
СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 28 мамыр 

Стенографиялық есеп 1 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 28 мамыр 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат. Қажетті 
кворум бар. Сенаттың отырысын ашық деп жариялаймын.  

Құрметті сенаторлар! Алдымен күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 
сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма?  

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Күн тәртібін дауысқа қоямыз. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін 

экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, «жақтағандар» – 46. Күн 
тәртібі бекітілді.  

Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі екі заң жобасы парламенттік оппозиция 
мәселелеріне арналған. Нақты айтқанда, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі 
мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының 
мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасы және 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасы 
Парламентiнiң комитеттерi мен комиссиялары туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына парламенттік оппозиция мәселелері бойынша өзгеріс пен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы. Сондықтан оларды бірге қарау 
ұсынылады. 

Әріптестер, қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Бұл екі заң жобасына Парламент Мәжілісінің депутаты Азат 

Тұрлыбекұлы Перуашев бастамашы болды. Сондықтан баяндама жасау үшін сөз Азат 
Тұрлыбекұлы Перуашевқа беріледі. 

 
ПЕРУАШЕВ А.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті сенатор ханымдар мен 

мырзалар! Аталған заң жобасы Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт 
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Тоқаевтың былтырғы жылдың 20 желтоқсанында Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
отырысында парламенттік оппозиция институтын заңнамалық бекіту туралы тапсырмасын 
орындау мақсатында дайындалды.  

Ол үшін «Ақ жол» демократиялық партиясы алдын ала әзірлеген «Парламенттік 
оппозиция туралы» Заң жобасын Мемлекет басшысының тапсырмасына және де 
қолданыстағы заңнамалық талаптарға сәйкес жаңарттық.  

Жұмыс барысында біз дамыған мемлекеттердің, әрине, Еуропа тәжірибесін 
пайдаландық. Ең алдымен «Құқық арқылы демократияға даму» атты Еуропа 
комиссиясының («Венеция комиссиясы» деп аталатын), «Демократиялық 
парламенттердегі оппозицияның рөлі туралы» баяндамасын қолдандық. 

Тіпті неліктен біз жалпы «оппозицияның» орнына «парламенттік оппозицияға» 
назар аударғанымыздың себебі сол баяндамада көрсетілген. 

Соның 23-тармағында «Парламенттік оппозицияның құқықтық ахуалы – кез-келген 
саяси жүйенің демократиялық кемелденуінің эталоны болып табылады» делінген. 

Заң жобасының ең алғашқы новелласы – бұған дейін отандық құқықтық кеңістікте 
болмаған «оппозиция» ұғымын енгізуі мен заңдастыруы. 

Қоғамдық айналымда, публицистикалық шығармаларда бұл термин бұрыннан 
қалыптасса да, ал Қазақстанның заң кеңістігінде осы уақытқа дейін «оппозиция» деген 
ұғым мүлде болмаған. 

Тіпті қоғамда «нағыз» оппозиция кім екені жөнінде болып жатқан 
пікірталастардың әлі де жалғасуы сондықтан шығар.  

Венеция комиссиясы баяндамасының 11-тармағында «Парламенттік оппозиция 
деген парламентке енген, бірақ үкіметтің мүшелері жоқ саяси партиялардан тұрады» деген 
анықтама берілген. Алайда біздер оны Қазақстанның тіршілігіне жеткілікті емес деп 
таптық. Сол үшін Парламенттегі оппозицияны билікке шынымен сыншыл болып, балама 
көзқарас ұсынып, қоғам талқылайтын, қоғамды алаңдататын мәселелерді көтеруге 
міндетті болуы керек деген талаппен толықтыруды жөн көрдік. Сондықтан заң жобасында 
«Парламент оппозициясының» анықтамасында бұл партиялар, әдетте, билік партиясынан 
бөлек, өзгеше саясат жүргізуге міндетті» деген тезис енгізілген. Яғни біз «оппозициямын» 
деушілерді Парламентте үнсіз жүрмей, белсенді жұмыс жүргізуге, қоғам үшін шын 
атсалысып, маңызды проблемаларды көтеруге, биліктің саясатына жаңа көзқарасы болып, 
бөлек ұсыныстарды беруге арнайы итермелеп отырмыз.  

Осындай партияларға «парламенттік оппозиция» атағымен шектелмей, біз сол 
ұғымды мәртебесі мен құқықтық кепілдіктерімен толықтыруды ұсынып отырмыз. 
Мысалы, оппозиция үшін бірқатар құқықтық артықшылық қарастырылған: 

әрбір сессия кезінде парламенттік тыңдау мен үкімет сағаттарын бекіту құқығы;  
үкіметтің заң жобасымен қатар балама (альтернативті) заң жобасын ұсыну;  
Парламенттің кез келген ісшарасында, Мәжіліс пен Сенаттың бірлескен 

отырысында сөз сөйлеуге кепілдік беріледі. 
Негізінде қазір де кез келген депутаттың лауазым үшін сайлауға түсуге, заң 

жобаларын енгізуге, ісшаралардың тақырыбын ұсынуға немесе сөйлеуге ресми мүмкіндігі 
бар. Бірақ осы мәселелер бойынша нақты шешімді парламенттік көпшілік қабылдайтыны 
баршамызға мәлім.  
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Сол себептен бүгінгі таңда парламенттік азшылықтың қолында бірде-бір комитеті 
жоқ. «Ақ жол» партиясының депутаттары сөйлеген кезде бірнеше рет микрофон өшірілді, 
екі шақырылымда біз дайындаған заң жобасының бұған дейін бірі де өтпеген. 

Енді бұл заң парламенттік көпшілікке оппозицияны шектетуге жол бермейді. 
Мысалы, егер оппозицияның еншісіне бөлінген комитетке азшылық үміткері қажетті 
дауыс жинай алмаса, ол лауазымға тек оппозиция ғана басқа үміткерін ұсына алады. 
Себебі бұл квота тек оппозицияға берілген. Егер парламенттік көпшілік пікірталасты 
тоқтатса да бәрібір оппозицияға сөз беруге міндетті және тағы басқа. Яғни бұл 
конституциялық заң жобасы сайлаушылардан қолдау тапқан оппозицияға өз депутаттық 
міндеттерін толыққанды атқаруға нақты мүмкіндік беруде.  

