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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 26 қараша 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

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

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

Құрметті әріптестер, 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! Бірінші мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Мәжілісі мақұлдаған «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімді ратификациялау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі Нұрымбетов Біржан Бидайбекұлына беріледі. 

 
НҰРЫМБЕТОВ Б.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздердің назарларыңызға «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімді ратификациялау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы ұсынылады. 

Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартта зейнетақымен қамсыздандыру 
мәселелерін реттеу мақсатында жеке халықаралық шарт әзірлеу көзделген болатын. 
Осыған байланысты тиісті келісім әзірленіп, 2019 жылғы 20 желтоқсанда мемлекет 
басшылары қол қойды. 

Аталған келісімнің негізгі мақсаттары:  
жұмысқа орналастырушы мемлекеттің өз азаматтарына тарайтын жағдайларда 

және тәртіпте еңбекшілердің зейнетақы құқықтарын қалыптастыру, сақтау және іске 
асыру;  
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еңбекшілердің зейнетақыларын тағайындауға және экспорттауға байланысты 
мәселелерді шешу;  

мүше мемлекеттер арасындағы зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы 
ынтымақтастықты нығайту болып табылады. 

Бүгінгі таңда мүше мемлекеттерде әртүрлі зейнетақы жүйелері қалыптасқан. 
Мысалы, Беларусь Республикасында жинақтаушы жүйе жоқ, ал басқа елдердің 
жинақтаушы жүйелері әртүрлі. Зейнетақы жүйелерін қаржыландыру және зейнетақы 
қаражатын бөлу тәсілдерінде де айырмашылықтар бар. Бұдан басқа зейнетақы жүйелері 
құрылымдық жағынан ерекшеленеді: зейнеткерлік жасы, мөлшері, еңбек өтілі және басқа 
да параметрлер.  

Қазіргі уақытта тұрақты тұратын азаматтар үшін зейнетақымен қамсыздандыру 
мәселесі реттелген, ал жұмыс мақсатында уақытша келген еңбекшілер үшін бұл мәселе 
реттелмеген күйінде қалып отыр. Сондықтан аталған келісімнің күшіне енуі 
еңбекшілердің зейнетақы саласындағы мәселелерін реттеуге мүмкіндік береді.  

Атап айтқанда: 
жұмысқа орналастырушы мемлекеттің азаматтары мен еңбекшілердің тең 

құқықтары қамтамасыз етілетін болады; 
әрбір мемлекет өз аумағында жұмыс өтілі кезеңдері үшін зейнетақы төлейтін 

болады; 
әрбір мүше мемлекет зейнетақы алу құқығын айқындап, оның мөлшерін өзінің 

ұлттық заңнамасына сәйкес есептейтін болады. 
Келісім шеңберінде Қазақстан тарапынан еңбекші көшіп-қонушыларға ұлттық 

заңнамада белгіленген тәртіппен тек жинақтаушы зейнетақы жүйесінен зейнетақы 
төлемдері көзделеді және біздің тарапымыздан келісімді іске асыру жөніндегі құзыретті 
орган ретінде Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры белгіленеді.  

Келісімді іске асыру үшін Еуразиялық комиссия кеңесі бекітетін мемлекеттердің 
уәкілетті, құзыретті органдары және Еуразиялық экономикалық комиссия арасындағы 
өзара іс-қимыл тәртібі бірге бекітілетін болады.  

Құрметті депутаттар, келісімнің күшіне енуі еуразиялық интеграцияны дамытудың 
келесі кезеңі болып, одақ шеңберінде біздің, сондай-ақ қатысушы басқа да ел 
азаматтарының әлеуметтік қорғалу деңгейін арттыруға ықпал етеді деп сенеміз.  

Қолдауларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Қылышбаев Нұрлан Наурызұлына беріледі. 
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Біржан Бидайбекұлы! Келісімнің 4-бабының 4-тармағына сәйкес 

Армения, Беларусь, Қырғызстан және Ресей еңбекшілеріне кейбір ақшалай төлемдер олар 
тиісті мемлекеттің аумағында тұрған кезде ғана төленеді. Неге сол тізімде Қазақстан жоқ? 
Бұл бірінші сұрақ. 
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Екінші сұрақ: Қазақстанда бір жылдан аз уақыт жұмыс істеген, маусымдық 
жұмыстарда немесе үй жұмыскерлері ретінде еңбек еткен шетел азаматтары қандай 
ақшалай төлемдер ала алады? Рақмет. 

 
НҰРЫМБЕТОВ Б.Б. Құрметті Нұрлан Наурызұлы, дұрыс байқадыңыз. Мен 

басында айтып кеттім, осы бес елде зейнетақы жүйелері әртүрлі. Сондықтан келісімнің  
4-бабында басқа елдерде тұрақты тұратын азаматтар мен уақытша жұмыс істейтіндердің 
кейбір шектеулерін белгілеп қалу амалы бар. Мысалы, Қырғызстан біз бюджеттен 
төлейтін зейнетақыны тек қана тұрақты тұратындарға төлейміз дейді, басқа елдер 
зейнетақының үстінен ерекше өтемақыларды тек қана тұрақты тұратындарға төлейміз 
дейді. Қазақстан ондай шектеу қойып отырған жоқ. Себебі осы келісімнің 2-бабы 
бойынша Қазақстан бұл келісімде тек қана жинақтаушы зейнетақы жүйесі жағынан 
қатысады, ал оның қағидаты: адам қорға қанша жарна аударды, сол жиналған ақшасы 
инвестициялық кіріспен төленеді. Сөйтіп сіз айтқан маусымдық жұмыс дегендер жарты 
жыл, 6 жыл болсын, оған қарамаймыз, себебі қанша ақша жиналды, сол ақшаны 
инвестициялық кіріспен біздің заң бойынша алу құқығы пайда болғанда, яғни зейнет 
жасына жеткен кезде сол азаматқа сол жарналары төленетін болады.  

 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, басқа сұрақтар жоқ.  
Біржан Бидайбекұлы, рақмет. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің төрағасы Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірлі әріптестер! 

«Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы келісімді ратификациялау туралы» Заң жобасы үстіміздегі жылы 
5 қарашада Сенат қарауына келіп түсті. 

2014 жылы 29 мамырда Еуразиялық экономикалық одақ туралы жасаған шартта 
қол қойған елдердің аумағында еңбек ресурстарының еркін қозғалысы және еңбек 
қызметін ыңғайлы жүзеге асыру үшін жағдайлар жасаған бірқатар нормалар қабылданған 
болатын. Сол норманың бірі еңбек етуші елдердің зейнетақысын қамсыздандыру 
мәселелерін реттеу мақсатында осы қатысушы елдер арасында жеке халықаралық шарт 
әзірлеу туралы еді. Осыған байланысты Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттер Еуразиялық экономикалық одақтың еңбекшілерін зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы келісім әзірлеп, оған мемлекет басшылары 2019 жылы 
20 желтоқсанда Санк-Петербург қаласында қол қойды және ол ратификациялануы тиіс. 

