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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2022 жылғы 27 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, осы аптада Мемлекет басшысының 
Жарлығымен Әбдіров Нұрлан Мәжитұлының Парламент Сенатының депутаты ретіндегі 
өкілеттігі тоқтатылып, әріптесіміз Қазақстан Республикасы Орталық сайлау 
комиссиясының Төрағасы болып тағайындалды. 

Нұрлан Мәжитұлын барша әріптестеріміздің атынан жаңа лауазымды қызметімен 
шын жүректен құттықтаймын! 

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Жаңа қызметіңізді абыроймен атқарасыз деп сенеміз.  
Құрметті депутаттар! Нұрлан Мәжитұлы тәжірибелі және білікті мемлекет 

қайраткері. Соңғы бір жарым жылда Сенат Төрағасының Орынбасары ретінде Президенттің 
реформаларын заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуге біраз еңбек сіңірді. Сенаттың 
көптеген бастамаларын және іс-шараларын жүзеге асыруға үлкен үлес қосты, Палатаның 
заң шығару қызметін тиімді үйлестіре білді.  

Нұрлан Мәжитұлының Сенат вице-спикері ретінде атқарған қызметіне 
ризашылығымызды білдіреміз. Осыған орай Нұрлан Мәжитұлы Сенаттың Құрмет 
грамотасымен марапатталады. 

Бәріміздің атымыздан Құрмет грамотасын тапсыруға рұқсат етіңіздер. 
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ӘБДІРОВ Н.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Маған көрсетіп 

жатқан үлкен сый-сияпаттарыңыз үшін мың да бір ризашылығымды білдіремін.  
Мәулен Сағатханұлы, бірге атқарған қызметімізге байланысты маған берген үлкен 

бағаңыз үшін өзіңізге жеке рақметімді айтамын.  
Осы Сенат қабырғасында бір жарым жылдай уақыт өтті, өмірімнің жаңа бір тарауы 

болды, мен бұрын көрмеген қызмет болды. Мәжілістегі өмірдің өзінің ерекшелігі бар, 
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Сенаттағы өмір мүлдем басқа. Өйткені заң шығару процесіндегі ең өзекті, мағыналы кезең. 
Бұл жерде қателесуге болмайды, бұл жерде адасуға болмайды. Сенат заңды қабылдайды, 
содан кейін барып Президентке жібереді. Үлкен жауапкершілік. Осының бәрін әрбіріміз 
жақсы меңгеріп, жақсы түсіндік, сіздермен бірге оны мен де жақсы түсіне біліп кетіп бара 
жатырмын.  

Қазір қиын кезең, оңай емес, сондықтан бәріміз жұмыла Президенттің қасынан 
табылып, қазіргі жаңа саясатты әрі қарай өмірге өзіміздің нәтижелі еңбекпен, нәтижелі 
табыстармен көрсетуге тырысып келе жатырмыз.  

Қазақта «басы қатты болғанмен соңы тәтті болады» деген сөз бар ғой. Осыны мен өз 
басым өзіміздің отанымызға, қоғамымызға, бәрімізге тілегім келеді және оған сенемін. 
Жұмыла еңбектенейік.  

Өз басым Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа өте ризамын, өйткені бір 
жағы өте күрделі кезең, жұмыс та сондай. Сондықтан осы жинап-терген, оның ішінде 
сіздермен бірге жинаған тәжірибенің, білімнің арқасында әрі қарай қолдан келгенше 
барлық күш-жігерімді салып, осы сенімді ақтауға тырысамын деп алдарыңызда сөз беремін.  

Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық тілеймін. Сенаттың орны тек дүркіреп, 
биікке қарай көтеріле берсін! Еңбектеріңіз табысты болсын, отбастарыңызға амандық-
саулық тілеймін.  

Мәулен Сағатханұлы, үлкен рақмет.  
Асеке, бірге әріптес болып жұмыс істедік, табысты еңбек тілеймін.  
Сау болыңыздар. 
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Мәжитұлы. Жаңа қызметіңізге табыс пен сәттілік 

тілейміз! Сау болыңыз. 
Құрметті сенаторлар, 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 

Парламенті Сенаты Төрағасының Орынбасарын сайлау туралы. 
Конституциялық нормаларға сәйкес Палата Төрағасының Орынбасарына 

кандидатураны Палата Төрағасы ұсынады. Осы құқықты пайдалана отырып, Сенат 
Төрағасының Орынбасары лауазымына Перепечина Ольга Валентиновнаның 
кандидатурасын ұсынамын. 

Ольга Валентиновнаны бәріңіз жақсы білесіздер. Ол өз ісінің нағыз маманы, 
тәжірибелі сенатор. 
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Ольга Валентиновна екі мәрте Солтүстік Қазақстан облысынан Сенат депутаты 
болып сайланды. Соңғы 4 жылдам астам уақытта Қаржы және бюджет комитетін басқарды. 
Комитет төрайымы ретінде ел бюджетінің тиімді қалыптасуына үлкен үлес қосты, қаржы 
саласындағы көптеген заңдардың қабылдануына тікелей атсалысты.  

Құрметті әріптестер, осы ұсынысты қолдайсыздар ма? 
 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, Ольга Валентиновнаға сөз беру қажет пе?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Онда Сенат Регламентіне сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті 

Сенаты Төрағасының Орынбасарын сайлау туралы тиісті қаулыны ашық дауыс беру 
арқылы қабылдауымыз керек. 

Соған байланысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының 
Орынбасары лауазымына Перепечина Ольга Валентиновнаны сайлау туралы Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Ольга Валентиновна Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының 

Орынбасары болып сайланды. Құтты болсын!  
Ольга Валентиновна, поздравляем Вас с избранием Заместителем Председателя 

Сената Парламента Республики Казахстан. Прошу пройти в президиум. 
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Сенат депутаты 

Перепечина Ольга Валентиновнаны Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Қаржы 
және бюджет комитетінің төрайымы лауазымынан босату туралы. 

Парламент Сенаты Төрағасының Орынбасары болып сайлануына байланысты 
Перепечина Ольга Валентиновнаны Парламент Сенаты Қаржы және бюджет комитетінің 
төрайымы лауазымынан босату туралы Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Құрметті сенаторлар! Келесі мәселе Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 

Қаржы және бюджет комитетінің төрағасын сайлау туралы. 
Құрметті әріптестер, алдымен дауыс беру тәртібін анықтап алайық. Бұл мәселе 

бойынша ашық дауыс беру ұсынылады. Қарсылық жоқ па? 
  
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім ашық дауыс беру арқылы қабылданады. 
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Қолданыстағы заңнамаға сәйкес комитет төрағасы депутаттардың арасынан 
депутаттардың ұсынысы бойынша сайланады. 

Құрметті әріптестер, қандай ұсыныстарыңыз бар? 
Сөз депутат Мәкежанов Сұлтанбек Алмасбекұлына беріледі. 
 
МӘКЕЖАНОВ С.А. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаржы және бюджет комитеті 

төрағасының лауазымына Трұмов Серікбай Өтелгенұлының кандидатурасын ұсынамын.  
Серікбай Өтелгенұлы Трұмов өзінің еңбек жолын бетоншы болып бастап, 

кәсіпкерлік мекемесінің директоры болып, Маңғыстау облысында аудан, қала әкімі, облыс 
мәслихатының хатшысы, облыс әкімінің орынбасары және Маңғыстау облысы әкімінің 
лауазымдарында қызмет атқарды.  

