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СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2022 жылғы 20 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 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 және екінші мәселе Сенат депутаты 

Мұрат Бақтиярұлын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму 
және ғылым комитетінің төрағасы лауазымынан босату туралы және Сенат депутаты Мұрат 
Бақтиярұлын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты тұрақты комитетінің құрамына 
сайлау туралы. Бұл екі мәселені бірге қарау ұсынылады.  

Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы Мұрат 

Бақтиярұлы комитет төрағасы қызметінен ауысуға ниет білдірді. 
Мұрат Бақтиярұлы біраз жыл бойы осы комитетке басшылық жасады. Маңызды 

заңдардың қабылдануына, парламенттік тыңдаулар мен үкімет сағаттарын өткізіп, 
әлеуметтік-мәдени мәселелер мен ғылым мәселелерін шешуге үлкен үлес қосты. 

Мұрат Бақтиярұлына комитет төрағасы ретінде атқарған табысты қызметі үшін 
алғысымызды білдіреміз. Әрі қарай да еліміздің дамуы үшін бірге нәтижелі еңбек етеміз 
деп сенеміз.  

Мұрат Бақтиярұлы Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің құрамында қызмет етуге өтініш білдірді. Регламентке сәйкес бұл мәселелер 
бойынша шешімді Палата отырысында депутаттар қабылдайды.  
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Құрметті әріптестер, алдымен Мұрат Бақтиярұлын Әлеуметтік-мәдени даму және 
ғылым комитетінің төрағасы лауазымынан босату туралы Сенат қаулысын дауысқа 
қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Енді Мұрат Бақтиярұлын Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Сенат депутаты Исабаев Бейбіт 

Өксікбайұлын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты тұрақты комитетінің құрамына 
сайлау туралы. 

Өздеріңізге белгілі, Мемлекет басшысының Жарлығымен Бейбіт Өксікбайұлы 
Исабаев Сенат депутаты болып тағайындалды. 

Бейбіт Өксікбайұлын баршаңыз жақсы білесіздер, таныстырудың керегі жоқ деп 
ойлаймын.  

Бейбіт Өксікбайұлы Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің құрамында 
қызмет етуге өтініш білдірді. 

Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
Исабаев Бейбіт Өксікбайұлын Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым тұрақты 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. Онда шешімді ашық дауыс беру арқылы қабылдаймыз. 
Құрметті әріптестер, енді осы мәселе бойынша қандай ұсыныстар бар?  
Сөз депутат Төреғалиев Нариман Төреғалиұлына беріледі. 
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Әлеуметтік-

мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы қызметіне Исабаев Бейбіт Өксікбайұлының 
кандидатурасын ұсынамын.  

Бейбіт Өксікбайұлы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан 
Республикасы Парламентіндегі Өкілдігінің басшысы, бірнеше елдерде Төтенше және 
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Өкілетті Елші, Қазақстан Республикасы Президентінің баспасөз хатшысы ретінде және 
басқа да лауазымды қызметтерді абыроймен атқарған азамат. 

Оның білімі мен мол жұмыс тәжірибесін ескере отырып Әлеуметтік-мәдени даму 
және ғылым комитетінің төрағасына лайықты тұлға деп есептеймін. Ұсынылған 
кандидатураны қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нариман Төреғалиұлы. 
Құрметті әріптестер, басқа ұсыныстар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы лауазымына депутат 

Исабаев Бейбіт Өксікбайұлын сайлау туралы қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Исабаев Бейбіт Өксікбайұлы комитет төрағасы болып сайланды. Әріптесімізді 

құттықтаймыз. Бейбіт Өксікбайұлының алдағы қызметіне табыс пен сәттілік тілейміз.  
Құрметті сенторлар! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Заттар мен материалдардың құрамы мен 
қасиеттерінің стандартты үлгілерін жасау және қолдану жөніндегі ынтымақтастық туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Сауда және интеграция министрі Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлына беріледі. 

Бақыт Тұрлыханұлы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Сауда және интеграция министрі болып тағайындалуыңызбен құттықтаймыз. 
Қызметтеріңізге табыс тілейміз. 

 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Рақмет. 
Қайырлы күн, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

назарларыңызға «Заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты 
үлгілерін жасау және қолдану жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау 
туралы» Заң жобасы ұсынылады.  

Осы келісімді ратификациялау арқылы келісімге қатысушы елдерде сынақтар 
бойынша қосымша рәсімдер жүргізілместен Қазақстанда әзірленген стандартты үлгілерді 
тануға мүмкіндік береді, яғни Қазақстан Республикасында стандартты үлгі өндіріліп, 
сынақтардан және үлгінің типін бекітуден өтсе келісімге қатысушы басқа елдер техникалық 
құжаттаманың сараптама нәтижелерін қосымша сынақтарсыз мойындайды. Осылайша 
мемлекетаралық мәртебесі бар осы келісімді ратификациялау, метрология саласындағы 
өлшеу нәтижелеріне деген сенімді арттырып, өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз 
етеді.  
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Мемлекетаралық стандартты үлгілер экономиканың түрлі салаларында сұранысқа 
ие және кеңінен қолданылады. Ұлттық тізілімде 634 стандартты үлгі тіркелген. Оның 
ішінде 337 стандартты үлгі Мемлекетаралық стандартты үлгілер тізіліміне енгізілген.  

Өткен жылы біздің Стандарттау және метрология институты 163 стандарттық үлгіні 
әзірлеп, оларды Мемлекетаралық стандартты үлгілер тізіліміне енгізу жұмыстарын 
жүргізді.  

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Қорытындылай келе осы 
келісімді ратификациялау келісімге қатысушы елдер арасындағы техникалық кедергілерді 
жоюға мүмкіндік беретінін атап өтемін. Бұл келісімге қатысушы мемлекеттер арасындағы 
өзара тиімді ынтымақтастық үшін жағдай жасайды, бұл стандартты үлгілер экспортының 
дамуына қолайлы әсер етеді. Бизнеске бұл қаржылық әл-ауқат үшін жаңа жағдайлар 
жасайды, әкімшілік жүктемелерді қысқартады және кәсіпкерлердің қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін мүмкіндіктерді кеңейтеді. 

Құрметті депутаттар, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. 
Баяндама аяқталды. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Менің сұрағым Бақыт Тұрлыханұлына. 
Я поддерживаю данное соглашение, поскольку его ратификация предоставит 

дополнительную возможность интеграции Казахстана в международную систему 
обеспечения единства измерений и будет иметь положительные последствия в данной 
сфере. Однако хотелось бы отметить следующее. 

Как Вы озвучили, в настоящее время из разработанных в стране 634 стандартных 
образцов в межгосударственный реестр стандартных образцов вошли 337, из которых 
только 163 были внесены в 2021 году, что свидетельствует о растущем спросе в их 
использовании казахстанскими производителями.  