Осы келісімге қатысушы мемлекеттердің зейнетақы жүйелері, оны қаржыландыру 
көздері, зейнетақы төлемдерін есептеу әдістемесі, олардың жіктелуі, зейнетақымен 
қамтамасыз етілген бөлігінің құқықтық мәртебесі, есеп айырысу тәртібі әртүрлі. Еңбек 
өтілінің түрлерін есептеуі, олардың құқықтық салдары саласында да үлкен 
айырмашылықтар бар. Сол себепті қатысушы мемлекеттердің зейнетақы жүйесін 
заңнамалық тұрғыдан реттеудегі осындай айырмашылықтар жағдайында шарт жобасының 
негізгі мақсаты Еуразиялық экономикалық одақ елдеріндегі зейнетақы тәуекелдерін 
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барынша азайтуды, қатысушы мемлекеттердің аумақтарында еңбекті барынша тиімді 
ынталандыруға мүмкіндік беретін нақты жағдай жасау. 

Сондықтан қарастырылып отырған келісім өзекті болып табылады, өйткені оны 
ратификациялау арқылы еңбек мигранттары өздері жұмыс істеген елден зейнетақы алуға 
құқылы болады. 

Мысалы, келісімді ратификациялағаннан кейін, егер аталған елдердің кез келген 
азаматы Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің бірінде немесе тіпті бірнеше елде 
бірнеше жыл жұмыс істесе, содан кейін өз отанына кетсе, онда осы елдердің заңнамасы 
бойынша зейнеткерлік жасқа жеткен кезде ол сонда жұмыс істеген уақыты үшін олардан 
зейнетақының өз бөлігін алатын болады. Біздің пікірімізше, бұл еңбек мигранттарын 
зейнетақымен қамтамасыз етудің ең әділ тәсілі. 

Заң жобасын қабылдау олардың еңбек қызметін заңдастыруға қосымша серпін 
беретінін атап өткен жөн. Адамдарға қазіргі уақытта жұмыс істеп жатқан елде зейнетақы 
аударымдарын жасау тиімді болады, өйткені бұл зейнеткерлік жасқа жеткеннен кейін 
зейнетақы төлемдеріне ғана емес, сонымен қатар мүгедектік бойынша төлемдерге, еңбек 
етуші қайтыс болған жағдайда мұрагерлерге төлемдерге құқық береді. Яғни жұмысқа 
орналасқан елде зейнетақы төлемдерін жасай отырып, адам өзі жұмыс істейтін елдің 
азаматтарымен тең дәрежеде өзінің зейнетақы құқықтарының қорғалуын қамтамасыз 
етеді.  

Сондықтан заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және өзге де 
құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды. 

Заң жобасы жұмыс топтарында және бас комитет отырысында жан-жақты 
талқыланды, Сенаттың барлық тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша оң 
қорытындыларын берді.  

Құрметті әріптестер, сондықтан да осы талқыға түсіп отырған заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мұрат Бақтиярұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Сөз сөйлеуге жазылған депутаттар жоқ, онда заң жобасы бойынша 

шешім қабылдайық. 
«Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбекшілерін 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранға көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар.  
Құрметті сенаторлар! Келесі мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
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жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау және электр энергетикасы 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Бұл заң жобасын Парламенттің бір топ депутаттары әзірледі. 
Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан Мәжіліс депутаты Өтемісов 

Шавхат Әнесұлына беріледі. 
 
ӨТЕМІСОВ Ш.Ә. Қайырлы күн, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті 

әріптестер! «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалануды қолдау және электр энергетикасы мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасына Қазақстан Республикасы 
Парламентінің бір топ депутаттары бастамашылық етті.  

Оның негізгі тұжырымдамалық жаңалықтары мыналар болып табылады:  
І. Маневрлік қуаттар салуды ынталандыру. 
Бүгінгі күні елімізде электр қуатының профициті бар, ол 2019 жылдың 

қорытындысымен шамамен 3000 мегаватты құрайды. Сонымен қатар қазіргі уақытта 
маневрлік қуаттар тапшылығы байқалады. Тәуліктің кешкі уақытында жоғарылауына 
және түнгі уақыттарда төмендеуіне байланысты электр энергиясын біркелкі тұтынбау 
электр станцияларының жедел ауыспалы жұмысын талап етеді. 

Осыған байланысты заң жобасында генерацияның маневрлік режимі бар қуаттарды 
салу үшін тартымды жағдай жасау ұсынылады.  

Бұл өз мүмкіндіктерінің есебінен өндіріс-тұтыну теңгерімсіздіктерін реттеуді 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Жобаларды іріктеуде аукциондық тетік қолданылатын болады. 
Ұсынылып отырған заң жобасында әлеуетті инвесторларды ынталандыратын 

келесі нормалар бар: 
1) аукциондық сауда-саттық жеңімпазы бірыңғай сатып алушымен 15 жылдық 

келісімшарт жасасады; 
2) бұл инвестордан аталған қызмет кепілді түрде сатып алынатынын білдіреді; 
3) электр станциясының қуатын реттеу қызметі үшін қосымша табыс алынады; 
4) аукциондық сауда-саттық іріктеу тетігінің ашықтығын қамтамасыз ететін 

болады, бұл инвестор үшін де өте тартымды; 
5) әкімдіктер жер телімін өздері ұсынып, станцияны жүйеге қосуды қамтамасыз 

етеді. 
Ұсынылып отырған шаралар іске асырылған жағдайда Қазақстанның электр 

энергетикасы жүйесінің сыртқы көздерге тәуелділігі төмендейді. Сонымен қатар реттеу 
бойынша көрсетілетін қызмет үшін бүгінгі таңда Ресейге кетіп жатқан қаражат елімізде 
қалады. Ал бұл жыл сайын шамамен 10-12 миллиард теңгені құрайды. 

II. Екінші тұжырымдамалық жаңалық – жаңартылатын энергия көздерін қолдауға 
«өтпелі тарифті» белгілеу. 

Қолданыстағы «Электр энергетикасы туралы» Заңға сәйкес жаңартылатын энергия 
көздері өндірген электр энергиясын «КЕGОC» акционерлік қоғамына қарайтын қаржы-
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есеп айырысу орталығынан сатып алуға жұмсалатын шығындар дәстүрлі станциялардың 
электр энергиясына арналған шекті тарифтерге қосылған. 

Жаңартылатын энергия көздерінің электр энергиясы көлемінің жыл сайын 
ұлғаюын ескере отырып, энергия өндіруші ұйымдардың өзіндік дамуға бағыттайтын 
қаражат көлемінің тұрақты төмендеуі орын алуда. Бұл материалдық-техникалық базаның 
жай-күйіне, өндірістік қуаттарды жаңғыртуға, дәстүрлі станциялардың қаржылық 
жағдайына теріс әсер етіп отыр. Осыған байланысты заң жобасында «жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалануды қолдауға арналған үстемеақы» ұғымы көзделген, ол шекті 
тарифтен тыс ескерілетін болады. 

