письменно мы можем потом более 

расширенно предоставить соответствующую информацию.  
Хочу отметить, что одной из новелл Экологического кодекса является 

национальный банк данных. Мы планируем, что будет создана условная ІТ-система, в 
которую будет сливаться вся информация, связанная с землями, водными ресурсами, 
лесным фондом, вся информация, касающаяся переработки отходов, генерации отходов. 
То есть все, что касается нашей экологии и природы, будет соответственно оцифровано и 
размещено в этом национальном банке данных. Это работа не одного дня. Она у нас, в 
принципе, начата, скелет уже есть. Но мы будем дополнять и синхронизировать с базами 
данных других государственных органов.  

 
АЙТПАЕВА С.М. Тем не менее эта проблема у вас остается.  
 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Эта проблема сегодня действительно есть объективно. 

Почему? Потому что информации много и она обрывчатая. Поэтому нам ее действительно 
нужно саккумулировать в одном месте. 

 
ТӨРАҒА. Более подробную информацию потом в письменном виде предоставьте.  
 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Хорошо.  
 
ТӨРАҒА. Сөз депутат Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі.  
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет, Төраға.  
Құрметті Мағзұм Маратұлы! Действующие нормы Налогового кодекса позволяют 

местным представительным органам повышать установленные ставки платы за выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ, а также за захоронение отходов производства и 
потребления в два раза. На практике маслихаты активно использовали эту норму, 
особенно в случае повышенного загрязнения окружающей среды отдельными 
предприятиями. 

Данным же проектом закона в Налоговом кодексе предусматривается увеличение 
ставок сразу в два раза, но при этом исключается право маслихатов их регулировать.  

Вопрос: не ограничим ли мы данными поправками местных представительных 
органов в части экологического дисциплинирования предприятий в своем регионе?  

И уточняющая часть. Из каких соображений, повышая ставки, при этом 
приостанавливаем их до 2025 года? До 2025 года ситуация может измениться. Рақмет.  

 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Спасибо за вопросы. 
Уважаемый Гумар Ислямович, вопрос лежит в плоскости поддержания 

инвестиционного климата. Дело в том, что такое право у маслихатов есть. Но ставки по 
всей стране должны быть едиными. Мы – унитарное государство, они не должны 
отличаться между областями.  
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По факту из 17 областей 15 маслихатов воспользовались своим правом и в два раза 
подняли, только Карагандинская и Костанайская области, насколько я помню, держат 
уровень менее 2.  

В этой связи мы приняли решение сделать правила едиными для участников по 
всей стране, для операторов по всей стране. Почему мы не перешли на это сразу? Потому 
что если мы повысим соответствующую плату за эмиссию в этих двух областях сразу в 
два раза, то будет серьезная нагрузка на природопользователей. В этой связи мы по 
договоренности с акиматами решили дать такой переходный период в пять лет. Спасибо.  

 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Из-за двух областей будем ждать пять лет? 
 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Да, потому что это две индустриальные области, там 

крупные природопользователи, на них будет серьезная нагрузка. 
 
ТӨРАҒА. Түсінікті. Басқа сұрақ жоқ.  
Рақмет, Мағзұм Маратұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына 

беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет.  
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Заң жобасы Салық кодексінің нормаларын 

жетілдіруге және оның нормаларын Экологиялық кодекс жобасына сәйкес келтіруге 
бағытталған. 

Бұл реттегі басты мақсат экологиялық төлемдер жүйесін реформалау арқылы 
табиғат пайдаланудың экономикалық тетігін жетілдіру болып отыр. Осы орайда заң 
жобасында қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақы төлеушілер, төлемақы 
мөлшерлемелері және салық салу объектілері айқындалды. Қоршаған ортаға теріс әсер 
еткені үшін төлемақының жаңа мөлшерлемелерін қолданудың сараланған өтпелі кезеңдері 
белгіленіп отыр. Сонымен қатар жаңа экологиялық талаптарға байланысты тұрмыстық 
қызмет саласында әлеуметтік сипаты бар төлемдердің өсуіне жол бермеу мақсатында 
жылу және электр энергиясын өндіруші табиғи монополиялар субъектілері мен 
тұрмыстық қатты қалдықтар полигондарының операторлары үшін талап жеңілдетіліп, 
эмиссияның төлемақы ставкаларына төмендету коэффициенттерін қолдану 
қарастырылған.  

 Жалпы алғанда, жоғарыда қаралған қаржылық-экономикалық механизмдерді 
жетілдіру өз ретінде қоршаған ортаға тигізілетін антропогендік әсерлерді төмендетуге 
бағытталған.  

Заң жобасы бойынша жұмыс тобының бес отырысы өткізілді. Сенаттың тұрақты 
комитеттерінің заң жобасы тұжырымдамасы бойынша ескертпелері мен ұсыныстары жоқ.  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 
және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті «Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
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Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды 
ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әбдәлі Тоқбергенұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Жыл 

сайын ірі өнеркәсіп өндірістері қоршаған ортаға зиянды шығарындылар үшін 
миллиондаған теңге эмиссия төлейді. Осыған орай өндірістердің қоршаған ортаға әсерін 
нормалау үшін негіз ретінде ең озық қолжетімді технологияларды пайдалану ірі 
кәсіпорындарды экологиялық жаңғыртуға ықпал ететін болады.  

Заң жобасы экологиялық төлемдерді еселеп арттыру есебінен ынталандыру арқылы 
бірінші санаттағы барлық ірі кәсіпорындарды ең озық қолжетімді технологияларға 
біртіндеп көшіруді көздей отырып, мемлекеттік қолдау шаралары мен бірқатар 
ынталандырушы факторларын да ұсынады.  

Экологиялық төлемдерден босату және кешенді экологиялық рұқсат алу үшін «0» 
коэффициентін қолдану кәсіпорындарға қаржылық шығындарды азайтуға және өз 
қаражатын жаңғыртуға мүмкіндік береді.  

Тұтастай алғанда, заң жобасы кешенді экологиялық рұқсаттар және технологиялық 
нормалау туралы заңнаманы тиімді іске асыру үшін қажетті тетіктерді көздейді. Бұл 
табиғат пайдаланушылар мен мемлекет қатынастарының жаңа жүйесін құрудағы маңызды 
қадам болып табылады. 

Құрметті әріптестер! Заң жобасын қолдай отырып, әріптестерімнің де қолдау 
көрсетулерін сұраймын.  

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

қабылдайық. 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық 
кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына экология 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

Сөз депутат Әли Әбдікәрімұлына беріледі. 
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БЕКТАЕВ Ә.Ә. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Салық және 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына экология мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
екінші оқылымда Сенаттың бүгінгі отырысының күн тәртібіне енгізуді ұсынамын. 

