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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 14 қаңтар 

 
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 әріптестер! Өздеріңізге белгілі, 10 қаңтарда Мәжіліс және мәслихат 
депутаттарының кезекті сайлауы өтті. Сайлаудың қорытындылары жарияланды. 
Халқымыз белсенділік танытып, өз таңдауын жасады.  

Сайлау заң аясында және халықаралық стандартарға сай өтті. Шетелдік 
сарапшылар мен халықаралық байқаушылар да жоғары баға беруде. Мемлекет 
басшысының бірқатар саяси реформалары алғаш рет осы сайлауда іске асырылғанына куә 
болдық. Сайлауда «Nur Otan» партиясы айқын басымдықпен жеңіске жетті. 
Қазақстандықтар Елбасы саясатының сабақтастығын қолдап, Президент жариялаған 
партия бағдарламасы үшін дауыс бергені анық. Сайлаудың нәтижесі еліміздің дамуына 
тың серпін береді деп сенеміз. 

Ертең 7-ші шақырылымдағы Парламенттiң бiрiншi сессиясы ашылады. Осылайша 
еліміз Тәуелсіздіктің 30 жылдығын жаңа құрамдағы Парламентпен қарсы алады. 

Қазіргі таңда Парламенттің алдында Елбасы мен Мемлекет басшысы белгілеп 
берген жалпыхалықтық міндеттер тұр. Соның бәрін нәтижелі іске асыру үшін Сенат 
Мәжіліспен бірге сапалы заңдар қабылдауға тиіс.  

Құрметті әріптестер, осы жолда жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілеймін! 
Құрметті сенаторлар! Енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 

сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 
  
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

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

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Су кодексіне жергілікті 
өкілді, орталық және жергілікті атқарушы органдар арасында ауызсумен жабдықтауды 
субсидиялау жөніндегі өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасы жөнінде. Заң 
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жобасы бірінші оқылымда қаралады. Бұл заң жобасын Парламенттің бір топ депутаты 
әзірледі. 

Бастамашы топтың атынан баяндама жасау үшін сөз Сенат депутаты Төреғалиев 
Нариман Төреғалиұлына беріледі. 

 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздердің 

қарауларыңызға ұсынылып отырған заң жобасы Парламент депутаттарының 
бастамашылығымен әзірленді. Заң жобасының негізгі мақсаты – халықты ауызсумен 
қамтамасыз ету үшін субсидияларды бөлу және өңірлердің уақытылы алуына қол жеткізу. 

Бүгінгі күні халықты ауызсумен жабдықтау қызметтерінің құнын төмендету 
мақсатында заңнамамен баламасыз көздерден ауызсуды субсидиялау көзделген. Мемлекет 
ауызсудың құнын субсидиялау бөлігінде халыққа кепілдендірілген қолдау көрсетуде. 
Осындай мақсатқа 2021 жылға 16 миллиард теңгеге жуық қаражат қарастырылды. 

Уәкілетті органның мәліметіне сәйкес 2020 жылдың қорытындысы бойынша ауыл 
халқының 87 пайызы орталықтандырылған ауызсумен қамтылды. Орталықтандырылған 
ауызсумен қамтылған ауылдық елді мекендердің саны 4078, солардың ішінде 42 пайызы 
субсидияға қол жеткізген. Қолданыстағы заңнамаға жасалған талдау сумен жабдықтау 
объектілерін уәкілетті орган бекітетін тізбеге енгізу процесі көптеген ведомствоаралық 
келісулерді талап ететінін көрсетіп отыр. Өкінішке қарай, аталған келісулердің 1 жылдан 
2 жылға дейін созылып кетуі осының дәлелі. Осыған байланысты заң жобасында 
ауызсуды субсидиялау үшін тізбені бекіту кезінде өкілеттіктердің аражігін нақты ажырату 
ұсынылып отыр. 

Біріншіден, ауызсумен жабдықтаудың жергілікті жүйелері жергілікті атқарушы 
органдар деңгейіне берілетін болады, ал топтық жүйелер бұрынғыдай уәкілетті органның 
қарауында қалады. 

Екіншіден, жергілікті өкілді органдардың өзіне өңірді сумен жабдықтау бойынша 
көрсетілетін қызметтердің тарифтеріне байланысты ауыз судың 1 текше метрі үшін төлем 
мөлшерін бекітуге өкілеттілік беріледі. 

