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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 14 мамыр 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары және отырысқа 

қатысушылар! Өздеріңізге белгілі, осы аптада елімізде төтенше жағдай режимі аяқталды. 
Соған байланысты Мемлекет басшысы дағдарыстан кейінгі дамудың басым бағыттарын 
анықтап берді. 

Жалпы, елімізде індетпен күрес жұмыстары жүйелі түрде жүргізілді.  
Президентіміздің тапсырмасымен дер кезінде қажетті шешімдер қабылданып, 

нақты шаралар жүзеге асырылды. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар өз 
міндеттерін тиісті деңгейде орындады. Соның арқасында елімізде вирустың жаппай 
таралуына жол берілмеді. 

Азаматтардың қабылданған шектеулерге түсіністікпен қарауы да Президент 
шешімдерінің нәтижелі болуына оң әсерін тигізді. 

Қазір жағдай айтарлықтай тұрақтанды, дегенмен дерттен әлі де болса толық 
арылған жоқпыз. Сондықтан бірқатар шектеулер қала береді. Соған орай сақтық 
шараларын ұстануымыз қажет. 

Коронавирус індеті көптеген салаға айтарлықтай зардабын тигізді. Соған 
байланысты елімізде Мемлекет басшысының бастамасымен дағдарысқа қарсы шаралар 
жүзеге асырылуда. Халыққа және бизнеске айтарлықтай қолдау көрсетілуде. 

Президент бұл бағыттағы жұмыстардың әрі қарай жалғаса беретінін айтты. 
Әсіресе, азаматтардың денсаулығын сақтауға, олардың табысын арттыруға, бизнесті 
қолдауға, білім және ғылым жүйесін жетілдіруге баса мән беріледі. 

Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссия Экономикалық өсімді қалпына 
келтіру жөніндегі мемлекеттік комиссия болып қайта құрылып, кешенді жоспар 
дайындалады. 

Сенат осының бәрін ескеріп, өз жұмысын тиімді ұйымдастыруы тиіс. Біз Елбасы 
саясатының сабақтастығын сақтай отырып, Президент ұсынған даму стратегиясын 
заңнамалық тұрғыда сапалы әрі уақытылы қамтамасыз етуіміз керек. 

Мемлекет басшысы 4 мамырда Сенатта сөйлеген сөзінде Палатаның ең басты 
міндеті – сапалы заңдар қабылдау екенін атап өтті. 

Осы бағытта бірлесіп, нәтижелі жұмыс істейміз деп сенемін. 
Ал енді құрметті әріптестер, Палата отырысының жұмысына көшейік.  
Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат. Қажетті 

кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын.  
Құрметті депутаттар! Күн тәртібінің жобасы сіздерде бар. Қолдайсыздар ма?  
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ОРНЫНАН. Қолдаймыз.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса, күн тәртібіне дауыс берейік. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, «дауыс 

бермегендер» – 1, «жақтағандар» – 45. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі алғашқы екі заң жобасы бейбіт 

жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібіне арналған «Қазақстан Республикасында 
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы. Сондықтан бірге қарау ұсынылады. 

Заң жобалары бірінші оқылымда мақұлданған. Бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Осы мәселелер бойынша отырысқа жаңадан тағайындалған Ақпарат және 

қоғамдық даму министрі Аида Ғалымқызы Балаева қатысып отыр. 
Аида Ғалымқызы, сізді Сенат атынан жауапты қызметіңізбен құттықтаймыз. 

Алдағы уақытта бірлесіп, нәтижелі жұмыс істейміз деп сенеміз. 
Сенат Регламентінде белгіленген тәртіп бойынша заң жобалары екінші оқылымда 

қаралғанда сөз бас комитеттің өкіліне беріледі. Сондықтан бұл мәселелер бойынша сөз 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі 
Сәрсенбай Құрманұлы Еңсегеновке беріледі. 

 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Рақмет. 
Құрметті Төраға, құрметті сенаторлар! Қазақстан Республикасы Парламентi 

Сенатының 2020 жылғы 30 сәуiр күнгi жалпы отырысында «Қазақстан Республикасында 
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы бiрiншi оқылымда мақұлданған болатын.  

Сенат қаулысымен Конституциялық заңнама, сот жүйесi және құқық қорғау 
органдары комитетiне заң жобасын екiншi оқылымға дайындау тапсырылды. Осыған 
байланысты жұмыс тобының бiрнеше отырысы өткiзiлдi. Оған Қазақстан Республикасы 
Парламентi Сенатының Заңнама, Редакциялық-баспа бөлiмдерiнiң басшылары мен 
қызметкерлерi қатысты.  

Заң жобасы жан-жақты қаралып, талқылаудан өттi.  
Заң жобасын әзiрлеушi мемлекеттiк орган – Қазақстан Республикасы Ақпарат 

және қоғамдық даму министрлiгiнің өкiлдерi шақырылып, олардың пiкiрлерi тыңдалды.  
Үстiмiздегi жылдың 11 мамырында комитеттiң кеңейтiлген отырысы өткiзiлдi.  
Бұл заң жобасы Қазақстан Республикасы Конституциясының 32-бабында 

бекiтiлген Қазақстан азаматтарының бейбiт әрi қарусыз жиналу, жиналыстар, митингілер 
мен демонстрациялар, шерулер өткiзуге және тосқауылдарға тұру құқығын жүзеге асыру 
кезiнде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеудi көздейдi.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 14 мамыр 

Стенографиялық есеп 3 

Ол үш тармаққа бiріктiрiлген 21 баптан тұрады. Заң жобасында қазіргі 
қолданыстағы 1995 жылғы 17 наурызда қабылданған «Қазақстан Республикасында бейбiт 
жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру мен 
өткiзу тәртiбi туралы» Заңның күшiн жою қарастырылған.  

Заң жобасы Қазақстан Республикасы Президентi Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
2019 жылғы 2 қыркүйек күнi «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуiнiң негiзi» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдауындағы митингтер 
туралы заңнаманы жетiлдiру жөнiндегi тапсырмасының аясында дайындалған.  

Заң жобасының қолданыстағы заңмен салыстырғандағы ерекшелiгi және 
жаңашылдығы туралы бiрiншi оқылымда толық баяндалды. Сол себептен оған қайтадан 
тоқталудың қажетi жоқ шығар деп есептеймін.  

Құрметтi сенаторлар, сiздерді заң жобасын екiншi оқылымға дайындау кезiнде 
оны жетiлдiруге байланысты туындаған ұсыныстармен таныстыруға рұқсат етiңiздер.  

Бас комитет Сенаттың Заңнама, Редакциялық-баспа бөлiмдерiмен бiрлесе отырып, 
заң жобасының жекелеген баптарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу қажет деген 
тоқтамға келдi.  

Комитет заң жобасындағы алты бапқа байланысты он алты ұсынысты орынды деп 
санап, оларды салыстырмалы кестеге енгiзiп, сiздердiң назарларыңызға ұсынып отыр.  

Ұсыныстардың бiр тобы заң жобасының 5-бабы 2-тармағындағы бейбiт 
жиналысты ұйымдастырушының мiндеттерi мен осы баптың 3-тармағындағы бейбiт 
жиналысты өткiзу кезiнде тыйым салу негiздерiн қамтитын, сонымен бірге 6-баптың  
3-тармағындағы бейбiт жиналысқа қатысушының әрекетiне тыйым салу туралы 
тармақтарға қатысты.  