Өздеріңіз білетіндей, 2021 жылдың қыркүйек айында Мемлекет басшысының 
Жарлығымен Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенат депутаты болып 
тағайындалды. Сенат депутаты ретінде заң шығарушы тәжірибесі жоғары, білікті 
әріптесіміз. 

Мен Серікбай Өтелгенұлын 2002 жылдан бері Маңғыстау облысында мемлекеттік 
қызметте бірге жұмыс жасаған қызметтес әріптесім ретінде танып білемін.  

Серікбай Өтелгенұлы маңдай терін ел игілігіне төгіп жүрген қалың халықтан 
шыққан кәсіби шебер, білімді, білікті, ел ортасындағы проблемалық мәселені ішінен етене 
білетін қоғам қайраткері ретінде белгілі.  

Жоғарыдағы айтылғанға байланысты Серікбай Өтелгенұлын аталған лауазымға 
ұсынамын. 

Құрметті әріптестер, қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, ұсынылған кандидатураны талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Басқа ұсыныстар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Кандидатқа сөз берудің қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
Трұмов Серікбай Өтелгенұлын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Қаржы 

және бюджет комитетінің төрағасы етіп сайлау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
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Трұмов Серікбай Өтелгенұлы, сізді комитет төрағасы болып сайлануыңызбен 
құттықтаймыз және өзіңізге жүктелген міндетті абыроймен атқарасыз деп сенеміз. Құтты 
болсын! 

Құрметті әріптестер! Енді заң жобаларын қарауға көшейік. 
Күн тәртібіндегі келесі екі мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі 

мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 
жобасы және Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Бас комитет екі заң жобасын бірге қарауды ұсынады. Қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса екі заң жоба бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 

Республикасының Әділет вице-министрі Мадалиев Алмат Құрманғазыұлына беріледі. 
 
МАДАЛИЕВ А.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті сенаторлар! 2020 жылғы 

мамырда «Саяси партиялар туралы» Заңға партиялық тізімдерге әйелдер мен жастар үшін 
30 пайыз квота енгізу туралы өзгерістер енгізілді. Сол кезден бастап саяси партиялар 
гендерлік теңдік және жастарды қолдау мәселелерін ілгерілетуде маңызды рөл атқара 
бастады. 

Квоталау механизмі қоғам өмірінің проблемалық және сезімтал мәселелерін шешу 
кезінде пікірлердің алуан түрлілігін қамтамасыз ету үшін негіз бола алады. Осы механизмді 
дамыту үшін Мемлекет басшысы өзінің 2021 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында 
ерекше қажеттіліктері бар адамдардың заңнамалық қызметке міндетті түрде қатысу 
қажеттілігін атап өтті. Осы тапсырманы іске асыру мақсатында «Қазақстан 
Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Конституциялық заңның және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Заңның жобалары әзірленді. 

Заң жобалары әйелдерге, жиырма тоғыз жасқа толмаған адамдарға және ерекше 
қажеттілігі бар адамдарға арналған 30 пайыздық квотаны Парламент Мәжілісінде 
депутаттық мандаттарды бөлу кезінде есепке алу қажеттілігін бекітеді.  

Заң жобаларының мақсаты биліктің өкілді тармағына аталған санаттағы 
азаматтардың қатысуын қамтамасыз ету және олардың пікірін ескеру, оларды мемлекеттің 
саяси өміріне белсенді жұмысқа тарту болып табылады. 

Мемлекет басшысы атап өткендей: «Біз жаңа саяси мәдениет қалыптастырып 
жатырмыз. Түрлі көзқарас, бірақ біртұтас ұлт. Өзгенің пікірін құрметтеп, диалог жүргізу 
арқылы ғана еліміз ілгері жылжиды». 

Осыған байланысты аталған санаттардың белсенділігін арттыру әлеуметтік, 
экономикалық, саяси және мәдени мәселелерді терең талқылауды қамтамасыз етеді және 
азаматтық қоғамның тұрақтылығы мен орнықты дамуының факторы болып табылады. 
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Құрметті сенаторлар, ұсынылып отырған заң жобаларын саяси партиялар кеңінен 
талқылады. Олар жергілікті жерлердегі саяси партиялардың шектеулі ресурстарына 
байланысты мәслихатқа сайлау кезінде осы квотаның «іске асырылуының қиындығы 
туралы» алаңдаушылық білдірді. 

Бұл пікірді ескере отырып, заң жобалары депутаттық мандаттарды тек Парламент 
Мәжілісінде бөлу үшін квотаны көздейді. 

Жалпы алғанда саяси партиялар тарапынан заң жобалары тұжырымдамалық қолдау 
тапты. 

Сайлау демократиялық дәстүрлерді дамытудың маңызды арнасы болып табылады. 
Ол азаматтарға сайланған билік институттарын құруға, мемлекеттік және қоғамдық өмірдің 
маңызды мәселелерін шешуге тікелей қатысуға мүмкіндік береді. 

Қаралып отырған түзетулерді қабылдау еліміздің заң шығарушы органында 
халқымыздың әртүрлі санаттарының өкілдігін кеңейту үшін маңызды қадам болады. 

Заң жобаларын қарау барысында Парламент Мәжілісінің депутаттары Қауіпсіздік 
Кеңесі мен Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметінің мәселелері бойынша кейбір 
заңнамалық актілерге түзетулер енгізуге бастама жасады. 

Өзгерістерге сәйкес Тұңғыш Президенттің Қазақстан Республикасы Парламенті мен 
оның Палаталарының алдында, Республика Үкіметінің отырыстарында ел үшін маңызды 
мәселелерді талқылау кезінде сөз сөйлеу және Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің құрамына кіру құқығы бар. 

Құрметті сенаторлар, ұсынылып отырған заң жобаларының қабылдануы биліктің 
өкілді органын қалыптастырудың құқықтық механизмдерін жетілдіруге және қоғамның 
одан әрі әлеуметтік-экономикалық дамуында маңызды қадам болып табылады. 

Заң жобаларын қолдауды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобалары бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Нұрғалиев Жеңіс Мирасұлына беріледі. 
 
НҰРҒАЛИЕВ Ж.М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Менің сұрағым Әділет вице-

министріне. 
Құрметті Алмат Құрманғазыұлы! Заң жобасы саяси партияларды партиялық 

тізімдерге енгізу үшін әртүрлі әлеуметтік топтармен, әйелдермен, жастармен және мүгедек 
адамдармен белсенді жұмыс істеуге міндеттейді. Бұл тәсіл қоғамдағы әлеуметтік 
теңгерімсіздікті жоюға бағытталған және қазіргі заманғы сұраныстарға жауап береді. 

Қалай ойлайсыз, елдің саяси партиялары осындай міндеттерге дайын ба? 
 
МАДАЛИЕВ А.Қ. Құрметті Жеңіс Мирасұлы, сұрағыңызға рақмет. 
Ұсынылып отырған өзгерістердің кері заңдық күші жоқ және болашақтағы 

сайлауларға бағытталған. Осыны ескере отырып саяси партиялар өзінің дайындық 
жұмысын жүргізеді деп кәміл сенеміз.  
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Айта кетерлік жайт, әйелдер мен жастарға арналған 30 пайыздық квота 2020 жылы 
енгізілген болатын. Саяси партиялар қоғамның дара топтарымен сол уақыттан бастап 
жұмыс істей бастады, яғни бұл мәселе олар үшін жаңалық емес. Ал қазір ұсынылып отырған 
ұсыныстар бұл жұмысты тек нығайтады деп сенеміз. Мәселен, бүгін елімізде ерекше 
қажеттіліктері бар 700 мыңдай азамат тіркелген, яғни осы азаматтармен жұмыс істеу 
партиялар үшін абзал деп санаймыз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Алмат Құрманғазыұлы! Жаңа баяндамаңызда жастарға байланысты айтқан сөзіңізде 

«29 жасқа толмаған» деп айттыңыз. Менің сұрағым осыған байланысты.  
Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 

алтыншы отырысында «Көптеген елде жастардың жоғары жас межесі 35 жасқа дейін 
көтеріліп жатыр. Бұған некеге тұратындардың орташа жасы мен адамдардың оқу мен 
біліктілікті арттыруға жұмсайтын уақытының ұлғаюы себеп» деген болатын. 