III. Үшінші тұжырымдамалық жаңалық – жаңартылатын энергетиканы дамыту 
үшін қолайлы жағдайлар жасау көзделген. 

Бұл мақсатта ұсынылып отырған шаралардың қатарында жаңартылатын энергия 
көздерінің электр энергиясын сатып алуға арналған келісімшарттың қолданылу мерзімін 
15 жылдан 20 жылға дейін ұлғайту ұсынылады. Ол инвесторға аукциондық сауда-
саттықта неғұрлым төмен тарифтерді ұсынуға жағдай жасайды. Бұл өз кезегінде 
тұтынушылардың шығындарын төмендетуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар заң жобасында жаңартылатын энергия көздері жобалары 
алдындағы төлемдер бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда Үкімет 
тарапынан қаржы-есеп айырысу орталығына көмек көрсету туралы норма да енгізілген. 

IV. Төртінші тұжырымдамалық ұсыныс қаржы-есеп айырысу орталығы арқылы 
тасқындық электр энергиясын орталықтандырылған сатып-алу-сатуды ендіруге арналған. 

Қолданыстағы «Электр энергетикасы туралы» Заңға сәйкес су электр станциялары 
табиғатты қорғау үшін су жіберу кезеңінде өндірілген электр энергиясын 
орталықтандырылған сауда-саттықта сатуға міндетті. Бұл ретте тасқындық электр 
энергиясын бағаларын мемлекет реттемейтін трейдерлер сатып алады. 

Жүйелік оператордың деректері бойынша көктемгі су тасқыны кезінде су тасқыны 
электр энергиясының жыл сайынғы көлемі орта есеппен 300 миллион киловатт сағатына 
құрайды. Орталықтандырылған сауда-саттықта трейдерлер 1 киловатт сағат үшін  
2-3 теңге шегінде тасқын электр энергиясын сатып алады және екі-үш есе қымбат сатады. 

Осыған байланысты су электр станцияларының тасқындық электр энергиясын 
«КЕGОC» акционерлік қоғамына қарайтын қаржы-есеп орталығына сату міндетін 
заңнамалық түрде бекіту ұсынылады. Ол өз кезегінде осы қымбат емес тасқындық электр 
энергиясын елдің барлық тұтынушылары арасында бөлетін болады. 

Қорытындылай келе, заң жобасы маневрлік қуаттар көлемдерін және 
жаңартылатын энергия көздерінің үлесін ұлғайту үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік 
береді деген ойдамыз.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
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НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Менің сұрағым Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрлігінің өкіліне.  

Бүгінгі таңда дәстүрлі электр энергетикасы өте күрделі кезеңді бастан кешуде. 
Өндіруші қуаттар мен электр желілерінің тозуы 60-80 пайызға жеткен. 

Қолданыстағы «Электр энергетикасы туралы» Заңға сәйкес есеп айырысу-қаржы 
орталығынан жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын сатып алуға 
жұмсалатын шығындар дәстүрлі станциялардың электр энергиясына арналған шекті 
тарифтеріне енгізілген. Бұл ретте жаңартылатын энергия көздерінен өндірілетін электр 
энергиясы көлемінің жыл сайынғы ұлғаюына байланысты дәстүрлі энергия өндіруші 
ұйымдардың дамуына бағытталатын қаражат көлемінің тұрақты төмендеуі байқалып 
отыр. 

Осыған байланысты сұрақ: заң жобасында көзделген жаңартылатын энергия 
көздерін пайдалануды қолдауға арналған үстемеақы дәстүрлі энергия өндіруші 
ұйымдардың өндіруші қуаттары мен электр желілерін жөндеуге және ауыстыруға 
жеткілікті болады ма? 

Біздің пайымдауымызша, Үкімет дәстүрлі арзан электр энергетикасы саласына да 
стратегиялық жеке инвесторларды тарту бойынша тиісті шараларды қабылдауы қажет, 
әйтпесе қалыптасқан жағдай тарифтердің тез өсуіне әкеледі, ал ол өз кезегінде халықтың 
төлем қабілетіне әсер ететіні сөзсіз. Аталған мәселеге байланысты министрліктің 
ұстанымы қандай? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Энергетика вице-министрі Рахымов Қайрат Болатұлы, жауап беріңіз.  
 
РАХЫМОВ Қ.Б. Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары! Энергетика вице-

министрі Рахымов Қайрат.  
Сұрағыңызға рақмет. Негізі министрлік қазіргі уақытта шекті тарифтерді бекітеді. 

Аталған тарифтердің ішінде бір бөлігі жөндеу жұмыстарына көзделген. Күрделі жөндеу 
жұмыстары мен жабдықтарды ауыстыру 2019 жылдан бастап қуат нарығы арқылы жүзеге 
асырылады. Бірақ инвестицияларды тарту үшін дәстүрлі станциялар қазір қуат нарығы 
арқылы негізгі шарттарды жасап жатыр. Биыл жеті станция министрлікке шықты, жалпы 
инвестициялар сомасы 27 миллиард теңгені құрайды. Бірақ бұл механизмдердің тарифке 
әсер ететін факторы бір сәтте бұл проблемаларды шешуге мүмкіндік бермейді. Дегенмен 
біз министрлік тарапынан осы заңда механизмдерді қарастырып отырмыз, негізгі 
үстемеақы (сквозная надбавка) осы заңда қарастырылған механизм – дәстүрлі 
станциялардың бүкіл қаражатын нақты жұмыстарға және станциялардың негізгі 
механизмдерін ауыстыруға тартуға болады деп ойлаймыз.  

 
ӨТЕМІСОВ Ш.Ә. Мәулен Сағатханұлы, рұқсат болса мен қосымша айтып кетейін. 
  
РАХЫМОВ Қ.Б. Егер рұқсат болса мен орысша айтайын.  
 
ТӨРАҒА. Айта беріңіз. 
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РАХЫМОВ Қ.Б. Рақмет. 
На самом деле текущее состояние станций в полной мере показывает проблематику 

энергетического сектора. Износ составляет 60-70 процентов, является критическим. На 
сегодня через механизмы рынка мощности предусмотрены меры, которые позволяют 
инвестировать в действующие станции, модернизировать их. Но надо понимать, что 
параллельно идет влияние на конечные тарифы. В этой связи министерство 
предусматривает механизмы, которые будут направлены на модернизацию станций и 
минимальное влияние на конечные тарифы. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Шавхат Әнесұлы, сөз сізде.  
 
