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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 10 желтоқсан 

 
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, алдымен күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 
сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының жобасы жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің төрағасы Жайылғанова Анар Нұралықызына беріледі. 

 
ЖАЙЫЛҒАНОВА А.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздердің назарларыңызға «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заң жобасы ұсынылады. 

Заң жобасы Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі жауапты 
хатшылар институтын тарату туралы тапсырмасын іске асыру мақсатында әзірленді. 
Қазіргі уақытта жауапты хатшыларды Президент тағайындайды және олар тиісінше 
жоғары статусқа ие. 

Осы түзетулер қабылданғаннан кейін олардың міндеттері аппарат басшыларына 
жүктеледі. Аппарат басшыларын министрлер тағайындайды және оларға есепті болады. 

Осыған байланысты «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңнан жауапты хатшылардың мәртебесі мен өкілеттіктерін реттейтін 
нормаларды алып тастау және оларды «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңда аппарат 
басшыларына бекіту ұсынылады. 
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Конституциялық заң жобасы бойынша баяндама аяқталды. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Анар Нұралықызы, рақмет сізге. 
Слово для содоклада предоставляется председателю Комитета по 

конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам 
Волкову Владимиру Васильевичу. 

 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Рассматриваемый сегодня 

законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в сфере 
государственной службы и государственного управления, а также в реализацию Послания 
Главы государства, озвученного 1 сентября 2020 года. 

Поправки вносятся в Конституционный закон «О Правительстве Республики 
Казахстан» и направлены на упразднение института ответственных секретарей и 
возложение их обязанностей на руководителей аппаратов. 

Уважаемые депутаты! Все комитеты и Аппарат Сената представили свои 
положительные заключения. Законопроект прошел необходимые стадии обсуждения. 

С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам в соответствии со статьей 61 Конституции 
Республики Казахстан рекомендует принять Конституционный закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О 
Правительстве Республики Казахстан». Прошу поддержать. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо, Владимир Васильевич. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Талқылауға қатысатын депутаттар жоқ. Онда заң жобасы бойынша 

шешім қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының 

Конституциялық заңына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Конституциялық заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгінгі қабылданған заң Мемлекет басшысының биылғы 

Жолдауын іске асыруға арналған. Заң мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару 
саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіреді. 
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Енгізілген түзетулер жауапты хатшылар институтын қысқартып, олардың 
міндеттерін аппарат басшыларына жүктейді. Бұл министрліктердің жұмысын 
оңтайландырып, министрлердің жауапкершілігін арттырады. 

Мемлекет басшысы айтқандай, негізгі жауапкершілік бір адамға, яғни Президент 
тағайындайтын министрге жүктелуі тиіс. Қабылданған заң осы мақсатқа жұмыс істейтін 
болады.  

Құрметті сенаторлар! Екінші мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-
қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауының жекелеген ережелерін іске асыру 
мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын бірінші оқылымда қарау жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің төрағасы Жайылғанова Анар Нұралықызына беріледі. 

 
ЖАЙЫЛҒАНОВА А.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздердің назарларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-
қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауының жекелеген ережелерін іске асыру 
мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы ұсынылады. 

Заң жобасы 12 заңнамалық актіге өзгерістер енгізуді қарастырады (4 кодекс және 
8 заң).  

Заң жобасында келесілер ұсынылады: 
Жалпыұлттық жоспардың 9-тармағымен Мемлекет басшысының жауапты 

хатшылар институтын тарату жөніндегі тапсырмасы қарастырылған. 
Жолдауда Мемлекет басшысы министрліктер аппараттарының басшыларына 

міндеттерін жүктей отырып, жауапты хатшылар институтын жоюға нақты тапсырма берді. 
Осы тапсырманы іске асыру мақсатында аппарат басшысы мен министр 

арасындағы лауазымдық өкілеттіктер мен жауапкершіліктің аражігін ажырату бойынша 
тиісті заңнамалық түзетулер енгізіледі. 

Сонымен қатар аппарат басшысының мәртебесі мен өкілеттіктерін реттейтін 
нормаларды қайта қарау, сондай-ақ оның тікелей мемлекеттік орган басшысына бағынуын 
белгілеу ұсынылады. 

Жалпыұлттық жоспардың 49-тармағы бойынша сұйытылған мұнай газы сауда-
саттығының көлемін кезең-кезеңімен ұлғайту қарастырылған. 

COVID-19 пандемиясының салдарларына байланысты ішкі нарықта қалыптасқан 
жағдайды ескере отырып, қолданыстағы заңнамада 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін 
көзделген сұйытылған мұнай газын өткізуді электрондық сауда алаңдарына толық 
ауыстыру орынсыз және сұйытылған газ бағасының күрт өсуіне алып келеді. 

Заң жобасында 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін және газ желісі ұйымдарының 
аккредиттеу куәлігін көрсетілген кезеңіне дейін сақтай отырып, электрондық сауда 
алаңдарына кезең-кезеңімен көшуге тиісті түзетулер көзделген. Бұл ретте электрондық 
сауда алаңдары арқылы өткізілетін сұйытылған мұнай газ үлесінің мөлшері Энергетика 
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министрлігімен және монополияға қарсы органмен, сондай-ақ бұл мәселе Бәсекелестікті 
қорғау және дамыту агенттігімен келісілетін болады. 

Жалпыұлттық жоспардың 64-тармағы бойынша кәмелетке толмағандарға қатысты 
сексуалдық сипаттағы қылмыстар үшін жазаны қатаңдату қарастырылған. Осы тармақ 
бойынша Қылмыстық кодекске және Қылмыстық-процестік кодекске және «Бас 
бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау туралы» 
Заңға заңнамалық түзетулер кешені әзірленді. 

Түзетулер мынадай тапсырмаларды іске асыруға бағытталған: 
1) кәмелетке толмағандарға қатысты сексуалдық сипаттағы қылмыстар үшін 

жазаны қатаңдату;  
2) педофилдерді қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары 

мекемелерінде ұстауды белгілеу; 
3) оларды мерзімінен бұрын босатуға тыйым салу.  
Әзірленген түзетулер келесі ережелерден тұрады. 
Қылмыстық кодексте:  
кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық қылмыстарды жасау үшін санкциялар 

күшейтілді; 
кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстарға 

жататын қылмыстардың шеңбері кеңейтілді;  
кәмелетке толмаған жаста қылмыс жасаған адамдарды қоспағанда, кәмелетке 

толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар үшін бас бостандығынан 
айыруға сотталған адамдарға қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде 
бас бостандығынан айыруды өтеуді тағайындауға тікелей тыйым салу және 
қылмыстардың субъектілерін бас бостандығынан айыруды қауіпсіздігі барынша жоғары 
мекемелерде өтеуді тағайындау туралы талап енгізіледі; 

 кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар туралы 
істер бойынша қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазаға қарағанда неғұрлым 
жеңiл жаза тағайындауға, жазаның өтелмеген бөлiгiн қысқартуға тікелей тыйым салу 
көзделген.  

«Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкiмшiлiк 
қадағалау туралы» Заңда кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жазаны өтеген адамдарға әкімшілік қадағалаудың 
мерзімі соттылықты өтеу мерзіміне дейін арттырылады. 