Әрине, мұндай преференцияға қол жеткізу үшін парламенттік партия «оппозиция» 
деген статусын жоғарыда көрсеткендей, күнделікті еңбекқорлығы және қайтпас 
қайсарлығымен дәлелдеу қажет. 

Біздер бұны тіпті өзіміздің ғана емес, жалпы заман талабы деп есептейміз.  
Мемлекетіміз, қоғамымыз жаңа заманға, жаңа белеске қадам басты, ал саяси жүйе 

соған сай болу қажет. 
Бұл тұрғыда осы құжаттың көлемі аса кең болмаса да, оның саяси мағынасы, 

жүйелі мазмұны ерекше терең деп білеміз.  
Оппозицияның альтернативті пікірді мемлекеттік деңгейге шығаруына, жеткізуіне 

құқығы бар. Сонда да заң жобасының басты мақсаты біреудің амбициясы, 
«менменшілдікті» қанағаттандыруға арналған емес. 

Басты мақсаты – Парламенттің күн тәртібі мен халықтың күн тәртібін біріктіру, 
халық талқылайтын тақырыптарды Парламент қабырғасына енгізу, елді алаңдататын 
проблемаларды заңды жолмен шешу.  

Құрметті әріптестер! Ұсынылып отырған заң жобасы алдыңғы кезеңде ОБСЕ 
жанындағы демократиялық институттар жөніндегі Бюроның сараптамасынан өткен, сол 
беделді халықаралық ұйымның 41 баптан тұратын оң қорытындысы бар. Бұл қорытынды 
қолымда бар, көрсетуге болады. 

Баяндамамның басында айтқанымдай, құжатты жаңартқанымыздан кейін, ол тағы 
да жергілікті, ұлттық және де халықаралық деңгейде талқылаудан өткен. 

Мысалы, биылғы қаңтар айының басында депутаттық сапарлар барысында 
аймақтардағы сайлаушылардың, ғалымдардың және саяси қоғам өкілдерінің қатысуымен 
талқыланды.  

Атап айтқанда, Алматы қаласында 10 қаңтарда қоғамдық талқылау Alma-U 
университетінің базасында өтті, онда танымал заңгерлер, саясаттанушылар, оқытушылар 
мен студент жастар сөйледі. Конференция жұмысы бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланды.  

Заң жобасы 19 қаңтарда «Хабар» телеарнасында ғалымдар мен азаматтық қоғам 
сарапшыларының қатысуымен тікелей эфирде талқыланды. Пікірталастың дүбірлі 
болғаны сонша, бір ресми сарапшы шыдай алмай, студиядан қашып кетті.  

Ақпан мен наурыз айларында аталмыш құжат процедураларға сәйкес үкіметтік 
сараптамадан өтті. 
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Мәжілістегі жұмыс тобының отырыстарынан тыс 10 және 11 сәуір күндері тәуелсіз 
интернет-ресурстарында (Парламентаризм даму қорының базасында және «Voice of 
Kazakhstan» арнасында) отандық және шетелдік сарапшылардың қатысуымен тікелей 
эфирлер өтіп, онда да құжатқа қолдау көрсетілді.  

Заң жобасы жаңа парламенттік дәстүрлерді, билік пен өркениетті оппозицияның 
жаңа деңгейін және жаңа саяси мәдениетті қалыптастыруға қызмет ететініне сенімдіміз.  

Сіздер, Сенат депутаттары заң жобасын қолдасаңыздар, заң 2021 жылдан бастап 
күшіне енеді. Яғни бұл заң қазіргі фракциялар үшін емес, болашақ Парламенттегі жүйелі, 
ұзақ мерзімді, тектоникалық терең өзгерістерге арналған. Әрі қарай уақыт өткен сайын біз 
негізін қалаған парламенттік оппозиция мәртебесі бұдан да күшейе түседі деп сенеміз. 
Сондықтан біз осы заң жобасын ұсынғанда келешекте қоғамымыз бұдан да ашық, 
Парламенттің құрылымы бұдан да күрделі, пікір алмасулар бұдан да өткір әрі адал болуын 
қаладық. 

Демократиялық мемлекеттің тұрақтылығы жүйелі жаңарумен қамтамасыз етіледі. 
Прогрессшіл билік білікті, кәнігі, мемлекетшіл оппозицияға мүдделі болуы керек. Сонда 
оппозицияны халықтың өзі заң жолымен таңдаған саясаткерлер құрайды, ал көшедегі  
дау-дамайлар Парламент қабырғасында өркениетті жолмен шешілер.  

«Ақ жол» демократиялық партиясының атынан мен Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевқа дер кезінде аса маңызды тапсырма бергені үшін, сондай-ақ заң жобасының 
қоғамдық талқылауына қатысқан барлық азаматтар мен сарапшыларға, сондай-ақ 
Сенаттың жұмыс тобының барлық мүшелеріне ризашылығымды білдіремін.  

Қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Азат Тұрлыбекұлы.  
Әріптестер, сұрақ қою рәсіміне көшеміз. Сөз депутат Мұқашев Төлеубек 

Төлеуұлына беріледі.  
 
МҰҚАШЕВ Т.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Разработку и 

принятие данных законопроектов я полностью поддерживаю и считаю, что наличие 
конструктивной оппозиции в высшем законодательном органе является движением 
вперед, альтернативные мнения обеспечивают не только плюрализм мнений, но и 
помогают принимать сбалансированные и выверенные решения на благо нашей страны.  

В этой связи у меня вопрос к представителю Министерства юстиции: не планирует 
ли Правительство предложить аналогичные новшества на местном представительном 
уровне? К примеру, в рамках законопроекта по вопросам расширения самостоятельности 
и ответственности районных, городских и сельских уровней власти, который 
Правительство планирует внести в Парламент осенью текущего года. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Пожалуйста, Наталья Виссарионовна.  
 