Мысалы, мәслихат республика бойынша ең төменгі тарифтен төмен емес және 
облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуын ескере отырып, орташа облыстық деңгейден 
жоғары емес төлемдер мөлшерін бекіте алады. 

Жалпы алғанда осы заң жобасының нормалары жергілікті атқарушы органдардың 
дербестігі мен жауапкершілігін арттырады, халықты ауызсумен қамтамасыз ету үшін 
өңірлердің субсидияны уақытылы алуына ықпал ететін болады. 

Құрметті депутаттар, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет. 
  
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Рақмет, құрметті Төраға. Сұрақ Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму вице-министрі Өскенбаевқа.  
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Заң жобасында жергілікті атқарушы органдарға ауызсумен жабдықтаудың 
баламасыз көздері болып табылатын ерекше маңызды топтық және оқшау сумен 
жабдықтау жүйелерінен халыққа берілетін ауызсудың 1 текше метрі үшін ақы төлеу 
мөлшерін белгілеу бойынша өкілеттік беру ұсынылды.  

Осыған байланысты сұрақ: ауызсудың 1 текше метрі үшін төлем мөлшерін есептеу 
тетігі қандай болатынын айтып өтсеңіз.  

Екінші сұрақ. Енгізіліп отырған ауызсуға ақы төлеу мөлшерін белгілеу барысында 
қоғамның, жергілікті жерлердегі тұрғындардың ой-пікірлері ескерілетін бола ма? Нақты 
айтқанда бағаны қалыптастыруда халықтың тікелей қатысуы қарастырылған ба?  

 
ТӨРАҒА. Қайырбек Айтбайұлы, жауап беріңіз.  
  
ӨСКЕНБАЕВ Қ.А. Заң жобасында әдістеме тіркеуі бекітілген. Оның ішінде 

төлемнің ең жоғары және ең төмен мөлшерлемелері бекітілген. Облыстық мәслихат 
тіркейтін тариф Қазақстан бойынша белгіленген ең төменгі тарифтен төмен болмау керек, 
ең жоғары тариф облыстағы орташа тарифпен алынады да, содан жоғары болмау керек. 
Ал осы тарифті бекітудің алдында 10 күн ішінде жергілікті әкімшіліктердің сайттарында 
тариф бойынша ұсыныс тіркелу керек. Сол 10 күннің ішінде халықтың пікірі ескеріледі. 
Оған келісетін болса, келіседі, ал келіспейтін болса, онда міндетті түрде сіздердің берген 
ұсыныстарыңызбен келіспейміз деп жауап беруге тиісті. Жергілікті мәслихатқа тариф сол 
ұсыныспен жіберіледі, сол жерде қолдану немесе қолданбау мәселесін жергілікті 
депутаттар шешеді. 

  
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Басқа сұрақтар жоқ. Рақмет, Нариман Төреғалиұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму 

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

отырған заң жобасы бойынша әріптесіміз Нариман Төреғалиұлы жан-жақты баяндап 
берді. 

Президент 2019 жылғы 2 қыркүйектегі өзінің Жолдауында еліміздің әр 
аймағындағы тұрғындардың таза ауызсуға қол жеткізу деңгейі біркелкі емес екенін айтып, 
осы теңсіздікті жою үшін жұмысты жандандыруға тапсырма берді. Сіздердің 
назарларыңызға ұсынылып отырған заң жобасы қойылған мақсаттарға қол жеткізуге 
ықпал етеді.  

Заң жобасын қабылдау келесі оң нәтижелерге алып келеді: 
ауылдық жерлердегі халыққа беріліп отырған ауызсуды субсидиялау арқылы 

ауызсудың бағасын арзандату;  
жаңадан салынған ауызсумен жабдықтау жүйелерін субсидия алатын объектілер 

тізбесіне қосуды жеңілдету; 
өңірлерді ауызсумен жабдықтауға субсидия бөлудің және алудың жеделдігін 

арттыру. 
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Заң жобасын қабылдау тepic әлеуметтік-экономикалық салдардың туындауына 
әкеп соқпайды және бюджеттен қосымша қаржылық шығындарды қажет етпейді. 