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

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

кейін екінші оқылымда қаралады. 
Осы заң жобалары бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Екінші оқылымға 

дейін боссыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі бесінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне экономикалық өсуді қалпына келтіру 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 
Дәленов Руслан Ерболатұлына беріледі. 

 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

назарларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң жобасы ұсынылады.  

Заң жобасы Мемлекет басшысының «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауы және Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік 
комиссия шеңберінде берілген тапсырмаларын, сондай-ақ Экономикалық өсуді қалпына 
келтіру жөніндегі кешенді жоспарда көзделген шараларды іске асыруға бағытталған.  

Ұсынылып отырған түзетулер 85 заңнамалық актіге, оның ішінде 14 кодекс пен 
71 заңға 9 бағыт бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейді. Бұл –
 инвестициялар тарту, кәсіпкерлікті және нақты секторды, орнықты қаржы нарығын, 
цифрландыруды, жобалық басқаруды, ақша-кредит, әлеуметтік және сауда саясатын 
дамыту.  

Инвестициялар тарту бойынша.  
Инвестиция туралы келісім деп аталатын жаңа құрал енгізу ұсынылады. 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетіктерін жетілдіру және рәсімдерін оңтайландыру 
көзделеді.  

Кәсіпкерлікті және нақты секторды дамыту бойынша.  
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Бизнес субъектілеріне қолайлы жағдай жасау үшін «Бірыңғай терезе» қағидаты 
бойынша «Бизнеске арналған үкімет» вебпорталын және бизнес әріптестердің тізілімін 
енгізу жөніндегі тиісті функцияларды бекіту ұсынылады.  

Тамақ және жеңіл өнеркәсіп салаларында жаңадан құрылатын объектілер үшін 
инвестициялар шегін 2 есеге дейін төмендету ұсынылады. 

Сауда саясаты бойынша.  
Экспортты дамыту мақсатында шығындардың бір бөлігін өтеу үшін IT –

 саласындағы қызметтерді қоса отырып, өнімдер тізбесін кеңейту ұсынылады.  
Цифрландыру бойынша.  
Заңнамалық деңгейде жасанды интеллектінің ұлттық платформасын 

қалыптастыруға жағдай жасайтын түзетулерді бекіту ұсынылады.  
Автомобиль көлігі саласында зияткерлік көлік жүйесін дамыту, тасымалдаушылар 

үшін рұқсат бланкілерін беру процесін автоматтандыру, елдер арасындағы қатынастар 
транзитін мониторингілеу үшін ақпараттық база құру бойынша түзетулер ұсынылады. Бұл 
көлік құжаттарын басқарудың бірыңғай жүйесін енгізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ заң 
жобасында дербес деректерді жинаумен, өңдеумен және қорғаумен байланысты түзетулер 
ұсынылады.  

Ақша-кредит саясаты бойынша.  
Ақша-кредит саясатын жетілдіруге бағытталған бірқатар түзетулер ұсынылады. 

Заңнама нормаларын біріздендіру үшін қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің орнына 
базалық мөлшерлеме ақша-кредит саясатының негізгі құралы ретінде ұсынылады.  

Қаржы нарығының тұрақтылығы бойынша.  
Синдикатталған қарыз беру тетігін жетілдіруге бағытталған түзетулер ұсынылады. 

Бұл бірнеше банктің, халықаралық қаржы ұйымының бір шарт шеңберінде қарыз алушыға 
кредиттеуіне мүмкіндік береді.  

Бейрезидент банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 
филиалдары үшін елдің қаржы ұйымдарына ұқсас талаптарды айқындау ұсынылады.  

Микроқаржы ұйымдарының қызметін қаржы ұйымдарына теңестіру ұсынылады. 
Бұл қаржы қызметтерінің адал бәсекелестігін қолдауды және тұтынушылардың 
құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді.  

Әлеуметтік саясат бойынша.  
Азаматтардың зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайларын 

жақсарту, емделу ақысын төлеу немесе жеке қаржы компанияларының басқаруына беру 
мақсатында пайдалану үшін түзетулер көзделген.  

Жоғары білімге қолжетімділікті кеңейту үшін мемлекеттік білім беру кредиті 
бойынша түзетулер енгізу ұсынылады.  

Көп балалы және аз қамтылған отбасылардың, толық емес отбасылардың және 
мүгедектер тәрбиеленетін отбасылардың балаларын қолдауды қамтамасыз ету мақсатында 
білім беру гранты бойынша квоталарды кеңейту ұсынылады.  

Жобалық басқару бойынша.  
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиімділігін арттыру үшін мемлекеттік 

органдарда жобалық басқаруды жүзеге асырудың қағидалары мен регламентін енгізуге 
бағытталған түзетулер ұсынылады.  
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Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Жалпы заң жобасын 
қабылдау экономика салаларын, оның ішінде пандемияға байланысты шектеу 
шараларының салдарынан зардап шеккен салаларды дамытуды ынталандыруға мүмкіндік 
береді, сондай-ақ тұрақты экономикалық өсудің негізін қамтамасыз етеді.  

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Айтпаева Сәуле Мұханбедианқызына беріледі.  
 
АЙТПАЕВА С.М. Рақмет.  
Уважаемый Руслан Ерболатович! Очень хороший законопроект. Для оценки 

экономического потенциала и уровня экономического развития страны используется 
социально-экономическая категория «национальное богатство». Ряд стран включает в 
него население и социальные вопросы, ряд стран не включает. В этой связи как Вы 
считаете, насколько корректно сравнение при таких обстоятельствах, которые иногда 
допускаются средствами массовой информации? Это первое. 

Второе. Как Вы оцениваете состояние национального богатства Казахстана при 
изменении нынешнего законодательства? Соответствует ли международная методология 
оценке национального богатства? Какие проблемы статистической оценки в Казахстане на 
сегодняшний день существуют, во-первых, при исчислении национального богатства как 
экономическая категория, во-вторых, как объект статистического исследования? 

Кроме того, комитетом Организации Объединенных Наций была дана 
рекомендация в начале наших реформ о многомерной классификации регионов по 
основным элементам национального имущества, основные фонды, оборотные фонды, 
инвестиции и так далее. Насколько сегодня эта цель достигнута?  

То же самое, если сегодня, Руслан Ерболатович, невозможно ответить, то можно в 
письменном виде. 