ПАН Н.В. Спасибо за вопрос.  
Поступившие поправки депутатов Мажилиса Парламента были связаны с 

институционализацией оппозиции на уровне Мажилиса Парламента, что соответствовало 
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поручению Главы государства. Правительством такой механизм был поддержан. Пока на 
повестке дня в Плане законопроектных работ Правительства такой вопрос не стоит.  

Мы смотрим международный опыт, в докладе Венецианской комиссии ассоциация 
парламентской оппозиции идет именно на уровне высшего представительного органа. 
Пока так. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. Рақмет, Азат Тұрлыбекұлы, орныңызға отыруға 

болады.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Ләззат Жаңылысқызы Сүлейменге беріледі.  
 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Ұсынылып отырған 

«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заң жобасы мен «Қазақстан Республикасы 
Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына парламенттік оппозиция мәселелері бойынша өзгеріс пен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобасы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
парламенттік оппозиция институтын қалыптастыру қажеттігі туралы тапсырмасын 
орындау мақсатында дайындалды.  

Заң жобаларының басты мақсаты – Мемлекет басшысының 2019 жылғы 
2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру. Бұл қадам елімізде парламенттік 
оппозиция институтын қалыптастырудың алғашқы маңызды кезеңі.  

Парламенттік оппозиция қазіргі заманғы демократиялық қоғамның маңызды 
институты. Оның шеңберінде ең жоғарғы өкілді органда партиялық азшылықтың құқығын 
сақтау жүзеге асырылатын болады.  

Конституциялық заң жобасының басты жаңалығы – «парламенттік көпшілік» және 
«парламенттік оппозиция» ұғымдарының құқықтық негіздерін қолданыстағы заңнамада 
бекіту.  

Парламенттік көпшілік партиясы сайлау қорытындысы бойынша ең көп мандатқа 
ие болған саяси партия екені белгілі, ал парламенттік оппозициялық партия (немесе 
партиялар) – сайлаушылардың тиісті дауысын алып, Мәжілістің құрамына кірген, өз 
қызметінде парламенттік көпшілік партиясынан қоғамдық, саяси, әлеуметтік, 
экономикалық мәселелер бойынша өзге ұстанымы, балама пікірі бар партия.  

Парламенттік оппозиция қызметінің елімізде құқықтық базасының қалыптасуы 
оның өз функцияларын парламенттік көпшілік партиясымен қатар атқаруға кепілдік 
береді.  

Парламенттік оппозиция азшылықта қалған сайлаушылардың пікірін есепке алуды, 
Мәжілістегі талқылауларға коғамның әртүрлі топтарын тартуға ықпал етеді және саяси 
бәсекелестікті нығайтады.  

Осы орайда заң жобасына сәйкес парламенттік оппозицияның жекелеген мәселелер 
бойынша парламенттік көпшілік партиясын қолдауы мүмкін екендігін де айта кету керек.  

Ұсынылып отырған заң жобасында: 
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парламенттік оппозицияға бір сессия ішінде кемінде бір рет парламенттік тыңдау 
өткізуге бастамашылық жасау құқығы; 

парламенттік ісшараларда саяси партияның депутаттық фракциясының басшысы 
немесе оның өкілінің талқыланып отырған мәселе бойынша осы фракцияның пікірін 
білдіру үшін сөз сөйлеу құқығы; 

Парламент Мәжілісінің бір тұрақты комитетінің төрағасы, екі тұрақты комитет 
хатшыларының парламенттік оппозициядан сайлануына кепілдік беруі ұсынылып отыр.  

Аталған заң жобаларын қабылдау нәтижесінде Қазақстан Республикасы 
халықаралық стандарттарға сәйкес келетін демократиялық мемлекет ретінде қоғам дамуы 
үшін саяси пікірлер әралуандығын қамтамасыз етуге нақты қадам жасап, 
парламентаризмнің жаңа кезеңіне өтеді деп айту керек. Яғни Президенттің халыққа 
Жолдауында айтқан: «Қоғамды толғандырып отырған негізгі мәселелер көшеде емес, 
Парламентте және азаматтық диалог аясында талқыланып, шешімін табуы тиіс» принципі 
жүзеге асуы қажет. 

Заң жобаларының бастамашысымен, Мәжілістегі жұмыс тобының жетекшісімен 
және мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен комитеттің отырыстары өткізілді. 
Бұл жоба кең ауқымдағы қоғамдық талқылаулардан өткенін жаңа заң бастамашысы өз 
баяндамасында атап өтті. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобалары бойынша ескертулер мен 
ұсыныстар келіп түскен жоқ. Осыған байланысты, құрметті депутаттар, Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті «Қазақстан Республикасы 
Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы  
29-бабының 1), 7) тармақшаларын басшылыққа ала отырып, Парламент Мәжілісі 
мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының 
мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын және «Қазақстан 
Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына парламенттік оппозиция мәселелері бойынша өзгеріс пен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын Сенат отырысының 
қарауына енгізе отырып, Қазақстан Республикасы Конституциясы 61-бабының 4 және  
5-1-тармақтарына сәйкес аталған заң жобаларын қабылдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззат Жаңылысқызы.  
Енді заң жобаларын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын депутаттар бар 

ма? Слово предоставляется Волкову Владимиру Васильевичу.  
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! С принятием 

рассматриваемых сегодня законопроектов дан старт новой истории парламентской 
оппозиции. Полностью поддерживаю эти начинания. 

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на втором заседании 
Национального совета общественного доверия указал на необходимость формирования 
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института парламентской оппозиции, отметив, что альтернативные взгляды и мнения 
являются основным условием новой общественной парадигмы.  

Сегодня на законодательном уровне в конституционном законе официально 
закрепляются понятия «парламентское большинство» и «парламентская оппозиция».  

Наделение парламентской оппозиции правом инициировать проведение 
парламентских слушаний и определять повестку дня правительственного часа, правом 
выступления на совместных заседаниях Палат Парламента, пленарных заседаниях 
Мажилиса, заседаниях рабочих органов, правом выдвигать из числа своих депутатов 
кандидатуры на должности председателей и секретарей постоянных комитетов Мажилиса 
не только усилит роль фракций политических партий, но и даст реальную возможность 
высказывать свое мнение по различным вопросам общественно-политической и 
социально-экономической жизни государства. 

