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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2022 жылғы 13 қаңтар 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті депутаттар және отырысқа қатысушылар! Жаңа 

жыл еліміз үшін үлкен сын сағатымен басталды. Біз тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы ең 
қатерлі кезеңмен бетпе-бет келдік. Шын мәнінде мемлекеттілігімізге үлкен қауіп төнді. 
Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың дер кезінде қабылдаған нақты 
шешімдерінің арқасында қылмыстық әрекеттерге тегеурінді тойтарыс берілді. Осы жолда 
біздің тәртіп сақшылары мен әскерилеріміздің жанкешті іс-әрекеттерін ерекше атап өткен 
жөн. Өкінішке қарай, күштік құрылымдардың біраз қызметкері қаза тапты. Біз олардың 
ерліктерін ешқашан ұмытпаймыз. 

Террористердің қолынан жазықсыз жандар да қайтыс болды. Қаза болған барша 
азаматтарымыздың отбасылары мен жақындарының қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтамыз. Жарақаттанған адамдардың тезірек сауығып кетуіне тілектестігімізді білдіреміз. 

Қазір еліміз бойынша жағдай тұрақталды. Мемлекет басшысы айтқандай, енді біз 
осы оқиғадан қорытынды шығарып, сабақ алуымыз керек. Осыған орай Президент сейсенбі 
күні Мәжіліс отырысында бағдарламалық сөз сөйлеп, еліміздің алдында тұрған әлеуметтік-
экономикалық және қоғамдық-саяси салалардағы негізгі басымдықтарды белгілеп берді. 
Осылайша Мемлекет басшысы Үкіметтің жаңа құрамына және барлық мемлекеттік 
аппаратқа нақты міндеттер жүктеді. 

Жалпы болған қайғылы оқиғалар елімізде жүйелі және шынайы өзгерістер қажет 
екенін көрсетіп берді. Сол себепті Мемлекет басшысы өз сөзінде қоғамда ұзақ уақыт 
талқыланып келген аса маңызды мәселелерге жеке-жеке тоқталды. 

Президент атап өткендей, мемлекеттік басқару жүйесі қайта құрылуға тиіс. Күштік 
құрылымдарды реформалау және армиямыздың әскери әлеуетін арттыру мәселесі де өте 
өзекті. Сондай-ақ әлеуметтік теңсіздікті және мемлекеттің экономикадағы үлесін 
азайтудың маңызы зор. Бұл ретте «Самұрық-Қазына» қоры мен квазимемлекеттік 
сектордың жұмысын қайта қарау күн тәртібіне шығып отыр. Шағын және орта бизнесті 
тиімді дамыту және өңірлердің дамуындағы теңгерімсіздікті жою үшін тиісті жағдай 
жасалады. 

Мемлекет басшысы еліміздің саяси жүйесін одан әрі демократияландыру 
қажеттігіне баса мән берді. Жалпы Президент ұсынған шаралар жүйелі сипатқа ие. Олар 
мемлекеттік басқару жүйесін, экономиканың құрылымын, әлеуметтік саланы кешенді 
өзгертуге арналған. Сонымен қатар азаматтарымыздың өмір сүру сапасын жақсартуды 
көздейді. Осылайша еліміз дамудың жаңа кезеңіне аяқ басып отыр. Бұл – тұтас мемлекеттік 
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басқару жүйесін меритократия, әділеттілік және ашықтық қағидаларының негізінде қайта 
құру кезеңі. 

Осы жолда Парламент Сенаты Мемлекет басшысының барлық бастамасын қолдай 
отырып, оларды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету үшін қажетті жұмыстарды сапалы 
әрі уақытылы жүзеге асыруға тиіс. 

Құрметті депутаттар! Алдымызда ауқымды міндеттер тұр. Қазір халық бізден нақты 
жұмыс пен нәтиже күтіп отыр. Сондықтан елдің сенімі мен үмітін ақтау үшін аянбай еңбек 
етейік. Осы жолда бәріміз белсенділік танытып, Президент айтқандай, жаңа Қазақстанды 
бірге құрайық. 

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

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

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 

Жоғарғы Сотының судьясын қызметінен босату туралы.  
Бұл мәселе бойынша Президенттің тиісті ұсынымы Сенатқа келіп түсті. 
Слово для оглашения представления Президента предоставляется Председателю 

Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Шиппу Денису Алексеевичу. 
 
