
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫ
ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ДАМУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІНІҢ 

КЕҢЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫ

2019 жылғы 19 қараша

Отырысты Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің 
төрағасы М.БАҚТИЯРҰЛЫ жүргізді.

ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және шақырылған 
лауазым иелері! Бүгін комитеттің кеңейтілген отырысын өткізу үшін 
қажетті кворум бар. Комитеттің кеңейтілген отырысын ашық деп 
жариялаймын. 

Құрметті әріптестер, күн тәртібі сіздерге алдын ала таратылған, 
сіздерде бар. Басқа ұсыныстарыңыз болмаса күн тәртібін бекітейік. 

ОРНЫНАН. Қарсы емеспіз. 
ТӨРАҒА. Жақсы, рақмет. 
Бүгінгі күн тәртібінде Қазақстан Республикасы Мәжілісі 

мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңының жобасы қаралады. 

Аталған заң жобасы бойынша баянадама жасау үшін сөз Қазақстан 
Республикасының Мәдениет және спорт вице-министрі Елдос Мұратұлы 
Рамазановқа беріледі. 

РАМАЗАНОВ Е.М. Құрметті Сенат депутаттары!  Сіздердің 
қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы ұсынылып отыр. 

Заң жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылға 
арналған заң жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес әзірленген. Заң 
жобасы допингке қарсы ережелерді бұзғаны үшін жауапкершілікті 
қатаңдатуға, Ұлттық допингке қарсы ұйымның мәртебесін күшейтуге 
бағытталған. Қазіргі уақытта допингті қолдану әлемдік спорт 
қозғалысындағы ең өзекті мәселелердің бірі болды. Допингтен шығатын 
барлық қауіптілік пен қауіптілік ауқымын түсіне отырып, оны жоюға 
бағытталған іс-шаралар кешенін тұрақты негізде жүргізу қажет. 

Жыл сайын Ұлттық допингке қарсы орталық 3000 биопроба алу 
жүргізеді. 2013 жылдан бастап жұмыс істеу кезеңінде қазақстандық 
спортшылардың допингті қолдануының 307 оқиғасы анықталды. 2019 
жылдың 10 айында допингке қарсы ережелерді бұзудың 37 оң оқиғасы 
анықталды. 

Сондай-ақ допингті қолдануды жою жөніндегі жағдайды талдай 
отырып, әлемдік спорт аренасында, оның ішінде Олимпиада ойындарында 
жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізу мақсатында заңнамалық 
деңгейде допингке қарсы іс-шараларды күшейту жөнінде шаралар 
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қабылдау қажет. Атап айтқанда, тыйым салынған барлық препараттар мен 
субстанцияларды қолдану, тағайындау және тарату үшін жауапкершілікті 
арттыру қажет.

Допингті пайдалану стимуляторларды пайдаланатын және 
пайдаланбайтын спортшылар арасындағы жарыс қарсыластық 
жағдайларының теңсіздігін туғызады, спорттық күресті фармакологиялық 
зертханалардың бәсекелестік деңгейіне ауыстырады, спортшылардың 
денсаулығы мен өміріне, сондай-ақ олардың адамгершілігіне қауіп 
төндіреді, жұртшылық алдында жоғары жетістіктер спортының беделінің, 
халықаралық спорт аренасындағы елдің имиджінің төмендеуіне әкеп 
соғады. Бұдан басқа, допингтің жаппай және жасөспірімдер спортына ену 
үрдісі күшейіп келе жатқан жас ұрпақты есірткіге әуестігіне және елдің 
генофондына қауіп-қатердің өсуіне ықпал етеді.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты қолданыстағы заңнамаға 
допингке қарсы ережелерді бұзғаны үшін жауапкершілікті қатаңдату 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу, атап айтқанда спортшыға 
допинг тағайындаған адамдарға қатысты әкімшілік жауапкершілікті енгізу 
қажеттілігі туындады, ол 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл түрінде жазаны көздейді.

Сонымен қатар, допингті пайдаланғаны үшін заң жобасында: 
1) дисквалификация;
2) спортшының спорттық нәтижесін жою және біліктілік ұпайларын 

немесе балдарын алып тастау;
3) ақшалай көтермелеуді қайтару;
4) спортшылар мен жаттықтырушыларға өмір бойы ай сайынғы 

материалдық қамсыздандыруды төлеуді тоқтату;
5) спортшыларға, жаттықтырушыларға және клуб командаларының 

басшыларына ай сайынғы ақшалай қамтуды тоқтату;
6) спорттық атағынан айыру;
7) Олимпиада, Паралимпиада және Сурдлимпиада ойындарының 

чемпионы және жүлдегері тұрғын үйді пайдалану шартын бұзу;
8) спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасының құрама және 

штаттық құрама командаларының құрамынан спортшыларды, 
жаттықтырушыларды шығару.