Келесі мәселе. Жалпыұлттық жоспардың 122-тармағы бойынша сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарына жол берген адамдарға қатысты квазимемлекеттік секторда 
жұмыс істеуіне өмір бойы тыйым салуды енгізу және қос азаматтығы бар мемлекеттік 
қызметшілерді немесе квазимемлекеттік ұйымдардың басшыларын жұмыстан шығару 
қарастырылған. 

Мемлекет басшысы Жолдауда квазимемлекеттік секторда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес бойынша қатаң шаралар қабылдаудың қажеттігі туралы айтты. 

Осыған орай Еңбек кодексіне және «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңға түзетулер 
енгізу арқылы келесі ұсынылады: 
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1) квазимемлекеттік секторда сыбайлас жемқорлық үшін сотталған адамдардың 
жұмыс істеуіне өмір бойы тыйым салуды бекіту; 

2) мемлекеттік қызметшілердің және квазимемлекеттік мекемелердің 
басшыларында қос азаматтық анықталған жағдайда оларды жұмыстан босату. 

Аталған ұсыныстарды заңды түрде бекіту сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
төмендетеді және квазимемлекеттік секторда қамтамасыз етіледі. 

Жалпы, заң жобасында 4 кодекс пен 8 заңға түзетулер енгізілуде. 
Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға, 

сондай-ақ бюджеттен шығындарға әкеп соқпайды. 
Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Лұқпанов Сағындық Есенғалиұлына беріледі.  
 
ЛҰҚПАНОВ С.Е. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мой вопрос 

адресован представителю Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы. 

В соответствии с Посланием Главы государства путем внесения поправок в 
Трудовой кодекс и Закон «О государственной службе Республики Казахстан» 
предлагается увольнение государственных служащих и руководителей 
квазигосударственных учреждений в случае выявления двойного гражданства. 

5 ноября текущего года Парламент принял Закон Республики Казахстан «О 
ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции», который 
направлен в том числе на предотвращение фактов двойного гражданства. 

В этой связи вопрос. С какими еще странами будут подписаны подобные 
соглашения, которые позволят выявлять факты двойного гражданства, а также каков 
механизм выявления двойного гражданства и правовая база в Казахстане по пресечению 
фактов двойного гражданства? Спасибо.  

 
ЖАЙЫЛҒАНОВА А.Н. Большое спасибо за вопрос. 
Давайте начнем со второй части вопроса. Да, действительно, это было поручение 

Главы государства, это вытекает из Послания Главы государства. Уполномоченным 
органом по выявлению двойного гражданства является Министерство внутренних дел. Но 
сейчас мы начали работу касательно государственных служащих, конечно, будет 
вовлечено Агентство по делам государственной службы.  

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Министерством иностранных 
дел, так как это касается двойного гражданства, без этого министерства никак, поэтому 
уполномоченными органами в данной ситуации являются Министерство внутренних дел, 
Министерство иностранных дел, а также Агентство по делам государственной службы 
касательно государственных служащих, Комитет национальной безопасности.  
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Эту работу мы уже начали, но окончательный механизм нами будет разработан 
после того, как этот закон будет принят и подписан Главой государства.  

Касательно первой части вопроса. У агентства нет актуальной информации, какие 
соглашения по миграции заключаются. Уполномоченным органом в этом вопросе 
является Министерство внутренних дел. Я думаю, что у них будет более полная и 
достоверная информация.  

 
ТӨРАҒА. Тогда давайте послушаем представителей Министерства иностранных 

дел и Министерства внутренних дел. 
Пожалуйста, заместитель Министра иностранных дел Ашикбаев Ержан. 
 
АШЫҚБАЕВ Е.Н. Спасибо за Ваш вопрос.  
Дело в том, что Министерство иностранных дел, безусловно, будет подключено к 

работе по выявлению фактов двойного гражданства. В то же время большая зависимость 
идет от законодательства страны-контрагента. К сожалению, в ряде стран законодательно 
запрещено разглашение персональных данных, включая вопрос гражданства. Тем не 
менее эта работа проводится в русле заключенных двухсторонних соглашений. Даже в 
случае незаключения мы будем продолжать по линии наших консульских служб работать 
над выявлением фактов двойного гражданства.  

В отношении заключения двусторонних договоров я передам слово представителю 
Министерства внутренних дел. 

 
ТӨРАҒА. Пожалуйста, Алексей Дмитриевич. 
 
КАЛАЙЧИДИ А.Д. Сначала хотел бы привести несколько цифр. За 11 месяцев 

этого года мы установили 431 факт двойного гражданства, в том числе по двум в 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях в отношении государственных 
служащих.  

На сегодняшний день работа у нас проводится в соответствии с конвенциями 
между правоохранительными органами стран Содружества Независимых Государств 
(Минская, Кишиневская конвенции). Единственное, к сожалению, пока нет 
положительного ответа Российской Федерации, со всеми другими странами Содружества 
Независимых Государств у нас достаточно плотные взаимоотношения. Мы такую 
информацию проверяем. В данном случае один из двух государственных служащих это 
сотрудник органов внутренних дел в Павлодарской области.  

Работа ведется как гласным, так и в ходе оперативно-следственных мероприятий. 
Взаимопонимание с нашими коллегами есть. В принципе, во всем мире работа так и 
поставлена, на основании официальных запросов и на основании оперативной работы. 
Сложно у нас идет переговорный процесс с Российской Федерацией.  

 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Анар Нұралықызы. 
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Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 
құқық қорғау органдары комитетінің хатшысы Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына 
беріледі. 

 
САФИНОВ Қ.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Аталған заң 

жобасы Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыруға бағытталған. 

Заң жобасын әзірлеудің негізгі мақсаттары: 
мемлекеттік басқару саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру; 
кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық сипаттағы қылмыстар үшін жазаны 

күшейту; 
квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықпен күрес; 
сұйытылған мұнай газы нарығында бәсекелестікті дамыту. 
Заң жобасында 12 заңға, соның ішінде 4 кодекске түзетулер енгізілді. 
Заң жобасының тұжырымдамасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттерінен 

ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ. 
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Конституциялық заңнама, сот жүйесі 

және құқық қорғау органдары комитеті Сенат Регламентінің 58-тармағын басшылыққа ала 
отырып, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекет 
басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 
атты Қазақстан халқына Жолдауының жекелеген ережелерін іске асыру мәселесі бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Қанатбек Бейсенбекұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Проект закона 

направлен на реализацию отдельных положений Послания Главы государства народу 
Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». 

В своем Послании народу Казахстана Президент определил направления 
политической трансформации, которые включают в себя ряд важнейших реформ в 
государственном управлении. В частности, Президентом предложено упразднить 
институт ответственных секретарей и возложить их обязанности на руководителей 
аппаратов. 

Также он обратил внимание на вопросы повышения ответственности 
государственных служащих и служащих квазигосударственного сектора к своей работе, 
что является приоритетным направлением развития кадровой политики государства, 
отметив о необходимости принятия мер к сотрудникам государственной службы и 
квазигосударственного сектора в случае наличия двойного гражданства. 
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Вместе с тем важным направлением в Послании Главы государства является 
внесение изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, 
направленных на ужесточение наказания за действия сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. 

Кроме того, в рамках экономических реформ Президентом обозначено увеличение 
объемов торгов сжиженным нефтяным газом.  