Осыған орай менің сұрағым мынадай: осы заң жобасының шеңберінде жастардың 
жоғарғы жасын 29 жастан 35 жасқа дейін көтеруді талқыладыңыздар ма?  

 
МАДАЛИЕВ А.Қ. Дана Өмірбайқызы, сұрағыңызға рақмет. Өте дұрыс айтып 

отырсыз, Парламент Мәжілісінің жұмыс топтарында осы заң жобасын талқылау кезінде бұл 
мәселе бірнеше мәрте көтерілген болатын. Бүгінгі күні жастарға қатысты қоғамдық 
қатынастар «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен 
реттеледі. Бұл заңға сәйкес жастар болып 14 жастан 29 жасқа толмаған азаматтар танылады. 
Осы салалық нысаналы заңға өзгертулер енгізіп, жасты көтеру бойынша мәселе 
қарастырылатын болса, әрине біз бұл мәселеге қайтып оралып, оны пысықтауға даярмыз. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ.  
Рақмет, Алмат Құрманғазыұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Заң жобалары бойынша қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық 

заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Сүлеймен Ләззат 
Жаңылысқызына беріледі. 

 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Назарларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
заңының жобасы мен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы енгізіліп отыр.  

Баяндамашы негізінен заң жобалары бойынша айтып өтті. 
Жобаның негізгі міндеттері – Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру 

мақсатында биліктің өкілді органдарына мүгедектігі бар адамдарды қатыстырудың 
құқықтық тетіктерін жетілдіру. 
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Негізгі өзгерістер мынадай: 
1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 

Конституциялық заңына, «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
Парламент Мәжілісіне сайлау кезінде әйелдер мен жастардан басқа мүгедектігі бар адамдар 
үшін де квота белгілей отырып, квота алатын санаттардың тізбесін кеңейту туралы 
нормаларды заңнамалық бекіту, яғни Мәжіліске сайлауда саяси партиялар ұсынатын 
партиялық тізімдерде үш санат өкілдерінің: әйелдердің, жиырма тоғыз жасқа толмаған 
жастардың және мүгедектігі бар азаматтардың саны партиялық тізімге енгізілген 
үміткерлердің жалпы санының кемінде 30 пайызын құрауға тиіс, бұл квота депутаттық 
мандаттарды бөлу кезінде де сақталады.  

2. Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының және Қауіпсіздік Кеңесі 
Төрағасының өкілеттіктері Қазақстан Республикасының Президентіне беруге бағытталған 
«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер енгізіледі.  

Осыған байланысты «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына және «Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына тиісті түзетулер енгізілуде. Сонымен қатар Қауіпсіздік 
Кеңесі Аппараты қызметінің мәселелерін реттеу бойынша да түзетулер көзделіп отыр. Заң 
жобаларын талқылау барысында әріптестер бұл өзгерістерді толығымен қолдады.  

Заң жобаларынан күтілетін нәтижелер – қоғамның құқықтық және саяси 
мәдениетінің деңгейін арттыру, әйелдерді, жастарды және мүгедектігі бар адамдардың 
мүдделерін есепке алу үшін өкілді органдарға белсенді тарту болып табылады. 

Заңдарды қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеліп 
соқпайды.  

Сондай-ақ Мәжіліс мақұлдаған конституциялық заңды қолданыстағы заңнамаға 
сәйкестендіру мақсатында Сенат депутаттарынан қосымша ұсыныс келіп түсті. Осыны 
ескере отырып конституциялық заң жобасына өзгерістер енгізу қажеттігі туындап отыр. 
Депутаттардың бұл ұсынысы салыстырмалы кестеде көрсетілген.  

Осыған байланысты комитет атынан салыстырма кестені қарау туралы ұсыныс 
енгіземін және Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабының 5-1-тармағына 
сәйкес Сенатқа Парламент Мәжілісіне «Қазақстан Республикасының кейбір 
конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының жобасына өзгеріс енгізуді ұсынамын. 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Конституциялық заңнама, сот жүйесі 
және құқық қорғау органдары комитеті Қазақстан Республикасы Конституциясының  
61-бабының 4-тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады.  

Құрметті депутаттар, қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззат Жаңылысқызы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобаларын талқылауға көшейік. 
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. 
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ЛУКИН А.И. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Проекты Конституционного 

закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
конституционные законы Республики Казахстан» и Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» 
разработаны в целях реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании 
народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – 
прочная основа процветания страны». 

Принятие законопроектов обеспечит реализацию Казахстаном международных 
обязательств, предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов, а также будет 
содействовать социальной интеграции людей с инвалидностью в общественно-
политическую жизнь. 

Также изменения позволят в правовом поле обеспечить представленность женщин, 
молодежи и людей с ограниченными возможностями в законодательном органе государства 
для участия в нормотворческом процессе.  

Ожидается, что совершенствование правовых механизмов квотирования в 
представительных органах власти позволит более полно учитывать спектр общественных 
интересов в решении наиболее актуальных социальных проблем. 

Кроме того, предлагаются поправки, направленные на урегулирование вопросов 
деятельности Аппарата Совета Безопасности. 

На основании изложенного предлагаю коллегам поддержать оба законопроекта с 
учетом сравнительной таблицы по проекту Конституционного закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы 
Республики Казахстан». 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобалары бойынша жеке-

жеке шешім қабылдайық. 
Алдымен «Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
заңының жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 

Кестеге бір түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетуді қабылдауды ұсынып отыр. 
Қарсылық жоқ па?  

 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетуді 

бас комитеттің ұсынысымен дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Түзету қабылданды. 
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Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс мақұлдаған қалған баптар қабылданды. 
Енді Сенат енгізген түзетуді Мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа 

қоямын.Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды.  
«Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 
жобасына Сенат енгізген түзету Мәжіліске жіберіледі. 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер 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! Бүгін қаралған заң жобалары Мемлекет басшысының елімізді 

жаңарту бағдарын іске асыруға арналған. Соған сәйкес Мәжілістегі депутаттық 
мандаттардың кемінде 30 пайызы кепілді түрде әйелдерге, жастарға және мүгедектігі бар 
адамдарға беріледі. Бұл Парламенттің өкілді функцияларын күшейтеді, сондай-ақ оның 
жұмысына барлық маңызды әлеуметтік топтардың қатысуына кепілдік береді.  

Мұндай қадам қабылданатын заңдардың сапасына әсер ететіні сөзсіз. Мүгедектігі 
бар адамдарды Мәжіліс құрамына қосу Парламенттің инклюзивтілігін де арттырады. Бұл 
осы санаттағы азаматтарды еліміздің жалпы саяси өміріне белсенді жұмылдыруға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар қабылданған нормаларға сәйкес Қазақстан 
Республикасының Президенті халық пен мемлекеттік билік бірлігінің нышаны әрі кепілі 
ретінде Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Қауіпсіздік Кеңесін басқарады. 