Между тем, по данным министерства, ежегодная потребность в таких областях, как 
металлургия, энергетика, экология и нефтегазовая отрасль, составляет около двух тысяч 
стандартных образцов. 

В связи с этим возникает вопрос: какие меры принимаются сегодня для обеспечения 
потребности наших производителей в разработке стандартных образцов и по их включению 
в реестр образцов межгосударственной стандартизации? Спасибо.  

 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Спасибо за вопрос. 
Ключевыми в Вашем вопросе я хотел бы отметить слова о растущем спросе. То есть 

по мере реализации государственной политики по индустриализации, диверсификации 
нашей экономики, расширению несырьевого экспорта, внедрению соответствующих 
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технологий, конечно, спрос со стороны реального сектора экономики, а самое главное, со 
стороны потребителей наших товаров будет расти на такую продукцию.  

Разработка стандартных образцов – это наукоемкий, трудоемкий процесс. На 
сегодняшний день в нашей стране разработкой государственных стандартных образцов 
занимаются 16 организаций. Как я сказал, из 337 стандартных образцов, которые мы ввели 
в международный реестр, 163 ввели только в прошлом году, были реализованы при 
координации нашего Института стандартизации и метрологии.  

Как я сказал, 16 организаций этим занимаются. По различным направлениям, по 
мере того, как отрасли создают такой спрос, в прошлом году по цветной металлургии с НИИ 
«Цветмет» отрабатывали восемь таких типов, из которых пять в прошлом году включены в 
международный реестр. По атомной энергетике, вернее, по продукции АО «Казатомпром» 
и ряду других направлений такая же работа проводится.  

Здесь мы поднимаем вопрос о том, чтобы эти соответствующие институты, которые 
занимаются разработкой, притягивали соответствующие кадры, имели возможность 
доступа к мерам государственной поддержки, в том числе по программе «Экономика 
простых вещей» и ряду других. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Бақыт Тұрлыханұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және 

кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздердің 

назарларыңызға ұсынылып отырған заң жобасы келісімге қатысушы мемлекеттер арасында 
сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және ынтымақтастықтың өзге де салаларындағы 
техникалық кедергілерді жоюға бағытталған.  

Заң жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Сауда және интеграция министрі Бақыт Тұрлыханұлы толық баяндап берді. 
Сондықтан ратификациялауға ұсынылған заң жобасының негізгі бағыттарына қысқаша 
тоқталып өтуге рұқсат етіңіздер.  

Келісімге сәйкес заттар мен материалдарды сынау, өлшем құралдарын калибрлеу, 
салыстырып тексеру шараларын стандарттарға енгізу арқылы ғылыми-техникалық 
мемлекетаралық стандарттық үлгілердің қолданылуы регламенттеледі. 

Келісім шеңберінде тараптар метрология жөніндегі ұлттық органдармен келісілген 
бағдарламалар мен рәсімдердің негізінде заттар мен материалдардың құрамы мен 
қасиеттерінің стандарттау үлгілерін жасау және қолдану жөніндегі ынтымақтастықты 
қамтамасыз ететін болады. 

Метрология саласындағы өлшеу техникалық құжаттаманың сараптама нәтижелері 
тараптар арасында үлгілік тәртіпте қолданылудың нәтижесінде техникалық құжаттаманың 
уақыты орта есеппен 1,5 айға қысқартылады. Бұл өз кезегінде бизнес өкілдерінің қаржылық 
шығыстарын төмендетуге, әкімшілік жүктемелерін азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар кәсіпкерлердің осы стандарттарға кең қол жетімділігін қамтамасыз етуді «сұр» 
сертификаттардан арылудың бір элементі ретінде қарастыруға болады. 
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Заң жобасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттері өздерінің оң қорытындыларын 
ұсынды.  

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Экономикалық саясат, 
инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес Парламент Мәжілісі мақұлдаған «Заттар 
мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты үлгілерін жасау және қолдану 
жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын қабылдауды ұсынады.  

Баяндама аяқталды.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бауыржан Нұралыұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Cөз депутат Рысбекова Ләззәт 

Тұяқбайқызына беріледі. 
 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасының мақсаты заттар 

мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандарттық үлгілерін келісімге қатысушы 
мемлекеттер қосымша сынақтар мен зерттеулер жүргізбей мемлекетаралық стандартты 
үлгілерді қолдану болып табылады.  

Келісімді ратификациялаған жағдайда біздің елімізде дайындалған стандартты 
үлгілерді Мемлекетаралық стандартты үлгілер тізіміне енгізіп, мемлекетаралық 
стандарттық үлгілер ретінде мойындалып, келісімге қатысушы елдер арасындағы 
техникалық кедергілерді жоюға мүмкіндік береді. Өйткені мемлекетаралық стандартты 
үлгілер мен отандық стандартты үлгілердің мәртебесі бірдей деңгейде қарастырылады. 
Сондай-ақ келісімге қол қойған ел ратификацияламаған жағдайда олардың стандартты 
үлгілеріне міндетті қосымша сынақтар жүргізілетін болады. 

Заң жобасын қабылдау стандарттық үлгілерге сүйене отырып ел экономикасының 
әртүрлі салаларында қолдануға мүмкіндік беріп, экономиканы дамытуға қосатын үлесін 
ұлғайтып, әлеуетінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін қажетті жағдайлар туғызатыны 
анық.  

Құрметті әріптестер! Заң жобасын толықтай қолдаймын, сондай-ақ әріптестерімді де 
қолдауға шақырамын. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты үлгілерін жасау 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
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Құрметті әріптестер! Заттар мен материалдардың құрамы мен қасиеттерінің 
стандартты үлгілерін жасаудың және қолданудың экономикамыз үшін маңызы зор. 

Бүгін қабылданған келісім қатысушы мемлекеттер арасында осы бағыттағы 
келісілген жұмыстарды жүргізуді көздейді. Алдағы уақытта бұл құжат бизнестегі әкімшілік 
жүктемелерді қысқартуға қызмет етеді. Сондай-ақ тараптар арасындағы экономикалық 
және ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа қатысты кедергілерді азайтады деп сенеміз.  

Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Сөз депутат Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызына беріледі. 
 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Рақмет. 
Құрметті Төраға, құрметті сенаторлар! Депутаттық сауал Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министрі Смайыловқа жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Өкінішке қарай, ел тәуелсіздігінің дамуы жолында аса 

күрделі кезеңді басымыздан өткеріп отырмыз. «Қасіретті қаңтар» оқиғасы мемлекетіміз 
үшін үлкен сабақ әрі серпіліс болмақ. Халқымыздың «кімнің батыр екенін жау келгенде 
білерсің, кімнің шешен екенін дау келгенде білерсің» дегені осындайда айтылған болар. 