Предполагается, что принятие законопроекта поспособствует дальнейшему 
совершенствованию государственного управления и государственной службы, защиты 
прав граждан, в том числе несовершеннолетних. 

На основании изложенного предлагаю своим коллегам поддержать принятие 
данного законопроекта в первом чтении. 

Благодарю за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекет 

басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 
атты Қазақстан халқына Жолдауының жекелеген ережелерін іске асыру мәселесі бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
бірінші оқылымда мақұлдау туралы қаулының жобасы сіздерде бар. Сол қаулыны дауысқа 
қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заң жобасын 
екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Слово предоставляется Волкову Владимиру Васильевичу.  
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Вношу предложение – 

включить в повестку сегодняшнего заседания рассмотрение проекта Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы 
государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: 
время действий» во втором чтении. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер.  
Шешім қабылданды. Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады.  
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет, екінші оқылымға дейін 

боссыздар.  
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Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі үшінші және төртінші мәселе COVID-19 
пандемиясына қарсы күрес жөніндегі қарыздарға байланысты. Бас комитет екі заң 
жобасын бірге қарауды ұсынады. Қарсылық жоқ па? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі 

мақұлдаған «Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы 
келісімді (Жай операциялар) (COVID-19-ға қарсы күрес жөніндегі белсенді шаралар мен 
шығыстарды қолдау бағдарламасы) ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы мен «Қазақстан Республикасы мен Азия Инфрақұрылымдық 
Инвестициялар Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімді (COVID-19-ға қарсы күрес 
жөніндегі белсенді шаралар мен шығыстарды қолдау бағдарламасы) ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірге қараймыз. 

Екі заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Жамаубаев Ерұлан Кенжебекұлына беріледі. 

 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің қарауларыңызға екі 

заң жобасы ұсынылып отыр:  
1) «Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы 

келісімді (Жай операциялар) (COVID-19-ға қарсы күрес жөніндегі белсенді шаралар мен 
шығыстарды қолдау бағдарламасы) ратификациялау туралы»; 

2) «Қазақстан Республикасы мен Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі 
арасындағы Қарыз туралы келісімді (COVID-19-ға қарсы күрес жөніндегі белсенді 
шаралар мен шығыстарды қолдау бағдарламасы) ратификациялау туралы». 

Бұл келісімдерге Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 
13 тамыздағы №385 және №386 Жарлықтарына сәйкес қол қойылды.  

Азия Даму Банкінің қарызы бойынша сомасы 908 миллион 596 мың еуро. Ол өтеу 
мерзіміне байланысты екі бөлікке бөлінген. 454 миллион 298 мың еуро сомасындағы 
қарыздың бір бөлігі, яғни жартысы 3 жылдық жеңілдік кезеңді қоса алғанда 10 жыл 
мерзімге беріледі. Ал қалған 454 миллион 298 мың еуро сомасындағы екінші жартысы 
3 жылдық жеңілдік кезеңді қоса алғанда 5 жыл мерзімге беріледі. Сыйақы мөлшерлемесі 
Еурибор+0,50 пайыз.  

Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкінің қарызы бойынша сомасы 
661 миллион 800 мың еуро. Ол 3 жылдық жеңілдікті кезеңді қоса алғанда 10 жыл өтеу 
мерзіміне беріледі. Сыйақы мөлшерлемесі Еурибор+0,50 пайыз.  

Қарыздар COVID-19 пандемиясының салдарына қарсы күрес және экономиканы 
қалпына келтіру бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің шараларын қолдауға 
мүмкіндік береді. 

Келісімдерде белгіленген шарттарға сәйкес қарыздарға қызмет көрсету және оны 
өтеу республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады. Бұл қаражат 
Азия Даму Банкінің және Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкінің пандемияға 
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қарсы күрес жөніндегі арнайы бағдарламалары шеңберінде Қазақстан Республикасы үшін 
резервтелген. 

Сіздерден аталған заң жобаларын қолдауды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат 

Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі.  
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Ерұлан Кенжебекұлы, менің сұрағым өзіңізге. Қаралып отырған заң жобаларына 

сәйкес негізгі қарыздың сомасы теңгеге шаққанда 1 миллиард 570 мың еуро және іске 
асыру мерзімі бар болғаны 12 ай болып белгіленіп отыр.  

Негізгі мақсатарын жаңа өзіңіз айтып шықтыңыз, COVID-19 пандемиясының 
таралуына қарсы күрес болып табылады және экономикалық ынталандыру.  

Осыған байланысты менің бірінші сұрағым. Осы COVID-19 пандемиясымен күрес 
шеңберінде қарыздың қаражаттары қандай нақты мақсаттар мен бағдарламаларға 
бағытталады және осы қарыздың қанша көлемі осы мақсаттарға жұмсалатын болады?  

Екінші сұрақ. Азаматтардың осал санаттарындағы әлеуметтік қорғауға жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз етуге, қосымша жұмыс орындарын құруға қарыздың қандай бөлігі 
бағытталады? Экономикалық ынталандыру нақты секторды, шағын және орта бизнесті 
қолдауды көздейді, оған байланысты жасалған нақты іс-шаралар, жоспарлар бар ма? 
Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Ерұлан Кенжебекұлы, жауап беріңіз.  
 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Құрметті Ақмарал Шәріпбайқызы, сұрағыңызға рақмет. 
Жаңа дұрыс айтып өттіңіз, бұл келісімнің қосымшасында қарыздың бағытталатын 

мақсаттары айқындалған, әрине оның нақты сомалары сол мақсаттардың қасында тікелей 
көрсетілмеген. Бірақ Үкімет келіссөз барысында келесі бағыттарға басымдық беріп отыр, 
яғни бұл – осы қиын кезеңде жаңа сіз айтып өткен азаматтардың арнайы санаттарына 
қолдау көрсету, экономиканың тиісті шараларына қаражаттарды жұмсау. Атап айтатын 
болсақ: 

Бизнестің Жол картасы барысында бизнесті қолдау; 
Өңірлерді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлердің 

инфраструктураларын дамыту; 
«Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инфраструктуралық 

жоспарларды іске асыру; 
біздің экспорттық тауарлардың қазіргі қиын кезеңде шығуына қолдау көрсету; 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ қазір Отбасы банкі болып 

қайта құрылып жатыр, сонда халыққа жеңілдетілген несиелер беру, яғни тұрғын үй 
алуына көмектесу. 
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Осындай негізгі басымдықтар анықталған. Яғни қарыздың басым бөлігі,  
70-80 пайызы осы бағыттарға жұмсалатын болады.  

Екінші сұрағыңызға келсек, азаматтардың арнайы осал топтарына көмек бойынша. 
Бұл жұмыспен қамту және де осы қиын кезеңде олардың жағдайларын жасауға 
қаражаттың 10-15 пайызы бөлінетін болады.  

Үшінші сұрағыңызға келетін болсақ, әрине, Үкімет тарапынан Үкіметпен, Ұлттық 
Банкпен және Қаржы қадағалау агенттімен бірлескен біздің арнайы іс-қимыл жоспарымыз 
белгіленген. Яғни осы іс-қимыл жоспарында жаңа аталған шаралардың бәрі көзделген.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Басқа сұрақтар жоқ, Ерұлан Кенжебекұлы, орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің хатшысы 

Қылышбаев Нұрлан Наурызұлына беріледі. 
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Біз қарастырып отырған заң 

жобалары Қазақстан Республикасы үшін СOVID-19 пандемиясының теріс салдарын 
барынша азайтуға бағытталған шараларды қаржыландыруға жұмсалатын болады.  