В докладе «О роли оппозиции в демократическом парламенте», одобренном 
Венецианской комиссией, указывается, что между правлением парламентского 
большинства и правами меньшинств должен быть оптимальный баланс, который 
определяется на национальном уровне в рамках национальной политической и 
конституционной традиции. 

И такая традиция по инициативе Президента и нашим участием закладывается 
через нормы Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе 
его депутатов» и специального Закона «О комитетах и комиссиях Парламента Республики 
Казахстан». 

Прошу поддержать оба законопроекта. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ, талқылау аяқталды. Енді заң 

жобалары бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 

туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасын қабылдау жөніндегі 
Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Заң қабылданды. 

«Қазақстан Республикасы Парламентiнiң комитеттерi мен комиссиялары туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына парламенттік оппозиция мәселелері бойынша өзгеріс 
пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Заң қабылданды. 

Құрметті депутаттар! Президент Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші 
отырысында бірқатар саяси реформалар ұсынғанын білесіздер. Бүгін біз соның аясында 
әзірленген маңызды екі заң жобасын қабылдап отырмыз. Соған сәйкес елімізде 
демократиялық үрдістерді әрі қарай дамыту мақсатында қолданыстағы заңнамаға 
«парламенттік көпшілік» және «парламенттік оппозиция» ұғымдары кіргізіліп отыр. 
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Заңмен Мәжіліске сайланатын парламенттік оппозицияның өкілеттіктері және 
олардың жұмысын қамтамасыз ету тетіктері нақты айқындалды. 

Мемлекет басшысының ұсынысымен қабылданған жаңа заңнамалық нормалар 
елімізде парламенттік оппозицияға кепілдік береді және Қазақстандағы кәсіби 
парламентаризмнің жаңа кезеңіне жол ашады деп сенеміз. 

Азат Тұрлыбекұлына, осы сұрақ бойынша шақырылған әріптестерімізге рақмет. 
Сау болыңыздар.  

Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне тұрғын үй бағдарламалары операторларының санын қысқарту мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. Заң жобасы бірінші оқылымда қаралады.  

Бұл заң жобасына да Парламенттің бір топ депутаты бастамашы болды. 
Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан Сенат депутаты Әлімжан 

Сейітжанұлы Құртаевқа беріледі. 
 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Заң 

жобасының негізгі мақсаты Тұрғын үй бағдарламалары операторларының санын 
қысқартуға қатысты Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауын орындау болып табылады. 

2000 жылдан бастап жұмыс жасап келген «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» 
АҚ-ның негізгі міндеті ипотекалық облигацияларды шығару арқылы екінші деңгейдегі 
банктерді қайта қаржыландыру болып табылады.  

Осылайша, ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу және 
ипотекалық қағаздар шығару екінші деңгейдегі банктерге кредит ресурстарын тез 
қайтаруды және өтімділікті, сондай-ақ ипотекалық кредиттердің ел азаматтарына 
қолжетімділігін қамтамасыз етті. 

Ипотекалық қарыздар бойынша сатып алынған талап ету құқықтарының жалпы 
көлемі 2001 жыл мен 2019 жылдар аралығындағы 224 миллиард теңгені құрады. 

2002 жыл мен 2019 жылдар аралығындағы кезеңде шығарылған облигациялардың 
жалпы көлемі 306 миллиард теңгені құрады. 

Өтелген облигациялардың көлемі 149 миллиард теңге, айналыстағы 
облигациялардың көлемі 67 миллиард теңге болды. 

Ел халқын тұрғын үймен қамтамасыз етуді арттыру жөніндегі жүйелі проблеманы 
шешу мақсатында «Қазақстан ипотекалық компаниясы» АҚ қолдана отырып, «сатып алу 
құқығымен жалға берілетін тұрғын үй» қызметінің тұжырымдамалық жаңа бағыты 
әзірленіп енгізілді. 

«Нұрлы жер» тұрғын үй-коммуналдық дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру шеңберінде «Қазақстан ипотекалық компаниясы» АҚ 1 миллион 67 мың шаршы 
метр жалдамалы тұрғын үй немесе 18 мың 790 пәтер пайдалануға берілді. 

2008 жылы құрылыс саласы үшін қаржы ресурстарының қолжетімділігін 
қамтамасыз ету мақсатында «Бәйтерек девелопмент» АҚ құрылған. 
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Бүгінгі таңда «Бәйтерек девелопмен» АҚ негізгі қызметі револьверлік 
қаржыландыру қағидаты бойынша жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын 
сатып алу тетігі арқылы «Нұрлы жер» тұрғын үй-коммуналдық дамуының мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде жалға берілетін және кредиттік тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыру болып табылады, бұл қосымша ресурстар бөлмей жаңа құрылысты жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді. 

2016 – 2019 жылдар аралығында 316 миллиард теңгеге 1 миллион 807 мың шаршы 
метр тұрғын үй немесе 30 мың 324 пәтер тапсырылды. 

2016 жылы тұрғын үй құрылысындағы үлестік салымдардың сақталуын 
қамтамасыз ету мақсатында «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ құрылған. 

«Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ негізгі қызметі тұрғын үй 
құрылысын аяқтауға кепілдік беру болып табылады. 

2017 – 2019 жылдары кепілдік міндеттемелер көлемі 154 миллиард 700 миллион 
теңгені құрады. 

Кепілдік берілген тұрғын үй алаңы 927 мың шаршы метр немесе 10 мың 831 пәтер 
пайдалануға берілді. 

Заң жобасы «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ көрсетілген еншілес 
ұйымдарының қызметін біріктіруге, сондай-ақ бүгінгі күні іске асырылып жатқан «Даму» 
АҚ құрылыс салушыларды субсидиялау құралын біріктіруге, қайталанатын 
функцияларды алып тастауға және жалпы әкімшілік шығыстарды қысқартуға 
бағытталған. 

Нәтижесінде тұрғын үй бағдарламаларының үш операторын біріктіру жалпы 
әкімшілік шығыстарды 5 миллиард теңгеден 8 миллиард 700 мың теңгеге дейін немесе 
42 пайызға, сондай-ақ қызметкерлер санын 311-ден 233 адамға немесе 25 пайызға дейін 
қысқартатын болады. 