ӨТЕМІСОВ Ш.Ә. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Қарапайым тілмен түсіндіргенде жағдай былай, мысалы, қазіргі жағдайда дәстүрлі 

станцияларға бекітетін тариф 6 теңге дейік. Бүгін сол шекті тарифтің ішінде 
жаңартылатын энергия көздерінің электр энергиясының бағасы да тұр, мысалы, 1 теңге 
дейік (қазір 90 тиынның айналасында). Ал жыл сайын жаңартылатын энергия көздерінің 
электр энергиясы көбейген сайын шекті тарифтегі дәстүрлі станцияға арналған қаражат 
азая береді. Сондықтан заң бойынша біз жаңартылатын энергия көздерін қолдайтын 
тарифті шекті тарифтің үстіне шығарып отырмыз, яғни дәстүрлі станцияға шекті тариф 
7 жылға бекітілсе, ол соны өзі пайдаланады. Ал үстемеақы оның үстінде жүреді де, бұл 
үстемеақы жаңартылатын энергия көздерінің объектілерін қолдауға арналады.  

Әбеке, жаңағы айтқаныңыз, бұл үстемеақы осы механизм арқылы дәстүрлі 
станцияның тарифтеріне теріс әсерін тигізбейді, яғни дәстүрлі станциялар бұдан ұтып 
отыр және өзінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға жағдай жасап отыр.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Шавхат Әнесұлы, рақмет сізге. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму 

және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Сұлтанов Ерік Хамзаұлына беріледі. 
 
СҰЛТАНОВ Е.Х. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң жобасы 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенат және Мәжіліс депутаттарының 
бастамасымен әзірленген. 

Заң жобасының негізгі мақсаттары: 
мемлекеттің электр энергетикасы саласының тұрақты және орнықты жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету; 
Қазақстанның электр энергетикасы жүйесінің сыртқы көздерге тәуелділігін 

төмендету; 
Қазақстандағы жаңартылатын энергия көздері секторының инвестициялық 

тартымдылығын арттыру болып табылады. 
Заң жобасының тұжырымдамалық жаңалығы ретінде маневрлі қуаттарды салуды 

ынталандыру нормаларының енгізілгендігін айтуға болады.  
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Бұл өз кезегінде генерацияның маневрлік режимі бар қуаттарды салу үшін 
тартымды жағдайлар жасауға мүмкіндік береді және де өз мүмкіндіктері есебінен электр 
энергиясын тұтыну өндірісінің теңгерімсіздігін реттейді. 

Тағы бір ерекшелік ретінде заң жобасында маневрлі электр станцияларын салатын 
инвесторлар үшін бірыңғай сатып алушымен қуатты сатып алу бойынша 15 жылдық шарт 
жасасуын айтқым келеді. Бұл ынталандырулар инвесторлар үшін жұмсалған қаражатты 
кепілдендірілген түрде қайтаруға мүмкіндік береді. 

Келесі маңызды өзгеріске жаңартылған энергия көздеріне қолдау көрсетуге өтпелі 
тарифтердің белгіленуін жатқызуға болады.  

Бұл өзгертулер энергия өндіруші ұйымдардың жаңартылған энергия көздерінен 
электр энергиясын сатып алу кезінде шығынға ұшырамауын қамтамасыз етеді. 

Жалпы заң жобасы қабылданған жағдайда күтілетін нәтижелер келесідей болады: 
Ресей Федерациясынан электр энергиясының транзиті төмен болатындықтан елдің 

энергетикалық жүйесі тәуелсіз болады; 
елдің стратегиялық құжаттарында айқындалған мақсаттарға қол жеткізуге және 

«Жасыл экономика» тұжырымдамасының іске асырылуына серпін беріледі; 
 жаңартылатын энергия көздерінен энергияны қолдауға тариф пен электр 

энергиясын тұтынушыларға қаржылық жүктеме төмендетіледі; 
ықтимал авариялық жағдайларды уақытылы болдырмау мақсатында энергия 

өндіруші және энергия беруші ұйымдардың жабдықтарын пайдалану бойынша тұрақты 
негізде бақылау жүргізіледі; 

электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің 
үлесі ұлғайтылады; 

заңнамадағы құқықтық олқылықтар жойылады. 
Заң жобасы өзекті және уақытылы болып табылады. 
Құрметті әріптестер! Ұсынылған заң жобасын қабылдау қандай да бір кері 

әлеуметтік-экономикалық және саяси салдарға әкеп соқтырмайды. 
Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасы бойынша ұсыныстар мен 

ескертпелер келіп түскен жоқ.  
Баяндалғанды ескере отырып, Қазақстан Республикасы Конституциясының  

61-бабының 4-тармағына сәйкес Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті заң жобасын қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ерік Хамзаұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Құртаев Әлімжан Сейітжанұлына беріледі. 
 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Кұрметті әріптестер! Электр энергетикасы – бұл елді электр энергиясымен 

қамтамасыз ететін базалық инфрақұрылымдық сала, оның тұрақты дамуы өнеркәсіптің 
барлық басқа салаларының және тұтастай алғанда мемлекеттің бүкіл экономикасының 
өсуі болып табылады. 
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Қаралып отырған заң жобасы Қазақстанның электр энергетикасы саласындағы 
қолданыстағы заңнамасын жетілдіруге және құқық қолдану процесінде анықталған 
құқықтық олқылықтарды жоюға бағытталған. 

Заң жобасын қабылдау өндірудің маневрлік режимі бар жаңа өндіруші қуаттарды 
салу үшін қолайлы жағдайлар жасайды және электр энергиясы нарығында бәсекелестікті 
дамытуға жаңа серпін береді. 

Қазақстанда электр энергиясын тұтыну динамикасы жылдам қарқынмен өсіп 
отырғандығын көрсетеді. Орташа алғанда электр қуатын өндірудің жылдық өсімі соңғы 
бес жылда 2 пайызды, ал оны тұтынудың өсуі 3 пайызды құрап отыр. Сарапшылардың 
пікірінше Қазақстанда тұтыну өсе береді. Қазақстан экономикасының дамуы аясында 
электр энергиясын тұтынудың өсуі 2030 жылға қарай 136 миллиард кВт/сағат, ал 
2050 жылға қарай 172 миллиард кВт/сағатқа дейін жетеді деп күтілуде. 

Осы заң жобасының қабылдануы Қазақстанда баламалы энергетиканы дамытуды 
ынталандыруға, жаңартылатын энергия көздері объектілерін салу жөніндегі жобалардың 
инвестициялық тартымдылығын арттыруға, түпкі тұтынушыларды үздіксіз электрмен 
жабдықтауды қамтамасыз ету салдарынан отандық нарықты энергия ресурстарымен 
толтыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ экологияны жақсарту жөніндегі стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізуге ықпал етеді. 

Кұрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандардың негізінде сіздерден қаралып 
отырған заң жобасын қолдауды сұраймыз.  