Сарбаздарымыз, полицейлер, бейбіт халқымыз, кәсіпкерлер үлкен зардап шекті. 
Отанымызды қорғаймыз деп он екіде бір гүлі ашылмаған өрімдей жастарымыздың 
содырлардың аяғының астында қалуы, бейбіт тұрғындардың қазасы баршамыздың 
жанымызға батып отыр.  

Бас прокуратура жаппай тәртіпсіздіктер салдарынан 4,5 мыңнан аса адам зардап 
шеккенін, 4353 адам түрлі жарақат алғанын, оның 3393-і қарулы күш қызметкерлері екенін, 
ал 225 адам денесінің моргтерге жеткізілгенін жария етті.  

Озбырлық пиғылымен мемлекеттік төңкеріс жасауға ұмтылған бүлікшілердің толық 
анықталуы, қатаң жазалануы – халық талабы. Жаппай тәртіпсіздікке қатысушыларды 
бейбіт шерушілер ретінде көрсетуге тырысатындардың да саны көбеюде. 

Қаралы оқиғалар кезінде және төтенше жағдай енгізілгеннен кейін түрлі құқық 
бұзушылық жасағаны үшін қазір 2 мыңнан астам адам ұсталды. Бұл адамдардың ішінде 
бейбіт митингіге қатысушылар, жаппай тәртіпсіздік жасаған бұзақылар, ұрлықшылар, 
лаңкестер, содырлар тобы нақты анықталып, барлық кінәсі мен жазасы қылмыстық 
әкімшілік заңнамаға сәйкес нақты белгіленуі міндет, яғни бейбіт адамдардың әділетсіздік 
құрбанына айналуына жол берілмеуі керек. 

Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізіліп, қылмыс жасаған адамдар заң бойынша 
жауапқа тартылуда. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің  
151-бабына сәйкес күдіктілерді сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі екі ай. Бұл мерзім сот 
санкциясымен ұзартылуы мүмкін. 

Ақпараттық кеңістікте осы мәселеге байланысты «күштік құрылымдар мойнына 
қылмыс тағып жатыр, адам құқығы бұзылуда» деген түрлі қарама-қайшы пікірлер таралып 
отыр.  

Мемлекетіміздің конституциялық негізіне балта шапқысы келетін лаңкестердің 
жоспарланған әрекетіне бейбіт шерушілердің қолжалау болғаны белгілі. Осы ретте әр факт 
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жіті зерттеліп, тексеріле отырып, құқық қорғау органдарына жеткізілген және ұсталған 
адамдардың Қазақстан Конституциясының 13-бабына сәйкес қорғалуға және ақысыз білікті 
заң көмегін алу құқығы қамтамасыз етілуі міндетті. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «жауаптылықты 
ауырлататын мән-жай болмаса жазаны жеңілдету үшін шара қабылдаған жөн» деген 
пікіріне толық қосыламын. Мемлекеттік құзырлы органдардың қызметі барынша ашық әрі 
объективті болу керек, барлық жайт жасырылмай, ашық айтылуы міндетті.  

Қақтығыста денсаулығынан айрылған курсанттар, әскерилер мен полицейлердің 
оңалуы, материалдық, моральдық көмекке байланысты барлық шараларды қолдай отырып, 
асыраушысынан, ұрпағынан айрылған отбасыларды өз қайғысымен өзін қалдырмай, жапа 
шеккен әрбір адамға әкімдіктер, мемлекет, қоғам тарапынан көмек, қолдау көрсетілуі тиіс 
деп есептеймін. Сонымен қатар Үкімет қанды қасірет себептері мен салдарына қатысты 
терең әлеуметтік зерттеулер жүргізіп, содырлар соққысы қайталанбайтындай шара қолдану 
қажет. 

Маңыздысы – Қазақстан тәуелсіздік пен тұрақтылығын террористерден тегеурінді 
түрде қорғап қалды. «Жаңа Қазақстан» – ел бірлігі, елімізді сақтаудың кепілі, айнымас 
мүдде, басты құндылығымыз өз қолымызда.  

Құрметті Әлихан Асханұлы! Халқымыздың басына төнген қиын кезеңде Премьер-
Министр қызметіне келген сізге, Үкімет мүшелеріне үміт артып, ел игілігі, 
қазақстандықтардың тұрмыс-тіршілігін жақсартуға бағытталған қызметтеріңізге үлкен 
табыс пен абырой тілеймін. 

Құрметпен, Сенат депутаты Ләззат Сүлеймен». 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Сауал Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне жолданады.  
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Тарихқа «Алматы трагедиясы» деген атпен енген 

қаралы күндер артта қалды. Бәріміз тәуелсіздік тағдыры қыл үстінде тұрғанын көрдік. 
Құрбандықтар да аз емес. Енді болашағымыз қалай болады? 

Қазір қоғамда «Президентті қолдайық» деген пікір бар. Бұл дұрыс. Бірақ қалай 
қолдаймыз?  

Президентті құр сөзбен емес, нақты іспен қолдау керек. 
Біз ұлттық идеология мен ұлттық тәрбиеде үлкен олқылық жіберіп алдық. Мұны 

ашық мойындау қажет. «Менің мемлекетім, менің Қазақстаным» деген отансүйгіш сезімді 
терең орнықтыру орнына қалайда ақша табу, тез баю, тірліктің бәрін ақшамен өлшеу 
ұғымдарын алға шығардық. Бүгінгі жастар бабалардың «тәк, тәйт» деген тыйымдарымен 
емес, негізінен «тик-ток» арқылы тәрбиеленіп жатыр. Қоғамда жанашырлық, мейірім, 
қамқорлық, аяныш, обал мен сауапты білу, қанағат пен қайырым, ілтипат пен ізет орнына 
жаппай қатыгездік, аяусыз озбырлық, алдап, арбау, өтірік, өсек, мақтаншақтық, жалбақтау 
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мен жарамсақтық орнықты. Еңбек ету, адал мал табу, отанға, елге, мемлекетке адалдық, 
қоғам алдындағы жауапкершілік, әділет, ар, ұят ұғымдары кейінге ысырылып қалды. 

Өз ордасын өзі талқандайтын, өз мүлкін өзі ойранға салатын, бұл әрекеті үшін бір 
сәт те ойланбайтын қаныпезерлік қайдан шықты? Әкенің сөзін баласы тыңдамайтын, қой 
дегенді білмейтін, үлкендерден ықпайтын, өз дегендерінен шықпайтын, қыңыр, тоңмойын 
ұрпақ неге көбейді? Елшіл, мемлекетшіл, ертеңшіл толқын қайда? Ұлға, қызға дұрыс тәрбие 
бермесек тұлға қалай шығады? 