 
ТӨРАҒА. Руслан Ерболатұлы, жауап беріңіз.  
 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Спасибо за вопросы. Отвечу.  
Да, действительно, при международных сопоставлениях, об этом говорят многие 

экономисты, возникают вопросы, насколько корректно сравнивать разные страны в 
оценке благосостояния населения, экономики страны и в целом развития государства на 
определенной территории. Как правило, используется валовой продукт, валовой продукт 
на душу населения, для более корректного сравнения используется валовой внутренний 
продукт по паритету покупательной способности, которая учитывает изменение цен в 
каждом регионе. Как отмечают многие экономисты, этого недостаточно, это всего лишь 
цифры, это всего лишь деньги. Главное, что не измеряет валовой внутренний продукт на 
душу населения, пусть даже по паритету покупательной способности, это экологические 
вопросы, социальные вопросы, гендерные вопросы, вопросы благосостояния именно 
10 процентов нижних слоев населения, 10 процентов высших слоев населения по 
заработной плате, соотношение между ними, вопросы неравенства и так далее. Этот 
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интегральный показатель не показывает всей глубины социального среза, социального 
профиля экономики и населения. Поэтому статистический учет совершенствуется. Вы 
правильно отметили, методология Организации Объединенных Наций совершенствуется, 
рекомендуется другие показатели включать, в том числе экологические, гендерные. 
Сегодня Национальное бюро по статистике разрабатывает новую методологию, в 
следующем году она будет представлена, как еще дополнительно измерять национальное 
богатство. 

По основным фондам. По ним статистический учет ведется в разрезе крупных и 
средних предприятий. Министерство финансов запустило проект учета активов 
государственных финансов по методу начисления, чтобы правильно оценивать не по 
балансовой стоимости, а реальную стоимость активов государства, его поток, его 
обязательства в будущем, его объекты, которые будут поступать в будущем, чтобы 
полностью видеть картину, сколько должно государство, сколько другие государства 
должны, какими активами мы располагаем, построить баланс государства. Эта работа 
тоже проводится. Мы не ограничиваемся именно статистикой по валовому внутреннему 
продукту или твердой статистикой в виде цифр, которые получаем с предприятий, но еще 
разрабатываем новые косвенные методы оценки благосостояния. Спасибо. 

  
ТӨРАҒА. Сөз депутат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі.  
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Менің сұрағым Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын 

реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Нұрлан Алмасұлына.  
Өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда банктік емес кредиторлар тарапынан 

тұтынушылардың мүдделерін бұзу жағдайлары жиі кездесіп отыр. Халықтың қаржылық 
сауаттылығының төмендігін пайдалана отырып, банктік емес кредиторлар азаматтарға 
әртүрлі алаяқтық схемаларды қолдана отырып, жоғары мөлшерлемелер бойынша әртүрлі 
комиссиялар мен айыппұлдарды, кредиттерді беріп, бұл халықтың көп кредит алу 
тәуекелін және қарыздар бойынша міндеттемелерді орындай алмауын күшейтіп келе 
жатқанын білесіздер.  

Қаралып отырған заң жобасында қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, 
бақылау және қадағалау жөнінде уәкілетті органның микроқаржылық қызметті 
лицензиялау бойынша құзыретіне қосымша осы қызмет субъектілері негізгі қызметінің 
жоғары стандарттарын белгілеп отырып, микроқаржылық қызмет субъектілерін қаржы 
ұйымдарына жатқызуды көздеп отыр.  

Менің сұрағым: осы өзгерістер қаржы қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын 
нақты қорғауға әсер етеді ме? Сіздердің агенттіктеріңіздің болжамдары қандай, осы заңға 
өзгерістер енгізілгеннен кейін қандай болжамдар болады? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Нұрлан Алмасұлы, жауап беріңіз. Тұрып жауап берсеңіз дұрыс болады.  
 
ӘБДІРАХМАНОВ Н.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сұрақ өте орынды, рақмет. Рұқсат етсеңіз, сұрақтарға орыс тілінде жауап берейін.  
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По тем вопросам, которые Вы озвучили, агентством проводится активная работа в 
целях недопущения чрезмерно высоких ставок по микрокредитам.  

Первое, что было сделано, с начала этого года в периметр регулирования были 
введены все микрофинансовые организации. Любой субъект, любая организация, которая 
предоставляет микрозаймы населению, подпадает под Закон «О микрофинансовой 
деятельности». Они обязаны соблюдать все регуляторные ограничения, которые были 
установлены или устанавливаются агентством.  

Второе. Для недопущения высоких ставок для микрофинансовых организаций, о 
которых я сказал, применяются предельные ставки вознаграждений. Дополнительно 
агентством в рамках исполнения поручений Главы государства проводится работа по 
дифференциации ставки, планируется снижение ставок по беззалоговым микрокредитам 
микрофинансовых организаций с 30 до 20 процентов.  

Также микрофинансовые организации не вправе взимать комиссии, а общий размер 
процентных платежей не должен превышать суммы основного долга. И это независимо от 
срока просрочки, отсрочки или пролонгации.  

На вопрос касательно дальнейших последствий введения регуляторных изменений, 
которые рассматриваются в настоящее время. По нашим оценкам, данные регуляторные 
изменения позитивно повлияют на развитие микрофинансового рынка. Как я уже сказал, в 
периметр регулирования были введены микрофинансовые организации. Вообще, срок 
учетной регистрации в этом году истек, он был установлен до 1 июля, но с учетом 
пандемии коронавируса, карантинных ограничений агентство продлило этот срок 
дополнительно на два месяца, чтобы дать возможность всем субъектам, которые хотят 
легально, честно и добросовестно работать, пройти учетную регистрацию.  

В настоящее время мы зарегистрировали 1112 микрофинансовых организаций, 
включая ломбарды (665), кредитные товарищества (213), микрофинансовые организации, 
включая компании онлайн-кредитования в количестве 230 человек. Для того чтобы эти 
микрофинансовые организации смогли подготовиться и пройти лицензирование в 
следующем году, мы уже приняли лицензионные стандарты и довели их до сведения 
микрофинансовых организаций.  

Также законом, который в настоящее время рассматривается, предусматривается 
двухмесячный переходный период. Мы считаем, что это даст возможность 
микрофинансовым организациям, которые хотят работать, получить лицензию. Этого 
времени достаточно для получения лицензии. Соответственно, те организации, которые не 
получат лицензии или не обратятся в агентство, в течение двух месяцев следующего года 
должны будут либо поменять профиль деятельности, перерегистрироваться в органах 
юстиции, либо они будут агентством принудительно ликвидированы. Рақмет.  

 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Позвольте добавить?  
 