Сонымен қатар заң жобасы арқылы Бірыңғай оператордың келесі қызметтері 
реттеледі: 

 Жергілікті атқарушы органның уәкілетті ұйымдарына, сондай-ақ мемлекеттік 
бағдарламалар шеңберінде құрылыс салушыларға кредит беру; 

жеке құрылыс салушылардың кредиттерін субсидиялау. 
Сондай-ақ бірыңғай оператордың келесі қызметтері бекітіледі: 
Жергілікті атқарушы органдар облигацияларын сатып алу тетігі арқылы 

қаржыландыруды қоса алғанда тұрғын үй құрылысын қаржыландыру және 
инвестициялық жобаларды іске асыру; 

құрылысты аяқтауға кепілдік беру арқылы халықтың үлестік салымдарының 
сақталуын қамтамасыз ету; 

кейіннен сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй беру. 
Заң жобасына сәйкес Бірыңғай операторға Ұлттық Банк пен Қаржы нарығын 

реттеу және дамыту жөніндегі агенттіктің тұрғын үй құрылысын қаржыландыру, үлестік 
құрылысқа кепілдік беру, мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде сатып алу құқығымен 
жалға берілетін тұрғын үйді беру саласындағы өкілеттіктері қолданылады. 

Заңды қабылдау нәтижесінде Бірыңғай оператор ипотекалық кредит беру және 
жалға берілетін тұрғын үй беру, үлестік тұрғын үй құрылысын дамыту тетіктері,  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 28 мамыр 

10 Стенографиялық есеп 

сондай-ақ құрылыс саласы үшін қаржы ресурстарының қолжетімділігін қамтамасыз ету 
арқылы ел халқына тұрғын үйдің қолжетімділігін қамтамасыз ету саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыратын болады. 

Заң жобасы бюджеттен қаржы шығындарын талап етпейді және теріс құқықтық 
және әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеп соқпайды. 

Қолдауларыңызды сұраймыз.  
Тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Әлімжан Сейітжанұлы, рақмет. 
Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Қылышбаев 

Нұрлан Наурызұлына беріледі. 
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Мен заң жобасын қолдаймын, әріптестерімді де қолдауға шақырамын.  
Менің сұрағым Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне. 
Құрметті Қайырбек Айтбайұлы, қолданыстағы тұрғын үй беру жөніндегі 

ережелерде «тұрғын үй жағдайын жақсарту» деген механизм қарастырылмаған. Мысалы, 
жас семья, әсіресе, мемлекеттік қызметкерлер бір-екі балалы болғаннан кейін (төрт-бес 
жылдан соң) алған бір бөлмелі пәтерін үлкендеу екі-үш бөлмелі пәтерге айырбастау үшін 
заңға сәйкес жол қарастырылмаған.  

Осыған орай сұрақ, министрліктің жұмысында осы механизмді қарастыру, оны 
енгізу жоспарда бар ма? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Қайырбек Айтбайұлы, жауап беруіңізге болады.  
 
ӨСКЕНБАЕВ Қ.А. Бүкіл үй құрылысы «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы 

механизмдерінің ішіне кірген. Жаңа сіз көтерген сұрақ бойынша біз де қазір жаңа заң 
дайындап жатырмыз. Өйткені әр адамның өз деңгейіне қарай Қазақстан бойынша үй алуға 
мүмкіндік беретін механизмдерді табу керекпіз деп Қасым-Жомарт Кемелұлының осы 
таяуда берген тапсырмасы бар. Өйткені біреулердің жағдайлары жоғары, біреулердікі 
орташа, сол себепті әр қазақстандыққа сіздің жағдайыңызға қарай үй алудың осындай 
механизмі бар, сіздерге осындай дегендей мемлекет тарапынан мүмкіншілік беру керекпіз.  

Сол заңды біз қазір дайындап жатырмыз, Үкімет тарапынан оны талқылап, Мәжіліс 
пен Сенатқа енгізетін боламыз.  

 
ТӨРАҒА. Түсінікті.  
Сөз депутат Еламанов Бекмырза Қайыпұлына беріледі. 
 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Рақмет, құрметті Төраға. 
Менің сұрағым да Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 

өкіліне. 
Үстіміздегі жылдың 11-мамырында өткен Төтенше жағдай режимін қамтамасыз 

ету жөніндегі мемлекеттік комиссия отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
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Тоқаев азаматтардың тұрғын үй жағдайын жақсарту жөніндегі жұмыс – Үкіметтің басты 
стратегиялық бағыттарының бірі екенін, сол үшін институционалдық құрылымды 
жаңғырту керек екенін атай отырып, жыл соңына дейін Үкіметке «Қазақстанның тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ негізінде тұрғын үйді есепке алуды, кезекке қоюды және 
бөлуді орталықтандырып жүзеге асыратын толыққанды даму және қолдау институты 
болып табылатын отбасы банкін құру туралы тапсырма берген болатын. 

Осыған байланысты менің сұрағым. Ұсынылып отырған заң жобасы арқылы 
құрылатын Бірыңғай оператор мен «Отбасы банкі» бірін-бірі қайталамай ма және ертең 
олардың құзыреттерінің бәсекелестігі пайда болмай ма? Бұл сұраққа қайтадан оралып 
жүрмейміз бе? Рақмет. 

 
ӨСКЕНБАЕВ Қ.А. Олардың жұмыстары қайталанбайды. Өздеріңіз білесіздер, 

Бірыңғай оператордың ішіне біз оны кіргізіп жатқан жоқпыз, өйткені оның жұмысы бөлек 
талқыланып, бөлек істеу керек. 

Мен бағана айтып кеткендей, қазір «Отбасы банкін» құрып, әр категорияға бөлеміз, 
көпбалалы жанұя бар, мүгедектер және басқа да категорияларға кіргізіп, сол 
категориялармен беріп отырмыз.  