Азия Даму Банкі мен Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі Қазақстанға 
жеңілдікті шарттармен қарыз бергенін атап өткен жөн. Бұл Қазақстанға деген сенімді 
білдіреді. 

Азия Даму Банкі тарапынан осындай сенімді қарым-қатынас көп жылғы тығыз 
ынтымақтастықтың жемісі болып табылады. Соның нәтижесінде бірқатар жобалар іске 
асырылды. 

Қазақстан Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкімен 2016 жылдан бастап 
ынтымақтасып келеді, алайда ынтымақтастықтың оң тәжірибесі де бар. 

Беделді халықаралық қаржы институттарымен жақсы серіктестік қатынастар 
әлемдік қоғамдастық алдында Қазақстанның имиджіне оң әсер етеді деп санаймын. 
Сондықтан Қазақстанға берілген қарыздар қазіргі жағдайда өте қажет және уақытылы. 

Құрметті әріптестер! Осы заң жобалары комитеттің барлық тиісті отырыстарында 
қаралды. Сенаттың тұрақты комитеттерінен бұл заң жобалары бойынша ескертулер мен 
ұсыныстар түскен жоқ. 

Баяндалғанды ескере келе, Қаржы және бюджет комитеті заңдарды Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Наурызұлы.  
Енді заң жобаларын талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі.  
 
ОРЫНБЕКОВ Б.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Дүниежүзілік СOVID-19 пандемиясы әлемдік экономикаға елеулі ықпал етіп, жаһандық 
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дағдарысқа әкелді. Сондықтан Үкімет экономиканы қалпына келтіруге бағытталған, 
дағдарысқа қарсы шаралар қабылдады. 

Өздеріңізге белгілі, бұл отандық бизнесті және халықты әлеуметтік қолдау 
шаралары ағымдағы жылғы республикалық бюджетті талқылау кезінде қаралған болатын. 
Пандемияға қарсы күрес және оның алдын алу бағытында көп жұмыстар атқарылды. Одан 
бөлек денсаулық сақтау жүйесіне қолдау көрсетіліп, дәрігерлердің жалақысы ұлғайтылды. 

Бұл жұмыстар 2021 жылы да іске асырылады. Мемлекеттік бюджетке түсетін 
қаржының төмендеуіне байланысты қосымша шығындарды талап етеді. Қаралып отырған 
сомаларды қосымша түсім көзі ретінде пайдалану дағдарысқа қарсы шараларды 
қаржыландыруға мүмкіндік береді. 

Аталған қарыздар болашақта бюджетке жүктемені арттыратыны анық. Сондықтан 
қаржыландыру көздерін барынша тиімді пайдаланып, бөлінген әрбір теңге экономиканы 
қалпына келтіру және одан әрі дамыту үшін жұмыс істеуі қажет. 

Жоғарыда айтылғанды ескере келе, қаралып отырған заң жобаларын қолдауға 
шақырамын. 

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

жеке шешім қабылдайық.  
Алдымен «Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы Қарыз 

туралы келісімді (Жай операциялар) (COVID-19-ға қарсы күрес жөніндегі белсенді 
шаралар мен шығыстарды қолдау бағдарламасы) ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Енді «Қазақстан Республикасы мен Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі 

арасындағы Қарыз туралы келісімді (COVID-19-ға қарсы күрес жөніндегі белсенді 
шаралар мен шығыстарды қолдау бағдарламасы) ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бесінші мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Мәжілісі мақұлдаған «1999 жылғы 8 қазандағы Еркін сауда аймағын құру туралы 
келісімге қатысушы мемлекеттердің арасында тасымалданатын тауарларды кедендік 
ресімдеудің және кедендік бақылаудың тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Жамаубаев 
Ерұлан Кенжебекұлына беріледі.  

 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Сенат депутаттары! 

Сіздердің қарауларыңызға «1999 жылғы 8 қазандағы Еркін сауда аймағын құру туралы 
келісімге қатысушы мемлекеттердің арасында тасымалданатын тауарларды кедендік 
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ресімдеудің және кедендік бақылаудың тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы енгізіліп 
отыр.  

Хаттамаға 2019 жылғы 31 мамырда Ашхабад қаласында Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына қатысушы мемлекеттердің премьер-министрлері қол қойды.  

Заң жобасын әзірлеу қажеттігі 2011 жылғы 18 қазанда Санкт-Петербургте Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің жаңа Еркін сауда аймағы туралы 
шартқа қол қоюына байланысты туындап отыр.  

Оның күшіне енуіне байланысты бірқатар халықаралық шарттар, оның ішінде 
1994 жылғы 15 сәуірдегі Еркін сауда аймағын құру туралы келісім өз әрекетін тоқтатты. 
Сондықтан жоғарыда көрсетілген шартқа сәйкес келтіру мақсатында қатысушы 
мемлекеттердің арасында тасымалданатын тауарларды кедендік ресімдеудің және 
кедендік бақылаудың тәртібі туралы келісімнің кіріспесіне өзгеріс енгізілді. 

Екіншіден, жоғарыда көрсетілген шартқа сәйкес келтіру және бірыңғай «Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесін» белгілеу 
мақсатында келісімнің 2-бабы 2009 жылғы 20 қарашадағы атауы осындай ережеге 
сілтемемен толықтырылды.  

Үшіншіден, келісімнің 6-бабы жаңа редакцияда жазылды. Оның мәні қажет болған 
жағдайда Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекет өткізу пункттерінде 
бірлескен кедендік бақылауды жүзеге асыру үшін жағдай жасап береді делінген. 

Құрметті депутаттар, жалпы заң жобасын ратификациялау тауарларды кедендік 
ресімдеу және кедендік бақылау тәртібіне тұжырымдамалық өзгерістер енгізуді 
көздемейді.  

Хаттама Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер арасында 
ынтымақтастықты кеңейтуге, ықпалдасуға және өзара көмек көрсетуге бағытталған.  

Осы хаттаманы іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржы шығындарын қажет 
етпейді.  

Сіздерден хаттаманың ратификациясын қолдауды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі.  
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Ерұлан Кенжебекұлы, бір анықтайтын мәселе болып тұр. Бүгінгі қарауымыздағы 

хаттама Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделгеннен өзгеше ережелерді 
белгілейтін болғандықтан ратификациядан өтуі қажет деп Үкіметтің түсіндірме қағазын 
бердіңіздер. Дегенмен бұл ақпарат заң жобасының дәл қай бөлігіне тиісті екендігі нақты 
көрсетілмеген. Сонда хаттама нормаларын имплементациялау керек пе, жоқ па? Қандай 
ұлттық заңнамаға өзгерістер енгізу қажеттігі сол күйі түсініксіз болып тұр.  