Бұл құжаттар күшіне енгеннен кейін ел мүддесіне қызмет етеді деп сенеміз. 
Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Сөз депутат Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет. 
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Смайыловқа.  
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-

Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2022 жылғы 11 қаңтарда Парламентте сөйлеген сөзінде 
ресейлік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты дамыту бойынша жаңа міндеттер 
қойылды. «Жаңа экономиканы құру үшін университеттердің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру маңызды. Жақын арада ресейлік озық техникалық жоғары оқу орындарының 
филиалдарын ашу жоспарлануда. 2025 жылға дейін елімізде беделді шетелдік 
университеттердің кем дегенде бес филиалын ашу қажет деп санаймын. Бұл ретте еліміздің 
батысында техникалық бағытта танымал университеттердің екі филиалы ашылуы 
тиіс», – деді. Мемлекет басшысы осы мәселе туралы 2022 жылғы 21 қаңтардағы бизнестің 
өкілдерімен кездеуінде тағы да тоқталып өтті.  
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Әлемдік жаһандану заманында талантты жастарымыздың мұхит аспай, кәрі 
құрлықты шарламай елімізде білім алу мүмкіндігін арттырмақ. Бұл білім саласының 
мамандарына жаңа міндеттер жүктейді. Біріншіден, оқыту үдерісіне заманауи әдістемелер 
мен цифрлық технологияларды енгізу және одан әрі жетілдіру. Екіншіден, ұстаздар мен 
ғылыми ортаның сапасын арттыру.  

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті 
республиканың батыс аймағындағы ірі ғылыми және білім беру орталығы болып табылады. 
Университет индустриалды-инновациялық дамуға, басым бағыттар бойынша өндіріске 
жаңа технологияларды енгізуге белсене атсалысып, инновациялық жобаларды жүзеге 
асыруға қабілетті мамандарды даярлау бағытында жұмыстар атқаруда. Білім ордасы 
барлық материалдық-техникалық базамен қажетті деңгейде жабдықталған.  

Еліміздің батысындағы облыстардың ішінде Батыс Қазақстан облысы Ресейдің бес 
облысымен шекаралас болғандықтан Орал қаласында орналасқан Қазақстан инновациялық 
және телекоммуникациялық жүйелер университеті ресейлік академиялық серіктестермен 
тығыз байланыста. М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетімен, Ресей 
жаратылыстану ғылымдары академиясы, «Дубна» университеті, Альметев атындағы мұнай 
және газ институты, Қазан ұлттық зерттеу университеті, Уфа мемлекеттік авиациялық 
техникалық, С.П. Королев атындағы Самара мемлекеттік ұлттық зерттеу, Поволжье 
мемлекеттік телекоммуникация және информатика университеттерімен қарым-қатынас 
жасауда. 

Ресейлік ғалымдармен бірлескен құрамда заманауи инновациялық инфрақұрылым, 
ғылыми-зерттеу бөлімшелерінің кешені және конструкторлық кеңселер желісі бар 
«НООСФЕРА» технопаркі құрылды, ол ғылым, білім және өндірістің байланысын 
қамтамасыз етуде. Сонымен бірге профессор П.Г. Кузнецов атындағы қазақстандық 
Халықаралық ғылыми тұрақты даму мектебі жұмыс жасайды. Оның бас ұйымы 
Халықаралық табиғат, қоғам және адам университетінде (Дубна) орналасқан. 

Ғарыш тақырыбы – университет ғалымдары мен студенттерінің басты ғылыми 
бағыттарының бірі. Университет ғалымдары Ресейдің Ю.А. Гагарин атындағы 
ғарышкерлерді даярлау орталығымен байланыс орнатты.  

2019 – 2020 оқу жылында ҚазИИТУ ғылыми-білім кешені жанынан 132 оқушысы 
бар орта жалпы білім беретін IT мектебі ашылып, сол арқылы көп деңгейлі «мектеп-
колледж-жоғары» оқу орны жүйесі құрылды.  

Сізге осы депутаттық сауалды жолдаймыз және жоспарланған Батыс өңіріндегі жаңа 
үлгідегі техникалық университеттердің филиалын ашуда Қазақстан инновациялық және 
телекоммуникациялар жүйелер университетінің материалдық-техникалық базасын, 
ғылыми орта мен отандық, халықаралық дәрежедегі жетістіктерін ескере отырып ақпарат 
ретінде ұсынамыз. 

Құрметпен, депутаттар Дүйсембаев, Жұмағалиев, Төреғалиев, Рысбекова». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
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Мой депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 
Смаилову. 

«Құрметті Әлихан Асханұлы! 11 января текущего года Глава государства Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев в своем выступлении поручил тщательно проверить оборот 
оружия в стране и регулировать его с точки зрения закона. 

Одной из причин человеческих потерь во время январской трагедии в стране 
является применение огнестрельного оружия, в основном разграбленного из оружейных 
магазинов, а также оружия, находящегося в незаконном владении. 

Общественная безопасность в определенной степени зависит от эффективного 
контроля и применения превентивных мер по незаконному обороту оружия.  

Согласно данным Министерства внутренних дел, в период с 2019 по 2021 годы от 
общего количества зарегистрированных более 545 тысяч уголовных правонарушений с 
применением огнестрельного оружия совершено более 600. При этом более 88 процентов 
преступлений совершено из оружия, находящегося в нелегальном обороте. 

За нарушения условий хранения оружия и его регистрации к административной 
ответственности привлечено более 45 тысяч человек. 

В целом по республике в законном пользовании имеется более 303 тысяч единиц 
оружия. 

В органах внутренних дел на учете состоит более 2 тысяч юридических лиц 
(охранные организации, инкассация, егерская служба, «Казпочта» и другие), которые 
используют в своей деятельности более 37 тысяч единиц служебного оружия. 

Также в органах внутренних дел зарегистрировано 103 специализированных 
магазина по торговле гражданским, служебным оружием и патронами к нему. 

В ходе январской трагедии в Алматы преступниками разграблено семь оружейных 
магазинов, в результате чего похищено более тысячи единиц гражданского оружия. 

В настоящее время активно проявляется тенденция резкого увеличения фактов 
незаконного изготовления огнестрельного оружия из таких видов оружия, как 
охолощенного, газового, газово-травматического, сигнального и пневматического (за 
последние три года изъято 129 единиц видов оружия, переделанного в боевое, 
ликвидировано 15 кустарных цехов по изготовлению боевого оружия). Переделкой такого 
оружия в боевое в основном занимаются члены уголовно-преступной среды и приверженцы 
деструктивных религиозных течений. Тенденция распространения такого вида оружия 
влечет ряд серьезных угроз интересам национальной безопасности. 

Также необходимо отметить, что, по имеющейся информации, в последнее время 
участились факты провоза через границу предметов оружия, на которых не 
распространяется разрешительный порядок. Это показывает неэффективность 
деятельности специальных органов в этом направлении и указывает на отсутствие 
надлежащей оперативной разработки по пресечению контрабанды оружия. 

В целях качественного исполнения поручения Главы государства, а также 
предупреждения и противодействия преступлениям, связанным с оборотом огнестрельного 
оружия, прошу рассмотреть следующие предложения: 

введение уголовной ответственности за контрабанду травматического, 
пневматического, охолощенного оружия и основных (составных) частей к ним; 
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введение уголовной ответственности за незаконный оборот незарегистрированного 
гладкоствольного оружия; 

ужесточить требования по технической укрепленности зданий и помещений по 
реализации оружия; 

обеспечить своевременное выявление и изъятие оружия, находящегося в незаконном 
обороте и другие предложения. 