Сондай-ақ заң жобасында Олимпиада, Паралимпиада және 
Сурдлимпиада ойындарының чемпиондары мен жүлдегерлеріне 10 жыл 
мерзімге жалға беру үшін тұрғын үй беру, сондай-ақ допинг-тестілерді 
сақтау мерзімі 10 жыл болуына байланысты осы мерзімге аталған тұрғын 
үйді иеліктен шығаруға тыйым салу көзделген және егер осы кезеңде 
сынамаларда допинг анықталмаса, тұрғын үй спортшының меншігіне 
берілетін болады.

Бұл ретте Олимпиада, Паралимпиада және Сурдлимпиада 
ойындарының чемпионы немесе жүлдегері болып табылатын ҚР 
спортшысы қайтыс болған жағдайда, допингтік сынаманың нәтижесіне 
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қарамастан қайтыс болған мұрагерлерінің тұрғын үйді өтеусіз алуы 
көзделген.

Маңызды жаңалықтар болып табылатындар:
1) Паралимпиада ойындарының чемпиондары мен 

жүлдегерлеріне олардың ниетін ескере отырып, төменгі қабаттарда немесе 
лифтілері бар тұрғын үйлерде, ал Паралимпиада ойындарының 
чемпиондары мен жүлдегерлеріне тірек-қимыл аппараты бұзылған 
Паралимпиада ойындарының чемпиондары мен жүлдегерлеріне екінші 
қабаттан жоғары емес тұрғын үй алу құқығын беру; 

2) дене шынықтыру және спорт саласында демеушілік көмек 
көрсету жөніндегі саясатты іске асыратын бірыңғай оператор құру.

Бірыңғай оператор қызметінің негізгі мақсаты дене шынықтыру мен 
спортты тұрақты дамытуды қамтамасыз ету болып табылады. Бірыңғай 
оператор қаржыландырудың басты көзі ретінде дене шынықтыру мен 
спортты дамытуға бюджеттен тыс ақша қаражатын бөлумен айналысатын 
болады. Бірыңғай операторға «Самұрық-Қазына «ҰӘҚ» АҚ-нан 
демеушілік көмек көрсету және дене шынықтыру мен спортты дамыту 
үшін әлеуметтік жобаларды іске асыруға бағытталған Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қаражат 
көздері есебінен қаржы түсетін болады.

Сондай-ақ заң жобасы Ұлттық Сурдлимпиялық комитеттің 
мәртебесі мен өкілеттігін күшейтуді көздейтін ұлттық Сурдлимпиялық 
қозғалыс жаңа баппен толықтырылды, онда негізгі мақсаты 
сурдлимпиялық спорт түрлері бойынша мүгедек спортшылар арасында 
дене шынықтыру мен спортты дамытуға жәрдемдесу болып табылады.

Заң жобасын қабылдау теріс, құқықтық және әлеуметтік-
экономикалық салдарларға және мемлекеттік шығындардың артуына әкеп 
соқпайды. 

Назарларыңызға рақмет. Қолдауларыңызды сұраймын. 
ТӨРАҒА. Жақсы. Рақмет, Елдос Мұратұлы. 
Қадірлі әріптестер, сұрақ беру рәсіміне көшеміз. 
Динара Жүсіпәліқызы, сөз сізге. 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Рақмет, Мұрат Бақтиярұлы. 
Менің сұрағым: Елдос Мұратұлы, дене шынықтыру және спортпен 

жүйелі түрде айналысатын халықтың санын өсіру қалай жүргізіледі? 
Мысалы, Германия мемлекетін алатын болсақ, әрбір екінші адам спортпен 
айналысады, АҚШ-та 5 адамның үшеуі айналысады, ал Финляндияда 
халықтың 90 пайызы, ал біздің Қазақстан Республикасы халқының 30 
пайызы. Қалай өсіресіздер бұл көрсеткішті? 

Екінші сұрағым. Мамандардың көзқарасы бойынша қазіргі кезде 
жалпы білім беру мектептерінде дене шынықтыру пәні нәтижесіз. Оған 
себеп жаңа талаптарға сәйкес келмейтін ескірген стандарттар, білім беру 
бағдарламаларының ескіргендігі, заман талабына сәйкес келмейтіндігі. 
Олардың балаларымыздың физиологиялық, психологиялық даму 
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жағдайларына сәйкес келмейтіндігі қоғамда айтылып жүр. Осыны қалай 
болашақта жаңартатын ойларыңыз бар?   

ТӨРАҒА. Жақсы. 
РАМАЗАНОВ Е.М. Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жолдауында бұқаралық спорт туралы тапсырма берілген. Бүгінгі күні 
концепцияны МВК-дан өткіздік, концепцияны қолдады. Бүгін түстен кейін 
жұмыс тобына барлық сұрақты дайындап отырмыз. 