ШИПП Д.А. Спасибо. 
Уважаемый Маулен Сагатханулы! Уважаемые депутаты! На ваше рассмотрение 

внесено представление Главы государства об освобождении Мусина Каната Сергеевича от 
должности судьи Верховного Суда в связи с его назначением на другую должность. Указом 
Главы государства от 11 января текущего года Канат Сергеевич назначен Министром 
юстиции Республики Казахстан. 

Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать представление Главы государства об 
освобождении Мусина Каната Сергеевича от должности судьи Верховного Суда. 

Спасибо за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Денис Алексеевич, присаживайтесь на свое место. 
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Слово предоставляется председателю Комитета по конституционному 
законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Волкову Владимиру 
Васильевичу. 

 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Комитет по конституционному 

законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, обсудив на своем 
заседании предложенную Президентом Республики Казахстан кандидатуру к 
освобождению от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан, вынес 
следующее заключение. 

В соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции Республики Казахстан и 
пунктом 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе 
и статусе судей Республики Казахстан» рекомендовать Сенату Парламента Республики 
Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Мусина 
Каната Сергеевича в связи с назначением на другую должность. 

Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Владимир Васильевич. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. Алдымен дауыс беру тәртібін анықтап 

алайық. Бұл мәселе бойынша ашық дауыс беру ұсынылады. Қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Онда шешімді ашық дауыс беру арқылы қабылдаймыз. 
Қанат Сергейұлы Мусинді Жоғарғы Сот судьясы қызметінен босату туралы Сенат 

қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Қанат Сергейұлы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Әкімшілік істер 

жөніндегі сот алқасының төрағасы ретінде қызметін нәтижелі атқарды. Қанат Сергейұлына 
алғысымызды айтамыз. Алдағы жұмыстарына табыс тілейміз.  

Спасибо. До свидания.  
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Америка 
Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Әуе қатынасы туралы келiсiмді ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2022 жылғы 13 қаңтар 

4 Стенографиялық есеп 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрі Өскенбаев Қайырбек Айтбайұлына беріледі. 

Қайырбек Айтбайұлы, сізді жаңа қызметіңізбен құттықтаймыз. Барлық 
жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілейміз. 

 
ӨСКЕНБАЕВ Қ.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Жылы 

сөзіңізге мың да бір рақмет. Жүрегімнен айтып отырмын, шынында да оңай заман емес. 
Осыдан бір-екі күн бұрын Мәжілісте талқылағанда қандай оймен, қандай пікірмен келіп 
отырсыздар деп сұрап еді. Ойымыз бір – еліміз тыныш болсын. Ал бүкіл атқаратын 
жұмысты Қасым-Жомарт Кемелұлы толығымен өзі зерттеп тұрып айтып берді. Соны бар 
күшімізді салып орындасақ еліміз де, халқымыз да тыныш болады, жақсы болады деп 
ойлаймын. Рақмет сіздерге.  

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының 73-қадамын және Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің хаттамасын 
орындау мақсатында 2019 жылғы 30 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Америка Құрама Штаттары Үкіметі арасында Әуе қатынасы туралы келісімге қол қойылды. 

Жоба «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 5-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді. 

Келісімнің негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама 
Штаттары арасында, оның ішінде «Астана» халықаралық қаржы орталығын ілгерілету үшін 
қаржы орталықтарымен тікелей әуе қатынасын ашуға құқықтық база құру. 

Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) әуе қатынасын ырықтандыру 
жөніндегі ұсыныстарына және Америка тарапының ұсыныстарына сәйкес келісім 
шеңберінде тараптар әуе компаниялары, пункттер мен рейстер саны бойынша, оның ішінде 
жолаушылар тасымалдары үшін «әуе еркіндігінің» 5-деңгейімен шектеусіз ұша алады. 

Бұл ел тарихындағы алғашқы «ашық аспан», яғни кез келген қазақстандық әуе 
компаниясы үшінші елдерге/елдерден жолаушыларды жеткізу және әкелу құқығымен 
Қазақстанның кез келген қаласынан Америка Құрама Штаттарының кез келген қаласына 
рейстер бойынша шексіз санмен жолаушылар тасымалын, сондай-ақ Америка Құрама 
Штаттары пункттері мен Америка Құрама Штаттарынан тыс кез келген пункттер арасында 
жүк тасымалын орындай алады. 