ТӨРАҒА. Пожалуйста.  
 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые депутаты! Какой 

экономический эффект на финансовую сферу мы видим? Помимо того, что снизятся 
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ставки, снизятся жалобы граждан, снизится количество плохих кредитов, будут защищены 
интересы заемщиков. Недавно, в начале декабря, уважаемые депутаты, под вашим 
руководством проходили парламентские слушания по вопросам малого и среднего 
бизнеса, где активно обсуждался вопрос микрокредитования. И как раз таки встал вопрос, 
если будут регулироваться в будущем микрофинансовые организации, тогда уже появится 
законодательная основа, чтобы включить их в государственные программы кредитования. 
И эта законодательная основа сегодня появляется.  

Поэтому в целом расширение микрофинансового кредитования – это тот 
инструмент, который наиболее доступен для микробизнеса и наиболее будет востребован. 
Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется Перепечиной Ольге Валентиновне.  
 
ПЕРЕПЕЧИНА О.В. Спасибо, Маулен Сагатханович.  
Уважаемый Руслан Ерболатович! Законопроект определяет условия и порядок 

осуществления синдицированного финансирования, права и обязанности сторон и 
участников синдиката. 

Механизм синдицированного финансирования должен позволить запустить 
инвестиционные проекты в различных отраслях экономики нашей страны. Конечно, 
ответственные министерства при разработке данного законопроекта опирались на расчеты 
и прогнозируемый эффект от внедрения данного механизма. 

У меня к Вам два вопроса.  
Первый. Какие проекты планируется реализовать в ближайшее время через 

механизм синдицированного финансирования?  
Второй. Кто больше проявляет заинтересованность в коллективном кредитовании, 

иностранные финансовые организации или отечественные инвесторы? Спасибо.  
 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Спасибо за вопросы.  
В первую очередь позвольте выразить благодарность сенаторам за предложенные 

поправки по механизму синдицированного финансирования. В законопроекте был 
предусмотрен синдицированный механизм как институт в целом, а теперь он дополняется 
полноценным механизмом.  

Синдицированное финансирование – это способ кредитования, когда в качестве 
кредитора выступают два и более лица, например, несколько банков, и создается синдикат 
кредиторов.  

Когда кредиторов несколько, всегда возникают вопросы, как распределить залог 
между кредиторами, в каком порядке голосовать, каким будет порядок выплаты 
вознаграждения, других платежей, как выбирать дополнительных кредиторов, подключать 
в середине проекта и другие моменты. Теперь все эти вопросы решаются, создается 
законодательная база для внедрения синдицированного кредитования.  
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Сегодня синдицированное финансирование будет применяться, востребовано 
именно в длинных проектах, сложных проектах, крупных проектах или в тех проектах, где 
требуется распределить риск между кредиторами, что, в конечном счете, снижает ставку.  

Сегодня коммерческие банки, как правило, не берутся финансировать крупные 
проекты, поскольку по стоимости они очень большие, срок большой, риск большой. 
Синдицированное или коллективное финансирование позволяет объединить их 
финансовые ресурсы и снизить риск.  

Что касается проектов. Сегодня уже есть пять готовых проектов Банка Развития 
Казахстана. Это крупные проекты на сумму 800 миллиардов тенге. Предполагается 
пропорциональное участие банков. Часть кредиторов будет участвовать на этапе 
инвестиционной фазы, часть будет участвовать на стадии оборотных средств, 
операционной стадии на более короткие сроки.  

Это хороший инструмент, он позволяет банкам короткими деньгами участвовать в 
длинных проектах. Прежде всего это отрасли пищевой промышленности, обработка 
металлов, химия. В целом такое кредитование призвано финансировать именно крупные 
инфраструктурные проекты и проекты обрабатывающей промышленности. 

В целом влияние на экономику мы оцениваем очень положительно, поскольку это 
новый инструмент, для банков он будет интересен. Именно интерес со стороны 
отечественных банков, поскольку для них это расширение кредитного портфеля, 
разнообразие кредитного портфеля и возможность кредитовать именно реальный сектор. 
Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Басқа сұрақтар жоқ. Рақмет, Руслан Ерболатұлы, орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму 

және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі. 
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Қаралып отырған заң жобасы маңызды да терең деп айта аламыз. 
Заң жобасы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Жолдауында 

берілген міндеттер мен тапсырмаларды, сондай-ақ пандемия кезіндегі Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
нұсқауларын іске асыруға бағытталған.  

Өз тарапымыздан өте ауқымды көзқараста қарағанымызды атап өтуге болады. 
Басқаша болуы мүмкін емес, себебі сұрақтар өте кең және терең.  

Экономиканың дамуына нақты серпін бере алатын бірқатар шараларды атап өткім 
келеді.  

Так, например, меры по предоставлению возможности заключения прямых 
договоров между государственным органом, концессионером и кредиторами 
концессионера по всем концессионным проектам, а также внедрение аукциона как нового 
способа отбора инвесторов в концессионные проекты и исключение типового договора 
концессии позволят существенно либерализовать условия вхождения инвесторов в 
концессионные проекты.  
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Важно выделить введение в законодательство правовых основ для предоставления 
синдицированного займа. Как отметил министр, это позволит создать условия для 
поддержки реального сектора экономики долгосрочной ликвидностью по доступным 
условиям.  

Представляет интерес введение в законодательство правовых основ для ведения 
Реестра бизнес-партнеров, интегрированного с информационными системами 
государственных органов. Это, на наш взгляд, позволит реализовать в полной мере 
необходимые для развития принципы субконтрактации. 

Следует отметить как позитив введение положений по заключению соглашений об 
инвестициях, предусматривающих в том числе предоставление юридическим лицам, 
заключившим подобные соглашения, инвестиционных преференций, гарантий на 
стабильность изменения законодательства Республики Казахстан. 

Важна норма по предоставлению возможности реализации имущества с аукционов 
и тендеров, где участвовал только один участник, если участник подтвердил стартовую 
или объявленную цену. Эта мера позволяет исключить практику искусственного введения 
в конкурс аффилированных юридических или физических лиц. 

Следует отметить новеллы законопроекта, о которых неоднократно высказывались 
депутаты Парламента, касающиеся ужесточения требований к микрофинансовым 
организациям и руководящим работникам микрофинансовых организаций. 

Думается, неплохим стимулом для ускоренного развития фондового рынка станет 
установление возможности выпуска негосударственных облигаций, подлежащих 
частному размещению.  

На проведенных пяти заседаниях рабочей группы было отмечено о недостаточной 
проработанности отдельных положений законопроекта. Однако многие предложения и 
замечания были сняты с учетом обещаний разработчика учесть их в других 
законопроектах в будущем. 

Следует отметить, экономический рост – это очень тонкая материя, 
предполагающая значительные, многотрудные и затяжные по времени усилия по 
формированию нормативно-правовой и законодательной базы. В этом плане можно было 
обратить внимание на квазигосударственный сектор экономики, где заложен 
значительный потенциал для экономического роста.  