Бұқаралық спорт, 30 пайыз жөнінде отчет бар, министрлік ол 
отчетты жинап, региондардан цифрларды жинап, сол отчетқа кіргізді, 
кейбір жерде 29, кейде 31 пайыз. Бізде сондай жағдай. 

ТӨРАҒА. Жақсы. Бүгінгі күннің соңына дейін жазбаша бергеніңіз 
дұрыс болар. 

НӨКЕТАЕВА Д.Ж. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ТӨРАҒА. Методикасы ескірген деп отыр ғой.
РАМАЗАНОВ Е.М. Методикасы ескірген, біздің қазір 

жоспарымызда университет ашу. Бізге мамандар жетпей жатыр. Оны 
қарастырып отырмыз, қазір госэкспертизадан өтіп отыр. 

Екіншіден, адаптированная физакультура деген бар, специалистерді 
оқыту мәселесі, соны да кіргізіп отырмыз. 

ТӨРАҒА. Елдос Мұратұлы, институт ашып қайтесіздер, 
Алматыдағы жекеге өтіп кеткен институттарды алуға әрекет жасаңыздар. 
Алматыда базасы мықты керемет институт тұр ғой.

РАМАЗАНОВ Е.М. Ол жекеменшік қой.
ТӨРАҒА. Жекеменшіктен алу керек. 
Сенатор Серік Шыңғысұлы.
БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш. Надо работать с Министерством образования 

и науки, разница в том, что частный или нечастный вуз уходит уже в 
далекое прошлое. Сейчас идет активный процесс по созданию 
независимых акционерных обществ. Это будут совершенно автономные 
вузы, там не поймешь, частные или нечастные.  

Государство осуществляет только по двум принципам. Первое – 
лицензирование специальностей, аккредитация, соблюдение стандартов 
образования. Второе – оплата грантов. Это мощнейший рычаг в 
формировании государственной политики по подготовке специалистов для 
любой отрасли. К сожалению, вы это забываете, работаете автономно от 
Министерства образования и науки, как и другие уполномоченные 
республиканские органы, а надо работать с Министерством образования и 
науки, они формируют основную политику по грантам. Там вы найдете 
для себя столько интересного. 

По Министерству образования и науки. Поддерживаю то, о чем 
говорила Динар Жусупалиевна. Хотел бы узнать Ваше мнение по 
следующему вопросу. На сегодняшний день планируется выделение 
средств Министерству образования и науки на приобретение абонементов 
школьникам для занятий в спортивных секциях. Не считаете ли Вы, что 
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это государственное подтверждение того, что у нас нет бесплатных 
секций, что мы все время декларируем, слышим во всех отчетах 
министерств, в том числе и вашего ведомства, что у нас есть бесплатные 
секции? Это первое. 

Второе. Не создаст ли это очередной прецедент, как с адресной 
социальной помощью? То есть не будет понятно, кому мы должны давать, 
почему должны давать, какой категории, сколько и так далее? То есть 
вроде бы решая одну проблему, мы создаем ворох других проблем. Я 
хотел бы Ваше мнение по этому поводу узнать. С Министерством 
образования и науки мы отдельно будем отрабатывать по данному 
вопросу. 

Третье. Хотелось бы уточнить, что министерство предполагает по 
единому оператору? Депутатский корпус всегда настороженно относится к 
тому, когда в каком-либо законопроекте появляется идея по созданию 
очередной конторы, которая будет переваривать какие-то деньги. Поэтому 
хотелось коротко услышать Ваше мнение. Если нет, то прошу дать 
письменные ответы по  этим двум вопросам. 

ТӨРАҒА. Пожалуйста. 
РАМАЗАНОВ Е.М. Хотел бы начать со второго вопроса. Вкратце 

скажу, что единый оператор планируется на некоммерческие организации 
в форме фонда. Будет открытый попечительский совет, куда войдут 
спортсмены, общественные деятели, деятельность будет прозрачной. Мы 
планируем, что через фонд должен пойти не бюджетные деньги именно 
национальных компаний. Поэтому считаем, что деятельность будет 
прозрачной, отчеты будут вывешиваться. В попечительский совет, как я 
сказал, войдут общественные и спортивные деятели. 

БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш. Когда мы говорим о едином операторе, то 
имеем в виду, что вам тоже надо изучать опыт, чтобы второй раз не 
наступать на те же грабли и не совершать те же ошибки.  Единый оператор 
есть в Министерстве здравоохранения по государственному закупу и тому, 
кто оплачивает медицинские услуги в ФОМС. 

Единый оператор есть у Министерства образования и науки, это так 
называемый Финансовый центр. Поэтому я хотел узнать, кто это будет и 
как он будет определяться, на конкурсной основе? Или создаст кто-то  из 
лиц, приближенных к министерству этот общественный фонд, и будет 
деньги все собирать? Из этого же возникает вопрос. 