Заң жобасында бейбiт жиналысқа қатысушылардан өз бетiн бүркемеудi, оның 
iшiнде бет әлпетiн тануға кедергi келтiретiн киiм-кешектi және өзге де заттарды 
пайдаланбауды талап ету – ұйымдастырушыға мiндет қылып жүктелген.  

Сол сияқты бейбiт жиналысты өткiзу кезiнде ұйымдастырушыға бет әлпетiн 
тануға кедергi келтiретiн киiм-кешектi және өзге де заттарды пайдалануға тыйым 
салынған. Комитет ұйымдастырушыға мiндеттелiп отырған бұл нормаларды алып 
тастауды ұсынады, себебi кей жағдайда бейбiт жиналысқа қатысушылардың денсаулығын 
сақтауға байланысты жеке қорғаныш құралдарын пайдалану қажеттiлiгi туындауы 
мүмкiн. Бұндай жағдай орын алған кезде заң жобасының жоғарыда аталған нормалары 
азаматтардың құқығын шектейдi.  

Осындай негiзбен заң жобасындағы бейбiт жиналысқа қатысушылардың 
денсаулығын сақтауға бағытталған жеке қорғаныш құралдарын пайдалануға мүмкiндiк 
беретiн толықтыру ұсынылып отыр.  

Заң жобасын талқылау барысында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және 
өткiзу үшiн арнайы орындарды белгiлеу және оның санына қатысты сұрақтар туындады. 
Ол қоғамда да кеңiнен талқыға түскен.  

Мәселенi қарап, комитет астананың, республикалық маңызы бар және облыс 
орталықтары болып есептелетiн қалалар мен олардың құрамына кiретiн аудандарда 
арнайы орындар мiндеттi түрде орталықта орналасуы және олардың саны үшеуден кем 
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болмауы тиiс деген шешiмге тоқтады. Бұл жиналыстар, митингiлер, тосқауыл қоюға 
қатысушылардың «көрiну мен естiлу» және оларды өткiзу мүмкiндiгiн арттырады. 

Аталған ұсыныс заң жобасының осы мәселенi реттейтiн 9-бабының 2-тармағына 
қосымша екiншi бөлiк ретiнде енгiзiлген. 

Сонымен бірге заң жобасының бейбiт жиналыстар өткiзуден бас тарту негiздерiн 
айқындайтын 14-баптың 1-тармағындағы 10-тармақшасын алып тастау ұсынылады. Бiздiң 
ойымызша бейбiт жиналыстар өткiзу кезiнде тiршiлiктi қамтамасыз етуге байланысты 
мәселелер арнайы орындарды белгiлеген кезде қаралып, ескерiлуi тиіс.  

Бейбiт жиналыстарды тоқтату негiздерi мен тәртiбi заң жобасының 18-бабында 
көзделген. Осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес бейбiт жиналыстарға 
қатысушылардың күш қолдану әрекеттерiн жасауы, сондай-ақ бейбiт жиналыстарды 
ұйымдастырушының бейбiт жиналысты ұйымдастыру және өткiзу тәртiбiне қатысты осы 
заңның талаптарын бұзуы бейбiт жиналысты тоқтатуға негiз болады.  

Бұл қоғамдық тәртiп, денсаулық сақтау, басқа адамдардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауға бағытталған маңызды норма, оның заңда орын алуы жөн. 

Дегенмен қатысушы немесе қатысушылар тарапынан заңның бұзылуы жойылған 
жағдайда бейбiт жиналыстарды жалғастыруға мүмкiндiк беру керек деген ойдамыз. 
Сондықтан жоғарыда аталған норманы алып тастау және 18-бапты жаңа 4-тармақпен 
толықтыру жөнінде ұсыныс дайындалды.  

Сонымен бiрге «Құқықтық актiлер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
талаптарын ескере отырып, кейбiр мағынасы жағынан жақын тармақшалар бiрiктiрiлдi.  

Құрметтi сенаторлар, заң жобасы Қазақстан Республикасы Парламентi 
Мәжiлiciнде қаралу кезiнде Сенат тарапынан отызға жуық ұсыныс жолданған едi. 
Олардың жартысына жуығы қабылданғанын қаперлеріңізге саламын.  

Қазақстанның мемлекеттiк тiлi – қазақ тiлiндегi мәтiнінде қателiктер анықталды. 
Заң жобасын екiншi оқылымға дайындау барысында олар Сенат Регламентiнiң 45-бабына 
сәйкес түзетiлдi. 

Заң жобаларын дайындауда мемлекеттiк тiлдiң тазалығы мен сапасына қатысты 
сындар аз айтылып жүрген жоқ.  

Ақпарат және қоғамдық даму министрлiгi дайындаған осы заңның бастапқы 
жобасына ғылыми-лингвистикалық сараптама жүргiзу барысында 422 қате анықталған. 
Бұған жәй үйреншiктi жағдай деп қарауға, көңiл аудармай кетуге болмайды деген 
ойдамын. 

Құрметтi сенаторлар, Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитеті «Қазақстан Республикасы Парламентiнiң комитеттері мен 
комиссиялары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабының 1), 
7) тармақшаларының негізінде «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды 
ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына 
өзгерістер мен толықтыруларды Сенат отырысының қарауына енгізе отырып, Қазақстан 
Республикасы Конституциясы 61-бабының 5-тармағына сәйкес оларды Парламент 
Мәжілісіне жіберуді ұсынады. 

Ілеспе заң жобасына тоқталатын болсақ. «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру 
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және өткізу тәртібі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 2020 жылғы 30 сәуірдегі Сенат отырысында 
қаралып, бiрiншi оқылымда мақұлданды.  

Заң жобасының мақсаты – қолданыстағы заңнамалық актілерді «Қазақстан 
Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» 
Қазақстан Республикасы Заң жобасының нормаларына сәйкес келтіру болып табылады. 

Бұл ретте Қазақстан Республикасының Экология, Қылмыстық, Әкiмшiлiк құқық 
бұзушылық туралы кодекстерiне және сегiз заңға өзгерicтер мен толықтырулар енгiзiлген.  

Сенаттың тұрақты комитеттерінің заң жобасы бойынша ескертулері мен 
ұсыныстары жоқ. 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті 
«Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабының 1), 7) тармақшаларын басшылыққа ала 
отырып, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын Сенат отырысының қарауына енгізеді және Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенаты Регламентінің 42-тармағына сәйкес Парламент Мәжілісіне жіберуді ұсынады. 

Заң жобалары бойынша баяндамалар аяқталды. 
Қолдау бiлдiрулерiңiздi сұраймын.  
Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сәрсенбай Құрманұлы.  
Заң жобалары бірінші оқылымда қаралғанда жан-жақты талқыланған. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма, әріптестер?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобалары бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық.  
Бірінші «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және 

өткізу тәртібі туралы» Заң жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 
Кестеге 16 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдансын деген 

ұсыныс жасап отыр. 
Бас комитеттің ұсынысымен келісесіздер ме? 
 
ОРНЫНАН. Келісеміз.  
 
ТӨРАҒА. Онда «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру 

және өткізу тәртібі туралы» Заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 
түзетулерді бас комитеттің ұсынысымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, «дауыс 
бермегендер» – 1, «жақтағандар» – 45. Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер 
қабылданды. 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 
«жақтағандар» – 45. Мәжіліс мақұлдаған баптар қабылданды.  