2021 жылғы қарашадан бастап Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
комитеттерімен отырыстар өткізіліп, келісімді ратификациялау туралы заң жобасы 
талқыланып, мақұлданды. 

Келісімді ратификациялау туралы заңды қабылдау Қазақстан Республикасы 
тарапынан қосымша бюджеттік шығындар мен міндеттемелерге алып келмейді және 
еліміздің көліктік қолжетімділігін арттыруға бағытталған. 

Қолдауларыңызды сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
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ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті Қайырбек Айтбайұлы! Келісімнің 3-бабына сәйкес әрбір тарап елдер 

арасында ұшуға рұқсат алуы тиіс. АҚШ әуе тасымалдаушыларына жоғары талаптар 
қоятынын білеміз. Атап айтқанда, Федералды азаматтық авиация басқармасын (FАА) 
сертификаттау шарттарының бірі тікелей қонбай ұшатын ұшақтардың болуы міндетті 
болып саналады.  

Осыған байланысты біздің жұмыс істеп тұрған қазақстандық авиакомпанияларда 
осындай ұшақтың түрлері бар ма? Егер жоқ болса, онда оларды сатып алу жоспарда бар ма? 
Жалпы осы мәселе Қазақстан мен АҚШ арасындағы әуе қатынасын ашу мерзіміне қалай 
әсер етеді?  

Осыған жауап берсеңіз. Рақмет. 
 
ӨСКЕНБАЕВ Қ.А. Рақмет. 
Құрметті Нұртөре Байтілесұлы, шынында да қойған сұрағыңыз өте маңызды. Себебі 

ол ұшақтар болмаса, ол ұшақ Қазақстаннан ұшпаса, онда біз талқылап жатқан 
келісімшартты орындай алмаймыз. Сол себептен «Air Astana» компаниясы «Boeing» 
компаниясымен бірлесіп, 2023 жылы осындай ұшақ алу жөніндегі келісімшартқа қол 
қойған. Бірақ індетке байланысты «Boeing» компаниясы бұл келісімді 2025 жылға 
ауыстырайық деген ұсыныс берді. Қазір онымен жұмыс істеп жатыр, 2023 жыл мен 
2025 жылдың аралығында осы ұшақ Қазақстанға келеді деп жоспарлап отырмыз.  

Қосымша «SCAT» компаниясы да осы жұмысты атқарып жатыр, олар да сондай 
ұшақтар іздеп жатыр. Бірақ оған қарамастан біз америкалық авиация басшыларымен келісіп 
былтыр олар өздерінің комиссиясын жіберді, Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы қаласының 
әуежайларын толығымен талқылады, халықаралық стандарттарға сәйкес келеді деп баға 
берді. Олар осы келісімді толығымен талқылап бітірді, қол қоюға бізді күтіп отыр.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Қайырбек Айтбайұлы. 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 депутаттар, отырысқа қатысушылар! Заң 

жобасының мақсаты 2019 жылғы 30 желтоқсанда Нұр-Сұлтан қаласында қол қойылған 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі 
арасындағы әуе қатынасы туралы келісімді ратификациялау болып табылады. 

Келісімде авиакомпаниялардың халықаралық әуе тасымалдарын орындауы үшін 
тараптардың құқықтары регламенттеледі. Сондай-ақ тараптардың әуе кемелерін келісімде 
белгіленген кедендік баждар мен алымдардан босату көзделеді. 

Келісімнің шарттары әрбір тараптың авиакомпанияларының коммерциялық 
мүмкіндіктерін айқындайды. Келісімге сәйкес әрбір тарап авиакомпанияларға нарықтағы 
коммерциялық жағдай негізінде әуе тасымалдарына баға белгілеуге мүмкіндік беретін 
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болады. Сондай-ақ келісімде тараптардың авиакомпаниялары арасындағы адал 
бәсекелестік, дауларды реттеу және келісімнің қолданысын тоқтату тәртіптері 
регламенттеледі.  

Сенаттың тұрақты комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 
Құрметті әріптестер, жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, Экономикалық саясат, 

инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті Қазақстан Республикасы Конституциясы  
61-бабының 4-тармағына сәйкес «Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Америка 
Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Әуе қатынасы туралы келiсiмді ратификациялау 
туралы» Заң жобасын қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ерік Хамзаұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобаларын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Лұқпанов Сағындық Есенғалиұлына беріледі. 
 