Қазір біз ол категориялардан кетіп, әр қазақстандық жағдайына қарай болу керек. 
Мысалы, жағдайлары төмендер бар, оларға ешқандай кредит беруге болмайды. Өйткені 
олардың табыстары аз, сол себептен олар жалға берілетін үймен қамтылады. Ал орташа 
деңгейде табыстары болса, оларға 2 пайыздан «Бақытты отбасы» механизмі арқылы 
беретін боламыз. Табыстары кішкене көптеу болса, оларға 5 пайыздан беретін механизмді 
іске асырамыз. Сол себептен жаңа механизмді құрып, банкті құрып, сол заңды талқылап, 
іске асырайын деп отырмыз.  

 
ТӨРАҒА. Жақсы. Басқа сұрақтар жоқ. Рақмет, Әлімжан Сейітжанұлы, орныңызға 

отыруға болады.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму 

және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы Серік Рыскелдіұлы Джақсыбековке беріледі.  
 
ДЖАҚСЫБЕКОВ С.Р. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Қаралып жатқан заң жобасына Парламент депутаттары бастамашылық етті. Заң 
жобасының әлеуметтік маңызы бар. 

Заң жобасының міндеттері: 
құрылыс саласы субъектілерін ынталандыруды қамтамасыз ету;  
ипотекалық кредиттеуді одан әрі дамыту;  
тұрғын үй құрылысы операторының қызметін оңтайландыру;  
жұмыс істеп тұрған операторлардың әкімшілік шығыстарын азайтудың есебінен 

бюджет қаражатын үнемдеу болып табылады.  
Заң жобасын қабылдаудан күтілетін нәтижелер: 
еліміздің халқын сапалы және жайлы тұрғын үймен қамтамасыз етуді арттыруға 

бағытталған мемлекеттік шараларды одан әрі іске асыру; 
соның ішінде құрылыс саласына қолдау көрсету; 
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тұрғын үй нарығында ипотекалық кредиттеудегі сұраныс пен ұсыныстың 
теңгерімді өсуі үшін жағдай жасау жолымен іске асыру болып табылады.  

Біз жұмыс тобында, комитеттің кеңейтілген отырысында заң жобасын жан-жақты 
талқыладық, туындаған сұрақтарға толық жауап алдық. Сенаттың барлық тұрақты 
комитеттерінің оң қорытындылары бар.  

Заң жобасын Мәжіліс мақұлдады. Оның ережелері еліміздің Конституциясына 
қайшы келмейді.  

Жоғарыда айтылғанның негізінде Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті Конституцияға сәйкес заңды бірінші оқылымда қабылдауды 
ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Серік Рыскелдіұлы.  
Енді заң жобасын талқылауға көшеміз. Сөз депутат Сұлтанов Ерік Хамзаұлына 

беріледі. 
 
СҰЛТАНОВ Е.Х. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бүгінгі қаралып отырған заң 

жобасы шеңберінде тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторын құру халықты 
қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуге, тұрғын үй құрылысын ынталандыруға, 
үлестік тұрғын үй құрылысын дамытуға бағытталған тұрғын үй бағдарламаларының 
барлық функцияларын біріктіруге мүмкіндік береді. 

Мұндай тәсіл міндеттерді кешенді шешуді және тұрғын үй құрылысының бірыңғай 
операторы арқылы бірыңғай тұрғын үй саясатын іске асыруды қамтамасыз етеді. 

Осыған байланысты бірыңғай тұрғын үй операторының қызметінде мына 
бағыттарды атап өткім келеді.  

1. Ипотекалық қарыздар беру: 
ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу;  
ипотекалық қарыздарға, жалдау төлемдері мен тұрғын үй құрылысы жинақ 

ақшаларына кепілдік беру;  
сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй беру.  
2. Тұрғын үй құрылысын қолдау, атап айтқанда:  
қолжетімді тұрғын үй салуды қаржыландыру (жергілікті атқарушы органдардың 

мемлекеттік бағалы қағаздарын сатып алу жолымен);  
меншікті инвестициялық жобаларды іске асыру;  
тұрғын үй құрылысын аяқтауға кепілдік беру арқылы үлескерлердің құқықтарын 

қорғау құралдарын қолдану. 
3. Тұрғын үй саясатын талдамалық сүйемелдеу, бұл: 
халықтың тұрғын үйге қажеттілігін анықтау; 
халықтың санаттары, тұру аймақтары бөлінісінде тұрғын үйге қажеттілікті 

құрылымдау; 
қолданыстағы тұрғын үй қорын талдау. 
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Сондықтан қаралып отырған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне тұрғын үй бағдарламалары операторларының санын қысқарту мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын өзім қолдаймын және қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ, талқылау аяқталды. Енді шешім 

қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй 

бағдарламалары операторларының санын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдау туралы Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Қаулы қабылданды. 

Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады.  
Сөз Серік Рыскелдіұлына беріледі. 
 
ДЖАҚСЫБЕКОВ С.Р. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сенат 

отырысының бүгінгі күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне тұрғын үй бағдарламалары операторларының санын қысқарту мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді ұсынамын. 

 
ТӨРАҒА. Әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 

«жақтағандар» – 46. Шешім қабылданды. Бүгін заң жобасын екінші оқылымда қарайтын 
боламыз. 

Қазір күн тәртібіне қосымша енгізілген заң жобасы бойынша комитет отырысын 
өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 

 
ҮЗІЛІС. 
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат. Қажетті 

кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық.  
Құрметті сенаторлар, келесі мәселе күн тәртібіне қосымша енгізілген «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламалары 
операторларының санын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
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енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарау 
туралы.  

Сөз Серік Рыскелдіұлы Джақсыбековке беріледі.  
 
ДЖАҚСЫБЕКОВ С.Р. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламалары 
операторларының санын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда 
мақұлданды.  

Жоғарыда келтірілген өзгертулер тұрғын үй құрылысының көлемін және тұрғын үй 
коммуналдық даму бағдарламалары аясында тұрғындарға ипотекалық несие беру көлемін 
арттыратынын атап өтемін.  

Бұл ретте Қазақстан Республикасының Жер және Бюджет кодекстеріне және төрт 
заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.  

Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар 
түскен жоқ.  