Сенат енгізген түзетулерді Мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Шешім қабылданды. Сенат енгізген түзетулер Мәжіліске жіберіледі.  

Құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Заң жобасы бойынша 
шешім қабылдауымыз керек.  

Сенат Регламентінің 42-тармағына сәйкес негізгі заң жобасы бойынша Мәжіліске 
өзгерістер мен толықтырулар жіберілсе, сонымен бірге ілеспе заң жобасы да жіберіледі. 
Сондықтан бас комитет ілеспе заң жобасын Мәжіліске жіберілсін деген ұсыныс жасап 
отыр. 

Алдымен Мәжіліс мақұлдаған баптарды дауысқа қоюымыз керек. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Шешім қабылданды. Мәжіліс мақұлдаған баптар қабылданды. 

Енді бас комитеттің ілеспе заң жобасы Мәжіліске жіберілсін деген ұсынысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Шешім қабылданды. Заң жобасы Мәжіліске жолданады. 

Құрметті әріптестер, бұл заң жобалары еліміздің дамуына оң әсерін тигізетіні 
сөзсіз. Сондай-ақ аталған жоба саяси үдерістерді одан әрі дамыту, адам құқықтарын 
қамтамасыз ету және демократия жолында жасалған нақты қадам деп айтуымызға толық 
негіз бар. Сондықтан аталған заң жобасы ел игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. 

Аида Ғалымқызы, рақмет сізге. Сау болыңыз. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне төтенше жағдай мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Осы заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Ұлттық экономика министрі 
Руслан Ерболатұлы Дәленовке беріледі. 

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

қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне төтенше 
жағдай мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Заң жобасы ұсынылып отыр. 
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Заң жобасы «Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі 
шаралар туралы» Мемлекет басшысының Жарлығын орындау мақсатында әзірленді. 

Заң жобасының мақсаты әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету 
үшін төтенше жағдай кезеңінде жедел шаралар қабылдау мүмкіндігі болып табылады. 

Заң жобасында төтенше жағдай кезеңінде мемлекеттік басқарудың жұмыс істеу 
механизмі белгіленеді. Ол үшін «Төтенше жағдай туралы» және «Құқықтық актілер 
туралы» заңдарға түзетулер енгізіледі. Атап айтқанда, «Төтенше жағдай туралы» Заң 
төтенше жағдай кезеңінде заңнаманың жекелеген салаларының қолданылу 
ерекшеліктерімен толықтырылады. 

Заң жобасында оларға 14 сала жатқызылады, олар: 
салықтық, бюджеттік, кедендік, банктік, еңбек, монополияға қарсы заңнама; 
денсаулық, мемлекеттік сатып алу, валюталық реттеу туралы заңнама; 
әлеуметтік қорғау, мемлекеттік мүлік, мемлекеттік бақылау және қадағалау 

саласында; 
сондай-ақ елдің халықаралық міндеттемелерін іске асыру. 
Төтенше жағдай кезеңінде қабылданған құқықтық актілер, жалпы алғанда, ол 

аяқталғанға дейін қолданылатын болады. 
Олардың қатарына өзге қолданылу мерзімі белгіленген актілер кірмейді. 
«Төтенше жағдай туралы» Заңда белгіленген жағдайда және тәртіппен 

нормативтік құқықтық актінің немесе оның жекелеген нормаларының қолданылуын 
тоқтата тұру бойынша «Құқықтық актілер туралы» Заңға түзету енгізіледі. 

Жалпы алғанда, аталған түзетулер төтенше жағдай кезеңінде  
әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған. 

Заң жобасын қабылдау бюджеттен қосымша қаржылық шығындарды талап 
етпейді және теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқпайды. 

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Әріптестер, Руслан Ерболатұлына сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Сұлтанов 

Ерік Хамзаұлына беріледі.  
 
СҰЛТАНОВ Е.Х. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, рақмет.  
Құрметті Руслан Ерболатұлы! Заң жобасының 2-бабына сәйкес осы заң алғашқы 

ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 
2020 жылғы 15 наурыздан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.  

Осыған байланысты сұрақ: бұл норма қолданыстағы заңнамаға қайшы келмей ме 
және екіжақты түсінік бермей ме? Рақмет.  

 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Сұрағыңызға рақмет.  
«Құқықтық актілер туралы» Заңға сәйкес құқықтық актінің күші бұрын туындаған 

қатынастарға да қолданылуы мүмкін. Бұл нормативтік құқықтың өзінде қарастырылуы 
қажет.  
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Осы заң жобасында кері күш туралы норма көзделген, сондықтан қайшылықтар 
болмайды. Бұл заңнамаға сәйкес келеді.  

Екіжақты түсінік бойынша. Құқықтық қатынастарға қолданылу мерзімі – 
2020 жылғы 15 наурыз. Төтенше жағдай туралы шешім де 15 наурызда қабылданды және 
жарияланды. Олар бір-біріне сәйкес келеді. Сондықтан екіжақты түсіндірме болмайды.  

Жалпы бұл төтенше жағдай кезінде әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз ету үшін қажетті жедел шараларды қабылдауға мүмкіндік береді. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Жақсы.  
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу.  
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо.  
Уважаемый Руслан Ерболатович, на сегодняшний день наш Президент в стране 

отменил чрезвычайное положение, оставив положение карантина. К нам обращаются 
многие избиратели, простые жители с вопросом: в чем разница, что изменится? Не могли 
бы Вы очень четко все это объяснить? Спасибо.  

 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Спасибо за вопрос.  
Я думаю, уполномоченные органы дадут развернутый ответ на данный вопрос, 

поскольку вопрос регулируется другими уполномоченными органами. Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Келесі сөз депутат Еңсегенов Сәрсенбай Құрманұлына беріледі.  
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Рақмет.  
Құрметті Руслан Ерболатұлы! Аталған заңның өзектілігі және қажеттілігі 

ешқандай күмән тудырмайды. Комитет отырысында бұл заңға жан-жақты қолдау 
білдірілді.  

Менің бір ғана сұрағым бар. Бұл Мәжілісте де әңгіме болған, қазіргі кезде 
осындай жағдайға байланысты азаматтардың жекелеген құжаттарының мерзімі өтуіне 
қатысты көптеген мәселе туындап отыр. Оны Үкімет, министрліктер барынша шешуде.  

Бір ғана мысал, Қазақстан бойынша жүргізуші куәліктерінің мерзімі өткен 
150 мыңнан астам адам осындай жағдайға душар болған.  

Сіздің ойыңызша, болашақта осы заңды жетілдіру мақсатында жаңағыдай 
қалыптасқан жағдайларды заңнамалық тұрғыдан реттеудің қажеттілігі бар деп есептейсіз 
бе? Оны енгізген дұрыс шығар деген менің ойым бар, сіздің пікіріңізді білгім келеді. 
Рақмет. 

 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Сұрағыңызға рақмет.  
Болашақта қайшылықтар болмайды, өйткені Үкіметтің құзыреті бар. Жекелеген 

құжаттамалар мерзімі бойынша Үкіметтің қаулысы шығарылды, ол мәселе шешілді. 
Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Жақсы.  
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Басқа сұрақтар жоқ. Руслан Ерболатұлы, рақмет сізге. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің хатшысы Төлеубек Төлеуұлы Мұқашевқа беріледі. 
 