Замечаний и предложений по концепции законопроекта от постоянных комитетов 
Сената не поступило. 

На основе доложенного прошу одобрить законопроект в первом чтении. 
Спасибо за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Еділ Құламқадырұлы.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Құртаев Әлімжан Сейітжанұлына беріледі.  
 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң жобасы 

Мемлекет басшысының «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: ic-қимыл кезеңі» атты Қазақстан 
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халқына Жолдауы мен Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның шеңберінде 
берілген тапсырмаларын, сондай-ақ Экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі 
кешенді жоспарда көзделген шараларды icкe асыруға бағытталған. 

Заң жобасында азаматтардың зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту немесе емделуге пайдалану үшін түзетулер көзделген. Сондай-ақ 
жоғары білімге қолжетімділікті кеңейту үшін мемлекеттік білім беру кредиті бойынша 
түзетулер енгізу ұсынылды. Түзетулер көпбалалы және аз қамтылған отбасылардан, толық 
емес отбасылардан және мүгедектер тәрбиеленетін отбасылардан шыққан балаларды 
қолдауды қамтамасыз ету мақсатында білім беру гранты бойынша квоталарды кеңейтуге 
мүмкіндік береді. 

Заң жобасын қабылдаудан келесі нәтижелер күтіледі: 
қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды 

күшейту; 
тұрғын үй, білім беру арқылы халықтың әлеуметтік-экономикалық өмір жағдайын 

жақсарту; 
қолайлы инвестициялық климат құру және өңдеу өнеркәсібіне шетелдік тікелей 

инвестициялар ағынын ынталандыру; 
жаңа технологияларды енгізу және кәсіпкерлік пен бәсекелестікті дамыту үшін 

қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған цифрлық қызметтерді дамыту; 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және азық-түлік бағаларының негізсіз 

өсуіне жол бермеу мақсатында көтерме сауда орталықтарын салу. 
Заң жобасын қабылдаудан ел экономикасының сапалы және тұрақты өcyi үшін оң 

әлеуметтік-экономикалық әсер күтілуде. 
Кұрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандардың негізінде сіздерден қаралып 

отырған заң жобасын қолдауды сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша 

шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық өсуді 

қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бірінші оқылымда мақұлдансын деген Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

Сөз депутат Сұлтанов Ерік Хамзаұлына беріледі. 
 
СҰЛТАНОВ Е.Х. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сенат 

отырысының күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарауға 
енгізуді сұраймын.  
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ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң жобасы бүгін екінші 
оқылымда қаралады. 

Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар. 
Рақмет. 

Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне ақпарат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

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

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

мәлім, Мемлекет басшысы биылғы Жолдауында кейбір заң нормаларының сапалы 
орындалмайтынын айтқан болатын және заңнамаға тиісті түзетулер енгізуді тапсырды. 
Бұл орайда «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпарат 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын 
қарауларыңызға ұсынамыз.  

Депутаттардың қатысуымен барлығы 18 жұмыс отырысы өткізілді. Біз ұсынып 
отырған заң жобасы екі негізгі міндетті көздейді. 

Бірінші – бақылау мен жауапкершілікті күшейту. Ол үшін әрбір мемлекеттік орган 
ақпаратқа қол жеткізу саласына жауапты арнайы бөлім ашады немесе жеке қызметкер 
тағайындайды. Сондай-ақ осы салаға жауапты уәкілетті органды анықтау және оның 
құзыретін айқындау қарастырылады.  

Мемлекет басшысының Жарлығына сәйкес мемлекеттік органдардың ашықтығын 
бағалау механизмі әзірленед, сол арқылы мемлекеттік органдар жариялаған ақпарат 
сапасына тікелей баға береді. Сондай-ақ азаматтық сектормен бірлесіп, атқарылған 
жұмыстарға жүйелі түрде талдау жүргізіледі, оның қорытындысы жыл сайын Мемлекет 
басшысына баяндалатын болады.  

Президентке жыл сайын ақпарат ұсыну Экономикалық әріптестік және даму 
ұйымының тарапынан да айтылған болатын. Бұл Жемқорлықпен күрес жөніндегі Стамбул 
жоспарының талаптарына да сай келеді.  

Қорытынды ақпарат уәкілетті органның ресми сайтына жарияланады және ол 
барлық азаматтар үшін қолжетімді болады.  

Екінші – заңның қолданыс аясын кеңейту.  
Мемлекеттік функцияларды орындайтын квази мемлекеттік сектор ұйымдары да 

ақпарат иелеріне жатады. Сондықтан бұл ұйымдарды ашық деректерді жариялауға 
міндеттеу ұсынылып отыр. Ол үшін:  

мемлекеттік функцияларды орындайтын ұйымдарға ақпаратпен бөлісу міндеті 
жүктеледі; 

барлық ақпарат «Ашық деректер» порталына жарияланады; 
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квазимемлекеттік ұйымдардың бірінші басшыларының «Ашық диалог» 
порталында жеке блогы болады. 

Негізгі мақсат – мемлекеттік органдар мен квази мемлекеттік сектордың қоғам 
үшін ашықтығын қамтамасыз ету. 

Аталған толықтырулар азаматтық қоғам өкілдерімен жан-жақты талқылаудан 
өткізілді. Сонымен қатар заң жобасында отандық бұқаралық ақпарат құралдардың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша бірқатар түзетулер бар. Атап айтқанда, 
мемлекеттік ақпарат саясатының бірыңғай жүйесін құру. Ол үшін салалық ведомство 
мемлекеттік ақпарат тапсырысының бірыңғай тәртібін айқындайды. Әзірленген тәртіп 
республикалық және өңірлік деңгейлерде бірдей қолданылатын болады.  

Заң жобасына енгізіліп отырған толықтырулар келесі мәселелерді реттеуге 
көмектеседі: 

мемлекеттік ақпарат саясатының бірыңғай жүйесін құру; 
мемлекеттік тапсырыстың тақырыптық бағыттарын бір жүйеге келтіру; 
мемлекеттік ақпарат тапсырысына республикалық және өңірлік бұқаралық ақпарат 

құралдарын тең дәрежеде қатыстыру;  
аймақтардағы бұқаралық ақпарат құралдарының кәсіби деңгейін арттыру; 
мемлекеттік ақпарат тапсырысы өнімдерінің сапасын көтеру.  
Мемлекеттік ақпарат саясатын қалыптастыруды республикалық және өңірлік 

комиссиялар реттейді. Аталған комиссиялардың мәртебесі заң жүзінде айқындалады және 
бекітіледі. Оның құрамына үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары және 
мемлекеттік орган өкілдері енгізілетін болады. Сондай-ақ заң жобасындағы өзгерістер 
мемлекеттік бюджеттің шығыс немесе кіріс бөлігіне ешқандай әсер етпейді.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұрғалиев Жеңіс Мирасұлына беріледі. 
 