Осыған орай сұрақ: хаттама ратификацияланғаннан кейін ұлттық заңнамаға қандай 
өзгерістерді енгізу күтілуде және заң жобасының қай бөлігі өзгеше ережелерді белгілейді? 
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Мұны сұрап отырған себебім, біздің комитет осы мәселеге байланысты ертең 
дөңгелек үстел өткізбекші және бұл мәселе Сыртқы істер министрлігінің басшылығымен 
талқыланады. Осыны анықтауымыз керек.  

 
ТӨРАҒА. Ерұлан Кенжебекұлы, жауап беріңіз.  
 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Дана Өмірбайқызы, сұрағыңызға рақмет.  
«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Заңда егер де 

осындай халықаралық шарттардың нормалары Қазақстан Республикасының заңдарының 
ережелерінде көрсетілмесе, сондай шарттарды ратификациялау көзделген. Дұрыс айтып 
отырсыз, қандай нормалар десек, бұл жерде, біріншіден, Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достатығына қатысушы мемлекеттердің арасындағы тауарлардың жүруі, яғни оның баж 
салығынсыз тасымалдануы біздің заңнамада көрсетілмеген. Сондықтан осы хаттамада 
көрсетіліп, ратификацияланып отыр.  

Және де 6-бабында көрсетілгені бойынша ТМД мемлекеттері өзара келісім 
бойынша, егер қажет болған жағдайда арнайы шартпен кедендік рәсімдерді бақылауды 
күшейтуге өзара ықпалдасуға жағдай жасайды. Бұл да біздің мемлекеттік заңдарда 
көрсетілмеген, сондықтан бұл норма да ратификацияға жатады.  

Бұл хаттаманы ратификациялаудан келетін салдар бойынша Қазақстан 
Республикасының қандай да бір заңына өзгеріс енгізу көзделмеген.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Басқа сұрақтар жоқ. Рақмет сізге, Ерұлан Кенжебекұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі 

Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер мен 

қатысушылар! Қаралып отырған «1999 жылғы 8 қазандағы Еркін сауда аймағын құру 
туралы келісімге қатысушы мемлекеттердің арасында тасымалданатын тауарларды 
кедендік ресімдеудің және кедендік бақылаудың тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу 
туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 
жобаcы Парламент Сенатына 2020 жылдың қараша айында енгізілді.  

Хаттама «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңының 11-бабы 4-тармағына сәйкес ратификациялауға жатады. 

Хаттамада 1999 жылғы 8 қазандағы Еркін сауда аймағын құру туралы келісімге 
қатысушы мемлекеттер арасында өткізілетін тауарларды кедендік ресімдеу және кедендік 
бақылау туралы келісімнің бірқатар баптары өзгертіліп, жаңа нұсқада енгізілген. Бұл 
келісім тек Еркін сауда аймағын құру туралы келісімге қатысушы мемлекеттер үшін ғана 
қолданылады.  

Хаттаманы ратификациялау Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы 
мемлекеттердің кеден органдары арасында тасымалданатын тауарларды кедендік ресімдеу 
және кедендік бақылау тәртібін оңайлатуға мүмкіндік береді. 

Заң жобасына Сенаттың барлық комитеттері өздерінің оң қорытындыларын берді.  
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Заң жобасы жұмыс тобының, комитет отырысы мен комитеттің кеңейтілген 
отырыстарында қарастырылды. 

Аталғанды ескере отырып заң жобасын Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес қабылдауды ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Нұрғалиев Жеңіс Мирасұлына 

беріледі.  
 
НҰРҒАЛИЕВ Ж.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сыртқы 

сауданың жетістігі көбінесе мемлекеттің кеден саясатына және оны жүзеге асырудағы 
кеден органдарының қызметіне байланысты. 

Кедендік бақылауды жүзеге асыру кезінде кейде тауарлар ағынын негізсіз 
шектейтін жағдайлар болады. Бұл сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды да, 
мемлекетті де қосымша шығындарға әкеп соғады. 

Жоғарыда айтылғандар кедендік шекара арқылы өткізілетін тауарларды кедендік 
бақылауды одан әрі жетілдіру қажеттілігін көрсетеді. 

Хаттаманы ратификациялау ТМД-ға қатысушы мемлекеттер арасындағы 
ынтымақтастық, жәрдемдесу және өзара көмек деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. 

Мен осы заң жобасын қолдаймын және құрметті әріптестер, сіздерден қолдауды 
сұраймын. Рақмет. 

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

қабылдайық. 
«1999 жылғы 8 қазандағы Еркін сауда аймағын құру туралы келісімге қатысушы 

мемлекеттердің арасында тасымалданатын тауарларды кедендік ресімдеудің және 
кедендік бақылаудың тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау жөніндегі Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті сенаторлар! Алтыншы мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда қарау жөнінде. Бұл заң жобасын Парламенттің бір топ депутаттары әзірледі. 

Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан Сенат депутаты Мамытбеков 
Еділ Құламқадырұлына беріледі. 

 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
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туралы» Заң жобасы бір топ Парламент Сенаты мен Мәжіліс депутаттарының 
ұсынысымен әзірленді.  

Заң жобасы төмендегіні көздейді: 
1. Стратегиялық міндеттерден туындайтын бюджетті қалыптастыру процесін 

өзгерту. Бюджет процесін лимиттен емес, стратегиялық жоспарлауды қалыптастырудан 
бастау ұсынылады.  

2. Мемлекеттік тапсырыс тетігін жетілдіру көзделеді. Нақтырақ айтқанда, 
мемлекеттік тапсырыс нысанында орындалатын қызметтер құнының баға белгілеу 
әдістемесін бекіту және қосалқы мердігерлік ұйымдарға берілетін қызметтердің бір 
бөлігін жалпы тапсырыс құнының елу пайызынан аспайтын мөлшерде белгілеу.  

3. Ерекше енгізіліп отырған норма ретінде бюджетаралық қатынастарды жетілдіру 
аясында белгіленген нормативке сай аудандық бюджеттерге өңірді әлеуметтік-
экономикалық дамыту мақсатында жер қойнауын пайдаланушылардың төлемінен арнайы 
қаржы бөлуді атап өтуге болады. 

4. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің лимиттерін айқындау жөніндегі 
тәсілдерді өзгерту, бюджеттік өтінімдерді жасауды оңайлату және оған жауапкершілікті 
арттыру көзделеді. 

Заң жобасы Бюджет кодексіндегі кейбір артық нормаларды алып тастауды көздеп 
отыр.  

Тұтастай алғанда түзету: 
бюджет заңнамасын жақсартуға және бюджеттік рәсімдерді оңайлатуға; 
стратегиялық және бюджеттік жоспарлаудың байланысын жақсартуға; 
салынған бюджеттік қаражаттан экономикалық қайтарымды арттыруға; 
тиімсіз пайдаланылатын бюджет қаражатын қысқартуға; 
нақты әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне және бюджетаралық қарым-

қатынастарды жетілдіруге жағдай жасайды. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын. 
Баяндама аяқталды. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Мәкежанов Сұлтанбек Алмасбекұлына беріледі.  
 
МӘКЕЖАНОВ С.А. Рақмет, құрметті Төраға. Сұрақ Қаржы министрлігіне 

арналады. 
Құрметті Берік Шолпанқұлұлы! Қазіргі уақытта мемлекеттік тапсырманың құны 

бюджеттік бағдарламаның әкімшісімен анықталады. Оған қосымша нақты бекітілген 
әдістемелер жоқ.  