Разворовать не дадут, но если мы не знаем, кто это будет, то 
непонятно. То есть министерством будет создаваться организация или вы 
конкурс устроите? Как этот процесс будет происходить? 

РАМАЗАНОВ Е.М. Это общественная организация, фонд будет 
создаваться отдельным постановлением Правительства. На данный момент 
уже есть положительные примеры, есть Фонд поддержки туризма и спорта, 
через который деньги выделяются «Самрук-Казына». Там есть 
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попечительский совет, куда входят госпожа Шишигина, Сапиев, 
общественные деятели. 

На сегодняшний день фонд – это подразделение Министерства 
информации и коммуникаций Республики Казахстан, через которое идут в 
основном деньги из «Самрук-Казына», то есть бюджетные деньги не 
позволяют... 

БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш. Мы это понимаем, цели правильные, 
хорошие, то есть надо все централизовать, не размазывая, направлять 
более эффективные деньги. Кто это будет, что за организация? Если будет 
создаваться постановлением Правительства, то мы хотим это знать. Может 
быть, конкурс проводить будете или это будет келейно решаться, то есть 
выбрали организацию, назначили и все. 

РАМАЗАНОВ Е.М. Я уже сказал, что будет создаваться 
постановлением Правительства. 

БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш. Все, спасибо, я это хотел услышать.
РАМАЗАНОВ Е.М. Мы по поручению Сапарбаева тесно работаем с 

Министерством образования и науки. На сегодняшний день нами заключен 
меморандум с Министерством образования и науки именно по 
доступности спортивных залов, спортивной инфраструктуры. 

По абонементам школьникам. Я считаю, что это не только 
секционная работа. Мы сейчас обижаем регионы. Есть вопрос по 
секционной работе, по доплате физрукам за проведение секционной 
работы. То, что у нас раньше было, то есть 45 процентов от БДО, на 
данный момент эта доплата убрана, остались только те, кто предан своему 
делу, проводя секции. Поэтому именно в законопроекте о массовом спорте 
мы хотим этот вопрос поднять. 

Кроме того, есть вопрос о том, что у тренеров ДЮСШ очень низкая 
зарплата, порядка 40 тысяч тенге. Если мы эту зарплату каким-то образом 
не поднимем, в ближайшие два года у нас не будет резерва. 

Есть хорошие моменты. Есть опыт Российской Федерации, что в 
июне планируется рассмотреть вопрос о том, что абонементы, которые 
приобретают желающие заниматься спортом, 13 процентов выдавались на 
вычеты. Считаю, что этот пример можно будет взять. Если будет 
положительный эффект, можно в нашем законе этот вопрос рассмотреть. 

БЕКТҰРҒАНОВ С.Ш. Речь идет о школьниках. Деньги уже 
выделяются. Я поэтому и спрашиваю, кто они, как их будете распределять, 
где они будут заниматься, хватит ли нам инфраструктуры? Письменно 
дайте ответ. 

РАМАЗАНОВ Е.М. Хорошо, мы уточним. 
ТӨРАҒА. В письменном виде дайте ответ. 
Есть еще вопросы?  Пожалуйста, Нариман Турегалиевич. 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Рақмет, Мұрат Бақтиярұлы. Мен өз басым заң 

жобасын қолдаймын. Менде Елдос Мұратұлына бірнеше сұрақ бар. 
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Елдос Мұратұлы, жалпы спорт мемлекетіміздің имиджі, 
мемлекетіміздің спортшылары арқылы беделімізді арттырамыз. Ол 
барлығымызға белгілі нәрсе. Ауылдық жерлердегі спортқа деген 
мемлекеттің көзқарасын білгім келеді. Қазіргі жағдайда жергілікті 
атқарушы органдар, спортқа қаражатты өздері шығарып отыр. Ал 
қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты ауылдық жерлерде спортқа 
деген көзқарас өте төмен жағдайда, жасыратыны жоқ. Доп, волейбол 
торлары, футбол торлары кейбір ауылдық жерлердегі спортзалдарға 
барғанда адам ұялатындай жағдайда. Қалай шешіледі бұл мәселе 
болашақта? Біз ауылдық спортты, аудандық спортты дамытпай жақсы 
спортсмендер елімізден шығады деу үлкен күмән тудырады. 

Екінші сұрақ. Ұлттық допингке қарсы орталық зертхананың 
лицензиясын сіздерден алып қойған болатын. Қыркүйек айында мамандар 
келеді, зертхананы осы жылдың саяғына дейін қосамыз деген, мен 
қателеспесем, бұрынғы министрдің айтқан сөзі бар. Осы ұлттық зертхана 
қашан іске қосылады?