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

заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жаңартылатын энергия 

көздерін пайдалануды қолдау және электр энергетикасы мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Арзан, таза, тұрақты және заманауи энергия көздеріне 

жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз етудің маңызы зор. Соған сәйкес елімізде 
жаңартылатын көздерден алынатын энергияның үлесін арттыру көзделіп отыр. Осы 
орайда бүгін қабылданған заң елімізде жаңартылатын көздерден алынатын энергияны 
өндіру мен қолдануды ынталандырумен қатар қоршаған ортаны қорғауға да үлесін 
қосатыны сөзсіз.  

Құжатта жаңартылатын энергияны дамыту үшін қолайлы жағдайлар мен тетіктер 
көрсетілген. Сондықтан осы заң ел игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. Осы заңға 
бастамашы болған Парламент депутаттарына алғысымызды білдіреміз.  

Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Енді депутаттық 

сауалдарға көшейік. 
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. 
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ЛУКИН А.И. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Мамину. 
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Как отметил Глава государства в своем Послании 

народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, что «социальное благополучие граждан 
неразрывно связано прежде всего с жилищным вопросом».  

Государственная программа жилищного строительства «Нұрлы жер» реализуется с 
2017 года. В 2018 году Государственная программа была переутверждена, и количество 
задач сокращено с семи до пяти. 

На сегодняшний день главной целью Государственной программы является 
повышение доступности жилья для граждан с реализацией пяти основных задач. Всего на 
реализацию вышеуказанных задач было предусмотрено 873,8 миллиарда тенге 
бюджетных средств, из которых освоено 476,8 миллиарда тенге. 

В результате реализации Государственной программы, по сведениям МИИР, в 
2017 году построено 11,2 миллиона квадратных метров, в 2018 году – 12,5 миллиона 
квадратных метров, за 9 месяцев 2019 года – 8,8 миллиона квадратных метров жилья. 

В 2017 году обеспеченность населения жильем составила 21,6 квадратного метра 
на одного проживающего, а в 2018 году – 21,9 квадратного метра на одного человека. 
Наиболее высокий показатель обеспеченности в городах Нур-Султане (почти 
30 квадратных метров) и Алматы (27,1 квадратного метра).  

Вместе с тем вышеуказанные показатели вызывают обоснованное сомнение в их 
достоверности. К примеру, по одинаковым параметрам исчисления в Российской 
Федерации обеспеченность населения жильем составляет всего 0,5 квадратного метра на 
одного человека, в Беларуси – 0,4 квадратного метра на одного человека, в Узбекистане – 
0,3 квадратного метра на одного человека. В указанных странах обеспеченность жильем 
на одного человека не превышает 1 квадратного метра жилья. 

Наряду с этим на 1 июля 2019 года число очередников в местных исполнительных 
органах превысило 500 тысяч человек, что превысило аналогичный показатель 2012 года в 
3,5 раза. Наибольшее количество очередников зарегистрировано в городе Нур-Султане 
(более 45 тысяч человек), в Алматинской области – более 43 тысяч человек. Основную 
часть очередников составляют социально уязвимые слои населения (44 процента) и 
государственные служащие, работники бюджетных организаций и военнослужащие 
(42 процента). 

На сегодняшний день площадь жилищного фонда Казахстана достигла 
347 миллионов квадратных метров, количество многоквартирных жилых домов, по 
данным местных исполнительных органов, составило 78402 единицы. Однако почти треть 
многоквартирных жилых домов построены до 1970 года (50 лет и больше), около 
65 процентов были введены в эксплуатацию более 25 лет назад. В аварийном состоянии, 
не подлежащих восстановлению насчитывается 1308 домов, более 18 тысяч домов 
требуют капитального ремонта. 

Учитывая объем выделенных бюджетных средств на реализацию Государственной 
программы и низкий уровень их освоения, а также завышенные показатели 
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обеспеченности граждан жильем, прошу сообщить об освоении выделенных средств, 
распределении введенного в эксплуатацию жилья и реальном влиянии реализации 
Государственной программы на сокращение количества нуждающихся в жилье граждан. 

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» о результатах рассмотрения 
депутатского запроса и принятых мерах по их реализации просим дать письменный ответ 
в установленный законом срок. 

Полный текст депутатского запроса прилагается. 
С уважением, Лукин, Абдикеров, Бекназаров, Сулеймен».  
Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Сөз депутат Әбдікеров Рысқали Қалиақбарұлына беріледі. 
 
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Рақмет, құрметті Төраға. Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министріне жолданады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Жыл сайын республикалық бюджеттен 

автожолдарды күтіп ұстауға және жөндеуге қомақты қаражат бөлініп келсе де еліміздің 
өңірлерінде автомобиль жолдарының жағдайы мен олардың сапасы жиі сынға ұшырауда. 

Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің нұсқасы бойынша үздік және нашар 
жолдары бар елдер рейтингісінде 2019 жылы Қазақстан 100-ден 43,2 балл жинап, 
141 елдің ішінде 93-орынға ие болды. Ал мәселен, көршілес елдер Тәжікстан бізден 
жоғары 50-ші орында, Әзірбайжан тіпті 27-орында. Осыған орай автожол саласында орын 
алып отырған осы бір өзекті проблемаға Үкіметтің назарын аударғымыз келеді. 

Бұл саласының жүйелі проблемаларының бірі – жүк автокөліктерінің белгіленген 
біліктік (осьтік) жүктемелерінің асып кетуіне байланысты салынған және жөнделген 
жолдардың мерзімінен бұрын бұзылуы болып отыр. 

Ресми статистиканың деректеріне сәйкес техникалық санаттар бөлінісінде ел 
жолдарының 9,3 проценті ғана білікке (оське) 10 тоннадан астам жүктемені қабылдай 
алады, нақтылап айтқанда жалпы пайдаланылмаған жолдардың 90 пайызы қолданыстағы 
жүк автокөліктерінің ең аз жүктемелерін де қабылдай алмайды және тәуекел аймағында 
тұр. 

Сонымен қатар заңнама талаптарына сәйкес жалпы қолданыстағы автомобиль 
жолдары бойынша самосвалмен 25 тоннадан астам жүк тасымалдауға тыйым 
салынғанымен, осы жолдарда салмағы 33 және 40 тонна болатын жүкті көтеретін 
көліктердің қозғалысы бүгін де тоқтамай тұр. 

Аталып отырған проблеманы толықтай шешу Көліктік бақылау инспекциясының 
қолынан әзірше келіңкіремей отыр. Ресми статистикаға сүйенсек, 2019 жылы инспекция 
қызметкерлерінің 1,3 пайызы ірі габаритті автокөліктердің кедергісіз жүргені үшін 
тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Сол себепті бұл қызметтің ұйымдастырылуы мен 
сапасы Үкімет тарапынан қатаң қадағалауды талап етеді деп есептейміз.  