Сонымен қатар бүгінгі күні мемлекеттік тапсырманың 70 пайызға дейінгі бөлігі 
қосалқы мердігерлерге берілуде. Ал бұл өз кезегінде қаражатты игеруді және нәтижеге 
қол жеткізуге мониторинг жүргізуді қиындатады. Сондықтан аталмыш заң жобасында 
қосалқы мердігерлерге мемлекеттік тапсырманы орындауға бөлінетін тиісті қаржы 
жылына арналған бюджет қаражаты сомасының 50 пайызынан аспайтын көлемде шектеу 
қою ұсынылады.  
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Осы орайда бірқатар сұрақтар туындап отыр:  
мемлекеттік тапсырманы орындаудағы қосалқы мердігерлерді тартуға 50 пайыздан 

артық емес шектеу бойынша нақты есептер бар ма? Неліктен ол бүгінгі күні нақты 
50 пайыз болып тұр? 

Осы қабылданып жатқан нормаға сәйкес мемлекеттік тапсырмаға бөлінген 
сомаларды пайдалануға және нәтижеге қол жеткізу мониторингін жүргізу болашақта 
қалайша жоспарланады? Норманың осы шектелуі жұмыстар жасалып біткеннен кейін 
оның сапасына, өзіндік құнына қаншалықты әсер етеді? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Берік Шолпанқұлұлы, жауап беріңіз.  
 
ШОЛПАНҚҰЛОВ Б.Ш. Сұрағыңызға рақмет. 
Құрметті депутаттар, ең бірінші айтарым, заң жүзінде бұрын бұндай шектеу 

болмаған. Бұл шектеу мемлекеттік тапсырыс орындаушыларын тәртіпке салады деп 
ойлаймыз. Депутаттардың осы талапты енгізу жөніндегі ұсыныстарын толық қолдаймыз.  

Қазіргі кезде бұндай есеп жоқ, бірақта осы норма енгізілгеннен кейін біз қолдану 
практикасына анализ жасаймыз, сонымен бұл тәсілді жүйелейміз.  

Екіншіден, мониторинг арқылы қазір мемлекеттік тапсырысты орындаушылар 
қазынашылық есептік шотын ашады. Сол қазынашылық арқылы қадағалау жүргіземіз, 
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің есеп беруі арқылы мониторинг жүзеге 
асырылады.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Еділ Құламқадырұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі 

Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасы 

бюджет заңнамасын жетілдіру бойынша қойылған міндеттерді шешу мақсатында 
әзірленді.  

Жаңа бағытты қаржыландырудың негізгі көзі – Ұлттық қор. Сондықтан заң жобасы 
аясында Ұлттық қорды жинақтауға ықпал ететін тәсіл ұсынылады. 

Тиімсіз бюджеттік шешім қабылдағаны үшін мемлекеттік органдардың 
жауапкершілік мәселесі өзекті болып қалуда. Депутаттық корпуспен бұл мәселелер 
Үкіметтің республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептерін қарау кезінде және 
Бюджет заңнамасын жетілдіру жөніндегі кеңестің жұмысы шеңберінде бірнеше рет 
көтерілді. 

Осы бағытта бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің дербестігін және олардың 
жауапкершілігін арттыру үшін бюджеттік өтінімді қалыптастыру жолдарын өзгерту 
ұсынылады. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінде заң жобасының тұжырымдамасы бойынша 
ескертпелер мен ұсыныстар жоқ. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 10 желтоқсан 

18 Стенографиялық есеп 

Баяндалғанды ескере келе, Парламент Сенаты Регламентінің 58-тармағын 
басшылыққа ала отырып, Қаржы және бюджет комитеті аталған заң жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Жексембайұлы.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік.  
Слово предоставляется депутату Карплюку Сергею Алексеевичу.  
 
КАРПЛЮК С.А. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханович.  
Уважаемые коллеги! Во всех странах мира бюджет является важнейшим 

инструментом проведения общенациональной политики. В бюджете отражаются главные 
вопросы жизнедеятельности общества, соответственно, своевременное определение 
стратегических направлений бюджетной политики, ее совершенствование имеют 
важнейшее значение для общей стратегии развития страны.  

Разработка рассматриваемого законопроекта связана с реализацией предвыборной 
платформы Главы государства, где Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил о 
необходимости повышения взаимоувязанности стратегического и бюджетного 
планирования для обеспечения максимального достижения целей, установленных в 
стратегических документах. 

Поэтому считаем, что проект республиканского бюджета на предстоящий 
трехлетний плановый период будет сформирован на основе предлагаемых депутатами 
поправок с учетом подходов по определению лимитов расходов и проведения оценки 
экономического эффекта от заявляемых расходов. 

Уважаемые коллеги, поддерживая рассматриваемый законопроект, призываю вас 
также его поддержать.  

Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау 
туралы Сенат қаулысының жобасы сіздерде бар. Сол қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды.  
Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Сөз Қылышбаев Нұрлан Наурызұлына беріледі. 
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Сенат отырысының бүгінгі күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының Бюджет 

кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді сұраймын.  
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ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды.  
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады.  
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар. 

Рақмет. 
Құрметті сенаторлар! Жетінші мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу кезінде 
ұстап алу мерзімдерін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда қарау жөнінде. 
Бұл заң жобасын Парламенттің бір топ депутаттары әзірледі. 

Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан Сенат депутаты Айтпаева 
Сәуле Мұханбедианқызына беріледі. 

 
АЙТПАЕВА С.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Өткен үш 

жылда Қазақстанға 14 миллионнан астам шетелдік кірген. Оның 224 мыңы әкімшілік 
жауапкершілікке тартылған, 4 мың 200-і қылмыс жасаған, 25 мың 900-іне елден тыс 
шығару шешімдері берілген, ал 2 мыңы оны орындамаған.  

Сот шешімін орындау практикасы бірнеше мәселені көрсетті. Соған қарай аталған 
заң жобасын бір топ әріптестеріммен бірге Парламенттің жоғарғы жиынына ұсынамыз.  

2 кодекске және 4 бейінді заңға нақты түзетулер енгізіледі. Оның мақсаты: 
адам құқықтарын қорғау саласындағы заңнамаға Конституцияға негізделген 

нормалар мен Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды 
басшылыққа алу; 

құқықтық олқылықтарды жою, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын бұзу 
үшін жағдай туғызатын себептерді болдырмау; 

адамдарды шығарып жіберу кезінде ұстау мерзімдерін қосымша заңнамалық реттеу 
туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің ұсыныстарын орындау. 

Шығарып жіберу туралы шешімді сот қабылдайды, осы шешімде көрсетілген 
мерзімде шетелдік Қазақстаннан кетуге міндетті. Егер шешім қабылданған адам елімізден 
көрсетілген мерзімде кетпесе, ол соттың санкциясымен жүріп-тұру еркіндігін алдын ала 
шектеуге және мәжбүрлі тәртіппен шығарып жіберуге жатады.  

Жүріп-тұру еркіндігін алдын ала шектеу бұл ретте шығарып жіберуді ұйымдастыру 
үшін қажетті, бірақ 30 тәуліктен аспайтын мерзімге жол беріледі. Мұндай адамды ұстау 
Үкімет айқындайтын тәртіппен Ішкі істер органдарының арнаулы мекемесінде 
жүргізіледі.  