Баяндалғанды ескере келе, Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті «Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен 
комиссиялары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 29-бабының 1), 7) тармақшаларын 
басшылыққа ала отырып, Парламент Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламалары операторларының санын 
қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын 
Сенат отырысының қарауына енгізеді және Қазақстан Республикасы Конституциясы  
61-бабының 4-тармағына сәйкес оны қабылдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Серік Рыскелдіұлы.  
Заң жобасы бүгін талқыланды. Әріптестер, тағы да талқылаудың керегі бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй 

бағдарламалары операторларының санын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 
«жақтағандар» – 46. Заң қабылданды. 

Құрметті әріптестер! Мемлекет басшысы өз Жолдауында тұрғын үй құрылысында 
біраз мәселе бар екенін айтып, осы саланы реттеуді тапсырған болатын. Соған 
байланысты бір топ Парламент депутаты тиісті заң жобасын әзірледі. Бүгін сол құжатты 
қабылдап отырмыз. 
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Қабылданған жаңа заңнамалық нормалар құрылыс саласына тың серпін беріп, 
тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыруға оң септігін тигізеді деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралды. Енді депутаттық 

сауалдарға көшеміз. 
Сөз депутат Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызына беріледі. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Біздің депутаттық сауалымыз 

Үкімет басшысына бағытталады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Бүгінгі таңда Қазақстан барлық ұлттар мен ұлыс 

өкілдері үшін экономикалық, әлеуметтік, мәдени, рухани даму мүмкіндіктерінің теңдігі 
сақталған, ұлтаралық келісімі жарасқан, халқының бірлігі бар, гуманизм мен ұлт 
құқықтарының үйлесімділік қағидаттарын іске асыруды нақты қамтамасыз еткен 
көпұлтты, мәдени және көпконфессионалды қоғам. 

Елімізді мекендейтін этностар үшін өз ана тілдерін үйренуге, ана тілінде білім 
алуға, әдебиеттерін дамытуға, салт-дәстүрлерін, әдеп-ғұрыптарын ұстауға ешқандай 
кедергі жоқ. Өйткені өз ана тілін ұмытпау, оған деген көзқарас ең зор адамшылық, 
мәдениеттілік, тәрбиелік өлшемі болып табылатыны сөзсіз. Дегенмен қазақ тілі – 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. 

Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «қазақ тілі – қазақтың жаны! 
Халқымыздың тарихы да, тағдыры да – тілінде. Мәдениеті мен әдебиеті де, ділі мен діні 
де тілінде» деп атап өтуі бекер емес. Осы орайда мемлекеттік тілді қалыптастыруға  
жан-жақты дамыту және оның қолдану аясын кеңейту, оның әр ұлттың сүйікті тіліне 
айналуы тұрғысында мектептердің маңызы зор екендігі сөзсіз.  

Күні кеше ғана Қасым-Жомарт Кемелұлы Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
елімізде адами капиталды дамытуға арналған отырысында өзекті мәселенің бірі ретінде 
мемлекеттік тілді оқытудың тиімділігін барынша арттыруды және оқу орындарындағы 
жастарға көбірек мән беру қажеттігін атап көрсетті.  

Осы орайда тіл мен танымның негізін қалайтын білім саласында қазақ тілін 
оқытуға қатысты орын алған түйткілді жағдайларға назар аударғымыз келеді.  

Атап айтсақ, елімізде күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің саны 
6 мың 973, оқушылар саны 3 миллион 250 мың 9 оқушы бар, оның ішінде:  

қазақ тілінде оқытатын 3 мың 726 мектеп;  
орыс тілінде оқытатын 1 мың 181 мектеп;  
аралас тілде оқытатын 2 мың 43 мектеп; 
басқа тілдерде оқытатын 23 мектеп, соның ішінде өзбек тілінде 12 мектеп және 

ұйғыр тілінде 11 мектеп. Яғни аралас тілді мектептер жалпы мектептер санының 
30 пайызға жуығын құрап отыр. Бұл дегеніміз дүниежүзіндегі ешбір мемлекетте 
кездеспейтін, тек қана біздің Қазақстанда ғана орын алып отырған жағдай. Бұл үрдіс одан 
әрі де жалғаса беретін болса, болашақтағы қазақ тілінің тағдыры, одан кейінгі ел тағдыры 
қалай болатынын ешкім болжап айта алмайды. 
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Елімізде аралас тілді мектептердің соңғы 5 жылдағы жағдайына қарасақ, 
2016 жылы 2 мың 45 мектеп болса, 2019 жылы 2 мың 54 мектеп. Жоғарыда атап 
өткеніміздей, 2020 жылы аралас тілді 2 мың 43 мектеп жұмыс істеп, онда 
1 миллион 399 мың 727 оқушы білім алуда. Демек 2016 жылмен салыстырғанда осындай 
мектептерде оқитындардың өсу тенденциясы жыл сайын үдей түсіп, саны 196 мың 
715 оқушыға дейін артқан.  

Сондай-ақ өкінішке қарай, «Айқын» газеті көтерген Қордайдағы қақтығыс мәселесі 
елімізде қазақ тілі мәртебесіне, оның ішінде мектеп қабырғасында оқытуға қатысты 
түйткілді мәселелердің бар екендігін көрсетті. 

Аудандағы 48 мектептің 21-і аралас тілде жұмыс жасайтын болды, ұрпақ тәрбиесін 
сеніп тапсырған ұстаздардың жартысынан көбінің мемлекеттік тілді білмеуі бізді қатты 
толғандырды. Бастауыш сыныптардың 130 ұстазы мемлекеттік тілді мүлде меңгермеген. 
Осы түйткілдің туындауының негізгі себебі аралас тілде жұмыс жасайтын мектептердің 
көптігінен деуге де негіз жоқ емес.  

Қазақ халқы тығыз орналасқан оңтүстік өңірдегі жағдай осындай болғанда, 
еліміздің басқа өңірлеріндегі хал-ахуал қалай деген сұрақ туындайды.  

Тағы бір ойландыратын сұрақ, аралас тілді мектептердің халықаралық тәжірибеде 
жоқтығы және еліміздің қолданыстағы заңнамасында «қазақ», «орыс» немесе «аралас 
тілді» мектеп деп жіктелмегендігі. Соған қарамастан осындай жіктемелердің болуы 
қаншалықты орынды және заңды? Осы мәселені өзіміз қолдан жасап отырған жоқпыз ба?  