Құрметті Әлихан Асханұлы! Былтыр Сенатта ұлттық құндылықтар туралы 
парламенттік тыңдау өткізілді. Сенат бес құндылықты, атап айтқанда, тәуелсіздік және 
тарихи таным, ел мен жер, тіл мен имандылық, ұлттық дәстүр және отбасылық тәрбие, білім 
мен біліктілік мәселесін қазақ қоғамының басты қағидаттары ретінде күн тәртібіне 
шығарды. Үкіметке, тиісті министрліктерге ұсынымдар берілді.Соның бірде-біреуі назарға 
алынбады, айтылған сөз айтылған жерде қалды.  

Сізден сол парламенттік тыңдау материалдарын Үкімет мүшелерінің бәріне 
таныстыруды және соларды жүзеге асыру үшін шұғыл әрекет етуді талап етемін! 

Үкімет жұмысынан бір нәрсені байқаймын, байқаймын да басымды шайқаймын. 
Үкімет мүшелері өз жұмыстарын бөлек-бөлек істейді, әр ведомство өз көрпесін өзіне қарай 
тартады. Ортақ бағыт, ортақ жоспар, ортақ үйлесімді іс-қимыл жоқ. Осы ретте бірнеше 
министр бірігіп атқаратын бағытты көрсеткім келеді. 

Ақпарат және қоғамдық даму министрі Асқар Омаров мырза! Ұлттық идеология мен 
ұлттық тәрбиенің көрініс табатын жері – теледидар, бұқаралық ақпарат құралдары. 
Қазақстанның ақпарат кеңістігі қаптаған шоу, мәні мен мағынасы шамалы телехабарларға 
толы. Барлық телеарна рейтинг қуу ісімен айналысып кеткен. Жаңалық атаулы кілең 
негативтен тұрады. Ұлттық мемлекет құрып жатқанда ешқандай да «рейтингтің» керегі 
жоқ! Елдегі бірқатар жетекші арна мемлекеттік тапсырыс арқылы бюджеттен тікелей 
қаржыландырылып отыр. Ендеше «рейтинг» не үшін керек? Керек болса рейтингтің 
жарқын үлгісін марқұм Бейсен Құранбек көрсетіп кетті. Оның «Айтуға оңай», «Қарекет» 
атты бағдарламалары министрліктер атқара алмаған қаншама әлеуметтік мәселені шешіп 
берді. Қазір қайда сондай хабарлар? 

 «Еларна», «Тәлім ТВ» арналарын жасөспірімдер мен жастар арнасы етіп қайта 
құруды ұсынамын. «Бізде «Балапан» арнасынан басқа 10-18 жасқа дейінгі өскелең ұрпаққа 
арналған бірде-бір телеарна жоқ» – деген еді Президент. Сол сөзді айтқалы әлі ештеңе 
жасалған жоқ. Осы жастағы ұрпақ технологиялық, индустриялық, инновациялық саясаттан 
мүлдем хабарсыз. Кезінде қазақ жастарын техникалық білімге баулыған «Білім және еңбек» 
журналын жауып тастадыңыздар. Мұндай жағдайда біз қалай интеллектуал ұлт боламыз? 
«Балдырған», «Ұлан», «Ақжелкен», «Дружные ребята» сияқты мемлекеттік және басқа да 
жекеменшік балалар басылымдарына қаржылай және материалдық тұрғыда мемлекеттік 
қолдау көрсетуіңізді, жалпы ақпараттық саясатты түбірімен өзгертіп, Қазақстанның жаңа 
талаптарына сай бағытта құруды талап етемін! 

Мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев мырза! Кез келген қоғам мәдениетсіз 
алға баса алмайды! Мәдениет саласына да жаңару, тазару, құндылықтарға айрықша мән 
беретін уақыт жетті. Сенат ұсынымдарын сіз де мұқият қарап шығыңыз! Қазақтың «Ала 
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жіптен аттама», «Бүлінгеннен бүлдіргі алма» деген даналығын жастарға бала күннен бойға 
сіңірудің амалын жасаңыз! 

Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мырза! Надандық – білімсіздіктен 
шығады. Абай «Адамзат баласының қас дұшпаны – надандық» деген. Абай «бес нәрсеге 
асық бол, бес нәрседен қашық бол» деп тәрбие өзегін көрсетіп кеткен еді. Білім беру 
саласында содан артық бағыт бар ма? Қоғамда «Кітап культін» сіз басқарып отырған 
министрлік жасауы тиіс! 

Еңбек және халықты әлеуметтік қолдау министрі Серік Шапкенов мырза! Кең-
байтақ Қазақстанда жұмыссыз қазақ болмауы тиіс! Ешқандай нәтиже бермейтін 
бағдарламаларды тоқтатыңыз! Ұлттық бағдарламаларды жұртқа жақын, елге түсінікті етіп 
жасаңыз! 

Цифрландыру министрі Бағдат Мусин мырза! Жас ұрпақты технологиялық жағынан 
озып кеткен Жапония мен Корея қалай тәрбиелеп отыр? Шығыстағы осы екі елдің тәрбиелік 
тәжірибесін назарға алып көріңіз! Балаларға телефон ұстауға тыйым сала алмаймыз, ұстама 
десең де ұстайды.  

Қазақстанда қаншама ІТ маман бар. Неге солардың басын жинап, смартфонда 
балалар мен жасөспірімдерге арналған интеллектуалды ойындар мен мемлекеттік тілде 
білім беретін бағдарлама әзірлемейсіз? Интернет кеңістігін қазақша контентпен жедел 
толықтыру сіздің тікелей міндетіңіз емес пе? 

Үкімет басшысынан осы айтылғандарды және Сенат қабылдаған ұлттық 
құндылықтар туралы ұсынымдар мен әлеуметтік желідегі көптеген пайдалы ұсыныстарды 
тезірек негізге алып, нақты іс-қимыл жоспарын жасауды сұраймын. 

Ешкім бізге жаңа мемлекет құрып бермейді! Бізге іргесі берік қоғам керек! Жаңарған 
қазақ елі керек! Осыны күн сайын есте ұстау керек! 

Жазбаша жауап беруіңізді сұраймын.  
Құрметпен, депутаттар Жүсіп, Төреғалиев, Жұмағұлов, Әлназарова, Қапбарова, 

Нухұлы». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі.  
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Рақмет. 
Депутатский запрос адресуется Премьер-Министру Республики Казахстан. 

Сокращенный вариант.  
«Уважаемый Алихан Асханович! В ходе трагических событий в начале января, к 

сожалению, погибли и пострадали гражданское население и ряд сотрудников силовых 
структур. Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибших и желаем 
скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и травмы. 

Президент страны в своем выступлении 11 января текущего года на заседании 
Мажилиса отметил мужество бойцов спецподразделений Министерства внутренних дел в 
отражении террористической агрессии, а также достойный ответ военнослужащих 
Министерства обороны и Службы государственной охраны. Следует отметить отвагу и 
смелость пограничников, которые также с честью обороняли стратегические объекты. 
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 На встрече с родственниками погибших полицейских и военнослужащих Президент 
подчеркнул, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка.  