ЛҰҚПАНОВ С.Е. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Бүгінгі қарауымызға 

ұсынылып отырған заң жобасының негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы мен Америка 
Құрама Штаттары арасында тікелей әуе қатынасын ашу үшін құқықтық база құруға және 
халықаралық рейстердің ұлғаюына бағытталған. Сондай-ақ заң жобасының міндеті 
«Астана» халықаралық қаржы орталығы мен әлемнің басқа да халықаралық қаржы 
орталықтары арасында тікелей әуе байланыстарын орнату болып табылады. Сонымен бірге 
келісімнің күшіне енуі Қазақстан мен АҚШ арасындағы сауда-экономикалық және мәдени 
ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік береді. Осылайша келісімді ратификациялау 
сыртқы көліктік қолжетімділікті арттыруға және халықаралық әуе кеңістігінің кеңеюіне 
ықпал ететін болады. 

Құрметті әріптестер! Жоғарыда аталған заң жобасын толықтай қолдаймын, сондай-
ақ әріптестерімді де қолдауға шақырамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі 

арасындағы Әуе қатынасы туралы келiсiмді ратификациялау 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 келісім Америка Құрама Штаттарымен тікелей 

әуе қатынасын ашуға бағытталған. Бұл екі ел арасындағы сауда-экономикалық 
қатынастарды арттыруға, мемлекетіміздегі халықаралық авиарейстер санын көбейтуге 
мүмкіндік береді. Келісім еліміздің игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. 

Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
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Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Сенат депутаты Сұлтанбек 
Алмасбекұлы Мәкежановты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты тұрақты 
комитетінің құрамына сайлау туралы. 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің 
мүшесі Сұлтанбек Алмасбекұлы Мәкежанов басқа комитетке ауысу туралы өтініш білдірді.  

Заңнамаға сәйкес депутаттардың ондай құқығы бар. Осыған орай Сұлтанбек 
Алмасбекұлы Мәкежановты Қаржы және бюджет комитетінің құрамына қосымша сайлау 
туралы ұсыныс жасалды. 

Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса бұл мәселе бойынша қаулы қабылдайық.  
Сұлтанбек Алмасбекұлы Мәкежановты Қаржы және бюджет комитетінің құрамына 

сайлау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер.Қаулы қабылданды. 
Сұлтанбек Алмасбекұлының жаңа комитеттегі жұмысына табыс тілейміз. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Сөз депутат Төреғалиев Нариман Төреғалиұлына беріледі. 
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

жолданады. 
Сауалды жолдаудан бұрын мемлекетімізге, еліміздің конституциялық құрылымына 

қарсы жасалған шабуыл мен бүліктің салдарынан қайтыс болған бейбіт тұрғындардың, 
құқық қорғау қызметкерлері мен әскерилердің отбасына қайғырып көңіл айтамыз. Тәуелсіз 
еліміздің тұтастығының кепілі ретінде Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
сындарлы шақта шұғыл әрі батыл қадамдар жасап, маңызды шешімдер қабылдады. 
Бейберекетсіздік ауыздықталып, террорлық әрекеттерге тосқауыл қойылды. Қазір барлық 
өңірлерде ахуал тұрақтанды. Мемлекет басшысы еліміздің әлеуметтік-экономикалық, саяси 
дамуының басымдықтарын айқындайтын міндеттерді белгілеп, қоғамда талқыланып келе 
жатқан өзекті мәселелерге баса назар аударды. Әсіресе әлеуметтік әділеттіктің халық үшін 
маңызы зор екеніне ерекше мән берді. Қаңтардағы қайғылы оқиғалар елімізге кешенді 
өзгерістердің қажет екенін дәлелдеп берді. Осы міндеттерді заңнамалық тұрғыда жүзеге 
асыруда Парламент Сенатының депутаттары Мемлекет басшысының бастамаларын қолдай 
отырып қызмет ететін болады. 