Бұл орайда барлық тұрғыдан іргеленген, дамудың тура жолына түскен Қазақстан 
мемлекетінде оқушыларға жалпы білім беру үшін осыншама аралас мектептің 
қаншалықты қажеті бар, ол ұлттық идеологиямызбен сәйкес пе, аралас мектептер өз 
оқушыларының бойына ұлттық сана мен рухты, тіл мен ділді қалыптастыра ала ма деген 
сұрақтар бізді бүгінгі күні қатты мазалайды. 

Себебі әңгіме біздің отанымыздың болашағы, ертеңгі ел өмірін қолдарына сеніп 
тапсыратын жастар туралы және олардың бойына қордалы қазақ тілінің барлық асыл 
қасиеттерін сіңіріп-дарыту, ұлттық салт-санамыз бен дана дәстүрімізге сай тағылым беру 
арқылы оларды елжандылыққа, отансүйгіштікке, азаматтық жауапкершілікке ұлттық 
үлгіде тәрбиелеу, сол арқылы еліміздің тәуелсіздігін тұғырлы ету туралы болып отыр. 

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Сізден «Қазақстан Республикасының Парламенті 
және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
заңының 27-бабына сәйкес жоғарыда көтерілген сұрақтар бойынша толық жазбаша жауап 
беруді сұраймыз. 

Құрметпен, сенаторлар Бақтиярұлы, Бектұрғанов, Ершов, Жүсіп, Жұмағұлов, 
Қапбарова, Нөкетаева, Төреғалиев».  

Назар қойып тыңдағандарыңызға алғысымды білдіремін. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется Перепечиной Ольге Валентиновке. 
 
ПЕРЕПЕЧИНА О.В. Спасибо, Маулен Сагатханулы. 
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Мой депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 
Мамину Аскару Узакпаевичу и Председателю Национального Банка Республики 
Казахстан Досаеву Ерболату Аскарбековичу.  

«Проблема незаконной утечки капитала из Казахстана всегда имела высокую 
актуальность, так как создает прямую угрозу национальной и экономической 
безопасности страны, а в текущий момент, когда вся мировая экономика, в том числе и 
наша, испытывает кризис, она приобрела особую остроту. 

Мы не располагаем точными данными о суммах вывода капитала за рубеж, так как 
у нас отсутствует единая система мониторинга и оценки, государством не проводятся 
соответствующие исследования. Поэтому мы вынуждены обращаться к оценкам 
экспертных организаций. 

Согласно международной организации «Tax Justice Network», за последние 20 лет 
отток капитала из Казахстана только в оффшорные зоны составил порядка 
140 миллиардов долларов США. 

За период с 2015 по 2019 годы в производстве Комитета по финансовому 
мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан по фактам невыполнения 
требований репатриации национальной и иностранной валюты в течение 2015 – 2019 
годов в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 238 уголовных дел, 
прекращено по реабилитирующим основаниям также 238 дел, в суд было направлено три 
уголовных дела. 

Из 238 прекращенных дел порядка 70 процентов, или 170 дел, прекращено в связи 
с отсутствием в деянии состава правонарушения, то есть факт вывода капитала за границу 
есть, однако этот факт национальным законодательством не квалифицируется как 
правонарушение. 

Таким образом, из 238 зарегистрированных дел только три дела были направлены в 
суд, и даже в рамках этих трех дел вопрос возврата денежных средств не рассматривался, 
так как в Уголовно-процессуальном кодексе обязательств по возврату не предусмотрено. 

Основными причинами низкой направляемости дел данной категории в суд 
являются: 

1) сложность доказывания умысла виновного на невозвращение денежных средств 
из-за границы. Субъекты, чей умысел изначально был направлен на невозвращение 
денежных средств из-за границы, готовят документальные подтверждения в виде 
гарантийных писем, формально подтверждающих будущее исполнение контракта, 
инициирование претензионно-исковых работ и так далее, что исключает доказательство о 
прямом умысле невозвращения валюты из-за границы, соответственно, делает 
невозможным привлечение к уголовной ответственности; 

2) длительность исполнения международных следственных поручений. Для 
подтверждения или опровержения указанных фактов по уголовным делам направляются 
международные следственные поручения, однако длительность их исполнения затягивает 
уголовный процесс.  

Кроме того, имеется множество легальных способов вывода денежных средств за 
ее пределы. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действующая система 
противодействия незаконному выводу капитала несовершенна. 

На основании этого, уважаемые Аскар Узакпаевич и Ерболат Аскарбекович, прошу 
вас ответить на следующие вопросы. 

1. Совершенно ясно, что для результативной деятельности по противодействию 
незаконному выводу капитала в первую очередь необходимо проведение качественного 
мониторинга, накопление и анализ статистической информации. 

Есть ли планы по проведению мониторинга, экономических исследований такого 
явления, как отток капитала за границу? Какой государственный орган будет его 
осуществлять? 

2. Согласно информации Службы экономических расследований, существуют 
сложности по обмену информацией Службы экономических расследований с 
соответствующими органами иностранных государств. 

Что делается в этом направлении, вырабатываются ли какие-либо международные 
договоры, облегчающие и ускоряющие взаимодействие Службы экономических 
расследований со службами иностранных государств? 

3. Национальное законодательство допускает использование множества легальных 
способов вывода денежных средств за границу. При этом даже при выявлении факта 
незаконного вывода капитала не предусмотрены обязательства по возврату выведенных за 
рубеж средств. 

Каковы дальнейшие планы по совершенствованию законодательства, в том числе 
административного и уголовного, в вопросах репатриации национальной и (или) 
иностранной валюты? 

С уважением, депутат Перепечина». 
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, басқа сауалдар жоқ. Біз бүгін еліміздің қоғамдық-саяси өмірін 

және экономикалық мәселелерін реттейтін маңызды заңдарды қабылдадық. Баршаңызға 
рақмет.  

Осымен Сенаттың отырысын жабық деп жариялаймын. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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