Үшінші мәселе. Серік Шыңғысұлының сұрағының жалғасы деп 
айтуға болады. Жалпы спортпен айналысып жүрген мүгедектеріміз бар 
немесе олардың балалары бар. Олар көбінесе аз қамтылған отбасылар, 
қиын отбасылар, сондықтан да осылардың спортзалдарға бару мәселесі өте 
қиын. Сенат қабырғасында мүгедектердің мәселесіне қатысты жұмыс тобы 
құрылған, сол жұмыс тобында спортзалдарға барғанда кіре алмаймыз 
немесе ақшасы қымбат деген жағдайды біз үнемі естіп жатамыз. Осыған 
сіз жазбаша түрде жауап берсеңіз. Еліміз бойынша қанша спортзал бар, 
жалпы олар қанша ақша жинайды немесе қазіргі күні тегін кіргізіп отыр 
ма, осы жағдайды білгім келеді. Рақмет.

ТӨРАҒА. Жақсы. Үш сұрақ. 
РАМАЗАНОВ Е.М. Рақмет. Бірінші сұрақ бойынша мына 

ауылдардағы спорт жағдайын айттық. Спортқа баратын көбінесе ауылдың 
балалары. Ауылдардағы инвентарь – доп пен скакалка. Сельский 
округтарда жағдай қиын. Ол мәселелерді «Бұқаралық спорт туралы» Заң 
жобасына  кіргіземіз.  Өйткені оны қарасақ, облыс бюджетінен ДЮСШ-лар 
район бюджетіне берілген, выезднойларда проблема болып жатыр. 

Екіншіден инструктор мен методистер сельский округтарда жоқ. 
Қазір ДЮКФП – Детско-юношеский клуб физической подготовки 
ашылды. Солтүстік Қазақстанда істеп жатыр. Онда ставка, пол ставки 
бойынша физруктар мен ДЮСШ тренерлері жұмыс істеп жатыр, 
секционный жұмысты жасап жатыр. «Бұқаралық спорт» деген 
Президенттің тапсырмасымен ол мәселені көтереміз деп ойлаймын. 

ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Елдос Мұратұлы, мен бұл сұрақты қойған 
себебім, егер республикалық бюджеттен жеткілікті деңгейде қаражатпен 
қамтамасыз етпейтін болсақ, бұл мәселе шешілмейді. Оны барлығымыз 
білемі, біз региондарда жұмыс істеп келдік. Қаражат жеткіліксіз 
болғандықтан, спортқа вообще көңіл бөлінбейді. Сондықтан да ауылдық 
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деңгейдегі, аудандық спортты дамытуға республикалық бюджеттен 
жылма-жыл қаражат бөліну керек. Осы мәселені қарау керек. Рақмет.

РАМАЗАНОВ Е.М. Жақсы, рақмет.
Екінші сұрақ бойынша. Өздеріңіз білетіндей, 5-9 қарашада 

Катовице деген Польшаның қаласында үлкен конгресс өтті «WADA» 
антидопинговое агентство. Оған біздің министрліктен делегация барды, 
онда Оливер Нигли деген генеральный директормен кездестік.  
Польшаның спорт министрі болып Банька Витольд тағайындалды. Біз оны 
құттықтадық. Онда біз осы допинг бойынша заңға презентациясын 
жасадық. «WADA» заңды қолдады, дұрыс деді. Именно Правительство көп 
қарастырады, депутаттар ол сұрақтарды көтереді, өте маңызды деп қолдап, 
сондай жоспармен барып келдік. 

Мүгедектер туралы айтсақ, бізде Паралимпийский центр бар. 
Паралимпийский комитет госзаданиемен заңда бекітілген. Ерлан 
Сүлейменов бір-екі сөз айтсын.

ТӨРАҒА. Ерлан, микрофонға жақындаңыз.
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Бұл жерде паралимпийский емес, мүгедектердің 

бұқаралық спортпен айналысуға доступность туралы айтып отырмын,яғни 
спортзалдардың барғанда қабылдамайтынын немесе ақша талап ететінін.

РАМАЗАНОВ Е.М. Онда жазбаша жауап береміз. 
ТӨРАҒА. Ерлан, бір-екі сөз айтасыз ба?
СҮЛЕЙМЕНОВ Е.М. Национальный паралимпийский комитет был 

создан в 2002 году. В настоящее время он признан Международным 
паралимпийским комитетом. В соответствии с законом от 2017 года 
признан государством. 