Осы айтылғандардың негізінде әріптестеріміз бастамашылық жасаған заң жобасын 
өзекті деп санаймын және депутаттарға алғысымызды білдіреміз. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінен осы заң жобасы бойынша ескертпелер мен 
ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Баяндалғанды ескере келе, Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті Сенат Регламентінің 58-тармағын басшылыққа ала отырып, 
«Қазақстан Республикасының Су кодексіне жергілікті өкілді, орталық және жергілікті 
атқарушы органдар арасында ауызсумен жабдықтауды субсидиялау жөніндегі 
өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заңның жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззәт Тұяқбайқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып 

отырған заң жобасы ауылдық елді мекендерді ауызсумен жабдықтау жұмыстарын 
оңтайландыруға және өңірлерге бөлінетін субсидияны тиімді үлестіруге бағытталған. 

Заң жобасында елді мекендерді ауызсумен қамтамасыз етуді субсидиялау бойынша 
жергілікті атқарушы органдарға бірқатар құзыреттер беру туралы өзгертулер енгізілген. 
Мәселен, ауылдық жерлерді ауызсумен жабдықтау мақсатында жаңадан құрылған 
жергілікті су жүйелерін басқару құзыреті жергілікті атқарушы органдарға берілетін 
болады. 

Аталған заң нормасы жергілікті жерлерде жаңадан салынған ауызсумен жабдықтау 
жүйелерін субсидия алатын нысандар тізіміне қосуды жеделдетеді. Бұл өз кезегінде 
жергілікті атқарушы органдардың басты міндеттерінің бірі халықты сапалы ауызсумен 
уақтылы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Осы заң жобасын қабылдау халықты ауыз сумен қамтамасыз ету рәсімін 
оңтайландыруға және ауылдық елді мекендердің тұрғындары үшін ауызсу құнын 
төмендетуге оң әсерін тигізеді деп сенемін. 

Құрметті әріптестер, қаралып отырған заң жобасын толығымен қолдаймын және 
сіздерді де қолдауға шақырамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Талқылау аяқталды. Заң жобасы 

бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Су кодексіне жергілікті өкілді, орталық және 

жергілікті атқарушы органдар арасында ауызсумен жабдықтауды субсидиялау жөніндегі 
өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
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енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 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. 

Депутат Дәурен Зекенұлы. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, аталған заң жобасын екінші 

оқылымда қарауды 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 екінші 

оқылымда қаралады. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасын бірінші оқылымда қараймыз. Бұл 
заң жобасын да Парламенттің бір топ депутаты әзірледі. 

Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан Сенат депутаты Бекназаров 
Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 

 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздердің 

қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы ұсынылып 
отыр. Аталған заң жобасы бірқатар Парламент депутаттарының бастамашылығымен 
әзірленген.  

Ұсынылып отырған өзгерістер мен толықтырулар азаматтарымызға жоғары 
деңгейдегі цифрландырылған сапалы мемлекеттік қызметтер көрсету мақсатында 
Елбасының тапсырмасымен 2017 жылы қабылданған «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыруға және Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі 
Жолдауындағы деректер базасының бірыңғай жүйесін қамтамасыз ету мен дамытуға 
қатысты қойылған міндеттерді орындауға бағытталған.  

Жалпы ұсынылған заң жобасы жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды 
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу салаларын жетілдіруді, заңнамалық нормаларын қажетті 
заман талабына сәйкестендіруді көздейді. Нақты айтқанда, жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды тіркеу тетігін электрондық жүйесіне үйлестіру, кейбір мүлікті тіркеу 
мерзімдеріне қатысты нормаларды реттеу, тіркеу мерзімін сақтамаған жағдайда әкімшілік 
жауаптылықты алып тастау қарастырылған.  

Қазіргі уақытта жылжымайтын мүліктің бұзылуы туралы куәландыратын құжатты 
рәсімдеп беретін уәкілетті орган айқындалмаған. Сол себептен жарамсыз мүлік иелері 
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құқықтарының тоқтатылуын тіркеуге байланысты олқылықтар бар және осы мәселе 
азаматтарға келеңсіздіктер тудыруда. Осыған байланысты меншік иелерінің бұзылған 
жылжымайтын мүлік объектілеріне құқықты тоқтату тетіктерін бекіту мен жергілікті 
органдардың құзыретін белгілеу ұсынылады. Сонымен қатар құзырлы органдар және 
заңда бекітілген ұйымдар мен тұлғалардың жылжымайтын мүлік бойынша ақпараттық-
құқықтық кадастрдың жүйесімен интеграциялау арқылы немесе «электрондық үкімет» 
веб-порталынан алу құқығы көзделген. 