Президент өзінің 11 қаңтардағы сөйлеген сөзінде барша қазақстандықтардың 
ойында жүрген көкейкесті мәселелерге тоқтала отырып, Үкіметке оларды шешу үшін нақты 
тапсырмалар берді. Солардың бірі аймақтардың дамуындағы теңгерімсіз саясат және 
еліміздің батыс аймақтарында қордаланған біраз проблемаларды да тілге тиек етті. 
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Бүгінгі сауалымызға себеп болған Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласының 
2008 – 2010 жылдары аралығында тұрғын үйлері авариялық болып танылған адамдардың 
пәтерлерін жекешелендіру мәселелері. Біз өңірлерге барған сайын халықпен жиі кездесеміз 
және тұрғындар тарапынан көтеріліп жүрген өзекті мәселелер бізге жақсы таныс. Ол 
мәселелерді үнемі Үкіметтің алдына қойып та келеміз. Өз кезегінде аталған мәселені мен 
бұған дейін де көтерген болатынмын, бірақ өкінішке қарай оң шешімін тапқан жоқ. 

Президент Қазақстан халқына былтырғы Жолдауында «тұрғын үй азаматтарымыз 
үшін қашанда басты мәселе» деген еді. Жалғыз тұрғын үйлері апаттық болып танылған 
отбасы құрамы 400-ге жуық 146 пәтердің меншік иелеріне коммуналдық тұрғын үй 
қорындағы көпқабатты тұрғын үйлерден 2011 жылы Орал қаласы әкімдігінің қаулысына 
сәйкес жалдау шарты негізінде жекешелендіру құқығынсыз жаңа пәтерлер берілген 
болатын. 

«Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңға сәйкес тұрғындар коммуналдық тұрғын үй 
қорынан пәтер алғандықтан олардың меншік құқығындағы авариялық тұрғынжайлары 
коммуналдық меншікке қабылданды. Осылайша бір мезетте азаматтар жалғыз 
баспаналарынан айырылып, жалдамалы пәтерлерге ауыстырылды. Тұрғындардың басым 
көпшілігі аз қамтылған азаматтар екендігін атап өткен жөн. Үйлерін жекеменшікке беру 
бойынша тұрғындар өз тарапынан облыс, қала әкімдерінің атына хат жолдап, мәселені 
Парламент депутаттарының алдында да көтерген болатын. 

Жергілікті әкімдік тарапынан көтеріліп отырған мәселелер бойынша қолданыстағы 
заң талаптары түсіндірілгенмен, мәселе түбегейлі шешілмегендіктен халықтың наразылығы 
туындауда. Осы ретте көтеріліп отырған мәселе тек Батыс Қазақстан облысының 
проблемасы емес, еліміздің барлық өңірлеріне де қатысы бар. 

Конституцияның 25, 26-баптарында тұрғын үйге қол сұғылмайтындығы және 
соттың шешімінсіз ешкімді де өз мүлкінен айыруға болмайтындығы көрсетілген. Сондай-
ақ заңда көрсетілген санаттағы мұқтаж азаматтарға тұрғын үй заңмен белгіленген 
нормаларға сәйкес мемлекеттік тұрғын үй қорларынан олардың шама-шарқы көтеретін 
ақыға беріледі делінген. 

Бүгінгі таңда бәріміздің ортақ міндетіміз – азаматтардың барлық сауалдарына құлақ 
асатын тыңдаушы мемлекет концепциясын іске асыру. Тек тұрақты диалогтың арқасында 
үйлесімді мемлекет құруға болады. Сондықтан тұрғын үй саясаты саласындағы мәселелерді 
жүзеге асырып, оң шешім қабылдау қажет деп санаймыз. 

Біз «үйі жоқтың күйі жоқ» деген ащы шындықты жан-тәнімен сезініп жүрген 
қарапайым отбасылардың ахуалын баяндап отырмыз. Әсіресе адам баласының тіршілігі 
үшін қажетті материалдық құндылық саналатын баспананың жоғарыда атап өткен 
азаматтар үшін тиімді тетіктер арқылы шешу жолдарын ұсынып отырмыз. 

Құрметті Әлихан Асханұлы! Жоғарыда баяндалғанға сәйкес тұрғындардың 
құқықтарын қорғау мақсатында «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңға жалғыз үйлері 
авариялық болып танылып, жалдау шарты негізінде тұрып жатқан тұрғындарға белгілі бір 
мерзімнен кейін пәтерлерін жекешелендіруге немесе қалдық құны бойынша сатып алуға 
мүмкіндік беретін өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қарастыруды сұраймыз. 

Құрметпен, депутаттар Төреғалиев, Жұмағұлов, Дүйсембаев, Жүсіп, Мәкежанов, 
Нөкетаева, Нухұлы, Қапбарова, Рысбекова, Амирханян, Құлшар, Имашева».  
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ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется депутату Булавкиной Ольге Александровне. 
 