МҰҚАШЕВ Т.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Заң 

жобасы төтенше жағдай кезінде азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 
Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын қорғау үшін жедел шаралар 
қабылдау мақсатында әзірленген. 

 Заң жобасы арқылы «Төтенше жағдай туралы» және «Құқықтық актілер туралы» 
Қазақстан Республикасының заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі, олар 
туралы әзірлеуші егжей-тегжейлі баяндады. 

Төтенше жағдай енгізілген кезде және осыған байланысты кейінге қалдыруға 
болмайтын іс-әрекеттерді талап ететін дағдарыстық жағдай кезінде туындаған мәселелерді 
іс жүзінде мемлекет қызметінің барлық саласында тез шешу қажет екенін бәрі түсінеді. 
Осыған байланысты заң жобасы мен заңнамада көзделген жекелеген қоғамдық 
қатынастарды реттеудің өзге де тәртібін белгілеу ұсынылады. 

Заң жобасын іске асыру дағдарысқа қарсы тиімді саясат арқылы барлық 
мемлекеттік жүйенің беріктігі мен әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын, сондай-ақ 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Аталғанды ескере отырып, осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Төлеубек Төлеуұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 2020 жылғы оқиғалар жаңа 

тұмау вирусының пайда болуымен және оның бүкіл әлем бойынша таралуымен астасып 
кетті. Көптеген мемлекеттер, оның ішінде Қазақстан төтенше жағдайды енгізуге мәжбүр 
болды. Өйткені пандемия жаһандық сипат алып, биологиялық қауіпке айналды.  

Төтенше жағдай режимін қолданудың қалыптасқан әлемдік тәжірибесі бүгін де 
мемлекеттерге туындаған проблемаларды шешу үшін тиімді әдістерді іздестіруді талап 
етеді.  

Қазақстан өз кезегінде осы жағдайды реттеуде, оның ішінде нормативтік 
құқықтық базаны жетілдіру бойынша мақсатты саясат жүргізуде. Ұсынылған заң жобасы 
арқылы төтенше жағдай кезеңінде маңызды әлеуметтік экономикалық мәні бар мемлекет 
қызметінің жекелеген салаларын реттеу ерекшеліктері енгізіледі.  

Осыған байланысты салықтық жеңілдіктер, мемлекеттік сатып алуды жеделдетіп 
өткізу, әлеуметтік қамсыздандыру, валюталық реттеу және басқа да маңызды мәселелерге 
қатысты жедел және шұғыл шаралар қабылдау қажеттігі туындады. Сондықтан заң 
жобасында төтенше жағдай кезеңінде заңнамада көзделген жекелеген қоғамдық 
қатынастарды реттеудің өзге тәртібін белгілеу ұсынылады.  
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Әлемнің көптеген елдерінде төтенше жағдай туралы салалық заңдарда немесе 
Конституцияда билік институттарының елді төтенше жағдайдан шығару мақсатында 
заңнаманың жекелеген ережелерін шектеу, тоқтата тұру жөніндегі іс-әрекеттеріне жол 
берілетінін атап өткім келеді.  

Қабылданатын шаралар мемлекеттің тұрақтылығы мен ұлттық, оның ішінде 
экономикалық қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз ететініне сенімдімін.  

Құрметті әріптестер, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұржан Нұрланбекұлы.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ, талқылау аяқталды. Енді шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне төтенше жағдай 

мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Заң жобасын қабылдау жөніндегі бас 
комитеттің ұсынысын және осы мәселе бойынша Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Заң қабылданды. 

Құрметті әріптестер! Биыл ел тарихында алғаш рет төтенше жағдай режимінде 
өмір сүруге мәжбүр болдық. Осындай күрделі кезеңде жедел шешімдер қабылдау 
керектігіне көзіміз жетті. 

Осы ретте қабылданып отырған заңның маңызы зор. Ол төтенше жағдай кезіндегі 
мемлекеттік басқару тетіктерін нақтылайды. Қажет болған жағдайда халықтың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шұғыл шараларды қабылдауға мүмкіндік береді. 
Сондықтан заңның ел дамуына оң әсері болады деп сенеміз.  

Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бірінші 
оқылымда қаралады. 

Баяндама жасау үшін сөз Ұлттық экономика министрі Руслан Ерболатұлы 
Дәленовке беріледі. 

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

назарларыңызға кейбір заңнамалық актілерге жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы ұсынылып 
отыр. 

Заң жобасында мыналар ұсынылады: 
уәкілетті органға жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы 

мемлекеттік бақылау құзыретін беру көзделеді;  
жұмылдыру дайындығы саласындағы бұзушылықтар үшін әкімшілік және 

қылмыстық жауапкершілік қолданылатын жағдайлар анықталады; 
кейбір мемлекеттік органдардың функциялары нақтыланады; 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 14 мамыр 

Стенографиялық есеп 11 

жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органға сақтандыру қорын құру 
және сақтау саласындағы қызметті үйлестіру құзыреті беріледі. 

Бұл – қару-жарақ пен әскери техника бұйымдарына, аса маңызды азаматтық 
өнімге техникалық құжаттаманың, сондай-ақ қауіптілігі жоғары объектілерге, халықтың 
тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету жүйелеріне және ұлттық игілік болып табылатын 
объектілерге жобалық құжаттаманың сақтандыру қоры. 

Мемлекеттік материалдық резервті жетілдіру бойынша жаңа тәсілдер енгізілуде: 
Денсаулық сақтау министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымы мемлекеттік 

материалдық резервке жеткізу кезінде және оларды сақтау кезеңінде тауарлардың сапасын 
бақылауды жүзеге асыратын болады; 

мемлекеттік материалдық резервтің тауарларын кәдеге жарату бойынша құзыреті 
енгізіледі; 

материалдық құндылықтарды жаңартуды сақтау пункттері жүзеге асыратын 
болады; 

материалдық құндылықтар басқа мемлекеттік органдардың балансына тегін 
беріледі; 

жұмылдыру резервінің медициналық мақсаттағы дәрілік заттары мен бұйымдарын 
жеткізу, сақтау және жаңарту функцияларының орындалуы денсаулық сақтау 
саласындағы уәкілетті органның және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемінде қызмет ететін бірыңғай дистрибьюторға жүктеледі.  

Заң жобасы жұмылдыру дайындығы мен мемлекеттік материалдық резерв 
жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталған.  

Қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Әріптестер, Руслан Ерболатұлына сұрақтарыңыз бар ма? Сөз сенатор 

Нөкетаеваға беріледі. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Уважаемый Руслан Ерболатович, я полностью поддерживаю проект закона, 

вместе с тем у меня два вопроса. 
Первый вопрос. Как должны действовать военнослужащие-женщины при 

объявлении мобилизации, например, имеющие детей в возрасте до 16 лет, а также 
многодетные? 

Второй вопрос. Кому будет предоставляться отсрочка от призыва на военную 
службу по мобилизации? Спасибо. 

 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Спасибо за вопросы. 
В настоящее время в реализацию законопроекта предполагается издание одного 

приказа и шести постановлений, в рамках которых будут выработаны меры по вопросам 
военнослужащих и военнообязанных женского пола, в том числе тех, кто обязан в данном 
случае в связи с материнством находиться дома и так далее.  
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Вопросы призыва также будут отражены в этих постановлениях. Мы эти вопросы 
отрегулируем. Спасибо. 