В 2018 году был создан Национальный паралимпийский 
тренировочный центр, который полностью отвечает всем стандартам 
доступности. Это своего рода единственный тренировочный центр не 
только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве. Мы уже 
получили официальное письмо от Международного паралимпийского 
комитета, сейчас вступаем в процесс международной аккредитации на 
национальный тренировочный центр. Другие страны будут направлять в 
тренировочные лагеря своих спортсменов со своих стран, сюда в наш 
тренировочный центр. В нем доступно около 10 видов спорта, входящих в 
программу паралимпийских игр. Есть соответствующие тренеры, 
инструкторы. Регулярно проводятся тренировочные лагеря, обучение 
специалистов. В Казахстане пока в полной мере не готовят специалистов 
по паралимпийскому спорту, поэтому нам приходится иногда приглашать 
из-за рубежа специалистов, чтобы они проводили обучение по адаптивной 
физической культуре. Также у нас нет классификаторов, приглашаем, 
чтобы обучали классификаторов паралимпийским видам спорта, 
технических делегатов и судей. С 2020 года, даст бог, при получении 
государственного задания многие тренировочные процессы будут 
проходить в тренировочном центре, чтобы максимально создать удобные 
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условия для спортсменов-паралимпийцев. Там же есть база для 
проживания на 12 номеров. Спортсмены из других городов будут 
проживать там же. Номера адаптированные полностью. 

Для создания тренировочного центра мы приглашали специалистов 
также из-за рубежа. Есть международный эксперт, аккредитованный 
Международным паралимпийским комитетом. Она инвалид, в прошлом 
спортсмен, чемпион мира по плаванию и архитектор по образованию. 
Приезжала для того, чтобы помогать нам в проектировке этого здания. В 
нем учтены все международные и национальные стандарты. 

ТӨРАҒА. Жақсы. Табыс тілейміз, Ерлан. 
Сенатор, Нұртөре Байтілесұлы, сөз сізге. 
ЖҮСІП Н.Б. Құрметті Мұрат Бақтиярұлы, құрметті Елдос 

Мұратұлы! Өткен жұмыс тобында көтеріп айтқанбыз бірқатар мәселелерді, 
соның ішінде мына заң жобасына сәйкес Ұлттық допингке қарсы ұйым 
ерекшелік түрде допингті терапевтік пайдалануға рұқсат береді деп 
жазылған. Жақында «Известия» газетінде Анатолий Карповтың сұхбаты 
шықты, сонда жетістікке жету үшін допинг қолданбайтын спортшы жоқ 
деп отыр ол кісі. Яғни жарыс болардың алдында, бір-екі жыл бұрын 
«ауырдым», «емделемін» деп құрамында допингтік заттары бар дүниелерді 
пайдаланатындығы белгілі болып отыр. Соған байланысты терапевтік 
пайдалануға рұқсат беру процессі қалай жүретінін түсіндірсеңіз. 

Екінші сұрақ. Олимпиада, Паралимпиада және Сурдлимпиада 
ойындарының чемпиондарына және жүлдегерлеріне берілетін сыйақының 
мөлшері бізде өте жоғары, Қазақстанда. Соны біз өткенде жұмыс тобында 
айтқанбыз. 

Мысалы, шығыс елдерінде, Тайландта сыйақы қаражатын бірден 
бермейді, олар бөліп-бөліп төлейді, 10 жыл, 20 жылға дейін. Мына заң 
жобасы негізінде 10 жылдың ішінде допинг анықталса, тұрғын үй 
спортшының меншігіне берілмейді деген талап енгізіліп отыр. Неге 
қаражатты да солай 10 жылға бөліп бермеске деген сұрақ туындайды. 

Келесі сұрақ. Спортшыға тағайындалған тұлғаға қатысты әкімшілік 
жауапкершілік қарастырылған. Заңға қайшы әрекеті үшін 200 айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл түрінде жауапкершілік немесе 505 
мың теңге. Неге осы мөлшердегі сома алынды? 

ТӨРАҒА. Қысқаша жауап берсеңіз. 
РАМАЗАНОВ Е.М. Рақмет сұрағыңызға. 
200 МРП заңда бекітілген ең үлкен көрсеткіш, одан артық көтере 

алмаймыз. 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
РАМАЗАНОВ Е.М. Максимально 200 МРП, выше уже 

законодательно нельзя. 
Премия жөнінде жаңа айтып жатырмыз, неге оны да алып тастамау 

керек деп. Ұлттық олимпиада комитетінде штатта 600-ден астам спортшы 
бар. Спортшылардың айлығы 130 мың теңге, премия, ештеңе жоқ. 68 
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спортшы чемпион, тағы басқасы, олардың айлығы 300-ге дейін барады. 
Олимпиада чемпионы болу үшін оларға стимул ғой. Елдос Сметов, Раков 
Максим, олардың история болезни көрсеңіздер 25 жаста ол спортшылар 
ломаный, переломанный, ауру. Оларға жалғыз стимул – Олимпиадада 
премия алып, үй, пәтер алып дегендей. Тем более, Олимпиада 
чемпиондары бір-екеу, көп емес қой. 