БУЛАВКИНА О.А. Спасибо.  
Уважаемый Маулен Сагатханович, уважаемые депутаты! Депутатский запрос 

направляется Премьер-Министру Республики Казахстан. 
«Уважаемый Алихан Асханович! Трагические события января текущего года, когда 

Казахстан подвергся атаке террористических группировок, в том числе зарубежных, 
которые воспользовались социальными протестами как прикрытием, ставят вопросы о 
необходимости укрепления национальной безопасности и обороноспособности нашей 
страны. Мы должны вынести уроки из произошедшего. 

В своем выступлении 11 января Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев поставил стратегическую задачу кардинальной реорганизации всей системы 
обеспечения национальной безопасности. 

В этой связи особенно важны вопросы укрепления государственной границы, 
инфраструктуры приграничных пунктов и социально-экономического развития 
приграничья как стратегической зоны, обеспечивающие безопасность всей нашей огромной 
страны. 

Хочу обратить внимание, что депутаты Сената Парламента неоднократно 
обращались к Правительству страны по вопросам приграничных территорий. 

Государственная граница и приграничная территория Республики Казахстан 
являются одним из основных барьеров на пути пособников международных 
террористических организаций, пытающихся проникнуть на нашу территорию, 
доставляющих идеологические материалы, оправдывающие терроризм, оружие и прочие 
технические средства для осуществления нападения на граждан и учреждения.  

От уровня их развития и оснащенности приграничных пунктов зависит, без 
преувеличения, территориальная целостность Казахстана и мирная жизнь наших граждан. 
На территории приграничья проживает более 1,5 миллиона человек, включая 
военнослужащих, обслуживающих 28 пунктов пропуска, и членов их семей. 

Численность населения приграничных территорий ежегодно уменьшается. 
Социально-экономическая нестабильность, слабое развитие агропромышленного 
комплекса, отсутствие механизмов повышения предпринимательского потенциала, 
соответствующей инфраструктуры, жилья с современными условиями проживания, 
закрытие малокомплектных школ, детских садов вынуждают граждан покидать 
приграничные территории. На встречах сенаторов с населением в регионах поднимаются 
острые вопросы правового статуса данных территорий.  

О какой перспективности большинства приграничных сел можно говорить, если 
долгие годы в данных селах не проводилась модернизация объектов инфраструктуры, не 
развивался малый и средний бизнес, закрывались объекты образования и культуры, 
соответственно, происходил отток кадров? 

Решение проблем приграничных территорий – вопрос национальной безопасности! 
Их замалчивание и игнорирование приведет к еще большей миграции населения. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2022 жылғы 13 қаңтар 

10 Стенографиялық есеп 

Проработав совместно с заинтересованными органами на местах проблемные 
вопросы приграничных сельских территорий, депутаты Сената предлагают рассмотреть 
следующие меры. 

Первое. В рамках развития регионов для предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на соответствующих территориях, рассмотреть вопрос установления 
специальных налоговых льгот и преференций, что позволит развивать малый и средний 
бизнес и даст импульс в реализации стартапов по примеру свободных экономических зон. 

Второе. Использовать льготное кредитование по ставке не более 2 процентов. 
Третье. Ввести повышающий коэффициент к расчету трудового стажа (1 к 1,5), что 

позволит привлечь дополнительный приток трудоспособных переселенцев из 
трудоизбыточных регионов. 

Четвертое. Рассмотреть вопрос увеличения субсидий на приобретение и аренду 
жилья гражданам, переселившимся из трудоизбыточных регионов, и кандасам. 

Пятое. Данным категориям граждан при переселении в приграничные сельские 
территории увеличить размер материальной помощи на возмещение расходов по найму 
жилья и оплате коммунальных услуг с 30 до 38 МРП в зависимости от количества членов 
семьи (действующий размер материальной помощи – от 15 до 21 МРП). 

Шестое. Возмещать работодателям расходы по строительству нового жилья и 
реконструкции существующих зданий под жилье за счет государственных субсидий. 

Все вышеперечисленные меры послужат стимулом для развития приграничных 
территорий, позволят повысить территориальную мобильность трудовых ресурсов, 
рационально использовать бюджетные средства, выделяемые на реализацию 
государственных программ. 

С уважением, депутаты Сената Булавкина, Джумагазиев, Дюсембинов, Нуралиев, 
Трумов».  

 
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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