  
ТӨРАҒА. Сөз Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі.  
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет, құрметті Төраға.  
Құрметті Руслан Ерболатұлы, менің сізге екі сұрағым бар. 
Бірінші. Елімізде мемлекеттік органдардың және ұйымдардың сақтандыру қорын 

құру үшін құжаттаманы ұсыну және оның қызмет ету тәртібі Үкіметтің 2008 жылғы 
22 қыркүйектегі құпия қаулысымен бекітілді.  

Аса қауіпті объектілерге, халықтың тіршілігін қамтамасыз ету жүйелеріне 
жобалау-сметалық құжаттаманы Микрография ғылыми-зерттеу институтына міндетті 
тапсыру жөніндегі регламенті қаншалықты заңға сәйкес келеді және мемлекеттік 
сараптамамен өзара байланысы қалай реттелген?  

Екінші. Осы кәсіпорынның материалдық-техникалық базасын нығайту мен 
қызметкерлердің жалақысын көтеру мәселесі қарастырыла ма? Рақмет.  

 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Сұрақтарыңызға рақмет.  
Жұмылдыру жөніндегі заңға сәйкес Үкімет Сақтандыру қорын құру тәртібін 

белгілейді. Үкімет қаулысымен осы регламент, осы тәртіп белгіленді. Тәртіппен 
институтқа жобалық-сметалық құжаттарды тапсыру қажеттілігі анықталған. Сондықтан 
құзырет бар, тәртіп бар, регламент бар. Олар заңға сәйкес келеді.  

Институт пен сараптама беретін ұйымдар арасындағы қарым-қатынастарға 
келетін болсақ, қазіргі таңда тапсырыс берушілердің өздері ғана институтқа осы  
жобалық-сметалық құжаттарды тапсырады, бірақ сараптама беретін ұйымдар бұл 
құжаттарды институтқа тапсырмайды. Сіз дұрыс айтасыз, ол көзделмеген. Оны жасау 
керек, регламентін өзгерту қажет. Бұл мәселені біз одан әрі пысықтаймыз.  

Жалақы бойынша. Шынында да, институтта жұмыс өте қиын. Бұл –  құпияларды 
сақтау, ақпаратты өңдеу және тағы басқалары. Менің ойымша, жалақы сәйкес болу қажет.  

Қазіргі таңда қосымша ақы көзделген. Бұл базалық жалақының 25-50 пайызы. 
Бірақ ол тұрақты емес, қаржылық үнемдеу болған кезде төленеді. Енді біз тұрақты 
қосымша ақы белгілеу мәселесін пысықтаймыз. Бұл мәселені біз осы жылдың ішінде 
шешеміз.  

Материалдық жабдықтау бойынша мәселені де шешеміз. Келесі жылға арналған 
бюджетте қосымша қаражат қарастырамыз. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Руслан Ерболатұлы, рақмет сізге, орныңызға отыруға болады.  
Құрметті әріптестер, қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық 

қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Талғат Амангелдіұлы 
Мұсабаевқа беріледі.  

 
МҰСАБАЕВ Т.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып 

отырған заң жобасы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйелерін, сондай-ақ 
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мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру, сақтау және пайдалану бөлігінде 
азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін жетілдіруге бағытталған. 

Заң жобасының негізгі міндеті Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органдары мен ұйымдарының жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру, сондай-ақ 
мемлекеттік материалдық резерв саласындағы қызметінің тиімділігін арттыру. 

Бұл туралы министр егжей-тегжейлі баяндады. 
Заң жобасы өте маңызды, өйткені оны қабылдау адамдардың жұмылдыру 

дайындығы саласындағы міндеттерін орындамағаны үшін жауапкершілігін арттыруға, 
жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жөніндегі іс-шаралардың ұйымдастырылуына 
және өткізілуіне тұрақты бақылау орнатуға, сондай-ақ мемлекеттік материалдық 
резервтегі материалдық ресурстар қорын сақтауға және уақытылы жаңартуға мүмкіндік 
береді. 

Құрметті әріптестер, Сенаттың тұрақты комитеттері заң жобасын 
тұжырымдамалық қолдады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, бас комитет оны 
бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Талғат Амангелдіұлы. 
Әріптестер, заң жобасын талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Қожамжаров Қайрат Пернешұлына беріледі. 
 
ҚОЖАМЖАРОВ Қ.П. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Еліміздің тәуелсіздігінің ең маңызды кепілінің бірі – әскери қауіпсіздік. 
Мемлекет тарапынан төтенше шараларды қабылдауды талап ететін қиын қыстау 

кезеңінің бірі – соғыс уақыты. 
Мемлекет басшысы бекіткен Әскери доктринаға сәйкес бейбіт өмірден соғыс 

жағдайына уақытылы және сапалы өту үшін жауапты мемлекеттік органдар мен 
жұмылдыру жүйесіне қатысты барша субъектілердің жұмыс жүргізуіне құқықтық негіз 
қалыптастыру қажет. 

Бүгінгі заң жобасы аталған мақсатта қабылданып отыр, яғни:  
жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті органның бақылау құзыретін 

айқындау; 
соғыс жағдайында тапсырыстарды орындамағаны үшін қылмыстық 

жауапкершілікті енгізу; 
қолданыстағы Кәсіпкерлік кодексінің қолданылмау негіздері мен шарттары; 
мемлекеттік материалдық резерв жүйесін, соның ішінде азық-түлік және  

дәрі-дәрмек қорларын жетілдірудің жаңа тетіктерін белгілеу және басқалары. 
Менің әріптестерім ұсыныстағы нормаларға жан-жақты сипаттама беріп өтті. 
Құрметті әріптестер, осыған орай заң жобасын қолдауға шақырамын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Бектұрғанов Серік Шыңғысұлына беріледі.  
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БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 
Поддерживая рассматриваемый законопроект в первом чтении, хотел бы обратить 
внимание на одну проблему, которая выявилась при его обсуждении. 

В проекте закона предполагается передача Министерству здравоохранения 
компетенции по поставке, хранению, освежению и разбронированию лекарственных 
средств и медицинских изделий мобилизационного резерва. Это очень правильная и 
своевременная мера. 

Вместе с тем на сегодняшний день в системе государственного мобилизационного 
резерва имеются проблемы, которые не решались в течение длительного периода. 

Во-первых, базы специального медицинского снабжения, находящиеся на балансе 
местных исполнительных органов, в основном построены 50 лет назад и не отвечают 
требованиям организации хранения любых материальных ценностей, тем более 
лекарственных препаратов и медицинских изделий. При этом износ зданий составляет от 
20 до 60 процентов. 

Более того, в Северо-Казахстанской области один из складов расположен в здании 
1918 года постройки, в Актюбинской области – 1947 года постройки, в Акмолинской 
области – в приспособленном здании 1956 года постройки, в городе Алматы – 1957 года 
постройки. 

Во-вторых, значительная часть мобилизационного резерва системы 
здравоохранения заложена в 60–70-х годах прошлого столетия, а необходимое и 
регулярное обновление лекарственных препаратов и медицинских изделий не 
проводилось. 

По нашим данным, финансирование закладки материальных ценностей системы 
здравоохранения и их освежения за счет средств республиканского бюджета фактически 
прекратилось с 2005 года. 