Со своей стороны, считаем необходимым сделать все, чтобы сохранить память о 
военнослужащих, сотрудниках силовых структур, которые погибли при исполнении своих 
обязанностей. Наш гражданский долг – оказание на системной основе помощи их родным 
и близким.  

В настоящее время в стране существуют различные общественные организации, 
которые проводят работу по оказанию помощи семьям погибших, деятельность которых 
предлагается объединить, поддержать и усилить в информационном плане, что позволило 
бы расширить круг лиц, искренне желающих помочь в их благих делах.  

Настала пора создать единый информационный портал с поименным списком всех 
военнослужащих и сотрудников силовых структур, героически погибших за годы 
независимости, что могло бы наглядно увековечить их имена и стать живым примером для 
молодежи.  

Наряду с этим хотим обратить внимание на диспропорции в вопросах социального 
обеспечения военнослужащих, сотрудников специальных государственных и 
правоохранительных органов, а также членов их семей. К примеру, сотрудникам органов 
внутренних дел, в отличие от военнослужащих и сотрудников спецгосорганов, в случае 
причинения им увечья, ранения и не реализовавшим свое право на жилище, не 
предусмотрены жилищные выплаты в виде единовременной денежной компенсации.  

В профильном нормативном акте о правоохранительной службе отсутствует норма, 
позволяющая акиматам предоставлять детям погибших сотрудников органов внутренних 
дел места в дошкольных учреждениях вне очереди.  

Также законодательно различается возможность выбора образовательного 
учреждения для детей погибших военнослужащих и сотрудников специальных 
государственных и правоохранительных органов.  

Уважаемый Алихан Асханович! В рамках исполнения поручения Президента 
Республики Казахстан о необходимости поддержки семей погибших стражей порядка и 
военнослужащих просим следующее. 

1. Систематизировать меры, принимаемые Правительством Республики Казахстан 
по данному вопросу, в том числе организационного, правового и иного характера.  

2. Выработать предложения, направленные на объединение усилий 
государственных органов и общественных организаций по оказанию всесторонней помощи 
семьям погибших либо получивших инвалидность. Эта работа, по нашему мнению, должна 
приобрести системный и постоянный характер, в том числе с привлечением потенциала 
Военно-патриотического центра Министерства обороны и молодежных организаций, таких 
как «Жас сарбаз». 

3. Создать единый информационный портал с поименным списком героически 
погибших за годы независимости.  

4. Рассмотреть необходимость унификации правовых актов, регулирующих вопросы 
социального обеспечения военнослужащих, сотрудников специальных государственных и 
правоохранительных органов, а также членов их семей в случае их гибели или получения 
ими увечья при исполнении служебного долга. 
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Просим дать письменный ответ в установленные законом сроки. 
Депутаты Кул-Мухаммед, Ершов, Кожамжаров, Мусабаев, Нуржигитова, 

Нурсипатов». Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі.  
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Рақмет. 
Менің сауалым Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Смайыловқа. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Мемлекет басшысы өзінің жуырдағы Жолдауында 

елімізде орын алған қайғылы оқиғалардың қоғамдағы күрделі әлеуметтік-экономикалық 
мәселелер салдарынан туындағанын атап өтті. Осы орайда ауыл тұрғындарының өте төмен 
әлеуметтік жағдайын айту керек. Ауылдағы отбасылардың кейбірлері «шықпа жаным, 
шықпа» деп күн көруде.  

Мәселе жалған статистиканың ауылдағы нақты жағдайды көрсетпеуінде. Біз, бір топ 
сенаторлар, Үкімет басшысына ресми органдар ұсынған бояма сандардың ауыл өмірінің 
шындығына сәйкес келмейтінін қанша айтып келдік. Статистика деректері бойынша 
ауылдағы жұмыссыздар саны 181 мың адам немесе 4,7 пайыз. Бірақ іс жүзінде 
жұмыссыздық халықтың бағын ашпас соры болды. Біз еліміздің барлық аудандарында ауыл 
тұрғындары арасында арнайы әлеуметтік сауалнама жүргіздік. Олардың басым көпшілігі 
жұмыстың жоқтығын «басты мәселе» деп атады. Осы сауалнамада көрсеткендей, ауыл 
тұрғындарының нақты табысы айына 35 мың теңгені құрайды. Мұндай ақшаға қалай өмір 
сүруге болады? 

Жылдан-жылға ауыл халқының қалаларға көшуі ұлғаюда. Біз жүргізген әлеуметтік 
сауалнама нәтижелері көрсеткендей, еңбекке қабілетті халықтың 41 пайызы ауылдардан 
қалаға көшуді қалайды. Әрине урбанизацияның әлемдік үрдіс екені түсінікті, бірақ оны 
басқару керек қой. Ауылдардан бір сәтте халықтың жаппай көші-қоны басталса біздің 
қалаларымызда не болмақ? Егер ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін ешкім қалмаса, 
онда елдің азық-түлік қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етеміз? Шекаралас аудандар қалай 
қорғалмақ? 

Ауылдық аймақтардың ахуалын реттеу – экономикалық қана емес, ел үшін саяси, 
стратегиялық маңызды, мемлекетіміздің қауіпсіздігіне қатысты күрделі мәселе. 

Осыдан бір жыл бұрын Сенатта ауылдық аймақтарды дамыту бойынша 
парламенттік тыңдау өткізіліп, оның қорытындысына сәйкес Үкіметке нақты ұсыныстар 
берілді. Өкінішке қарай, бұл ұсыныстардың негізгі тармақтарының ешқайсысы орындалған 
жоқ. 

Ықпалды Парламентті Үкімет осылай тыңдау керек пе? Үкімет неге Сенатқа құлақ 
аспайды?  

Во-первых, Программе развития сельских территорий, то есть проекту «Ауыл – ел 
бесігі» не придан статус отдельного национального проекта. О каком приоритетном 
развитии села может идти речь, если у нас нет даже самостоятельного программного 
документа по этому стратегически важному вопросу? 
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Во-вторых, вопросы развития сельских территорий предлагалось передать из 
ведения Министерства национальной экономики в Министерство сельского хозяйства, ибо 
в основе развития любого села лежит сельскохозяйственное производство. Непонимание 
сути происходящего в селе привело к тому, что Министерство национальной экономики 
при определении потенциала развития СНП на первое место поставило не экономику, не 
обеспечение занятости населения, а демографию. 

В-третьих, сенаторы не раз обращали внимание Правительства на недоступность 
высшего образования для сельской молодежи. Ведь большинство молодых людей, 
вышедших недавно на мирные митинги, – это выходцы из села, те, кто не может получить 
достойного образования и работы. Нами предлагалось изменить механизм предоставления 
государственных образовательных грантов и стипендий, выделять их не только на 
основании результатов ЕНТ, но и в качестве социальной поддержки тем, кто не может 
учиться без государственной поддержки. Но, к сожалению, на эти депутатские запросы 
пришли в буквальном смысле отписки. 