Үшінші сұрақ Антидопинговый центр жөнінде. Қазақстанда Ұлттық 
антидопинговый центр бар, пробаларды алып Дрезденге жібереміз. 

Екінші, лаборатория бар. «WADA» бойынша лаборатория бөлек 
болу керек. Бізде кезінде 2010 жылы лаборатория ашылған, аккредитация 
берілген, 7 жыл жұмыс істеген, 2017 жылы аккредитация алып тасталды. 
Қазір біз жұмыс істеп жатырмыз. Министерство ақшасын бөліп салқын 
бөлме жасады. Оның бөлек ғимараты бар, оның мамандары бар. «WADA» 
-ға барғанда в процессе переговоров сол вопрос көтерілді. Қазір мамандар 
келеді аккредитацияға, ол жағдайды қарастырамыз. 

Мына жерде Национальный антидопинговый центрден Майра 
Бакашева деген кісі бар.

ТӨРАҒА. Жақсы. Майра, қысқаша бір-екі сөз айтасыз ба?
БАҚАШЕВА М.Қ. Если спортсмен страдает каким-либо 

заболеванием, это может быть хроническое заболевание, как сахарный 
диабет, а может быть острое заболевание, например, травма. Поэтому 
«WADA» предусмотрела, есть международный стандарт по 
терапевтическому использованию. Все процедуры описаны, у нас есть 
комиссия, каждая заявка рассматривается, есть критерии. 

Мы практически никогда не отказываем, потому что все 
обосновано. 

ТӨРАҒА. Рақмет. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз комитет мүшесі сенатор Сергей 

Михайлович Ершовқа беріледі. 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Құрметті Марат Бақтиярұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денешынықтыру және 
спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заң жобасы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2018 жылға арналған заң жобалау жұмыстары жоспарына 
сәйкес әзірленді.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында «Денешынықтыру мен спорт мемлекеттің 
айрықша назарында болуы тиіс»,–деді.  

Саламатты өмір салты – ұлт денсаулығының кілті болып 
саналатынын атап өтті.  

Қаралып отырған заң жобасының негізгі бағыты жоғары 
жетістіктерге жететін спорт түрлерінде допинг қолданғаны үшін 
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жауапкершілікті арттыру және спорттағы демеушілік қызметті құқықтық 
реттеуді жетілдіру болып табылады.

Сонымен бірге бұл жоба Үкіметтің өкілетті органының және басқа 
да мемлекеттік органдардың құзыреттерін нақтылауға қатысты, жоғары 
спорттық нәтиже беру кезінде Олимпиадалық, Паралимпиадалық және 
Сурдлимпиялық ойындардың чемпиондары мен жүлдегерлерінің 
мүдделерін қорғау мен спортшылардың әлеуметтік мәселелеріне қатысты 
нормаларды енгізеді. 

Заң жобасында дене шынықтыру және спорт саласында 
қайырымдылық көмекті көрсету саясатын жүзеге асыратын Бірыңғай 
операторды құру көзделген. Ол дене шынықтыру және спорттың дамуына 
бағытталған бюджеттен тыс ақша қаражатын бөлумен айналысатын 
болады.

Сарапшылар спорттық жарыстар, соның ішінде Олимпиада 
ойындары, фармацевттердің жарыстарына айналып барады деп 
қауіптенеді.

Допинг спортшылардың денсаулығына үлкен зиян келтіреді. 
Спорттағы допинг дегеніміз нәтижені айтарлықтай жоғарлататын 

тыйым салынған препараттар.
Сонымен қатар допингті қолдану спорт пен олимпиадалық 

қозғалыстың негізін қалайтын адал бәсекелестік идеясын бұзады.
Заң жобасымен қатаң бақылауға алуды көздейтін допингке қарсы 

нормалар қазіргі уақытта мемлекеттің әлемдік имиджіне қатысты мәселе 
болып отыр.

Құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасының Мәдениет және 
спорт вице-министрі Елдос Мұратұлы өз баяндамасында аталған заң 
жобасының мақсаттары мен міндеттерін жан-жақты айтты. 

Заң жобасы бойынша жұмыс тобының төрт отырысы өтті. Олардың 
бәріне Елдос Мұратұлының өзі қатысты. 

Елдос Мұратұлы және министрліктің басқа өкілдері барлық 
сұрақтарға сапалы жауап беріп отырды.

Заң жобасының тұжырымдамасы бойынша Сенаттың тұрақты 
комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. Біздің 
комитет мүшелерінен де ұсыныстар болмады.

Жоғарыда аталғандардың негізінде «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын 
бірінші оқылымда Парламент Сенатының қарауына енгізуді ұсынамын.