НҰРҒАЛИЕВ Ж.М. Уважаемая Аида Галымовна! Сегодня данные, которые 

размещены на официальных интернет-ресурсах государственных органов, не актуальны 
или их просто невозможно найти простому гражданину. На практике представители 
власти не всегда стремятся предоставить информацию, касающуюся распределения 
государственных финансов, причин неисполнения бюджета, а также о количестве средств, 
выделяемых на здравоохранение, образование и социальное обеспечение в конкретных 
государственных учреждениях.  

Очень много мы слышим нареканий по поводу того, что нет информации в 
открытом доступе по расходованию бюджетных средств, особенно сейчас в условиях 
пандемии. Как этот вопрос решается в рамках законопроекта? 

 
БАЛАЕВА А.Ғ. Спасибо за вопрос. 
Этот вопрос часто поднимается представителями общественных организаций и 

журналистами, справедливо вызывает критику со стороны общественности.  
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Я хочу отметить, что на сегодняшний день открытые данные формируются, 
утверждаются, публикуются самостоятельно государственными органами.  

Отмеченные Вами недостатки имеют место быть. Вносимые нами поправки 
предполагают определить единый перечень открытых данных, утвердить его 
Правительством, после этого мы направим в государственные органы. Это во-первых.  

Во-вторых, в законопроекте поправки предполагают, как я отметила в своем 
докладе, создание отдельного отдела или определить ответственного сотрудника, который 
будет отвечать за вопросы доступа к информации. Это предполагает системную работу и 
конкретный, четкий контроль в этом направлении. 

В-третьих, тот доклад, который мы ежегодно формируем, предполагает 
постоянный анализ, что, в свою очередь, будет способствовать ответственности всех 
государственных органов, чтобы они соблюдали публикацию материалов по 
предлагаемому перечню, в том числе по бюджетам. То есть мы будем контролировать, 
соответственно, делать доклад на имя Главы государства.  

В случае неисполнения предусмотрены меры наказания тех ответственных 
сотрудников, которые отвечают за этот блок. 

Немаловажно, анализ именно публикаций будет способствовать тому, что мы 
будем контролировать, во-первых, соответствие текстов на государственном и русском 
языках, ответы государственных органов на конкретные вопросы населения, которые 
поступают к ним в блок или конкретные сайты. Все это будет способствовать 
налаживанию конструктивного диалога и решению проблемных вопросов населения. И ту 
критику, которую озвучивают неправительственные организации и журналисты… Я 
полагаю, эти меры будут способствовать тому, чтобы мы их решили.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Аида Ғалымқызы, рақмет сізге, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің мүшесі Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірлі әріптестер! Бүгінгі 

Сенат отырысында талқыланып отырған заң жобасы туралы Ақпарат және қоғамдық даму 
министрі Аида Балаева жан-жақты баяндап берді.  

Еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекеге қабілеттілігін дамыту, 
телерадио хабарларын тарату және ақпаратқа қол жеткізу саласындағы заңнаманы 
жетілдіру жөнінде Мемлекет басшысы өз Жолдауында айтқан болатын. 

Тұтастай алғанда, заң жобасында ақпарат саласындағы бірқатар мәселелер, 
құқықтық реттеу кеңінен қамтылған, қоғамның дамуына оң ықпалы болады деп санаймыз.  

Сонымен қатар заң жобасында еліміздің аумағында өндірілген сыраны 
жарнамалауға тыйым салуды алып тастау мәселесі де көзделген. Бұл норманы енгізу 
қосымша жарнама өнімдерін орналастыру мүмкіндігін кеңейту есебінен жарнама, сондай-
ақ телерадио арналары мен баспа басылымдарын өндіру және орналастыру жөніндегі 
қызметтерді дамытуға ықпал етуі күтілуде деген негіздеме берілген. Алайда осы мәселе 
бірқатар пікірталасқа айналды.  
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Саламатты өмір салты жөнінде үнемі айтып жүрміз. Осыған орай сенаторлар 
бұқаралық ақпарат құралдарында сыра тауар белгілерін жарнамалаудан бас тартуды 
ұсынып отыр. Бұл түзетулер қазақстандықтарды, соның ішінде балаларды мұндай 
өнімдерден қорғауға мүмкіндік береді деп санаймыз. 

Қаралып отырған заң жобасы Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің 
жұмыс тобының және комитеттің кеңейтілген отырыстарында жан-жақты талқыланды. 
Сонымен қатар талқылау барысында заң жобасының кейбір нормалары бойынша 
Сенаттың тұрақты комитеттерінен және депутаттарынан бірқатар ескертулер мен 
ұсыныстар келіп түсті. Барлық ескертулер мен ұсыныстар тиісті салыстырма кестеге 
енгізілді. 

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

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Айгүл Жарылқасынқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
Сөз депутат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі 
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Қаралып отырған заң жобасы ақпаратқа қол жетімділік және отандық бұқаралық ақпарат 
құралдарын қолдау мәселелерін тиімді шешуге бағытталып отыр. Енгізілетін жаңа 
нормалар бірыңғай мемлекеттік ақпараттық саясатты біріздендіреді.  

Мемлекеттік ақпараттық саясатты қалыптастыру мәселелері жөніндегі 
республикалық комиссияның және өңірлік комиссиялардың мәртебесі мен өкілеттіктерін 
заңнамалық тұрғыдан бекіту жалпы ортақ елдік идеологияға қызмет етіп, мемлекеттік 
саясаттың бірыңғай жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ өңірлік 
деңгейде сапалы контентті шығаруға және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарының 
дамуына ықпал етеді.  

Заң жобасы бұқаралық ақпарат құралдары, телерадио хабарларын тарату және 
құқық қолдану практикасымен ақпаратқа қол жетімділік мәселелерін реттейтін Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілерінің нормаларын сәйкестендіруге 
бағытталып отыр.  

Сонымен бірге әріптестерімнің бұқаралық ақпарат құралдарында сыра тауар 
белгілерін жарнамалаудан бас тарту жөніндегі ұсынысын негізді деп санаймын. 

Сондықтан мен заң жобасына бас комитет ұсынған өзгертулерді қолдаймын және 
әріптестерімнен оны қолдауды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет.  
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ТӨРАҒА. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Ендеше шешім 

қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпарат мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. Кестеге екі түзету енгізілген. Бас комитет 
бұл түзетулерді қабылдансын деген ұсыныс жасап отыр. 