При этом во исполнение статьи 12-1 Закона «О гражданской защите» ни Комитет 
по государственным материальным резервам, ни уполномоченный орган в сфере 
государственного резерва не инициировали принятие нормативных правовых актов, 
регламентирующих механизм обновления материальных ценностей мобилизационного 
резерва. А без этого невозможно полноценно обеспечить своевременную замену 
материальных ценностей государственного резерва. 

В связи с этим эта работа проводилась периодически, по инициативе 
руководителей управлений здравоохранения регионов. На свое усмотрение и на свой 
страх и риск. А в последние годы и этот процесс полностью остановился в связи с 
централизованным закупом лекарств через «СК–Фармация». 

Одной из причин отсутствия должного порядка в этой работе могло стать и то, 
что с 1992 года система государственного материального резерва преобразовывалась 
10 раз, то в самостоятельный орган, то с передачей из одного министерства в другое. К 
примеру, перейдя в 2014 году из Министерства по чрезвычайным ситуациям в 
Министерство национальной экономики, Комитет по государственным материальным 
резервам в 2016 году был передан Министерству оборонной и аэрокосмической 
промышленности. А с 2019 года был опять возвращен в состав Министерства 
национальной экономики. 
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Мы понимаем, что в такие периоды государственный орган как минимум полгода 
не может эффективно и с полной отдачей выполнять свои функции, пока не утвердят 
штаты и все необходимые нормативные правовые акты.  

Также об отсутствии должного контроля в этой работе говорят следующие факты. 
В октябре 2015 года вышло постановление Правительства Республики Казахстан 

«О разбронировании материальных ценностей государственного материального резерва». 
Но для исполнения этого решения ответственным государственным органом необходимые 
организационно-технические мероприятия в ряде областей не проведены.  

Кроме того, в октябре 2017 года Советом Безопасности было дано поручение 
Правительству по решению проблемных вопросов мобилизационной подготовки системы 
здравоохранения, которое тоже не было исполнено в полном объеме. 

Поэтому большая часть медицинского и санитарно-хозяйственного имущества 
мобилизационного резерва (дыхательная аппаратура, электрокардиографы, 
стоматологическое и лабораторное оборудование, физиоаппаратура, средства 
индивидуальной защиты и тому подобное), заложенная еще в советский период, морально 
и физически устарела и в настоящее время его использование в медицинской практике не 
представляется возможным. 

Может быть, по этим причинам в условиях чрезвычайного положения и борьбы с 
пандемией коронавируса COVID-19 мы не получали никакой информации о том, что в 
стране были использованы хоть какие-то материальные ресурсы из государственного 
материального резерва системы здравоохранения. 

Безусловно, такое положение дел не может оставаться и дальше. Поэтому 
полагаю необходимым Министерству национальной экономики как уполномоченному 
органу в сфере государственного резерва до передачи баз и их содержимого провести 
полную инвентаризацию и ревизию имущества, находящегося на складах, а также их 
технического состояния. 

Причем эту работу, на мой взгляд, необходимо провести с привлечением 
заинтересованных государственных органов и организаций, в том числе Министерства 
здравоохранения, Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства 
внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, 
Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. А по 
результатам инвентаризации провести разбронирование или утилизацию 
невостребованных материальных ценностей 

Кроме того, в рамках поручений Главы государства Токаева Касым-Жомарта 
Кемелевича по полноценному технологическому переоборудованию медицинских 
учреждений, наверное, следовало бы рассмотреть вопрос выделения дополнительных 
финансовых средств для приведения складов в соответствие с современными 
требованиями и оснащения их согласно нормативам. Эта проблема должна быть решена 
наряду с теми, которые вскрылись в период чрезвычайного положения в стране. 

Надеюсь, что в случае принятия законопроекта «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
мобилизационной подготовки и мобилизации» Правительство обратит серьезное 
внимание на этот вопрос. Спасибо. 
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ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі.  
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Заң жобасы өте маңызды, бұны өзім қолдаймын. Соғыс жағдайында жаппай 

жұмылдыру деген мәселе өте маңызды. «Айтқан жерден аулақ» деген қазақта сөз бар ғой, 
соғыстың бетін аулақ қылсын, бірақ біз кешегі төтенше жағдай басталған кездің өзінде 
біршама сасып қалдық. Қарапайым масканың өзін таба алмай қалған жағдайымыз болды.  

Түрлі жағдайлар туындауы мүмкін. Мысалы, Мақтааралда су тасқыны болып 
жатыр, Түркістан облысының бірнеше ауданында су тасқыны орын алып жатыр. Үрмелі 
резеңке қайықтар, резеңке етік шығаратын өндіріс бізде бар ма? Болмаса Қазақстанда 
противогаз деген құрылғыны шығаратын өндіріс бар ма, әлде біз сол бұрынғы СССР-дің 
кезіндегі противогаздарды әлі күнге дейін пайдаланып жүрміз бе? Еліміз осындай сақтық 
құралдарымен қаншалықты жабдықталған?  

Мемлекеттік материалдық резервтерді жасақтаған кезде осындай сұрақтардың 
жауабын табу керек сияқты. Бұл бірінші мәселе.  

Екінші мәселе. Бұрын азаматтардың жеке көлігі әскери комиссариаттарда тіркеуге 
қойылатын, соғыс жағдайында мұндай көліктер есепке алынған соң мемлекет өз қажетіне 
жарататын. Қазір бұндай көліктер есепке алынбайды, тіркеуге қойылмайды. Әскери 
қолданысқа жарамды, ауыр жүк тарта алатын автокөліктерді жаппай жұмылдыру кезінде 
пайдалану үшін арнайы есепке қою қажет сияқты. Сондықтан да алдағы уақытта осы 
ұсыныстар ескерілсе дұрыс болар еді деп ойлаймын.  

Назар аударып, ден қойғандарыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ, енді шешім қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру 

дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау туралы 
Сенат қаулысының жобасы сіздерде бар. Дауыс беріңіздер. Дауыс беру режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға 
әзірлеу тапсырылады.  

Сөз Мұхтар Абрарұлына беріледі.  
 
ҚҰЛ-МҰХАММЕД М.А. Құрметті Төраға! Аталған заң жобасын екінші 

оқылымда қарауды бүгінгі отырыстың күн тәртібіне енгізуді сұраймын.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, бұл мәселені дауысқа қоюымыз керек. Дауыс беру 

режимі қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 

«жақтағандар» – 46. Шешім қабылданды, заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады.  
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Құрметті сенаторлар, келесі қаралатын мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары 
мен иммунитеттері туралы конвенцияны ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Сыртқы істер министрі Мұхтар Бескенұлы Тілеубердіге 
беріледі. 

 
ТІЛЕУБЕРДІ М.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға 1947 жылғы 21 қарашада қабылданған «Мамандандырылған 
мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенцияны ратификациялау 
туралы» Заң жобасы енгізіледі. Бұл конвенция Біріккен Ұлттар Ұйымы және оның 
мамандандырылған мекемелері пайдаланатын артықшылықтар мен иммунитеттер 
жиынтығын біріздендіруге бағытталған.  

Конвенцияға 131 мемлекет қосылды.  
Мамандандырылған мекемелердің саны қазіргі таңда 19 ұйымды құрайды. 

Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының барлық мамандандырылған мекемелерінің мүшесі 
болып табылады. 

Олардың арасынан жеті мекеме Қазақстанда өз өкілдіктерін ашқан: ЮНЕСКО, 
Халықаралық еңбек ұйымы, Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы, Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы, Халықаралық валюта қоры, Дүниежүзілік банк, Халықаралық 
қаржы корпорациясы.  