Прошу дать письменный ответ в установленный законом срок. 
Полный текст депутатского запроса прилагается. 
С уважением, Лукин». Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Сөз депутат Төреғалиев Нариман Төреғалиұлына беріледі. 
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

жолданады.  
«Сауалымызға себеп болған еңбек қауіпсіздігі мен жұмысшылардың еңбек 

құқықтарын қорғау мәселелері. 
Мемлекет басшысы Қазақстан халқына былтырғы Жолдауында «Қазақстанда 

6,5 миллионнан астам адам жалданып жұмыс істейтіндігін атап өткен еді. Ресми статистика 
бойынша жыл сайын елімізде 1500-дей жұмысшы өндірісте жарақат алса, оның 200-ден 
астамы қайтыс болған, ал 600 адам еңбекте мертігу мен кәсіптік ауру бойынша мүгедек 
болып қалуда.  

2020 жылы тексерілген 1 миллион 600 мың жұмысшының 22 пайызы зиянды және 
қауіпті еңбек жағдайында жұмыс істегені анықталған. Нәтижесінде жыл сайын 500-ге жуық 
жұмысшыдан кәсіптік аурудың алғашқы белгілері тіркелуде. 

2020 – 2021 жылдары еңбек инспекторлары анықтаған 11 мыңнан аса бұзушылық 
болса, соның 34 пайызы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелері.  

Осы орайда зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс орындарының санын 
азайту бүгінгі таңда еліміз үшін өте өзекті болып отыр. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың 
негізгі себебі – жұмыс берушілердің жұмыс орындарында жұмысшыларды қауіпсіз еңбек 
жағдайымен қамтамасыз етпеуі және мемлекеттік бақылаудың өз деңгейінде болмауы. 
Сонымен қатар қолданыстағы Еңбек Кодексінің жұмыс орнындағы жазатайым оқиғаларды 
тергеп-тексеру кезінде жұмысшы мен жұмыс берушінің аралас жауапкершілігіне 
негізделген нормасы кері ықпал етіп отыр. Осының салдарынан тергеп-тексеру 
қорытындысы әділдік принципін қамтамасыз ете алмауда. Мысалы, 2021 жылы өндірісте 
зардап шеккен 1465 жұмысшының 31 пайызына аралас жауапкершілік нормасы 
қолданылған, яғни 10-90 пайызға дейін жұмысшылар кінәлі деп табылған. Көріп 
отырғанымыздай өндірістегі жазатайым оқиғалар орын алған жағдайда көбінесе жұмыс 
берушілер жауапкершіліктен қашып, әлеуметтік төлемдерді төлемеу мақсатында кінәнің 
барлығын жұмысшыларға жаба салуда. Жұмысшылар өз құқықтарын қорғау мақсатында 
сотқа берген жағдайда да өтініштері әрдайым қолдау таба бермейді, бұған себеп көп 
жағдайда келісімшарттың болмауы. Осы орайда Қазақстан Республикасының Еңбек 
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Кодексіне сәйкес еңбек заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету мемлекеттің негізгі 
міндеті болып табылатынын атап өткен жөн. 

Қазіргі уақытта елімізде шамамен 300 мың жұмыс істеп тұрған кәсіпорын бар. Олар 
бойынша мемлекеттік бақылау жүргізетін Еңбек инспекторларының саны бүгінде 
237 бірлікті құрап отыр. Еңбек инспекторларының жетіспеушілігіне байланысты жыл 
сайын ұйымдар мен кәсіпорындардың тек 3 пайызын тексерумен қамтуға мүмкіндік беріп 
отыр. Сондай-ақ бұл мәселедегі жағдайды жақсартуға жеткіліксіз құқықтық бақылау 
механизмі де мүмкіндік бермей отыр. Мәселен, Кәсіпкерлік Кодексінің 147-бабына сәйкес 
тексеру жүргізудің басталатыны туралы ол басталғанға дейін кемінде күнтiзбелiк отыз күн 
бұрын бақылау және қадағалау субъектісіне жазбаша түрде хабарлауға мiндеттi. 

Бұл шектеулер еліміз ратификациялаған Халықаралық еңбек ұйымының 
нормаларына қайшы келеді. Онда еңбек инспекторлары кез келген уақытта алдын ала 
ескертусіз тергеп-тексеруді және бақылауды жүргізе алады делінген. 

Жоғарыда баяндалған жағдайлар еңбек қауіпсіздігі бойынша заң бұзушылардың кең 
таралуына және жыл сайын қайталануына алып келуде. Өкінішке қарай, жауапты құзырлы 
органдар өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алумен емес, орын алған кезде ғана 
фактілермен күресуде. Сондықтан Қазақстан Республикасы Парламенті Регламентіне 
сәйкес сенаторлардың бастамашылық құқығымен Еңбек Кодексі мен басқа да тиісті 
заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша заң жобасын әзірлеу жоспарлануда. 

Баяндалғанды ескере келе: 
жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру қорытындылары бойынша тараптардың 

кінәсінің дәрежесін алып тастау бөлігінде Еңбек Кодексінің 190-бабының 2-тармағын қайта 
қарауды; 

Кәсіпкерлік Кодексінде көзделген шектеулерді Халықаралық еңбек ұйымының 
конвенциясына сәйкестендіруді; 

кәсіподақ ұйымдарының рөлін арттыру үшін Еңбек Кодексіне және «Кәсіптік 
одақтар туралы» Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді;  

құрылыс жұмыстарында бірнеше мердігер ұйымдар жұмыс жасау кезінде қосымша 
бақылауды жүзеге асыру үшін тапсырыс берушіні де жауапты тұлғалар санатына қосуды; 

құрылыс алаңдарында жұмыс басталғанға дейін еңбек заңнамасына сәйкес еңбек 
шарттарының болуы, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша инструктаж жүргізу 
және тағы басқа мәселелер бойынша алдын ала зерттеуді енгізуді; 

құрылыс алаңдарында жұмысты бастау үшін құзырлы жауапты органдармен бірге 
еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі туралы мемлекеттік еңбек инспекторының 
қорытындысын алғаннан кейін ғана рұқсат беруді; 

құрылыс алаңында бір мезгілде бірнеше ұйым жұмыс жүргізген кезде жұмысшының 
өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу үшін бас мердігер мен қосалқы 
мердігерлерге ортақ жауапкершілікті қарастыруды; 

мемлекеттік еңбек инспекторларының санын ұлғайту мәселесін қарастыруды 
ұсынамыз. 

Құрметпен, депутаттар Төреғалиев, Жұмағұлов, Дүйсембаев, Жүсіп, Сұлтанов, 
Бекназаров».  
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо, Маулен Сагатханулы. 
Наш депутатский запрос направляется Премьер-Министру Республики Казахстан.  
«Уважаемый Алихан Асханович! 11 января текущего года на заседании Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан Глава государства поставил перед Правительством ряд 
конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а также в вопросах 
обеспечения национальной безопасности и обороны. Отдельно остановился на 
кардинальной реорганизации системы обеспечения национальной безопасности, 
перестройке работы Вооруженных Сил, правоохранительных структур, органов 
национальной безопасности и внешней разведки Республики Казахстан.  

Для решения этой важнейшей задачи Президент страны – Председатель Совета 
Безопасности Республики Казахстан создал командование Сил специальных операций, 
поручил сконцентрировать силы и внимание на конкретных направлениях. Среди них 
количественное и качественное укрепление Национальной гвардии, в том числе 
формирование новых подразделений в регионах, решение вопросов с транспортным и 
материально-техническим обеспечением, оснащение спецсредствами, увеличение оплаты 
труда сотрудникам спецподразделений силовых органов. 