Так, в рекомендациях двух парламентских слушаний и депутатском запросе 
Министерству образования и науки предлагалось увеличить сельскую квоту для 
поступающих на аграрные специальности с 30 до 50 процентов.  

Обоснования очевидны, но на эти депутатские запросы поступил ответ с 
аргументами, что за последние три года количество неосвоенных образовательных грантов 
на аграрные специальности составило 3778 единиц. Но это, как показал анализ, не 
соответствует действительности.  

Просим Вас разобраться и наказать исполнителей, представляющих в Сенат 
Парламента Республики Казахстан такие ответы. 

И в заключение. В развитие казахстанского села весомый вклад могли бы внести 
крупные сельскохозяйственные компании. Есть большие компании, ставшие крупными 
землепользователями (латифундистами), благодаря решениям акимов, которые, как 
говорят сельчане, приходят только посеять и убрать урожай, не заезжая при этом в село. 

Үкімет және жергілікті атқарушы органдар ірі ауыл шаруашылығы компанияларын 
ауылдық аймақтарды дамытуға тарта отырып, ауылдық инфрақұрылымды салу, жөндеу, 
жалдамалы жұмысшылардың жалақысын арттыру, жер үлесі иелеріне лайықты ақы төлеуді 
қамтамасыз ету, ауылда кооперацияны дамыту үшін қызмет көрсететін кәсіпорындар 
(якорлік өндірістер) құру, ауылдық елдімекендердің жайылымдарын олардың 
тұрғындарына қайтару жөнінде тиісті шаралар қабылдауды қажет деп санаймыз. 

Құрметпен, сенатор Күрішбаев». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі.  
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан.  
«Уважаемый Алихан Асханович! В настоящее время рассматривается вопрос о 

создании государственного оператора для утилизационного сбора, пересмотра 
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коэффициентов утилизационного платежа и возможности приобретения транспортных 
средств и сельхозтехники за ваучеры за счет утилизационного сбора.    

С момента действия утилизационного сбора ставка на легковые автомобили 
варьируется от 400 тысяч до 3,5 миллиона тенге, а на грузовой транспорт и сельхозтехнику 
доходит до 14 миллионов тенге.   

Вопрос о том, что утилизационный сбор в стране завышен, поднимается постоянно 
при посещении депутатами регионов, в обращениях сельхозформирований и 
автомобильного сообщества.  

Введение в 2019 году утильсбора на сельхозтехнику привело к значительному 
повышению стоимости техники из стран как ЕАЭС, так и других стран, а также росту цен 
на технику местных сборочных заводов.  

В своих обращениях представители сельхозформирований указывают, что 
утилизационный сбор для них, по сути, превратился в дополнительный налог. При ввозе 
техники фермеру приходится оплачивать первоначальный взнос и утильсбор в сумме, 
равной 25-30 процентам от стоимости техники. Так, в среднем ставки сбора по тракторам 
достигают до 11 миллионов тенге, а по комбайнам – до 22,5 миллиона тенге, что оказывает 
на фермеров дополнительную финансовую нагрузку.  

Одним из актуальных вопросов для аграриев также является размер суммы 
скидочного сертификата за утилизацию старой техники. К примеру, если средняя цена 
новых комбайнов составляет 75-80 миллионов тенге, то утильсбор составляет почти 
9 миллионов тенге, а размер суммы скидочного сертификата – лишь 2 миллиона тенге, или 
всего 2,5 процента от стоимости новой техники.       

Увеличение размера скидочного сертификата будет способствовать повышению 
активности и заинтересованности аграриев в покупке новой техники, а значит, поддержке 
отечественного сельхозмашиностроения. 

Кроме того, действующий механизм приобретения сельхозтехники в лизинг не 
предусматривает возможности использования скидочного сертификата в качестве 
первоначального взноса за отечественную технику.  

По данным Союза независимого автобизнеса Казахстана, из всей собранной 
оператором суммы на утилизацию автомобилей и на сертификаты было выделено лишь 
59,4 миллиарда тенге, то есть меньше 10 процентов от полученных от утильсбора средств. 
При этом оператором применялось квотирование при сдаче сельхозтехники на утилизацию. 
Такое ограничение лишает возможности фермеров для подачи заявки на приобретение 
новой техники. Очевидно, что в сложившихся условиях, когда износ сельхозтехники 
составляет до 80 процентов, действующие нормы утильсбора наносят серьезный ущерб 
отечественным фермерам и сельскому хозяйству в целом. Как следствие, растут цены на 
продукты питания, товары и услуги, технологически связанные с их производством. 
 Таким образом, сложилась ситуация, при которой граждане и бизнес испытывают 
сложности в доступе к современным автомобилям и высокопроизводительной 
сельхозтехнике, а изношенный автопарк представляет экологическую угрозу, негативно 
влияет на экономику страны и благополучие граждан.      
 Уважаемый Алихан Асханович! На основании вышеизложенного просим 
рассмотреть следующие вопросы.   
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1. Снижение ставок утилизационного сбора на сельхозтехнику и другие виды 
транспорта по аналогии с мировой практикой.  

2. Отмена утилизационного сбора на экологичную импортную сельхозтехнику с 
учетом такого критерия, как отсутствие его аналогов в отечественном 
сельхозмашиностроении.       

3. Введение временного моратория на таможенные пошлины для грузового 
транспорта и сельхозтехники, не имеющих казахстанских аналогов, как меры по созданию 
благоприятных условий и альтернативного выбора по приобретению продукции 
зарубежного машиностроения и обновления грузового и машинно-тракторного парка 
современной и высокопроизводительной техникой.     

4. Увеличение размера скидочных сертификатов за сдачу сельхозтехники на 
утилизацию, возможность использования скидочного сертификата в качестве оплаты 
первоначального взноса при приобретении отечественной сельхозтехники. 

5. Пересмотр целесообразности системы квотирования для 
сельхозтоваропроизводителей при сдаче сельхозтехники на утилизацию в целях 
обеспечения права каждого сельхозтоваропроизводителя на приобретение новой 
сельхозтехники. 

С уважением, депутаты Джумагазиев, Булавкина, Дюсембинов, Куришбаев, Мусин, 
Нуралиев, Трумов». Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі.  
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Смайыловқа 

жолданады.  
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері әлеуметтік 

мемлекет ретінде дамуда. Азаматтардың мүмкіндіктерін теңестіру және адам ресурсын 
дамыту қауіпсіз қоғам құру тұрғысынан алғанда өте өзекті.  