Заң жобасында шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталындағы үлесін 
иеліктен шығару кезінде оны қайта тіркеу үшін қажетті құжаттардың тізбесін айқындау 
ұсынылады. Яғни серіктестіктен шығатын қатысушысының мүліктегі үлеске құқығын 
иеліктен шығару шартын ұсыну қажеттігі қолданыстағы Азаматтық кодекс пен 
«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 
Заңның қолданыстағы баптарына сәйкестендіру болып табылады.  

Жалпы заң жобасы ведомствоаралық үйлестірудің тиімділігін арттыруға, 
қолданыстағы тіркеу процестері мен мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін нығайтуға, 
азаматтар мен мемлекеттік органдар арасындағы қалыптасқан қатынастардағы 
тұрақтылық пен құқықтық сенімділікті қамтамасыз ететін болады. 

Құрметті әріптестер, жоғарыдағы баяндалғанның негізінде ұсынылып отырған заң 
жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
  
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет.  
Мой вопрос адресован вице-министру юстиции Амиргалиеву.  
В соответствии с Законом «О торговом мореплавании» суда, а также строящиеся 

суда приравнены к недвижимому имуществу. Законопроект предусматривает исключение 
ведения учета о зарегистрированных правах на судно или строящееся судно в правовом 
кадастре. Не скажется ли это отрицательно на учете регистрации прав на судно и не 
приведет ли к утере данных для налогообложения? 

  
ТӨРАҒА. Азамат Халимеденұлы, жауап беріңіз. 
  
ӘМІРҒАЛИЕВ А.Х. Спасибо за вопрос, уважаемый Гумар Ислямович.  
Нормы законопроекта не приведут к утере данных, в том числе для системы 

налогообложения. Фактически на сегодняшний день суда не вносятся в правовой кадастр, 
по ним в соответствии с отраслевыми законами ведется отдельный учет. По воздушным 
судам ведет акционерное общество «Авиационная администрация Казахстана», по 
морским судам – Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития. Их информационная система «Транспортная база данных» интегрирована с 
информационной системой налоговых органов. Спасибо. 
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ТӨРАҒА. Рақмет.  
Басқа сұрақтар жоқ. Нұрлан Кұдиярұлы, рақмет, орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің хатшысы Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына 
беріледі. 

 
САФИНОВ Қ. Б. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасы депутаттардың 

бастамасы бойынша әзірленді және жылжымайтын мүлікке құқықтар мен заңды 
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу бойынша саланы дамытуға бағытталған. 

Мемлекеттің жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу 
бойынша қызметінің тиімділігі тұтастай алғанда мемлекеттік тіркеудің бүкіл жүйесінің 
жоғары сапасын, сонымен қатар тіркеуші органдардың жұмысының тиімділігін қажет 
етеді. 

Заң жобасы мемлекеттік қызметтер көрсету кезеңдерін оңтайландыруға және 
жетілдіруге, сонымен қатар ведомствоаралық үйлестіру тиімділігін арттыруға 
бағытталған. 

Заң жобасында 6 заңнамалық актіге, оның ішінде 1 кодекске және 5 заңға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылады. 

Заң жобасы жұмыс топтары мен комитет отырыстарында және комитеттің 
кеңейтілген отырысында қаралды. Заң жобасының тұжырымдамасы бойынша Сенаттың 
тұрақты комитеттерінен оң қорытындылар алынды. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Конституциялық заңнама, сот жүйесі 
және құқық қорғау органдары комитеті заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды 
ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Әбдікеров Рысқали 

Қалиақбарұлына беріледі. 
  