Бүгінде еліміздегі ұзындығы 95 мың 600 километр болатын автокөлік жолдары 
Көліктік бақылау инспекциясының жалпы штат саны 278 маманды құрайтын 53 көліктік 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 26 қараша 

Стенографиялық есеп 13 

бақылау бекеттерімен қадағаланады. Сонда бір көліктік бақылау бекеті шамамен 2 мың 
шақырым автокөлік жолын бақылауды қамтамасыз етеді.  

Әрине, бұл автокөлік жолдарын толыққанды бақылау үшін жеткіліксіз. Мәселен, 
Қазақстан территориясының 15 пайыздан астамын алып жатқан Қарағанды облысының 
автожолдарында тек қана 2 жылжымалы және 1 стационарлық көліктік бақылау бекеті 
жұмыс жасауда. Бұған қоса автокөлік саласындағы 600-ден астам кәсіпкерлік 
субъектісінің және 60-тан астам кен орындарының тіркелгендігін ескерсек, бұл көрсеткіш 
өңірдегі автокөліктерді бақылау қажеттілігінен көп төмен екендігін дәлелдейді.  

Осы тұста облыстың Тоғызқұдық кенті тас жолының жөндеу жұмыстарына 
былтырғы жылы бюджеттен жарты миллиардқа жуық теңге жұмсалса да бір жыл өтпей 
жатып шикізат тасымалдайтын самосвалдар тас жолдарды бұзып, жергілікті 
тұрғындардың наразылығын тудырғанын атап өткен жөн. Осыған ұқсас жағдай 
Қазақстанның барлық аумағында байқалады. 

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің берген мәліметтеріне 
сәйкес ауыр салмақты және ірі көлемді автокөліктердің облыстық және аудандық 
автомобиль жолдарына келтірген зияны 2018 – 2020 жылдары 11 миллиардқа жуық 
теңгені құраса, тек 1 миллиардтан астам теңге ғана айыппұл салынған. 

Өз кезегінде Қазақстанның автожолдарында жүретін ауыр салмақты 
автокөліктердің 10 пайызы ғана бақылау бекеттерінде тексеріледі. Бұл автомобиль 
жолдарының жылдам бұзылуына әсерін тигізуде. Сонымен қатар жылдан-жылға жүк 
автомобильдерінің саны мен жүк тасымалдау көлемінің ұлғайып жатқанын ескеру қажет.  

Бүгінде «Нұрлы жол» бағдарламасының аясында жыл сайын жаңа жолдар 
салынуда. Өткен аптада ғана Сенат мақұлдаған үш жылдыққа арналған республикалық 
бюджеттің есебінен автокөлік жолдары саласына болашақ үш жылға 518 миллиардтан 
астам қаржы қарастырылды.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, осыған орай сізден көтеріліп отырған мәселенің 
әлеуметтік маңыздылығын ескере отырып: 

көліктік бақылау бекеттерінің және Көліктік бақылау инспекциясының жалпы штат 
санын арттыруды;  

салмағы 25 тоннадан асатын ірі жүк таситын самосвалдарды заңнамалық деңгейде 
технологиялық көлік санатына жатқызуды және жүк тасымалдау фактілерін тексеру 
құқығының полицияға да берілуін қарастыруды; 

жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарттарда жер қойнауын 
пайдаланушыларға автокөліктердің артық тиелуіне тыйым салатын талаптарды 
қарастыруды және оларға жауапкершілікті қатаңдатуды;  

бюджеттің барлық деңгейлерінен қаржыландырылатын жобалар бойынша 
мемлекеттік сатып алу жөніндегі нормативтер мен конкурстық талаптарға жүк 
автокөліктерін пайдалану бойынша тиісті өзгерістер енгізуді; 

облыстық және аудандық маңызы бар автокөлік жолдарын салу және қайта 
жаңарту, күрделі және орташа жөндеу кезінде заманауи инновациялық технологияларды 
қолдануды талап етуді; 

цифрландыру және жергілікті жолдар бойынша бақылауды орталықсыздандыру 
мүмкіндіктерін қарастыруды;  
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көліктік бақылау инспекторының талаптарын орындамағаны үшін жауапкершілікті 
қатаңдатуды және осы жоғарыда көтерілген мәселелерді шешу бойынша басқа да 
шараларды Үкімет тарапынан қарастыруыңызды және сауалға жауапты белгіленген 
тәртіппен жазбаша түрде беруіңізді сұраймыз. 

Құрметпен, Әбдіров, Әбдікеров, Ершов».  
 
ТӨРАҒА. Сөз депутат Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒҰЛОВ Б.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Депутаттық сауалымды Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне жолдаймын. 
Уақыт үнемдеу үшін қысқаша мазмұнын таныстыра кетейін, ал депутаттық сауалдың 
толық нұсқасы қосымша тіркелетін болады.  

«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы еліміздегі сакралды орындарды 
жаңғыртуға тың серпін берді. Бұл еліміздегі тарихи орындарға қатысты ішкі-сыртқы 
туризмді дамытуға жақсы әсер етуде.  

Біз бүгін көтеріп отырған мәселе Жетісу жерінің қасиетті Қапал өңіріндегі 
ХІХ ғасырда салынған сәулет өнерінің тамаша үлгілерін сақтап қалу жағдайында болмақ.  

Жақында «Хабар 24» телеарнасынан журналист Гүлнәр Жантасова қарындасымыз 
осы мәселе жөнінде жүрек ауыртар сюжет көрсетті.  

Жақында ғана Қапал-Ақсу елді мекенінде болып қайттым. Сонда ел тұрғындары 
осы мәселелерді Үкіметке жеткізуді өтінді. Сондықтан да «Хабар 24» телеарнасындағы 
көрсетілген сюжетке үн қосып, осы депутаттық сауалды жолдап отырмыз. 

XIX ғасырдың тамаша ескерткіші болып саналатын үйлердің бет жағы ғана аман 
қалған, 200 жыл болған ескі екі мешіт үйі де қараусыз қалып, құлаған, көп үйлердің 
ағаштарын жергілікті тұрғындар бұзып алып, қора-қопсы салып алғаны да жасырын емес.  

Ауылдың рухани орталығы болған Қапалдағы ақын Сара мен Фатима Ғабитованың 
музей үйлері де жоқ. Ондағы құнды экспонаттар да жоғалған. 

Қадірлі Асқар Ұзақбайұлы! Атақты Жібек жолының бір бекеті – Қапал ауылы қай 
жағынан алсаң да Жетісудың туристік мекеніне айнала алады.  

Қапал өңірі жайында деректер белгілі ғалым Шоқан Уәлихановтың, Петр Семенов-
Тяньшанскийдің, ағылшын саяхатшысы Томас Аткинсонның еңбектерінде көп кездеседі.  

Осы ретте сізден сәулетшілер, тарихшылар, әдебиетшілер, этнографтардан тұратын 
арнайы комиссия құрып, Қапал ауылының мәдени-тарихи ескерткіштерін қорғау үшін 
тиісті шаралар қабылдауды, оларды Үкіметтің қорғауындағы объектілер қатарына қосу 
мүмкіндігін қарастыруды өтінеміз.  