Жүріп-тұру еркіндігін алдын ала шектеу жаңаша құқық механизмі. Заң жобасы 
қабылданса, құқық нормаларын біркелкі түсіндіру және қолдану мақсатында қорғау 
органдары, ғылыми сарапшылар өз жұмыстарын жүргізеді деп сенеміз.  

Құрметті әріптестер, баршаңыздың заң жобасына үлес қосқандарыңызға ризамыз, 
қолдауларыңызды сұраймыз. 
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Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Cөз депутат Қожамжаров Қайрат Пернешұлына беріледі. 
 
ҚОЖАМЖАРОВ Қ.П. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Жаңа баяндамашы айтып кетті, бұл біздің құқықтық кеңістіктегі жаңа норма болып 

отыр. Осыған орай менің сұрағым Алексей Дмитриевичке (ол кісі қазақша біледі). 
Заң жобасында елден мәжбүрлеп шығарылатын шетелдіктерге және азаматтығы 

жоқ адамдарға қарсы шара – жүріп-тұру бостандығының алдын алу шектеуі енгізілуде. 
Бұл ұсыныс адамның конституциялық құқықтарын қозғайды және мемлекетаралық 

сипатқа ие. 
Осыған орай менің сұрағым: еліміз бұдан бұрын қабылдаған халықаралық 

міндеттемелерді бұзу қаупі бар ма? Мұндай әдісті басқа елдер қолданады ма? 
Және жаңа баяндамашы айтып өткендей, бұл мәселенің өте бір маңыздылығы –

 ғылыми-құқықтық жағын пысықтап, соны негіздеу керек. Сол бойынша қандай жұмыстар 
атқарылып жатыр? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Пожалуйста, Алексей Дмитриевич. 
 
КАЛАЙЧИДИ А.Д. Спасибо. 
Да, действительно, это новый правовой институт, поэтому мы внимательно 

изучили международную практику. В тех соглашениях, которые Казахстан 
ратифицировал, норм, которые бы препятствовали введению такого института, нет. Он 
активно и эффективно используется в странах Европейского союза, на постсоветском 
пространстве это страны Балтии, Российская Федерация и Азербайджан.  

Научно-правовая экспертиза была проведена в установленном порядке, когда 
законопроект был разработан и направлен на рассмотрение государственных органов. 
Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Сәуле Мұханбедианқызы, орныңызға отырсаңыз болады.  
Слово для содоклада предоставляется члену Комитета по конституционному 

законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Лукину Андрею 
Ивановичу.  

 
ЛУКИН А.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы! Құрметті әріптестер! Законопроект 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам урегулирования сроков 
задержания при выдворении лиц за пределы Республики Казахстан» разработан 
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депутатами Парламента Республики Казахстан в целях совершенствования механизма 
задержания и выдворения иностранцев. 

Целью законопроекта является внедрение международных стандартов в 
национальное законодательство в сфере защиты прав человека, а также устранение 
правовых пробелов и причин, противоречащих друг другу и создающих условия для 
нарушения прав и свобод граждан. 

По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, по итогам 
10 месяцев текущего года за нарушение законодательства страны было вынесено решений 
о выдворении из страны 1800 иностранцев, при этом 240 его не исполнили, то есть не 
покинули территорию страны. 

Растущая миграция людей в мировом пространстве объясняет значимость 
совершенствования государством мер предупреждения и своевременного пресечения 
противоправного поведения иностранцев на территории Республики Казахстан. 

С учетом изложенного и руководствуясь пунктом 58 Регламента Сената, прошу 
поддержать проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сроков задержания 
при выдворении за пределы Республики Казахстан», одобренный Мажилисом 
Парламента, концептуально в первом чтении.  

Доклад окончен. Благодарю за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Андрей Иванович.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
Сөз депутат Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Халықаралық стандарттарға сәйкес адамдардың құқықтары мен бостандықтары тек 
заңдармен ғана шектелуі мүмкін және бұл азаматтардың негізгі құқықтарының бірі болып 
табылады.  

Сондықтан соттың шешімінсіз тұтқындауға, күзетпен ұстауға және қамауда ұстауға 
тыйым салынады.  

Ұсынылған заң жобасындағы өзгерістер қолданыстағы заңнамаға құқық 
бұзушылық жасаған шетелдіктерді және азаматтығы жоқ адамдарды ұстап, елімізден тыс 
жерлерге шығарып жіберу тәртібін толық реттейтін нақты нормаларды енгізуді көздейді.  

Сонымен қатар ел аумағында шетелдіктердің құқық бұзушылықтарының алдын алу 
және уақытылы жолын кесу шараларын одан әрі нақтылау тұрғысынан өзекті және 
маңызды деп есептеймін.  

Заң жобасын қабылдау ұлттық заңнамаға адам құқықтарын қорғау саласындағы 
олқылықтарды жоюға, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктеріне қатысты заңсыз 
әрекеттер туғызатын себептерді алып тастауға мүмкіндік береді. 

Құрметті әріптестер, жоғарыдағылардың негізінде қарастырылып отырған заң 
жобасын қолдауларыңызды сұраймын.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адамдарды Қазақстан 

Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу кезінде ұстап алу мерзімдерін 
реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау туралы Сенат қаулысының 
жобасы сіздерде бар. Сол қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заң жобасын 
екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Слово предоставляется Волкову Владимиру Васильевичу.  
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет, құрметті Төраға. 
Құрметті әріптестер! Вношу предложение – включить в повестку сегодняшнего 

заседания рассмотрение проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Республики 
Казахстан» во втором чтении. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. 
Шешім қабылданды. Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар, 

рақмет.  
Құрметті әріптестер, сегізінші мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Мәжілісі мақұлдаған «Астық туралы» Заңға толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Бұл заң жобасын да Парламенттің бір топ 
депутаттары әзірледі. 

Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан Сенат депутаты Мусин 
Дүйсенғазы Мағауияұлына беріледі. 

 
МУСИН Д.М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздердің назарларыңызға 

ұсынылып отырған «Астық туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Парламент депутаттарының 
бастамашылығымен әзірленді. 

Заң жобасы табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар 
туындаған және төтенше жағдай енгізу кезінде елді астықпен кепілді түрде қамтамасыз 
ету мәселесін реттеу, «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» Ұлттық компаниясы» 
акционерлік қоғамының астықтың резервтік қорын сақтау шығындарын өтеу, оның 
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агроөнеркәсіп кешеніндегі мәртебесі мен рөлін айқындап, азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуді көздейді. 

Бүгінде азық-түлік қауіпсіздігі астықпен толығымен қамтылған мемлекеттер үшін 
де өте өзекті мәселеге айналып отыр. Сондықтан да астық өндірудегі еліміздің жоғары 
ресурстық әлеуетіне қарамастан, халықты азық-түлікпен қамту және бағаны 
тұрақтандыруда мемлекеттің жауапты іс-әрекеттері маңызды. 

Заң жобасында «астықтың резервтік қоры», «астық нарығы жөніндегі оператор», 
«астықтың резервтік қорын басқару» ұғымдарын енгізу көзделген. Сондай-ақ уәкілетті 
органға астық нарығын реттеуде тиісті құзыреттілік беру ұсынылады. 