Бюджеттің жартысынан астам бөлігі әлеуметтік салаға бөлініп, халықтың тұрмысын 
жақсартуға жұмсалуда. Соған қарамастан оны тиімді пайдалануда кемшін тұстары бар. 
Статистикалық мәлімет бойынша 2020 жылы жұмыссыздық деңгейі небары 4,9 пайыз 
болды. Ресми статистика бүгінгі күні де сол қалпында сақталды деген дерек беріп отыр, 
яғни ол 450 мың 751 жұмыссыз адам. Алайда осы сандарға жасырын жұмыссыздықты 
қосып есептеу әдістемесін өзгертсек, жалпы жағдай өзгеретіні анық.  

Барлық дамыған елдерде эпидемиологиялық ахуалға байланысты еңбек 
нарығындағы жағдай күрт құбылып, жұмыссыздық көрсеткіші 10 пайыздан кем болған жоқ. 
Ал Қазақстандағы өзгеріс әрі кетсе 2 пайыз. Бұл цифрларға әлеуметтің де, сарапшылардың 
сенімі аз.  

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік органдардың құрғақ цифрлар 
ойынын доғарып, елдің тұрмысын жақсартуына қатысты нақты тапсырма берді. Осыған 
байланысты еліміздің азаматтары тарапынан Үкімет қазіргі жағдайды ескере отырып, 
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халықты жұмыспен қамту бойынша қандай кешенді шаралар қабылдап жатыр деген 
сауалдар қойылып отыр.  

Жаңа ғана сенатор Күрішбаев ауылдық аймақтардағы әлеуметтік ахуал мен 
жұмыссыздық жайында орынды атап өтті, сондықтан мен мұны қайталамаймын. Әйтсе де 
елімізде жұмыссыздық деңгейін төмендету шығындарының едәуір бөлігі уақытша жұмыс 
орындарын ашуға жұмсалады екен. Осының салдарынан адамдарды орташа алғанда небәрі 
1–3 айға ғана жұмысқа орналастыру үрдісі белең алып барады. Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі мен әкімдіктер көп жағдайда жүздеген миллиард құйылып 
жатқан еңбек бағдарламалары аясында тиімділігі аз жобаларға басымдық береді. 
Сондықтан әлеуметтік саланың әлсіздігін өтейтін негізгі басымдықтар сәтсіздікке 
ұшырады. Айталық, Есеп комитетінің дерегінше дағдарысқа қарсы жобалардың бар-жоғы 
14 пайызы ғана ұзақ мерзімді экономикалық активтерді және объектілерді құруға 
бағытталған. 

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредит беру тетігі арқылы 
кәсіпкерлерге қаржылай қолдау көрсетіліп келеді. Оның мақсаты бойынша шағын және 
орта бизнесті дамыту арқылы 2025 жылға қарай жалпы ішкі өнімдегі үлесін 35 пайызға 
көтеріп, жұмыспен қамтылғандар санын 4 миллион адамға ұлғайту көзделген. Бірақ 
микрокредиттерді бөлумен бірнеше мемлекеттік органдардың қосарланған қаржы 
институттарының айналысуы осы жұмыста бірізділіктің жоқ екенін көрсетті. Осының 
салдарынан берілетін бюджеттік кредиттер құны 0,01 пайыздан 6 пайызға дейін өскен.  

«Бастау Бизнес» жобасы нәтижелі көрсеткіштерге жетті ме? Мәселен, соңғы үш жыл 
ішінде олардың орта есеппен тек 24,4 пайызы ғана өз бизнесін ашқан.  

 Жыл сайын жоғары оқу орындарын бітірген жастардың жаңа өндірістердің 
болмауына байланысты жұмысқа орналасу проблемалары сақталуда, мәселен  
2018 – 2020 жылдары оның деңгейі 76 пайыздан 68 пайызға дейін төмендеген.  

Жоғарыда айтылған мәселелерге байланысты мынадай шараларды қолға алу қажет.  
1. «Еңбек» және «Жұмыспен қамтудың жол картасы» бағдарламасына бөлінген 

қыруар қаражаттың дұрыс жұмсалуын қатаң қадағалау және қаржының сапалы игерілуін 
зерделеу жұмыстарын жүргізу қажет. Аталған екі бағдарламаның түпкі мақсаты халықты 
тұрақты жұмыспен қамту болуы тиіс.  

2. Мегаполистерде халық санының өсуі жыл сайын еңбек нарығына қысымды 
күшейтті. Қазақстанда соңғы жылдары көп жылдардан бері алғаш рет аймақтық теңсіздікті 
арттыра бастаған процесс байқалды Пандемия бұл процестерді тереңдетіп, жеделдетті. 
Аймақтық теңгерімсіздікті анықтау үшін ішкі көші-қон процестеріне ауқымды реттеулер 
керек. 

3. Өзін-өзі өнімді жұмыспен немесе өнімсіз жұмыспен қамтитын топ деп түсініксіз 
ұғыммен бөліп қарайтын адамдардың күнкөріс деңгейіне әлеуметтік зерттеу жүргізу керек. 
Оның ішінде өмір сүрудің ең аз мөлшеріне қол жеткізе алмай отырған индивидтерге жағдай 
жасап, түзеу үшін кешенді жұмыс атқарылуы тиіс. 

4. Мемлекеттік гранттар алуға арналған өтініштерді қарау процесін 
бюрократияландырмау мақсатында «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
микрокредит беру шараларын біріздендіру.  
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5. Еңбек нарығында ерекше назарға алатын топ жастар болуы тиіс. Жастар 
Қазақстанның жұмысқа қабілетті халқының шамамен 35 пайызын құрайды. Олардың басым 
көпшілігі жұмыссыз. Өзгелерден бұрын бірінші жастар дискриминацияға ұшырайды, 
экономика қалыпты кезде жастар соңынан жұмысқа қабылданса, дағдарыс кезінде бірінші 
болып қысқартуға түседі.  

Жұмыссыздықпен күресте жастар бағыты трендке айналуы керек. Икемді еңбек 
нарығын дамыту үшін алдымен қоғам дамуының ең басты авангарды – жастарды тұрақты 
жұмыспен қамту мәселесін шешуді қамтамасыз ететін кешенді тәсіл қабылдануы тиіс. 

Жоғарыда айтылған мәселелерді ескере отырып, сізден депутаттық сауалымызға 
заңнамада көрсетілген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз.  

Құрметпен, Қапбарова, Әлназарова, Жұмағұлов, Жүсіп, Нухұлы, Төреғалиев». 
Рақмет. 

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

Алихану Асхановичу Смаилову. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! 11 января текущего года Глава государства Касым-

Жомарт Кемелевич Токаев в своем выступлении поручил реализовать комплекс системных 
мер по противодействию религиозному экстремизму, не допустить его сращивания с 
криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы, где наиболее 
подверженная деструктивному влиянию молодежь, легче формируются радикальные 
взгляды и убеждения.  