Назрела необходимость ужесточения ответственности за нападение на 
представителей власти и неподчинение законным требованиям, пересмотра принципов 
организации и управления Пограничной службы и разведсообщества. 

Анализ профильных законов по этим проблемам показывает их несовершенство. 
Если в отношении военнослужащих Национальной гвардии законодательно установлены 
исчерпывающий порядок применения мер принуждения, условия и пределы их 
применения, а также гарантии безопасности самих военнослужащих и членов их семей, то 
в отношении сотрудников специальных государственных органов эти меры выглядят в 
усеченном виде. 

Террористическим атакам в городе Алматы и других регионах страны со стороны 
органов прокуратуры предстоит еще дать правовую оценку, но уже сейчас встает вопрос: 
обеспечена ли полнота и заблаговременность принятых правовых и организационных мер 
по противодействию терроризму, или следует значительно их расширить и 
усовершенствовать?  

Хотим отметить, что коллеги ранее в своих запросах и выступлениях, а также при 
рассмотрении проекта республиканского бюджета неоднократно обращали внимание 
членов Правительства на вопросы материально-технического обеспечения силовых 
органов.  

Более того, по инициативе депутатов Парламента разработан проект Закона «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных 
государственных органах Республики Казахстан», который в данный момент находится на 
рассмотрении Правительства.  
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Напомним, что законопроектом предусматриваются поправки, направленные на 
совершенствование системы государственного контроля за оборотом отдельных видов 
оружия, законодательное регламентирование особенностей приватизации организаций 
оборонно-промышленного комплекса, профилактику религиозного экстремизма, 
организацию и осуществление защиты и охраны государственной границы. 

Считаем целесообразным законодательное решение задач, поставленных Главой 
государства, реализовать за счет расширения содержания данного законопроекта.  

Уважаемый Алихан Асханович! В рамках исполнения поручения Президента 
Республики Казахстан о необходимости реорганизации системы обеспечения 
национальной безопасности просим информировать о мерах, принимаемых 
Правительством по данному вопросу. 

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим дать письменный ответ 
о результатах рассмотрения депутатского запроса в установленные законом сроки. 

Депутаты Кул-Мухаммед, Нурсипатов, Бактиярулы, Ершов, Мусабаев, 
Нуржигитова». Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Еліміз үшін ауыр сынақ болған қаңтар қасіреті 

барлығымыздың жүрегімізге үлкен жара салды. Өйткені жазықсыз азаматтардың қаны 
төгілді. Дәл осы күндері мемлекетіміздің тағдыры қыл үстінде тұрғаны анық еді. Мемлекет 
басшысының күндіз-түні тынбай жұмыс жасап, уақытылы әрі табанды қабылдаған 
шешімдері елдегі ахуалды тұрақтандырды. Ел басына осындай ауыр күндер туғанда 
қарапайым халқымыз сабырлық танытып, жергілікті билікке, полицияларға қолдау 
көрсетті. Содырлар мен бұзақылар тиісті жазасын алатынына ешкім шүбә келтірмейді, тек 
бейбіт шеруге шыққан азаматтарымыз жазықсыз жапа шекпеуі керек. Өтетін нәрсе өтті, 
өткенге – салауат айтып, өршілдікпен алға жылжуымыз керек. Артқа қарасақ тозатынымыз 
– алға қарасақ озатынымыз анық. Ұлтымыздың тағдыры мен өміріне жауапты барлық билік 
өкілдері мен көшбасшылар екені даусыз. Сондықтан да барлығымыз жауаптымыз.  

Еліміздің отыз жылында тәуелсіз мемлекетіміз қалыптасты, нарықтық экономика 
құрылды, Қазақстан әлемге танылып мойындалды, ең бастысы келер ұрпаққа аманат етіп 
ел шекарасы шегендеп берілді, ел бірлігі – тұтастық орнатылды. Демек отыз жылдағы 
тәуелсіз мемлекетімізді құрудағы миллиондаған азаматтарымыздың адал еңбегін, тарихын 
бағалап, оны қаралауға жол бермеуіміз керек. Әрине соңғы отыз жылда жаңа мемлекет 
құрудағы табыстармен қатар қателесу, ауытқу, іркіліс болды, бірақ жер бауырлап жығылған 
жоқпыз. Уақыт жараны жазар, жамауды жаңартар, бәрі де өзінің тұрақты, баянды тұғырына 
қонар. Қазір халық қоғамның өзгеруіне, түбегейлі бетбұрыс жасалатынына үлкен сенім 
артып отыр. 

Құрметті Әлихан Асханұлы! Жергілікті атқарушы органдар, Үкімет жұмыссыздық 
пен кедейшілік деңгейін үнемі төмен көрсетумен келеді. 2021 жылы Үкімет елде 450 мың 
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адам жұмыссыз деп көрсетсе, кедейшілік деңгейі 4,5 пайыздан аспайды деген ресми ақпарат 
берді. Осы шындыққа сәйкес келе ме?  

Біздің есебіміз бойынша қазір елімізде екі миллион азамат екі қолға бір күрек таппай 
жүр. Елдегі осы кезге дейінгі кедейлік деңгейін анықтауда қолданып келе жатқан 
қазақстандық тәсіл кедейлікті төмендетіп көрсетіп келеді. Кедейлік шегін өлшейтін әлемдік 
стандарттарға шығуға бізге не кедергі болып отыр?  

Деректерге сүйенсек, 1 миллионға жуық бала ең кедей отбасыларында тұрып жатыр. 
Олардың келешегі тұман сияқты бұлыңғыр, яғни жоғалып бара жатқан ұрпақ деп айтуға 
болады. Сондықтан да Үкімет бірінші кезекте кедейшілікпен күресудің жаңа жүйесін жасау 
керек, келешекте жалған статистикадан толыққанды арылу қажет. Тәтті өтіріктен ащы 
шындық анағұрлым жақсы. 

Соңғы жылдары Парламентке Үкіметтен түсіп жататын заң жобалары «шикі» 
қалпында келуде. Шынайы жағдай терең зерттелмейді, талдау нашар жасалады. Ең басты 
мәселе заң жобаларын мемлекеттік тілде дайындауды қолға алу керек. Аудармашылар 
арасында заң тілінің түпнұсқалығы жөнінде әртүрлі пікірлер қалыптасқан. Бірақ 
түпнұсқалықтың тым сөзбе-сөз қамтамасыз етілуі заң нормаларының мемлекеттік тілде 
сөйлемеуіне, заң мәтіндерінің, халықаралық құжаттардың түсінікті болмауына, қазақ 
тіліндегі заңдардың аударма ретінде қалыптасуына әкеліп соғуда. Әлемдегі өркениетті 
елдерді былай қойғанның өзінде посткеңестік мемлекеттердің барлығы да өз заңдарын 
өздерінің мемлекеттік тілінде әзірлейді. Ал бізде ше?  

Тәуелсіздігіміздің отыз жылдық тарихында Қазақстанда екі-ақ заң мемлекеттік тілде 
даярланыпты. Заңдарды мемлекеттік тілде даярлауға не кедергі болып отыр, әлде құлық 
жоқ па, ынта жоқ па, жоқ әлде мамандар жоқ па? 

