
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫНЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ 

КӘСІПКЕРЛІК КОМИТЕТІНІҢ ОТЫРЫСЫНЫҢ 
№ 2 ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ 
КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИОННОМУ 

РАЗВИТИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ СЕНАТА ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Өткізілген күні /дата/: 2021 жылғы 19 қаңтар
Өткізілген уақыты /время/: сағат 11:30
Өткізілген орны /место/: отырыс залы (2-қабат, 212-бөлме)
Төрағалық етті: Комитет төрағасы Д.З.Әділбеков
Қатысқандар: Ә.С. Құртаев, Б.Н. Қаниев, С.Е. Лұқпанов, Е.Қ. Мамытбеков, 
Л.Т. Рысбекова.
Қатыспағандар: Е.Х. Сұлтанов, С.Т. Алдашев.

КҮН ТӘРТІБІ:
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ғылым 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам науки».

Баяндамашы                      - Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты, 
Экономикалық саясат, 
инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитетінің мүшесі 
Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы

Докладчик                            - Депутат Сената Парламента 
Республики Казахстан, Член комитета 
по экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Мамытбеков  
Едил Куламкадырович
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Қосымша баяндамашы    -

Содокладчик                         -

Комитет мүшесі, Қазақстан 
Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты Рысбекова 
Ләззат Тұяқбайқызы

Член Комитета, депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан 
Рысбекова Ляззат Туякбаевна 

Дауыс бергендер: қолдады - 6 депутат; қарсы болғандар – жоқ; қалыс 
қалғандар-жоқ
Голосовали: за - 6 депутатов; против – нет; воздержались - нет.
Қабылданды: бірауыздан
Принято: единогласно

Қабылданған шешім: Қаралған заң жобасы бойынша ескертпелер мен 
ұсыныстарсыз қорытынды Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетіне 
жіберілсін.

Принятое решение: По рассмотренному законопроекту в Комитет по 
социально-культурному развитию и науке направить заключение без 
замечаний и предложений.

2. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
адвокаттық қызмет және заң көмегі мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи».

Баяндамашы                      - Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты, 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі 
және құқық қорғау органдары 
комитетінің хатшысы Сафинов 
Қанатбек Бейсенбекұлы

Докладчик                            - Депутат Сената Парламента 
Республики Казахстан, Секретарь 
Комитета по конституционному 
законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам Сафинов 
Канатбек Бейсенбекович
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Қосымша баяндамашы    -

Содокладчик                         -

Комитет мүшесі, Қазақстан 
Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты                          
Қаниев Бауыржан Нұралыұлы 

Член Комитета, депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан 
Каниев Бауыржан Нуралиевич

Дауыс бергендер: қолдады - 5 депутат; қарсы болғандар – жоқ; 
қалыс қалғандар-1 депутат
Голосовали: за - 5 депутатов; против – нет; воздержались – 1 депутат.
Қабылданды: көпшілік дауыспен
Принято: большинством голосов

Қабылданған шешім: Қаралған заң жобасы бойынша ұсыныстар мен 
ескертпелер салыстырма кесте түрінде Конституциялық заңнама, сот жүйесі 
және құқық қорғау органдары комитетіне жіберілсін. 

Принятое решение: Предложения и замечания по рассмотренному 
законопроекту в виде сравнительной таблицы направить в Комитет по 
конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
өнеркәсіптік қауіпсіздік, индустриялық аймақтар, жануарлар дүниесі, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, энергетика, табиғи монополиялар 
және ішкі істер органдары қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдері 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного 
мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных 
монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел».

Баяндамашы                      - Қазақстан Республикасы Төтенше 
жағдайлар вице-министрі Күлдіков 
Марат Мұхаметқалиұлы

Докладчик                            - Вице-министр по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан 
Кульдиков Марат Мухаметкалиевич 
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Қосымша баяндамашы    -

Содокладчик                         -

Комитет мүшесі, Қазақстан 
Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты Лұқпанов 
Сағындық Есенғалиұлы 

Член Комитета, депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан 
Лукпанов Сагындык Есенгалиевич 

Дауыс бергендер: қолдады - 6 депутат; қарсы болғандар – жоқ; қалыс 
қалғандар-жоқ
Голосовали: за - 6 депутатов; против – нет; воздержались - нет.
Қабылданды: бірауыздан
Принято: единогласно

Қабылданған шешім: Қаралған заң жобасы бойынша ескертпелер мен 
ұсыныстарсыз қорытынды Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 
қауіпсіздік комитетіне жіберілсін.

Принятое решение: По рассмотренному законопроекту в Комитет по 
международным отношениям, обороне и безопасности направить заключение 
без замечаний и предложений.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
нормашығармашылықты жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам совершенствования нормотворчества».

Баяндамашы                      - Қазақстан Республикасы Әділет 
вице-министрі Мадалиев Алмат 
Құрманғазыұлы 

Докладчик                            - Вице-министр юстиции Республики 
Казахстан Мадалиев Алмат  
Курмангазыевич

Қосымша баяндамашы    - Комитет төрағасы, Қазақстан 
Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты Әділбеков 
Дәурен Зекенұлы
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Содокладчик                         - Председатель Комитета, депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан 
Адильбеков Даурен Зекенович

Дауыс бергендер: қолдады - 6 депутат; қарсы болғандар – жоқ; қалыс 
қалғандар-жоқ
Голосовали: за - 6 депутатов; против – нет; воздержались - нет.
Қабылданды: бірауыздан
Принято: единогласно

Қабылданған шешім: Қаралған заң жобасы бойынша ескертпелер мен 
ұсыныстарсыз қорытынды Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық 
қорғау органдары комитетіне жіберілсін.

Принятое решение: По рассмотренному законопроекту в Комитет по 
конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам направить заключение без замечаний и 
предложений.

5. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Каспий 
теңізінде қызметті жүзеге асыруға байланысты мәселелер бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы жөнінде.

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море».

Баяндамашы                      - Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрінің орынбасары 
Айдаров Алмас Айдарұлы  

Докладчик                            - Заместитель Министра иностранных 
дел Республики Казахстан Айдаров 
Алмас Айдарович

Қосымша баяндамашы    -

Содокладчик                         -

Комитет мүшесі, Қазақстан 
Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаты Лұқпанов 
Сағындық Есенғалиұлы 

Член Комитета, депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан 
Лукпанов Сагындык Есенгалиевич
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Дауыс бергендер: қолдады - 6 депутат; қарсы болғандар – жоқ; қалыс 
қалғандар-жоқ
Голосовали: за - 6 депутатов; против – нет; воздержались - нет.
Қабылданды: бірауыздан
Принято: единогласно

Қабылданған шешім: Қаралған заң жобасы бойынша ескертпелер мен 
ұсыныстарсыз қорытынды Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 
қауіпсіздік комитетіне жіберілсін.

Принятое решение: По рассмотренному законопроекту в Комитет по 
международным отношениям, обороне и безопасности направить заключение 
без замечаний и предложений.

Комитет төрағасы                                                                Д. ӘДІЛБЕКОВ 