Отдельные группы молодежной среды в силу своих социальных характеристик и 
остроты восприятия окружающей обстановки являются той частью общества, в которой 
наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 
потенциала. 

Следствием террористических актов являются смерть мирных граждан, 
дестабилизация обстановки и экономический ущерб. Это, к сожалению, не обошло 
стороной и нашу страну. В связи с январскими трагическими событиями, повлекшими 
многочисленные жертвы и разрушения в республике, не только казахстанцы, но и мировое 
сообщество стали свидетелями террористических актов на здания акиматов, полиции, 
аэропорта и других стратегических объектов. 

Нельзя забывать, что радикализация является одной из угроз национальной 
безопасности Казахстана, особенно в уголовно-исполнительной системе. К сведению, на 
1 января текущего года в целом по стране в уголовно-исполнительной системе содержатся 
более 500 лидеров и участников религиозных и террористических организаций. Из 
64 учреждений уголовно-исполнительной системы для отбывания лишения свободы лишь 
9 являются с покамерным содержанием, в которых содержатся 18,3 процента от общего 
числа осужденных по стране. 
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Действующие учреждения в основном все еще представляют собой здания и 
сооружения барачного типа 30-70-х годов постройки прошлого столетия. В таких условиях 
невозможно говорить о воспитательной работе, если в одном бараке содержатся около 
100 осужденных, где влияние тюремной субкультуры и нескольких авторитетов уголовной 
преступной среды сводит на нет весь ее процесс. 

В целях качественного исполнения поручения Главы государства, недопущения 
распространения деструктивных религиозных течений в исправительных учреждениях 
предлагается следующее. 

1. Провести реконструкцию действующих учреждений в целях обеспечения 
покамерного содержания в них прежде всего радикально настроенных осужденных лиц. 

2. Повысить эффективность охраны и уровень безопасности в исправительных 
учреждениях путем дооснащения оружием нелетального действия и специальными 
средствами, в том числе средствами радиосвязи, техническими средствами охраны, 
системами блокирования сотовой связи.  

На сегодняшний день оснащенность техническими средствами охраны составляет 
33 процента, а системами блокирования сотовой связи – 13,8 процента. Обеспеченность 
оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами 
радиосвязи, составляет 42 процента. 

3. Проработать вопрос усиления контроля за незаконным использованием 
осужденными мобильных телефонов путем оснащения досмотровым оборудованием. В 
настоящее время оснащенность персональным досмотровым оборудованием составляет 
всего 17 процентов, оборудованием для досмотра груза (багажа, ручной клади) – 
29 процентов. 

4. Предоставить руководству администрации учреждений уголовно-исполнительной 
системы, специальных учреждений полномочия по блокированию средств связи, незаконно 
используемых на территории соответствующих учреждений.  

Прошу дать письменный ответ в установленный законом срок. 
Полный текст депутатского запроса прилагается. 
С уважением, Лукин». 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

 



МАЗМҰНЫ  2022 жылғы 20 қаңтар 

Стенографиялық есеп 19 

МАЗМҰНЫ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 

СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 
2022 жылғы 20 қаңтар 

 
Күн тәртібі бойынша 
О повестке дня  .................................................................................................................. 1 
 
Сенат депутаты М. Бақтиярұлын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы лауазымынан босату 
туралы 

Об освобождении депутата Сената Бактиярулы М. от должности председателя 
Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики 
Казахстан 

Сенат депутаты М. Бақтиярұлын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 
тұрақты комитетінің құрамына сайлау туралы 

Об избрании депутата Сената Бактиярулы М. в состав постоянного комитета Сената 
Парламента Республики Казахстан .............................................................................................1 

 
Сенат депутаты Б.Ө. Исабаевты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 

тұрақты комитетінің құрамына сайлау туралы 
Об избрании депутата Сената Исабаева Б.О. в состав постоянного комитета Сената 

Парламента Республики Казахстан .............................................................................................2 
 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму және 

ғылым комитетінің төрағасын сайлау туралы 
Об избрании председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке 

Сената Парламента Республики Казахстан ................................................................................2. 
Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н.  ............................................................................................................. 2 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Заттар мен 

материалдардың құрамы мен қасиеттерінің стандартты үлгілерін жасау және қолдану 
жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде 

О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о 
сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан 



МАЗМҰНЫ  2022 жылғы 20 қаңтар 

20 Стенографиялық есеп 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Сауда және 
интеграция министрі Б.Т. СҰЛТАНОВТЫҢ баяндамасы   

Доклад Заместителя Премьер-Министра – Министра торговли и интеграции 
Республики Казахстан СУЛТАНОВА Б.Т.  ................................................................................ 3 

Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М.  .................................................................................................... 4 
 
Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік  комитетінің 

мүшесі Б.Н. ҚАНИЕВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству КАНИЕВА Б.Н.  ................................................................. 5 
Сөз сөйлеген: 
Выступила: 
РЫСБЕКОВА Л.Т.  ........................................................................................................... 6 
 
Депутат Л.Ж. СҮЛЕЙМЕННІҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі Ә.А. Смайыловқа депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата СУЛЕЙМЕН Л.Ж. к Премьер-Министру Республики 

Казахстан Смаилову А.А.  ............................................................................................................ 7 
 
Депутат Н.Б. ЖҮСІПТІҢ Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 

Ә.А. Смайыловқа депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ЖУСИПА Н.Б. к Премьер-Министру Республики 

Казахстан Смаилову А.А.  ............................................................................................................ 8 
 
Депутат Н.Н. НҰРСИПАТОВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

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

Республики Казахстан Смаилову А.А.  .................................................................................... 10 
 
Депутат А.Қ. КҮРІШБАЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі Ә.А. Смайыловқа депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата КУРИШБАЕВА А.К. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Смаилову А.А.  .................................................................................... 12 
 
Депутат М.С. ЖҰМАҒАЗИЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі Ә.А. Смайыловқа депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата ДЖУМАГАЗИЕВА М.С. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Смаилову А.А.  .................................................................................... 13 
 
Депутат А.Ж. ҚАПБАРОВАНЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі Ә.А. Смайыловқа депутаттық сауалы  



МАЗМҰНЫ  2022 жылғы 20 қаңтар 

Стенографиялық есеп 21 

Депутатский запрос депутата КАПБАРОВОЙ А.Ж. к Премьер-Министру 
Республики Казахстан Смаилову А.А.  ..................................................................................... 15 

 
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.  .......................................................................................................... 17 
 
 
 
 
ШЖҚ-дағы "Материалдық-техникалық  
қамтамасыз ету басқармасының  
инженерлік орталығы" РМК директоры                              A. Құсайынов 
  
Стенографиялау қызметінің  
жетекші редакторы                                                                           И. Шыныбаева 
 