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қазіргі уақытта 

жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу саласы 
жаңа тенденциялар мен халықаралық тәжірибе негізінде жүйелі түрде жаңартылып, дамып 
келе жатыр. Ресми ақпаратқа сүйенсек, жыл сайын елімізде орташа алғанда 
жылжымайтын мүлікке құқық беретін 2 миллионнан астам құжат тіркеледі, сондай-ақ 
10 миллионнан астам электронды форматта анықтама беріледі. Бұл көрсеткіштер жыл 
сайын өсуде. Осыған орай қаралып отырған заң жобасы жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу салаларын одан әрі жетілдіруге 
бағытталған.  
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Заң жобасын қабылдау тіркеу процесін және Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін 
оңтайландыруға, сондай-ақ азаматтардың өтініштеріне жедел және тиімді жауап беретін 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асыруға мүмкіндік береді. 

Жалпы енгізіліп отырған өзгерістер мен толықтырулар тіркеу рәсімін айтарлықтай 
жеңілдетіп, оны жеделдету механизмін қалыптастыруды көздейді. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде аталған заң жобасын қолдауларыңызды 
сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
  
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Талқылау аяқталды. Енді заң жобасы 

бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын 

мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысының жобасы сіздерде бар. Сол 
қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

Сөз Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына беріледі. 
 
САФИНОВ Қ.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бүгінгі 

отырыстың күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарау мәселесін енгізуді ұсынамын.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоюымыз керек. Дауыс беру режимі 

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

оқылымда қаралады.  
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі үшінші мәселе Электрондық жүйенің 

пайдаланылуын және оған қызмет көрсететін персоналдың жұмысын бақылау жөніндегі 
комиссияны құру туралы. Сенат Регламентіне сәйкес аталған комиссияның құрамы 
Палата отырысында бекітіледі. Бұл мәселе алдын ала Бюрода талқыланды. 

Комиссия құрамына Волков Владимир Васильевич, Нұрсипатов Нұржан 
Нұрланбекұлы, Төреғалиев Нариман Төреғалиұлы ұсынылады. Қарсылық жоқ па? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, аталған комиссияны құру жөніндегі Сенат қаулысын 

дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды.  
Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселелер бойынша комитеттердің отырыстарын 

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

қосылсын. Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген «Қазақстан 

Республикасының Су кодексіне жергілікті өкілді, орталық және жергілікті атқарушы 
органдар арасында ауызсумен жабдықтауды субсидиялау жөніндегі өкілеттіктердің 
аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заң жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің 
мүшесі Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 

 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң 

жобасының мақсаты халықты ауызсумен қамтамасыз ету үшін өңірлердің субсидияларды 
уақытылы бөлуі және алуы болып табылады. 

Заң жобасында халықты ауызсумен қамтамасыз ету бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың бірқатар құзыреттерін енгізу көзделген. 

Заң жобасы бipiншi оқылымда мақұлданды.  
Сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертпелері мен 

ұсыныстары жоқ. 
Баяндалғанды ескере келе, Экономикалық саясат, инновациялық даму және 

кәсіпкерлік комитеті «Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен 
комиссиялары туралы» Заңның 29-бабы 1), 7) тармақшаларын басшылыққа ала отырып, 
Парламент Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Су кодексіне жергілікті 
өкілді, орталық және жергілікті атқарушы органдар арасында ауызсумен жабдықтауды 
субсидиялау жөніндегі өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын Сенат отырысының 
қарауына енгізеді және Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы 4-тармағына 
сәйкес оны қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззәт Тұяқбайқызы. 
Заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Құрметті әріптестер, тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма? 
  
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының Су кодексіне жергілікті өкілді, орталық және 

жергілікті атқарушы органдар арасында ауызсумен жабдықтауды субсидиялау жөніндегі 
өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Ауылдық елді мекендерді сапалы ауызсумен қамтамасыз ету 

– еліміздің алдында тұрған басты міндеттердің бірі. Соңғы жылдары Парламент 
қабырғасында ауызсумен қамтамасыз ету мәселелері жүйелі түрде көтеріліп келеді. 
Депутаттар бастамашылық жасаған осы заң ауылдық жерлерді сумен жабдықтау 
мәселелерін шешу жолындағы маңызды қадам екені сөзсіз. 

Ұсынылып отырған нормалар өңірлерді дамытуға және жергілікті атқарушы 
органдардың жұмысының тиімділігін арттыруға ықпал ететіні айқын. Осы заңға 
бастамашы болған әріптестерімізге алғыс айтамыз.  

Заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі соңғы мәселе «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасын екінші оқылымда 
қараймыз. 

Сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің хатшысы Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына беріледі. 

 
САФИНОВ Қ.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасы 

жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу салаларын 
жетілдіру мақсатында әзірленген. 

Заң жобасында жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу мерзімін бұзғаны үшін 
әкімшілік жауапкершілікті алып тастау, құқықтар ауыртпалығын тоқтатуды тіркеу 
мерзімін белгілеу, жылжымайтын мүлік объектісін бұзуды растайтын құжат беру тетігі 
қарастырылған. 

Заң жобасын қабылдау қолданыстағы тіркеу процедураларын оңтайландыруға 
және халыққа мемлекеттік қызметтердің қол жетімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Конституциялық заңнама, сот жүйесі 
және құқық қорғау органдары комитеті Конституцияның 61-бабы 4-тармағына сәйкес 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заңды қабылдауды ұсынады. 

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

мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 
қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы заңға бастамашы болған әріптестерімізге алғыс айтамыз. 
Заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға уақытымыз бар. Депутаттық сауалдар бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер! Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. 

Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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МАЗМҰНЫ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 

СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 
2021 жылғы 14 қаңтар 

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

Республикасының Су кодексіне жергілікті өкілді, орталық және жергілікті 
атқарушы органдар арасында ауызсумен жабдықтауды субсидиялау жөніндегі 
өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде 
(бірінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между 
местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по 
субсидированию питьевого водоснабжения», одобренном Мажилисом Парламента 
Республики Казахстан, (первое чтение) 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты 
Н. ТӨРЕҒАЛИЕВТЫҢ баяндамасы 

Доклад депутата Сената Парламента Республики Казахстан 
ТУРЕГАЛИЕВА Н.  ...................................................................................................................... 2 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М.  .................................................................................................... 2 
ӨСКЕНБАЕВ Қ.А. – Қазақстан Республикасының Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму бірінші вице-министрі, первый вице-министр индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан  .............................................................. 3 

 
Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік  

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

развитию и предпринимательству РЫСБЕКОВОЙ Л.Т.  ......................................................... 3 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ҚАНИЕВ Б.Н.  ................................................................................................................... 4 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З.  ............................................................................................................. 5 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын мүлікке 
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құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде (бірінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц», одобренном 
Мажилисом Парламента Республики Казахстан, (первое чтение) 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты 
Н.Қ. БЕКНАЗАРОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад депутата Сената Парламента Республики Казахстан 
БЕКНАЗАРОВА Н.К.  ................................................................................................................... 5 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И.  ........................................................................................................ 6 
ӘМІРҒАЛИЕВ А.Х. – Қазақстан Республикасының Әділет вице-министрі, 

вице-министр юстиции Республики Казахстан  ......................................................................... 6 
 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетінің хатшысы Қ.Б. САФИНОВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад секретаря Комитета по конституционному законодательству, 

судебной системе и правоохранительным органам САФИНОВА К.Б.  .................................. 7 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ.  .............................................................................................................. 7 
САФИНОВ Қ.Б.  ................................................................................................................ 8 
 
Электрондық жүйенің пайдаланылуын және оған қызмет  

көрсететін персоналдың жұмысын бақылау жөніндегі комиссияны құру туралы 
О создании Комиссии по контролю за использованием электронной системы и 

работой обслуживающего ее персонала 
 
«Қазақстан Республикасының Су кодексіне жергілікті өкілді, орталық және 

жергілікті атқарушы органдар арасында ауызсумен жабдықтауды субсидиялау 
жөніндегі өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде 
(екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между 
местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по 
субсидированию питьевого водоснабжения» (второе чтение) 

Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 
комитетінің мүшесі Л.Т. РЫСБЕКОВАНЫҢ баяндамасы 



МАЗМҰНЫ 2021 жылғы 14 қаңтар 

14 Стенографиялық есеп 

Доклад члена Комитета по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству РЫСБЕКОВОЙ Л.Т.  ......................................................... 9 

 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын 

мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц» (второе чтение) 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің хатшысы Қ.Б. САФИНОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад секретаря Комитета по конституционному законодательству, 
судебной системе и правоохранительным органам САФИНОВА К.Б.  ................................ 10 
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