Үкімет басшысына, Үкімет мүшелеріне сенаторлар қоғамда әртүрлі салаға қатысты 
депутаттық сауалдар жолдап жатамыз. Бірақ алатын жауаптарымыз нақты болмай, екіұшты 
болып келеді. Сондықтан да депутаттық сауалдарға бір жапырақ қағазбен ғана жауап 
қайтара салуға ендігі арада жол бермеген абзал. Әр депутат сауалына зерделеп барып жауап 
беру жолға қойылса дұрыс болар еді.  

Мемлекет басшысының Үкіметке және барлық билік орындарының алдына қойып 
отырған талабы – ашықтық, нақтылық және шынайылық. Сондықтан да жаңадан 
жасақталған Үкімет еліміз үшін күрделі кезеңдегі өз жұмыстарында бүгінгі талап биігінен 
шығар дейміз.  

Сенат Мемлекет басшысының тірегі, Үкіметтің сенімді әріптесі болып қала береді. 
Құрметпен, депутат Мұрат Бақтиярұлы». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі. 
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер, біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі Әлихан Асханұлы Смайыловқа арналады.  
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«Уважаемый Алихан Асханович! События последних дней стали серьезным 
испытанием для народа Казахстана. Решения, принятые Президентом Казахстана Касым-
Жомартом Кемелевичем Токаевым, стабилизировали ситуацию.  

Январские события были вызваны серьезными социально-экономическими 
проблемами, которые накапливались годами. Их игнорирование переходит в общественно-
политические коллизии. 

Уважаемый Алихан Асханович! Сегодня многие ведомства не отошли от практики 
глобального охвата проблем без признаков должного потенциала возможностей для их 
реализации. Все это ведет к завышенным рискам бюджетного финансирования, мало 
объяснимым с точки зрения здравой логики ведомственных задумок. 

При попустительстве отдельных государственных органов выделяются немалые 
средства на программные проекты, целесообразность которых сомнительна. Это наглядный 
пример снижения уровня профессионализма в системе государственного правления, что 
свелось к бутафорским презентациям программ. Например, Министерство торговли и 
интеграции не первый год реализует концепцию Национальной товаропроводящей 
системы, представляющей сеть из 24 оптово-распределительных центров. Пора бы и 
некоторые результаты продемонстрировать, которых мы пока не видим.  

В принципе, можно концепцию понять и принять, если под НТС понимается 
инновационно модифицированный вариант прежней системы потребительской 
кооперации. Скорее всего, так и есть. Однако, на наш взгляд, ее облачение в сложные 
словесные конструкции необходимо для одной цели – побольше запросить бюджетных 
средств.  

Считаем, что создание ОРЦ должно осуществляться за счет инвесторов на 
принципах ГЧП при немалой стоимости первой очереди в размере 138 миллиардов тенге, а 
не за счет бюджета.  

В этой связи возникает вопрос: планирует ли Правительство пересмотреть подходы 
по финансированию создания НТС? 

Другой наглядный пример необоснованных расходов – программа «Экономика 
простых вещей», которая по замыслу призвана была стимулировать развитие малого и 
среднего бизнеса в части производства товаров и услуг народного потребления. Однако мы 
до сих пор не знаем эффективности программы «Экономика простых вещей».  

Как известно, изначально для поддержки субъектов частного предпринимательства 
было выделено 600 миллиардов тенге. Без должной оценки реальных результатов 
Правительством было принято решение – фактически навязано Национальному Банку 
продлить действие программы «Экономика простых вещей» до 2022 года с 
финансированием в объеме 1 триллиона тенге.  

Просим Вас представить подробный анализ эффективности реализации программы, 
так как результатов мы не видим.  

В свете требований Главы государства о сокращении неэффективных затрат настало 
время спросить с функционеров концепта «Экономика простых вещей», а это НПП 
«Атамекен», о реальных результатах реализации программы.  

Также неизвестна судьба малопонятной с точки зрения логики здравого смысла 
масштабной инициативы под названием «Единая карта приоритетных товаров и услуг», 
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которая вступала в противоречие с реализуемым рабочим инструментом политики 
диверсификации экономики на индустриально-инновационной основе – Картой 
индустриализации Казахстана. Сегодня про концепт единой карты ничто не напоминает, 
никто не вспоминает. Парадоксально то, что даже Счетный комитет обходит своим 
вниманием этот программный концепт. 

В результате подобного подхода к производству на сегодня нет тенденции роста 
численности крепких государственных предприятий. Соответственно, нет перелома в 
развитии сферы переработки, несмотря на реализацию ряда госпрограмм 
индустриализации. К примеру, если в 1991 году доля продукции легкой промышленности 
в ВВП составляла 17 процентов, то сейчас – менее 0,01 процента. В 1991 году АПК 
Казахстана обеспечивал почти треть ВВП (29,5 процента), на сегодня АПК производит 
порядка 5 процентов ВВП.  

Подобная ситуация складывается и в других отраслях обрабатывающей сферы 
промышленного производства. 

В целом можно констатировать, что нынешние подходы не позволяют реалистично 
и обоснованно прогнозировать развитие экономики даже на среднесрочный период. 
Отметим, что впервые с 2007 года Правительству поручено разработать программу 
действий. Это должно повысить ответственность Правительства по ускоренному 
социально-экономическому развитию и улучшению благосостояния граждан. По итогам 
реализации программы мы, возможно, сможем оценить эффективность ее работы.  

В свое время на пленарных заседаниях Сената неоднократно отмечали, что пора 
пересмотреть чрезмерно обширное собирательное понятие «субъект 
квазигосударственного сектора», которого в природе вообще не существует. Глава 
государства отметил, что стоит задача по кардинальному реформированию 
квазигоссектора, особенно Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». На 
сегодня это порядка 600 организаций.  

Действительно, претензий в адрес ФНБ «Самрук-Казына» в последнее время 
высказывается немало. Да и поводов тому хватает, в состав госхолдинга входит целый ряд 
мощных институтов, от которых давно уже ждут отдачи. А ее все нет! Одни разговоры, 
непонятные планы, прожекты, программы.  

Главным недостатком фонда являются непрозрачность и запутанность его схем в 
распределении и расходовании многомиллиардных государственных средств. Душок 
коррупционных схем отдает в вопросах о государственных закупках.  

В этой связи есть ряд вопросов, на которые мы хотели бы узнать мнение 
Правительства. В частности, какие активы будут переданы в конкурентную среду, как 
будут учитываться интересы национальной экономической безопасности, все ли нужно 
передавать в конкурентную среду, какова эффективность принимаемой модели 
модернизации фонда, каков размер сокращения участия государства в 
предпринимательской деятельности? При этом мы считаем, что стратегически важные 
объекты должны оставаться под контролем государства и не подлежать приватизации. 

Также настало время пересмотреть закон по ФНБ «Самрук-Казына». Считаем, что 
его надо поставить на утрату как тормозящий развитие экономики страны. Пусть они все 
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работают по законам Республики Казахстан. Это касается и других индивидуальных 
законов. Все должны работать по единым законам Казахстана  

Полагаем, что Правительству необходимо принять и выработать свою 
государственную позицию по вышеуказанным проблемам и задачам. 

О принятом решении по вышеуказанным вопросам и проблемам просим 
проинформировать в установленном законом порядке письменно. 

Полный текст депутатского запроса прилагается. 
Депутаты Мамытбеков, Адильбеков, Султанов, Алдашев, Каниев, Куртаев, 

Лукпанов, Рысбекова». Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, регламентті сақтауымыз керек. Естеріңізге саламын, 

регламент бойынша депутаттық сауалға 5 минут беріледі.  
Следующее слово предоставляется депутату Карплюку Сергею Алексеевичу. 
 