Құрметті әріптестер, бас комитеттің ұсыныстарын қолдайсыздар ма? 
 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер 
қабылданды.  

Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

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

енгізген түзетулер Мәжіліске жіберіледі. 
Заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселелер бойынша 

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

қосылсын.  
Қажетті кворум бар, жұмысымызды жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе Қазақстан 

Республикасы Экологиялық кодексінің жобасын екінші оқылымда қараймыз. 
Сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту 

комитетінің мүшесі Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бүгінгі қарастырылып 

отырған Экологиялық кодекстің жаңа редакциясының жобасы Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) елдерінің озық тәжірибесін, сондай-ақ 
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қазақстандық жұртшылық пен бизнестің пікірлерін ескере отырып әзірленгенін атап өту 
керек.  

Кодекстің негізгі қағидасы — «ластаушы өзі төлейді және түзетеді». Аталған 
қағиданы іске асыру жер қойнауын пайдаланушылар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
қоршаған ортаға тигізетін әсерлерін төмендетуге және де жасыл технологияларды енгізуге 
ынталандыратын болады.  

Жалпы алғанда қаралып отырған Экологиялық кодекс қоршаған ортаны қорғауда 
оң нәтижелерге алып келеді деген сенімдеміз.  

Кодекс жобасын екінші оқылымға даярлау барысында Сенаттың тұрақты 
комитеттері тарапынан ескертпелер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Аграрлық мәселелер, табиғатты 
пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 
жобасын Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес 
қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әбдәлі Тоқбергенұлы. 
Құрметті әріптестер, кодекс жобасын бүгін жан-жақты талқыладық. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық.  
Жаңа редакциядағы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексін қабылдау 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Кодекс қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір 

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

Сөз сенатор Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң 

жобасына енгізіліп отырған түзетулер қолданыстағы заң актілерінің нормаларын 
Экологиялық кодекс жобасы нормаларына сәйкестендіру болып табылады. 

Заң жобасын екінші оқылымға даярлау барысында Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың үстіміздегі жылдың қараша айындағы жасыл екпелерді 
сақтау және ағаштар мен бұталарды заңсыз кескені, жойғаны немесе зақымдағаны үшін 
қолданыстағы заңнаманы қатайту және осы бағытта жеке және заңды тұлғалардың 
жауапкершілігін арттыру қажеттілігі туралы берген тапсырмаларын орындау мақсатында 
Қылмыстық кодекстің 340-бабына тиісті өзгертулер енгізіліп отыр.  
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Аталған түзетулер салыстырмалы кестеге салынған және де олар бойынша 
Үкіметтің оң қорытындысы бар. 

Сенаттың тұрақты комитеттері тарапынан басқа ескертулер мен ұсыныстар түскен 
жоқ. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандардың негізінде Аграрлық мәселелер, 
табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті сіздерге салыстырма 
кестені қарауды және де Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экология мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңның жобасын Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабы 5-тармағына сәйкес Мәжіліске қайтаруды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әбдәлі Тоқбергенұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бүгін талқыланды. Тағы да талқылаудың қажеті 

бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Ендеше «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

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

Кестеге бір түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетуді қабылдансын деген ұсыныс 
жасап отыр.  

Құрметті әріптестер, бас комитеттің ұсынысын қолдайсыздар ма? 
 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз.  
 
ТӨРАҒА. Онда заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген бір түзетуді 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасына Сенат енгізген түзету қабылданды.  
Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

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

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

енгізген түзету Мәжіліске жіберіледі. 
Құрметті әріптестер! Енді «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы кодексіне экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз.  

Сөз бас комитеттің мүшесі Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
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НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасының негізі мақсаты 

Экологиялық кодекстің жобасында көзделген қоршаған ортаны қорғау, табиғи 
ресурстарды тиімді пайдалану туралы міндеттемелерді орындамауға қатысты 
экологиялық құқық бұзушылықтары үшін әкімшілік жауаптылықты жетілдіру және 
қатаңдату болып табылады. 

Заң жобасын екінші оқылымға даярлау барысында Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың үстіміздегі жылдың қараша айындағы жасыл екпелерді 
сақтау және ағаштар мен бұталарды заңсыз кескені, жойғаны немесе зақымдағаны үшін 
қолданыстағы заңнаманы қатайту және осы бағытта жеке және заңды тұлғалардың 
жауапкершілігін арттыру қажеттілігі тұралы берген тапсырмаларын орындау мақсатында 
Әкімшілік кодекстің 381-1, 386 және 505-баптарына тиісті өзгертулер енгізіліп отыр.  

Аталған түзетулер салыстырмалы кестеге салынған және де олар бойынша 
Үкіметтің оң қорытындысы бар. 

Сенаттың тұрақты комитеттері тарапынан басқа ескертулер мен ұсыныстар түскен 
жоқ. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандардың негізінде Аграрлық мәселелер, 
табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті сіздерге салыстырма 
кестені қарауды және де Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған 
«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне экология 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңның жобасын 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы 5-тармағына сәйкес Мәжіліске 
қайтаруды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасын талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Ендеше «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 

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

Кестеге үш түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдансын деген 
ұсыныс жасап отыр. Бас комитеттің ұсыныстарын қолдайсыздар ма? 

 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз.  
 
ТӨРАҒА. Онда заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетулерді 

бас комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер 
қабылданды. 

Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

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

енгізген түзетулер Мәжіліске жіберіледі. 
Құрметті әріптестер, келесі мәселе – «Салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі.  
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Заң жобасының негізгі мақсаты 

қолданыстағы заң актілерінің нормаларын Экологиялық кодекс жобасына сәйкес 
келтіруге және осы кодексте енгізіліп отырған қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық 
тетіктерін іске асыруға бағытталып отыр. 

Заң жобасын екінші оқылымға даярлау барысында Сенаттың тұрақты комитеттері 
мен Сенат депутаттары тарапынан ескертпелер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ.  