Мамандандырылған мекемелердің және олардың лауазымды тұлғаларының 
артықшылықтары мен иммунитеттері Қазақстан 1995 жылдан бері қатысушысы болып 
табылатын БҰҰ-ның артықшылықтары мен иммунитеттері туралы 1946 жылғы 
конвенциясында баяндалған БҰҰ-ның жалпы артықшылықтары мен иммунитеттеріне 
теңестірілген.  

1946 жылғы конвенция Біріккен Ұлттар Ұйымының басты және қосалқы 
органдары өкілдерінің артықшылықтары мен иммунитеттерін реттейді, ал 1947 жылғы 
конвенцияның күші болса тек мамандандырылған мекемелерге ғана таралады. Осы екі 
құжаттағы артықшылықтар мен иммунитеттер туралы ережелер бір-бірін қайталайды 
және өзара бірдей.  

Қазақстан Республикасы конвенцияға ескертпелер мен бір мәлімдеме жасап отыр. 
Ескертпелердің қажеттілігі елімізде орналасқан Біріккен Ұлттар Ұйымының 
мекемелерінде жұмыс істейтін Қазақстан азаматтарын салық төлемдерінен 
босатпайтындығымен негізделген. Одан басқа Қазақстан азаматтарының өз азаматтығы 
мемлекетінің аумағында болуына байланысты оларға көші-қон және репатриация 
рәсімдері қолданылмайды. 

Мәлімдемеге келетін болсақ, конвенцияның мәтінінде «кедендік алымдар» деген 
термин Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнамаға сәйкес босату берілетін 
кедендік төлемдердің барлық түрлері деп түсінілетіндігін мазмұндайды. 

Мамандандырылған мекемелердің қызметі мемлекет дамуының барлық дерлік 
маңызды салаларын қамтиды және бүгінгі күнде біздің олармен ынтымақтастығымыз аса 
жоғары деңгейде. Мәселен, Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымымен 
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ынтымақтастық шеңберінде Қазақстанда алдын ала мөлшермен 27,7 миллион АҚШ 
долларын құрайтын сомаға 17 ұлттық, өңірлік және жаһандық жобалардың іске асырылуы 
жоспарлануда.  

Еліміздің ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің дамуына Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымымен ынтымақтастық маңызды үлес қосуда. Бұл ұйыммен өзара әріптестікті 
нығайту қажеттілігі оның бүгінгі күнгі COVID-19 пандемиясымен күрес шеңберінде 
жаһандық үйлестіруші рөлін атқарып жатқан жағдайдан айқын көрінуде. 

ЮНЕСКО-ның жобалық қызметі қазақстандық мәдени және табиғи мұраларды 
насихаттауға, орнықты даму үшін ғылыми және гуманитарлық әлеуетті жұмылдыруға, 
білім беру және коммуникация саласында үздік халықаралық тәжірибені қолдануға 
қолғабыс көрсетеді. 

Халықаралық қаржы корпорациясы Қазақстанда орналасып, өз қызметін бүкіл 
Орталық Азия бойынша жүзеге асырады. Ол өз кезегінде Қазақстанның өңіріміздегі рөлін 
нығайтуға жол береді. 1997 жылдан бастап Халықаралық қаржы корпорациясы 
Қазақстанға 1,4 миллиард АҚШ доллары көлемінде инвестиция салды.  

Қорытындылай келе, конвенцияны ратификациялау Қазақстанда 
мамандандырылған мекемелердің қызметі үшін қолайлы жағдайлар жасап, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және 
Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Алматыда 
орнықты даму мақсаттары бойынша БҰҰ Орталығын құру және БҰҰ басқа да ұйымдары 
мен агенттіктерін тарту туралы бастамасын іске асыруға көмек беретінін атап өткім 
келеді.  

Баяндалғанның негізінде «Мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары 
мен иммунитеттері туралы конвенцияны ратификациялау туралы» Заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймыз. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Әріптестер, Мұхтар Бескенұлына сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Қапбарова 

Айгүл Жарылқасынқызына беріледі.  
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет, құрметті Төраға.  
Құрметті Мұхтар Бескенұлы, менде екі сұрақ бар.  
Бірінші. Конвенцияны ратификациялау Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы 

агенттіктері санының көбеюіне қалай әсер етеді? 
Екінші. Конвенцияның 19-бөлімінің а) тармақшасында «мамандандырылған 

мекемелердің лауазымды тұлғалары айтқан немесе жазған және жасаған барлық  
іс-әрекеттері үшін сот жауапкершілігіне тартылмайды» делінген. «Барлық іс-әрекеттері 
үшін» деген тұжырым қылмыстық құқық бұзушылықтарды да білдіреді ме? Егер 
мамандандырылған мекемелердің лауазымды тұлғалары Қазақстанның мүддесіне немесе 
еліміздің заңдарына қайшы келетін теріс әрекеттер жасаған жағдайда олар қандай да бір 
жауапкершілікке тартыла ма?  
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Осыны түсіндіріп беруіңізді сұраймын, өйткені конвенциямен Халықаралық сотта 
даулар мен келіспеушіліктерді шешуге қатысты нормалар ғана көзделген. Рақмет. 

 
ТІЛЕУБЕРДІ М.Б. Сұрақтарыңызға рақмет. Әлбетте, бұл заң жобасын 

ратификациялағаннан кейін халықаралық ұйымдардың Қазақстанда өкілдіктерін ашуына 
оң әсері тиеді деп сенеміз.  

Бұл конвенция негізінде 19 халықаралық ұйымның жұмысын қамтиды. Қазір ғана 
атап шыққандай, жетеуі бізде өкілдіктерін ашқан. Былай қарасақ, алты халықаралық ұйым 
өкілдігін ашқан кезде біз жеке-жеке келісімшартқа қол қойып, оларды ратификацияладық. 
Мысалы, қазіргі уақытта Халықаралық валюта қоры Орталық Азия, Кавказ және 
Моңғолияға арналған аймақтық орталығын Алматыда ашпақшы. Олардың қойып отырған 
шарты – ең бірінші осы конвенцияны ратификациялау. Сондықтан болашақта басқа 
ұйымдар да біздің Қазақстанда өкілдіктерін ашатындай болса, олар жеке-жеке 
келісімшартқа отырмайды, ратификацияламайды, тек осы конвенцияның негізінде біз 
оларға жол ашамыз. 

Екінші сұраққа келетін болсақ, «лауазымды тұлғалар» дегеніміз халықаралық 
ұйымның өкілдері, яғни дипломаттар, Қазақстанға келіп жұмыс істейтін шетелдік 
азаматтар. Ал біздің Қазақстан азаматтарына бұл иммунитеттер тарамайды. 

Әрине, өмірде әртүрлі жағдайлар болады, дипломаттар да кейбір жағдайларға тап 
болған кезде біраз мәселелер туғызуы мүмкін. Бірақ дипломаттарды жіберетін 
халықаралық ұйым өзіне жауапкершілік алып, бұл дипломаттарды біздің елімізге жіберіп 
отыр. Халықаралық тәжірибеге сәйкес дипломаттар халықаралық ұйымның алдында өзі 
болып тұрған елдің заңдары мен әдет-ғұрыптарын сақтауға уәде береді.  