КАРПЛЮК С.А. Спасибо, Маулен Сагатханулы. 
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Смаилову Алихану Асхановичу.  
 «Уважаемый Алихан Асханович! Вопрос межрегиональных диспропорций на 

сегодня один из самых главных и актуальных. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев поручил провести основательную реформу межбюджетных отношений на 
законодательном уровне. 

Принимаемые меры для расширения финансовой самостоятельности, 
стимулирования к развитию региональных экономик и увеличения доходов местных 
бюджетов, как показало время, недостаточны. 

Выделяемые трансферты общего характера и целевые трансферты незначительно 
уменьшают имеющийся разрыв между регионами по предоставлению жителям равных 
гарантированных государством услуг, особенно инфраструктурных. 

Учитывая имеющиеся диспропорции, которые создают предпосылки для 
социального дискомфорта и напряженности, возникает вопрос по эффективности 
формирования трансфертов общего характера.  

В Сенате неоднократно поднимались вопросы прогнозирования доходов местного 
бюджета, обоснованности расчетных показателей, применяемых при формировании 
трансфертов общего характера, соотношения бюджетных изъятий и целевых трансфертов, 
предоставления гарантированных услуг, ответственности за некачественное 
прогнозирование и другие.  

Аудит Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета 
по обоснованности формирования показателей, используемых при определении 
трансфертов общего характера, показал отсутствие расчетов размеров применяемых 
показателей, что привело к искажению потребностей регионов. Так, по причине 
некачественного прогнозирования определенных налогов и платежей последовало 
занижение прогноза поступлений, что отразилось на увеличении субвенций из 
республиканского бюджета на 2017 – 2019 годы в объеме 718 миллиардов тенге и в 
2020 году – на 235 миллиардов тенге. 
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Сегодня доля субвенций в доходах регионов составляет более 30 процентов, являясь 
основным источником пополнения доходов. И при этом выделяемый объем субвенций не 
зависит от эффективности работы местных исполнительных органов по их использованию.  

Много вопросов и по подходам к определению прогнозов расходов, где по 
отдельным направлениям отмечается превышение финансирования, а по другим – 
наоборот, хроническое недофинансирование. Так, к примеру, Министерством 
национальной экономики при определении трансфертов общего характера в 2019 году по 
Восточно-Казахстанской области в дошкольном образовании финансирование в три раза 
превысило фактическое количество детей. То есть расчет был произведен без учета 
фактического количества потребителей услуг и действующих учреждений. 

Наряду с этим остается несоразмерность по распределению целевых трансфертов к 
протяженности и техническому состоянию местных дорог, обеспеченности 
централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов. Так, состояние дорог в 
хорошем и удовлетворительном состоянии как было три года назад ниже республиканского 
показателя, так и остается в Западно–Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Северо-
Казахстанской областях. Из-за недофинансирования, как подтверждает статистика 
последних лет, ситуация по дорогам в этих областях слабо меняется. 

Аналогичная ситуация складывается по водоснабжению и газификации. 
Следующий вопрос – это превышение целевых трансфертов над объемом 

бюджетных изъятий. К примеру, в последние годы отмечается увеличение объемов изъятий 
во всех регионах-донорах, кроме Мангистауской области. При этом целевые трансферты в 
эти регионы, кроме Атырауской области, растут опережающими темпами над уровнем 
изъятий. Так, в 2020 году по Мангистауской области превышение составило в 9,6 раза, по 
городу Нур-Султану – в 7 раз, по городу Алматы – в 1,2 раза. Возникает вопрос: насколько 
обоснованы такие встречные финансовые потоки?  

Все эти факты свидетельствуют о неэффективности предпринимаемых на сегодня 
мер и требуют пересмотра проводимой региональной политики по выравниванию условий 
жизни в регионах.  

В этой связи, уважаемый Алихан Асханович, с целью решения поставленной задачи 
и с учетом предстоящего формирования в этом году трансфертов общего характера на 
2023 – 2025 годы предлагаем рассмотреть вопросы по: 

совершенствованию методики прогнозирования доходов местного бюджета, а также 
увеличению доходов местных бюджетов путем передачи дополнительных видов налогов; 

пересмотру процесса выделения целевых трансфертов, в том числе 
целесообразности исключения бюджетных изъятий; 

взаимодействию между центральными государственными органами, 
представительными органами и местными исполнительными органами по вопросам 
согласования, формирования исходных данных при определении трансфертов общего 
характера; 

автоматизации процесса формирования трансфертов общего характера; 
установлению ответственности местных и центральных исполнительных органов 

при рассмотрении и формировании трансфертов общего характера.  
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В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим дать письменный ответ 
по рассмотрению данного депутатского запроса в установленные законом сроки. 

С уважением, депутаты Комитета по финансам и бюджету». Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
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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МАЗМҰНЫ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 

СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 
2022 жылғы 27 қаңтар 

 
 Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы 

Н.М. Әбдіровті Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Құрмет 
грамотасымен марапаттау 

Награждение Почетной грамотой Сената Парламента Республики Казахстан 
Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Абдирова Н.М.   

Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
ӘБДІРОВ Н.М. – Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 

Төрағасы, Председатель Центральной избирательной комиссии Республики 
Казахстан   ...................................................................................................................................... 1 

 
Күн тәртібі бойынша 
О повестке дня  .................................................................................................................. 2 
 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының Орынбасарын 

сайлау туралы 
Об избрании  Заместителя  Председателя  Сената Парламента  Республики  

Казахстан .......................................................................................................................................2 
 
Сенат депутаты О.В. Перепечинаны Қазақстан Республикасы Парламенті 

Сенаты Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы лауазымынан босату туралы 
Об освобождении депутата Сената Перепечиной О.В. от должности председателя 

Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан .....................3 
 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Қаржы және бюджет комитетінің 

төрағасын сайлау туралы 
Об избрании председателя Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента 

Республики Казахстан ..................................................................................................................3 
Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
МӘКЕЖАНОВ С.А.  ......................................................................................................... 4 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасы жөнінде 
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О проекте Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», одобренном 
Мажилисом Парламента Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан», одобренном Мажилисом Парламента 
Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасының Әділет вице-министрі 
А.Қ. МАДАЛИЕВТЫҢ баяндамасы 

Доклад вице-министра юстиции Республики Казахстан МАДАЛИЕВА А.К.  .......... 5 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
НҰРҒАЛИЕВ Ж.М.  .......................................................................................................... 6 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө.  ........................................................................................................ 7 
 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетінің мүшесі Л.Ж. СҮЛЕЙМЕННІҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам СУЛЕЙМЕН Л.Ж.  .................................................. 7 
Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
ЛУКИН А.И. ...................................................................................................................... 9 
 
Депутат Ғ.И. ДҮЙСЕМБАЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының 

Премьер-Министрі Ә.А. Смайыловқа депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ДЮСЕМБАЕВА Г.И. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Смаилову А.А.  .................................................................................... 10 
 
Депутат А.И. ЛУКИННІҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі Ә.А. Смайыловқа депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ЛУКИНА А.И. к Премьер-Министру Республики 

Казахстан Смаилову А.А.  .......................................................................................................... 11 
 
Депутат Н. ТӨРЕҒАЛИЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі Ә.А. Смайыловқа депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ТУРЕГАЛИЕВА Н. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Смаилову А.А.  .................................................................................... 13 
 
Депутат С.М. ЕРШОВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі Ә.А. Смайыловқа депутаттық сауалы  
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Республики Казахстан Смаилову А.А.  ..................................................................................... 16 
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