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Аграрлық мәселелер, табиғатты 
пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына экология мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әбдәлі Тоқбергенұлы.  
Құрметті әріптестер, заң жобасын тағы да талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық.  
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін 
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басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық 
кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына экология 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысының жобасы сіздерде бар, сол 
қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды.  
Құрметті әріптестер! Біз бүгін Экологиялық кодекстің жаңа редакциясын және 

онымен қоса үш ілеспе заң жобасын қарадық. Олардың ел дамуындағы маңызы зор. 
Экологиялық кодекстің жаңа редакциясының жобасы Мемлекет басшысының 

тапсырмасымен қолға алынды. Бұл құжат Парламент қабырғасында жан-жақты 
талқыланды. Соның нәтижесінде бірқатар басымдықтарға ерекше мән берілді. Ең алдымен 
озық халықаралық тәжірибелерді ескере отырып, «ластаушы төлейді және түзейді» деген 
қағида енгізілді, яғни кәсіпорын экологияға келтірген зардабы үшін міндетті түрде 
өтемақы төлейтін болады. Ал қазір олар айыппұлдарын төлеп, әрі қарай табиғатты 
ластауын тоқтатпай келеді. 

Жаңа Экологиялық кодекс кәсіпорындарға қоршаған ортаны қорғау шараларын 
инвестициялауға жол ашады. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау шаралары үшін 
бюджет қаражатының кепілдендірілген көлемі белгіленеді. Ол бюджетке түсетін эмиссия 
үшін төленетін төлемнің 100 пайызынан кем болмауы тиіс. Сондай-ақ экологиялық 
заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік күшейтіледі. Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес ағаштарды заңсыз кескені үшін жауапкершілік қатаңдатылады.  

Сенаторлар тиісті нормаларды жан-жақты пысықтап, заң жобасына енгізді. Соған 
сәйкес ағаштарды кескені үшін салынатын әкімшілік айыппұл көлемі бес есеге 
көбейтіледі. Мұндай құқық бұзушылық қайталанған жағдайда немесе ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтардағы ағаштарды кескені үшін жеке тұлғаларға 150, шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне 450, ірі кәсіпорындарға 1500 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл 
салынады. 1500 айлық есептік көрсеткіш дегеніміз 4 миллион 375 мың теңге көлеміндегі 
айыппұл.  

Егер келтірілген шығын 100 айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, онда заң 
бұзушылар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Соған байланысты дүние-мүлкін 
тәркілей отырып, айыппұл салу немесе түзету және қоғамдық жұмыстарға тарту немесе 
қамауға алу жазалары қарастырылған. 

Заң күшіне енгеннен кейін өкілетті орган осы және басқа нормаларды түсіндіру 
жұмыстарын сапалы ұйымдастырып, олардың іске асырылуын қамтамасыз етуі қажет. 
Жалпы Экологиялық кодекс және оған ілеспе заң жобалары қоршаған ортаны қорғау 
ісінде елімізде жаңа кезеңді ашады деп сенеміз.  

Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Жұмыстарыңызға табыс 
тілейміз!  

Министрдің микрофонын қосыңыздар.  
 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Біріншіден, баршаңызға үлкен алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Себебі біз Сенат 
қабырғасында екі айдай бірге жұмыс істеп, құжатты егжей-тегжейлі қарастырдық, 
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талқыладық, өте маңызды пікірлер айтылды және жаңа өзіңіз айтқандай, тиісті өзгерістер 
де енгізілді. Бұл күрделі болса да аса маңызды құжат деп ойлаймын.  

Жаңа Экологиялық кодекс – бұл заманның талабы. Сондықтан біздің экологиялық 
ахуалды жақсартатынына мен кәміл сенемін. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Жұмыстарыңыз табысты болсын! Сау болыңыздар.  
Құрметті әріптестер, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің 
мүшесі Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі. 

 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Рассматриваемый 

законопроект разработан в целях законодательного обеспечения качественного и 
устойчивого развития экономики страны. 

Законопроект был одобрен в первом чтении.  
В ходе работы над законопроектом возникла необходимость внесения ряда 

изменений и дополнений уточняющего характера, а также исключения внутреннего 
противоречия и введения в действие норм законопроекта.  

Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу, которая состоит 
из пяти позиций.  

С учетом изложенного Комитет по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 29 Закона 
Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», 
вносит на рассмотрение заседания Сената и в соответствии с пунктом 5 статьи 
61 Конституции рекомендует направить в Мажилис Парламента изменения и дополнения 
в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления 
экономического роста». 

Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Еділ Құламқадырұлы.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Ендеше «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша салыстырма кестені 
қараймыз.  
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Кестеге бес түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдансын деген 
ұсыныс жасап отыр.  

Құрметті әріптестер, бас комитеттің ұсыныстарын қолдайсыздар ма? 
 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз.  
 
ТӨРАҒА. Онда заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетулерді 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер 
қабылданды.  

Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

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

енгізген түзетулер Мәжіліске жіберіледі. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қаралған заң жобасы ел экономикасының өсуін қалпына 

келтіруге және халықтың әл-ауқатын арттыруға арналған.  
Мемлекет басшысының тапсырмасымен азаматтардың өз зейнетақы жинағының 

бір бөлігін баспана алуға және емделуге жұмсауы үшін қолдану құқығы белгіленеді. 
Сондай-ақ кәсіпкерлерге өзі бірлесіп жұмыс істейтін тараптың жағдайын анықтауға және 
іс-әрекетінің тәуекелін азайтуға мүмкіндік беретін бизнес-серіктестердің тізілімін 
дайындау қарастырылған. Сонымен қатар «Бірыңғай терезе» қағидасы бойынша 
«Бизнеске арналған Үкімет» қызметін іске қосу көзделіп отыр. 

Заң жобасына сәйкес микроқаржы ұйымдарына және олардың басшылық 
лауазымдағы қызметкерлеріне қойылатын талаптар күшейтіледі. Бұл – қарыз алушыларды 
қорғауға және қаржы нарығының тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған басымдық. 

Осы заң жобасы арқылы білім гранттарына берілетін квоталар да қарастырылған. 
Бұл норма көпбалалы және толық емес, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп 
отырған отбасылардың балаларына жоғары білім алу мүмкіндігін кеңейтеді. 

Заң жобасын Сенат комитеттерінде қарау кезінде өзгерістер енгізу туралы 
ұсыныстар түсті. Ол ұсыныстарды Палата бүгін қолдады. Сондықтан олар Мәжіліске 
жіберіледі. Заң қабылданғаннан кейін ел игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. 

Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар.  
Министрдің микрофонын қосыңыздар.  
 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті сенаторлар! Законопроект 

затрагивает все стороны экономики, все стороны социальной жизни, поэтому является 
одним из самых ожидаемых законов. Мы благодарим за конструктивную работу и 
оказанную поддержку по законопроекту. Спасибо.  
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ТӨРАҒА. Рақмет. Жұмыстарыңыз табысты болсын! Сау болыңыздар.  
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды, енді депутаттық 

сауалдарға көшуге мүмкіндік бар. Депутаттық сауалдар бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті сенаторлар! Біз бүгін бірқатар өте маңызды заң жобаларын 

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

болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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