«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Заңға сәйкес депутаттық сауалға жазбаша түрде жауап беруіңізді сұраймыз. 

Құрметпен, депутаттар Жұмағұлов, Жүсіп».  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 26 қараша 

Стенографиялық есеп 15 

ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Сауал Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары Тоғжановқа арналады.  

«Құрметті Ералы Лұқпанұлы! Қазіргі кезде технологиялық жағынан алға кеткен 
елдер ғылымға жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 2,7-4,3 пайызы көлемінде қаржы бөледі. Оның 
1 пайыздан төмен болуы мемлекеттің ғылыми-техникалық қауіпсіздігі үшін қауіпті болып 
есептеледі. Статистика комитетінің мәліметі бойынша Қазақстанда ғылымға 0,16 пайыз 
қаржы қарастырылған. Бұл ең төменгі көрсеткіштен 6 есе төмен.  

Кітапханалар мен архивтер – ғылымға бастайтын жол. Қазақстан кітапханалары 
қорында сақталған кітаптар тұтастай толыққанды электронды тізімге енгізілмеген, 
іздестіру жүйесі дұрыс қалыптаспаған. Сирек кітаптар мен түрлі құжаттарды, ескі 
қолжазбаларды сақтау ісіне жеткілікті көңіл бөлінбейді. Көне жазбаларды санитарлық 
нормаларға сай сақтамаса, көзге көрінбейтін әртүрлі паразиттер жеп қояды. Мұндай 
жағдайда аса құнды түпнұсқалды келешек ұрпаққа жеткізу қиындайды. 

Eлордадағы Ұлттық архивке қарасты Қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық 
орталығын алайық. Орталықтың қолжазбалар мен сирек кітапты сақтайтын жері өте тар, 
ғимараты еуропалық талаптарға мүлдем сай емес, көрме өткізілетін орын өте кішкентай, 
қор көбейген, бірақ ғылыми сараптамалық топ ұлғайтылмаған, архив қызметкерлерінің 
жалақысы төмен. 

Еліміздің әр аймағындағы кітапханаларда қолжазбалар мен сирек кітаптар бар, 
бірақ шетелдегідей орталықтандырылған қолжазбалар мен сирек кітаптар қоры жоқ. 
Солардың бәрін бір орталыққа жинап, неге үлкен ортақ қор жасамасқа?  

Бізде реставрация саласы жөнді дамымаған, заманауи техникалық құрал-
жабдықтармен жабдықталмаған, реставраторларды арнайы даярлау жолға қойылмаған, 
олардың денсаулығын сақтау және қорғау жағы да ескерілмеген. Бұл өте зиянды жұмыс.  

 Аймақтардағы архивтердің жағдайы да жетісіп тұрған жоқ, құжаттарды қоятын, 
сақтайтын орын аз.  

Қазақстанда жүйелі кітап көрмесі жоқ. Сонау Орхон-Енисей ескерткіштерінен 
бастап бүгінгі тәуелсіздік жылдарына дейінгі бүкіл кітапты көрсететін көрме жасалмаған. 

Шет елдердегі архив, кітапханалар өздерінің қорларын түгел цифрландырып 
жатыр. Біздегі цифрландыру сапасы өте нашар. Цифрландырылған сирек қолжазбалар мен 
кітаптардың оқылуы қиын. 

Облыстардағы кей архивтердің сайты да жоқ. Шет елдердегідей архив 
құжаттарымен онлайн танысу мүмкін емес.  

Бізде советтік кезеңнен қалып қойған көптеген тыйымдар бар. Соның бірі – 
көшірмелер жасауға тыйым салу. Қазіргі көшірмелердің сапасы нашар, жүктеп алуға 
келмейді.  

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «ХХ ғасыр – «халқымыздың тарихындағы 
қасіретті кезең» деп баға берген өткен ғасырдың 20-50 жылдарындағы саяси қуғын-сүргін 
зобалаңына қатысты құжаттар әлі күнге дейін жабық тұр. Қазіргі жағдайда 
тарихшылардың бұл құжаттарға қол жеткізуі мүмкін емес. Президенттің тікелей 
тапсырмасымен қуғын-сүргін құрбандарын ақтау үшін арнайы мемлекеттік комиссия 
құрылды. Содан бері бірталай уақыт өтті, нақты жұмыстар көрінбейді. Жабық құжаттарды 
ашу, жариялау, зерттеу, жинақтау мәселесі тоқтап тұр.  
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Репрессия құрбандарын ақтау, тарихи әділдікті қалпына келтіру үшін тарихшы, 
әлеуметтанушы ғалымдарға жабық архивтердің ашылуына рұқсат берілгені дұрыс.  

Пандемия кезінде Франция, Ұлыбритания, АҚШ, Германия, Ресей архивтері құнды 
қолжазбаларды онлайн оқуға мүмкіндік жасады. Ал біздегі ғылыми жұмыстар, іргелі 
ізденістердің көбісі тоқтап қалды. Сондықтан бұл мәселелерді Мәдениет және спорт 
министрлігі мен Білім және ғылым министрлігі бірлесе қолға алып, жетілдіруі керек.  

Осы проблемаларды реттеп, шешуге тиісті тапсырма беруіңізді сұраймыз».  
Құрметпен, Нұртөре Жүсіп». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі. 
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Мамину Аскару Узакпаевичу. 
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! В современном мире нездоровое питание является 

ведущим фактором риска развития неинфекционных заболеваний, которые являются 
основной причиной инвалидности и смертности. Вызываемые поведенческими факторами 
риска, такими, как неправильное питание, неинфекционные заболевания, в том числе 
сердечно-сосудистые заболевания, все чаще встречаются у молодых людей. В некоторых 
странах от 20 до 50 процентов новых случаев сахарного диабета наблюдается, к 
сожалению, среди детей и подростков.  

Уровень преждевременной смертности в Казахстане также остается достаточно 
высоким. Ежегодные экономические потери от неинфекционных заболеваний в 
Казахстане эквивалентны 4-4,5 процента ВВП страны. 

Вместе с тем эффективным инструментом в борьбе с неинфекционными 
заболеваниями является устранение общих факторов риска. В частности, растущая 
распространенность ожирения среди детского населения является серьезной проблемой во 
всем мире. Количество детей с избыточным весом в возрасте от 5 до 19 лет резко возросло 
с 4 процентов в 1975 году до 18 процентов в 2016 году. Такая же тенденция наблюдается и 
в Казахстане, около 20 процентов детей (или каждый пятый) страдают избыточным весом 
или ожирением. 

Основная причина ожирения – энергетический дисбаланс, связанный с 
потреблением продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, соли и сахара. Одним 
из факторов, влияющих на выбор и формирование нездоровых пищевых привычек, 
является агрессивный маркетинг. При этом именно дети часто являются целью 
маркетинговых стратегий пищевой промышленности.  