Негізгі баяндамашы ретінде Мәдениет және спорт министрі Ақтоты 
Рахметоллақызы Райымқұловаға ұсынылады. Қосымша баяндамашы 
ретінде мені анықтауды сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Сергей Михайлович, мазмұнды баяндамаңыз үшін үлкен 

рақмет. 
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Сергей Михайловичқа сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Өте керемет, жан-жақты мазмұнды баяндап берді. Осы 

заң жобасы бойынша пікір айтушылар бар ма?
УАҚПАЕВ М.С. Заместитель Руководителя Аппарата Уакпаев 

Марат Султанович. 
Мы законопроект полностью поддерживаем. Тут один момент, я 

хотел бы для обсуждения.
 Иногда пересматриваются спортивные результаты. Мы знаем, что 

за призовые места выделяются не только денежные поощрения, но и 
жилье. В статье 45 «Социальная защищенность спортсменов, тренеров и 
членов сборных команд по видам спорта» написано, что при присуждении 
более высокого спортивного результата на основании решения Всемирной 
антидопинговой организации, Международного Олимпийского комитета, 
Международного Паралимпийского комитета, Международного комитета 
спорта глухих, Международной федерации производится пересмотр 
размеров выплат денежных поощрений чемпионам и призерам 
международных спортивных соревнований по видам спорта. 

Тут один момент с жильем. По результатам Олимпиады занял 
третье место, получил однокомнатную квартиру. Затем выясняется, что те 
лица, которые заняли первое и второе места, использовали допинг, наш 
спортсмен получает золотую медаль. 

Пересмотр поощрений производится, а как быть с жильем? Будет 
ли производиться пересмотр в этом плане? В законопроекте я этого не 
увидел. А желательно, если бы он стал олимпийским чемпионом, тогда 
получил бы не однокомнатную, а трехкомнатную квартиру. В этой 
ситуации что-то будет делаться?   

ТӨРАҒА. Хорошо. Кто ответит? 
ЕСІМОВ А. Аскар Есимов – заместитель председателя Комитета 

спорта. 
У нас норма по жилью появилась в 2014 году. Все, что до 2014 года, 

остается как есть. Все, кто получил с 2014 года, будут пересматриваться. У 
нас же еще есть и подзаконные акты, если вы посмотрите, которые 
предусматривают именно этот процесс. Мы этот процесс как раз 
регулируем. Он будет сдавать жилье обратно в жилищно-коммунальный 
фонд и получать взамен жилье, соответствующее его результатам. 

УАҚПАЕВ М.С. Это не подзаконным актом должно 
регулироваться, жилье выделяется из коммунального жилищного фонда. 
Если он в акимат придет, ему скажут: вы получили однокомнатную 
квартиру, все. Потом он придет и скажет: извините, у меня уже теперь не 
3-е место, а 1-е место, дайте мне теперь вместо однокомнатной 
трехкомнатную. И вы никакими подзаконными актами не сможете ничего 
сделать, это должно на уровне закона решаться. 
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ЕСІМОВ А. У нас регулируется. Законом четко предусмотрено, что 
за золото дается трехкомнатная. Мы же и говорим «в соответствии с 
настоящим законом». 

Если нужно, мы вам предоставим в письменном виде.  
ТӨРАҒА. Да, давайте в письменном виде.  
УАҚПАЕВ М.С. Просто, видите, тут специально дополнили очень 

хорошими пунктами 4 и 5, что идет пересмотр денежных, а на счет жилья 
этого пересмотра, к сожалению, нет. И мне кажется, это какой-то пробел. 

БЕКТУРГАНОВ С.Ш. Если эта норма предусмотрена за 1-е место, 
она автоматически включается в силу.

Я как юрист объясню. Если в Уголовном кодексе за кражу одна 
статья, за убийство другая, если за кражу человека взяли, а потом 
выяснилось, что убийство не надо прописывать, что если человека взяли за 
кражу, а потом выяснилось убийство, тогда мы его будем судить по 
убийству, то сразу вступает в действие та норма, которая подходит к этому 
деянию. 

ТӨРАҒА. Хорошо. Давайте дискутировать не будем, в письменном 
виде ответьте.

Құрметті әріптестер! Бір ғана ұсыныс түсті – Әлеуметтік-мәдени 
даму және ғылым комитеті заң жобасын Сенат отырысының қарауына 
енгізуді және оны қабылдауды ұсынады. 

Сенат отырысына баяндамашы ретінде Мәдениет және спорт 
министрі Ақтоты Рахметоллақызы Райымқұлова шақырылады. Қосымша 
баяндамашы ретінде Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің 
мүшесі сенатор Ершов Сергей Михайлович ұсынылады. Келісесіздер ме?

ОРНЫНАН. Келісеміз.
ТӨРАҒА. Жақсы. Қарсылықтарыңыз болмаса, шешім қабылданды. 

Сіздерге табыс тілейміз. Рақмет.

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 