Негізінде бұндай жағдайлар әлі болған жоқ, болашақта да болмайды деп сенеміз. 
Сондықтан бұл халықаралық ұйымдармен жұмысты жалғастырамыз, дипломаттарын 
қабылдаймыз, осындай иммунитеттермен оларды қамтамасыз етеміз. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Басқа сұрақтар жоқ. Мұхтар Бескенұлы, сізге рақмет, орныңызға отыруға болады.  
Құрметті әріптестер, қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық 

қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің хатшысы Төлеубек Төлеуұлы 
Мұқашевқа беріледі.  

 
МҰҚАШЕВ Т.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Аталған 

конвенция Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясының 1947 жылғы 21 қарашадағы 
179 (ІІ) қарарымен қабылданды. 

Заң жобасының мақсаты Біріккен Ұлттар Ұйымының және оның әртүрлі 
мамандандырылған мекемелерінің артықшылықтары мен иммунитеттерінің біркелкілігіне 
келтірілетін конвенцияны ратификациялау болып табылады. Қазақстан – БҰҰ-ның 
19 мамандандырылған мекемесінің мүшесі, олардың кейбірінің біздің елімізде өз 
өкілдіктері бар. 

Алайда Қазақстан конвенцияны ескертпемен және мәлімдемемен 
ратификациялады.  
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Ескертпе қажеттілігі – Қазақстан азаматтарының осы нормаларға объективті 
түрде қол жеткізе алмайтындығында, өйткені олар шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ 
адамдар болып табылмайды, тиісінше осы адамдардың өз азаматтығы бар мемлекетінің 
аумағында болуына байланысты оларға репатриациялау рәсімі қолданылмайды.  

Мәлімдемеге келетін болсақ, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
босату берілетін кедендік төлемдердің барлық түрлері деп түсінілетін «кедендік алымдар» 
терминін қолданумен байланысты. 

Заң жобасын қабылдау елде екі жақты және көп жақты ынтымақтастықты 
кеңейтуге және тереңдетуге, сондай-ақ оның үйлестірілуі мен тиімділігін арттыруға ықпал 
ететін мамандандырылған мекемелердің қызметі үшін қолайлы жағдайлар жасайды. 

Аталғанды ескере отырып, осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Төлеубек Төлеуұлы.  
Енді заң жобасын талқылауға көшеміз. Сөз депутат Нұржігітова Дана 

Өмірбайқызына беріледі.  
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Қазақстанның тәуелсіздік алған жылдары халықаралық аренадағы алғашқы мақсаттардың 
бірі – БҰҰ мен қарым қатынасты нығайту болды.  

Қазіргі таңда еліміз өзіне жүктелген халықаралық міндеттерді толығымен 
орындайтын, жауапты әріптес ретіндегі беделімен танылып отыр. 

Қазақстан қатысушы болып табылатын БҰҰ-ның артықшылықтар мен 
иммунитеттер туралы 1946 жылғы конвенцияның іс-әрекеті БҰҰ-ның жүйесіндегі 
мамандандырылған мекемелерге қолданылмайтын болғандықтан 1947 жылғы 
21 қарашадағы Мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері 
туралы конвенция арқылы теңестірілді.  

Мамандандырылған мекемелердің қызметі еліміздің дамуындағы барлық 
маңызды салаларды қамтып отыр. Осы мекемелер арқылы Қазақстанға ауқымды көлемде 
инвестициялар салынды және көптеген жобалар жүзеге асырылды (ол туралы бағана 
айтып кеттік).  

Конвенцияны ратификациялау еліміздегі 7 өкілдіктің жұмысын нығайта түседі, ал 
қалған 12 өкілдіктің ашылуына негіз болады деп сенеміз. Жалпы алғанда бұл заң 
Қазақстанның халықаралық аренадағы беделін одан әрі арта түспек.  

Осыған орай мен заң жобасын толығымен қолдаймын және сіздерден 
қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Талқылау аяқталды, енді заң 

жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы 

конвенцияны ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасы 
қабылдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 
«жақтағандар» – 45. Заң қабылданды. 

Бұл заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. 
Құрметті әріптестер, қазір күн тәртібіне қосымша енгізілген заң жобасы бойынша 

комитеттің отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жарияланады. 
 
ҮЗІЛІС.  
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, кворум 

бар, жұмысымызды жалғастырамыз.  
Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз Талғат Амангелдіұлы Мұсабаевқа беріледі.  
 
МҰСАБАЕВ Т.А. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы Сенат отырысында қаралды және бірінші оқылымда 
мақұлданды. 

Осы заң жобасы арқылы жұмылдыру дайындығы саласына мемлекеттік бақылау 
енгізіледі және уәкілетті органға тиісті құзырет бекітіледі.  

Сонымен бірге осы саладағы іс-шараларды бейбіт уақытта орындамағаны үшін 
әкімшілік жауапкершілік, сондай-ақ жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс 
уақытында жұмылдыру тапсырмалары мен тапсырыстарды орындамағаны үшін 
қылмыстық жауапкершілік енгізіледі. 

Заң жобасы бойынша жұмыс барысында комитеттер берген ескертулер мен 
ұсыныстар жұмыс топтарында және комитеттің кеңейтілген отырысында егжей-тегжейлі 
талқыланып, нәтижесінде оны бастамашылар алып тастады. 

Құрметті әріптестер, осыған орай бас комитет қаралып отырған заңды қолдауды 
және қабылдауды ұсынады. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Талғат Амангелдіұлы.  
Заң жобасы бүгін талқыланды. Тағы да талқылаудың қажеті бар ма, әріптестер?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
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ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын қабылдау 
жөніндегі бас комитеттің ұсынысын және осы мәселе бойынша Сенат қаулысын дауысқа 
қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Заң қабылданды. 

Құрметті депутаттар, бұл заң төтенше жағдай кезінде жұмылдыру дайындығын 
жетілдіруді көздейді. Заңның осы саланы реттеуге септігі тиері сөзсіз. 

Заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет.  
Құрметті әріптестер, бүгінгі отырыстың күн тәртібіне енгізілген барлық 

мәселелерді қарадық.  
Депутаттық сауалдарыңыз бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, құрметті сенаторлар, бүгінгі отырысымызды 

қорытындылайық.  
Алдымен баршаңызға заң жобалары бойынша атқарған жұмыстарыңыз үшін 

алғысымды білдіремін. 
Мемлекет басшысының ұсынысымен, Елбасының және сіздердің 

қолдауларыңызбен Сенат Төрағасы болып сайландым. Бұл мен үшін зор жауапкершілік.  
Алдағы уақытта өздеріңіздей елге белгілі және беделді азаматтармен елдік мүдде 

жолында ақылдасып, бірлесіп жұмыс істейміз деп ойлаймын. 
Жалпы Сенаттың саяси жүйедегі салмағы ерекше. Өздеріңіз көріп отырғандай, 

алдымызда ауқымды мақсат-міндеттер тұр. Соларды жүзеге асыру үшін Сенат 
Мәжіліспен, Үкіметпен, орталық мемлекеттік органдармен, бұқаралық ақпарат 
құралдарымен және азаматтық қоғам өкілдерімен конструктивті түрде жұмыс істейтін 
болады. Осының арқасында Мемлекет басшысы белгілеп берген мақсаттарға бірлесіп қол 
жеткіземіз деп сенемін. 

Осы бағыттағы жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілеймін!  
Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рақмет. Сау 

болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
  
  
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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