Существуют неоспоримые доказательства того, что маркетинг нездоровых 
пищевых продуктов питания и безалкогольных напитков непосредственно связан с ростом 
детского ожирения. Исследователи Казахстанского национального центра общественного 
здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения провели 
мониторинг и оценили масштабы и характер рекламы продуктов питания на 
государственном телевидении. Так, на шести национальных телеканалах, включая детский 
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канал, было просмотрено более 10 тысяч рекламных роликов. В среднем 25 процентов 
детей в возрасте до 10 лет проводят два часа и более за просмотром телевизора и смотрят 
около 13 рекламных роликов продуктов питания в день (около 4700 рекламных 
объявлений в год). От всей рекламной продукции на телевидении реклама продуктов 
питания составила 32,8 процента. Наиболее часто рекламируемой категорией стали 
сахаросодержащие напитки, на которые приходилось 22 процента, 17 процентов заняли 
шоколад и энергетические батончики.  

Число роликов, посвященных пищевым продуктам, на всех каналах составило в 
среднем 9 роликов в час, однако в среднем 6,6 рекламных объявлений о продуктах 
питания и напитках оказались не допустимыми к ориентированному на детей маркетингу 
в соответствии с разработанной ВОЗ моделью профилей питательных веществ. 

В целом по Казахстану 72,3 процента рекламируемых продуктов питания и 
напитков были отнесены к запрещенным по рекомендациям ВОЗ к маркетингу, 
ориентированному на детей. Данный показатель в Великобритании составил 
56 процентов, в Китае – 48 процентов.  

К сожалению, исследование не включало кабельное и спутниковое телевидение, 
более 256 иностранных теле– и радиоканалов, а также цифровой маркетинг, что не в 
полной мере отражает картину. Между тем цифровой маркетинг не только является на 
сегодняшний день успешным, но также усиливает воздействие рекламы в традиционных 
медиа, обеспечивая большую степень узнаваемости и увеличение объемов продаж. 

Таким образом, необходимо признать, что дети в Казахстане подвержены 
воздействию большого объема маркетинга продуктов с высоким содержанием 
насыщенных жиров, свободных сахаров и соли.  

Вместе с тем в Казахстане вопросы защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, регулируются законами Республики Казахстан «О 
телерадиовещании», «О рекламе» и «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». К сожалению, вышеназванные законы не содержат в 
достаточной мере норм, ограничивающих распространение информации о продуктах и 
напитках, оказывающих вредное воздействие на здоровье подрастающего поколения.  

В связи с вышеизложенным, уважаемый Аскар Узакпаевич, просим Вас 
рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений и дополнений в 
законодательные акты Республики Казахстан, защищающие право детей на получение 
достоверной информации, а также ограничивающие и регулирующие маркетинг 
вышеперечисленных пищевых продуктов во всех средствах массовой информации 
страны, включая интернет. 

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим Вас 
проинформировать письменно о принятых решениях. 

С уважением, депутаты Альназарова, Бактиярулы, Турегалиев, Жумагулов, Жусип, 
Нукетаева, Нухулы, Капбарова». Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. 
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ОРЫНБЕКОВ Б.С. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Біздің сауалымыз Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министріне арналады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –

 Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2007 жылғы 5 наурыздағы тапсырмасына 
сәйкес ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген әлеуметтік сала 
мамандарын қолдауға бағытталған «Дипломмен ауылға» жобасы іске асырылуда. 
Жобаның басты мақсаты – ауылдық елді мекендердегі кадр тапшылығын шешу. 

 «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік 
реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес ауылдық елді 
мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген мамандарға екі бағытта қолдау көрсетіледі.  

Бірінші бағыт – 100 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерінде біржолғы көтерме 
жәрдемақы беру. 

Екінші бағыт – қажеттілігіне қарай тұрғын үй сатып алуға немесе салуға 
0,01 пайыздық үстемемен 15 жылға дейін 1500 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) көлемінде 
жеңілдетілген бюджеттік несие беру.  

Әлеуметтік қолдау шараларын алған маман ауылдық елді мекенде үш жылдан кем 
емес жұмыс істеуге міндеттеме алады. 

Моно және шағын қалаларды дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
«Моноқалаларымызды дамыту ісіне тың серпін беру аса маңызды» – деген болатын. 
Алайда аталған бағдарламаны аудандық маңызы бар моно және шағын қалаларда жүзеге 
асыруда бірқатар өзекті мәселелер туындап отыр. 

Атап айтқанда, аталған қалаларға жұмыс істеуге немесе тұруға келген әлеуметтік 
сала мамандарына қолдау көрсету шаралары жүргізілмеуде. Қазіргі уақытта Қазақстан 
Республикасы бойынша 27 моноқалада 1,5 миллион адам және 42 шағын қалада 
1 миллион адам тұрады, яғни 69 қалада 2,5 миллион тұрғын бар.  

Мәселен, Жамбыл облысы бойынша 2010 – 2020 жылдары «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасы аясында 2025 маманға 6 миллиард теңге несие беріліп, ауылдық елді 
мекендерге 1789 маман нақты тартылды. Дегенмен облыстағы аудан орталықтары болып 
есептелетін Жаңатас, Қаратау, Шу қаласына жұмысқа орналасқан жас мамандардың 
жұмыс орны «қала» статусында болуына байланысты барлық әлеуметтік көмектен 
шеттелуде. Бұл жағдай мамандардың ауылдық жерден кетуіне және мамандар 
тапшылығының одан әрі ұлғаюына әкелуде. 

Мысалы, Шу қаласына 2017 – 2018 жылдары келген алты маманның бесеуі бюджет 
есебінен берілетін әлеуметтік көмекті алмауына байланысты жұмыстан кеткен.  
2019 – 2020 жылдары жас мамандар келген жоқ. Шу қаласы бойынша кадр тапшылығы 
29 маман.  

Бұл мәселе республикамыздың басқа да аймақтарында орын алып отыр.  
Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Осының бәрін ескере келе, қолданыстағы заңнама 

талаптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы аудандық маңызы бар моно 
және шағын қалаларда жұмыс істеу үшін келген жас мамандарға мемлекет тарапынан 
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тағайындалатын әлеуметтік қолдау шараларының өз деңгейінде қамтамасыз етілуіне 
қолдау көрсетуіңізді сұраймыз. 

Депутаттық сауалды қарау нәтижелері туралы белгіленген мерзімде жазбаша жауап 
беруіңізді сұраймыз. 

Құрметпен, Қаржы және бюджет комитетінің депутаттары және Аграрлық 
мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аймақтарды дамыту комитетінің 
депутаттары Булавкина, Дүйсембинов, Нұралиев». Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен Сенат отырысын 

жабық деп жариялаймын. 
Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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