ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫ
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢНАМА, СОТ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ
КЕҢЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫ
2019 жылғы 2 қыркүйек
Отырысты Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау
органдары комитетінің мүшесі Н.Қ. БЕКНАЗАРОВ жүргізді.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Қайырлы күн, құрметті әріптестер!
Комитеттің кеңейтілген отырысын жүргізуге кворум бар. Комитетте төраға
мен хатшы сайланбағандықтан маған жүргізуге рұқсат беріп отырсыздар.
Комитеттің кеңейтілген отырысын бастауға болады. Күн тәртібі
алдарыңызда, қарсылық болмаса бекітіп алайық. Қарсылық бар ма?
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Жоқ.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Күн тәртібінде екі мәселе қаралады.
Бірінші мәселе Асқар Оразалыұлы Шәкіровты Қазақстан
Республикасы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінен босату туралы.
Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Президенті
Әкімшілігі Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі Данияр Валерьевич
Вагапов мырзаға беріледі.
ВАГАПОВ Д.В. Спасибо большое за предоставленное слово.
Уважаемые депутаты! В соответствии с требованиями Конституции
Главой государства внесено представление об освобождении Шакирова
Аскара Оразалиевича от должности Уполномоченного по правам человека
в связи с его переходом на другую работу.
Прошу вас поддержать. Спасибо.
МИКРОФОН ӨШІРУЛІ.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Еще вопросы есть к докладчику?
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Нет.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Қосымша баяндама жасау үшін сөз комитет
мүшесі Владимир Васильевич Волковқа беріледі.
ВОЛКОВ В.В. Уважаемые коллеги, нам необходимо рассмотреть
представление Президента о сложении полномочий Уполномоченного по
правам человека Шакирова Аскара Оразалиевича.
Вношу предложение рекомендовать Сенату от имени комитета
освободить
Шакирова
Аскара
Оразалиевича
от
должности
Уполномоченного по правам человека в связи с назначением на другую
должность. Спасибо.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.
Қосымша баяндамашыға сұрақтар бар ма?
ОРНЫНАН. Жоқ.
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ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Қолдаймыз ғой? Учитывая замечания коллег
по кандидатуре и то, что Аскар Оразалиевич уже избран депутатом Сената,
является нашим коллегой, у нас будет возможность поближе
познакомиться, задать вопросы.
Асқар Оразалыұлы Шәкіровты Қазақстан Республикасы Адам
құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінен босату туралы комитеттің
қорытындысын қабылдаймыз. Қарсылық жоқ па?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сенаттың жалпы отырысында қарау үшін
және қосымша баяндама жасау үшін Владимир Васильевич Волков
ұсынылады.
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Переходим ко второму вопросу повестки дня.
Екінші мәселе Қазақстан Республикасы Адам құқықтары жөніндегі
уәкіл қызметіне Эльвира Әбілқасымқызы Әзімованы сайлау туралы.
Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Президенті
Әкімшілігі Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі Данияр Валерьевич
Вагапов мырзаға беріледі.
ВАГАПОВ Д.В. Спасибо большое.
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан Главой
государства внесено представление об избрании Азимовой на должность
Уполномоченного по правам человека.
Эльвира Абилхасимовна 1973 года рождения, окончила
Международный казахско-турецкий университет, по специальности юрист.
Начала свою трудовую деятельность в 1990 году в должности
дежурного оператора Дзержинского РОВД.
В период с 1996 по 2013 годы работала в системе Министерства
юстиции от ведущего консультанта до директора департамента.
С 2013 года является заместителем Министра юстиции.
С учетом изложенного прошу вас поддержать данную кандидатуру.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.
Кандидатура бойынша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы. Басқа сұрақ болмаса, қосымша
баяндама жасау үшін сөз комитет мүшесі Владимир Васильевич Волковқа
беріледі.
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.
Уважаемые коллеги, Данияр Валерьевич подробно рассказал об
этапах деятельности Эльвиры Абилхасимовны.
Мы ее очень хорошо знаем, она часто приходит в наш комитет,
достойно защищает представленные законопроекты. Очень доступный и
открытый человек.
Основываясь на представление Президента, вношу предложение от
имени комитета рекомендовать кандидатуру Азимовой Эльвиры
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Абилхасимовны на должность Уполномоченного по правам человека в
Республике Казахстан. Спасибо.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет, Владимир Васильевич.
Қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Қолдаймыз ғой. Онда осы мәселе бойынша
Сенаттың жалпы отырысында қарау үшін және қосымша баяндама жасау
үшін Владимир Васильевич Волков ұсынылады. Қарсылық жоқ па?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.
Күн тәртібіндегі мәселелердің бәрі қаралып болды, қолдау
көрсеткендеріңізге рақмет.
Жалпы Сенатқа осы мәселе бойынша шығып, заңды шешім
қабылданады деп ойлаймын.
Рақмет. Комитет отырысын жабық деп жариялаймын.
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.
Конституциялық заңнама, сот
жүйесі және құқық қорғау
органдары комитетінің мүшесі

Н. Бекназаров

ШЖҚ-дағы «Материалдық-техникалық
қамтамасыз ету басқармасының
инженерлік орталығы» РМК директоры

С. Теңбаев

ОРЫНДАҒАН:
Стенографиялау қызметінің
жетекші редакторы

И. Шыныбаева