Сонымен қатар заң жобасының нормалары ішкі астық нарығын тұрақтандыруға, 
тұқым және жемшөп қорларын қалыптастыру арқылы бірқатар саланың өнімділігін 
арттыруға әсер етерін атап өткім келеді.  

Заң жобасындағы толықтырулар ішкі астық нарығына реттеушілік әсер етіп, 
өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға жәрдемдесу арқылы халықты қолжетімді 
астық өнімдерімен қамтамасыз етуге бағытталған. 

Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға 
әкеп соқтырмайды, сонымен қатар астықтың резервтік қорын сақтау үшін республикалық 
бюджеттен жыл сайын 2,4 миллиард теңге көлемінде қаржыландыруды талап етеді. 

Құрметті әріптестер, заң жобасының еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудегі маңыздылығын ескере отырып, қолдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат 

Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі.  
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
У меня вопрос к председателю правления АО «НК «Продкорпорация» Караулову 

Канату Сериковичу.  
Законопроектом вводится понятие «резервный фонд зерна» в целях 

гарантированного обеспечения страны продовольственным зерном при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сегодня у АО «НК «Продкорпорация» имеется всего 4 элеватора, остальные 
элеваторы (а это 99 процентов) находятся в частной собственности. Как показывают 
результаты проверок последних лет, факты недостачи хранящегося в элеваторах зерна, 
нарушения технологии его хранения, что влечет ухудшение качества, выявляются 
регулярно. 

В этой связи у меня вопрос: где будет храниться резервный запас зерна, как будет 
обеспечена его количественная и качественная сохранность? Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Қанат Серікұлы, жауап беріңіз.  
 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 10 желтоқсан 

24 Стенографиялық есеп 

ҚАРАУЫЛОВ Қ.С. Қайырлы күн, құрметті Төраға, құрметті депутаттар! 
Резервный запас зерна будет храниться на лицензированных хлебоприемных 
предприятиях. Со всеми хлебоприемными предприятиями будет заключаться публичный 
договор, в котором будет оговариваться ответственность хлебоприемного предприятия по 
обеспечению сохранности зерна.  

При заключении договора учитывается история взаимоотношений хлебоприемного 
предприятия с АО «НК «Продкорпорация», а также с другими участниками зернового 
рынка. Принимается во внимание наличие спорных правовых взаимоотношений с 
информационной системой «Судебный исполнитель».  

Также количественная и качественная сохранность обеспечивается путем осмотра 
мест хранения на основании графика проверок. Ежеквартально проводятся необходимые 
замеры зерна, отбор проб зерна, проверка его качества. В случае выявления каких-либо 
нарушений инициируется проверка уже местного исполнительного органа, то есть 
Управления сельского хозяйства.  

У меня все. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Басқа сұрақтар жоқ. Дүйсенғазы Мағауияұлы, рақмет, орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 

және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің хатшысы Күрішбаев Ақылбек 
Қажығұлұлына беріледі. 

 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Астық 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заң жобасының негізгі мақсаттары: 

табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде елді азық-түлік 
астығымен кепілді түрде қамтамасыз ету; 

агроөнеркәсіптік кешен саласындағы «Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» 
Ұлттық компания» акционерлік қоғамын астық нарығын реттеу операторы ретінде бекіту; 

«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» Ұлттық компания» акционерлік 
қоғамының мемлекеттік астық қорының сақталып тұруына жұмсаған шығындарын өтеу. 

Сондықтан бұл заң жобасы Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін 
реттеу үшін өте маңызды, қолданыстағы астық туралы заңнаманың бар кемшіліктерін 
толықтай реттеп отыр.  

Сонымен қатар заң жобасын талқылау барысында уәкілетті органға және «Азық-
түлік келісім шарт корпорациясы» Ұлттық компаниясына мынадай ұсыныстар берілді:  

1) мемлекеттік астық қорының жекеменшік элеваторларда сақталуын қамтамасыз 
ететін механизмдерді күшейту қажет;  

2) мемлекеттік резервтік астық қорында астықтың сақталу бағасын анықтау кезінде 
бөлінген бюджеттік қаржыны, жаңа аталған 2,4 миллиард теңгенің тиімді жұмсалуын 
реттейтін тиісті ережелерді жетілдіру қажет. 

Заң жобасы өзекті және уақытылы болып табылады. Оны қабылдау теріс 
әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және басқа салдарға әкеліп соқтырмайды. 
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Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасы бойынша ұсыныстар мен 
ескертпелер келіп түскен жоқ. 

Баяндалғанды ескере келе, Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы  
4-тармағына сәйкес заң жобасын қабылдауды ұсынамыз. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ақылбек Қажығұлұлы.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі.  
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті әріптестер! Әртүрлі дағдарыс сәттері мен төтенше жағдайлар кезінде 

елдің өзін-өзі азық-түліктермен қамтамасыз ету қабілеті ерекше маңызға ие болады.  
Әріптестеріміздің бастамашылығымен әзірленген заң жобасының басты ерекшелігі 

– негізгі азық–түлік өнімі – нан бағасының өсуіне жол бермеуге жағдай жасау болып 
табылады деп санаймын. Бұл мақсатқа қол жеткізуге құрылған астық резервтік қоры 
мүмкіндік береді. 

Өз кезегінде тұқым қорын қалыптастыру арқылы жоғары репродукциялы отандық 
сапалы тұқымдармен қамтамасыз ету тұрақты өнім алуға және тұқымның гендік қорын 
сақтауға оң ықпалын тигізеді. 

Осы заң жобасында қазіргі уақыттың жаһандық қауіп-қатер жағдайында көзделген 
шаралар маңызды, уақытылы және негізді екені анық. 

Құрметті әріптестер, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын.  
Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық.  
«Астық туралы» Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар енгізу 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды.  
Құрметті әріптестер! Елімізде астық өндірудің орны ерекше. Сондықтан бүгін 

қабылданған заңның маңызы зор. 
Осы құжат астықтың резервтік қорын қалыптастыру арқылы елдің азық-түлік 

қауіпсіздігін арттыруға ықпал етеді. Сондай-ақ заң ішкі астық нарығын тұрақтандырады 
және астық саласындағы экспорттық инфрақұрылымды дамытады деп сенеміз. 

Осы заңға бастамашы болған Парламент депутаттарына алғысымызды білдіреміз. 
Заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті сенаторлар, тоғызыншы мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің 

Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
қылмыстық процесте азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылды күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
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туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда қарау жөнінде. 
Бұл заң жобасын да Парламенттің бір топ депутаттары әзірледі. 

Слово для доклада от имени инициаторов предоставляется депутату Сената Лукину 
Андрею Ивановичу. 

 
ЛУКИН А.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Законопроект 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан 
в уголовном процессе и противодействия коррупции» разработан группой депутатов 
Парламента в целях реализации поручений, озвученных в Послании Главы государства 
народу Казахстана от 1 сентября текущего года, и совершенствования законодательства 
по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия 
коррупции. 

Для исполнения этих поручений в уголовно-процессуальное законодательство 
вводятся нормы об обязательном согласовании с прокурором ключевых решений органов 
досудебного расследования, затрагивающих права и свободы человека. Эти новеллы 
повышают гарантии защиты прав не только подозреваемых (обвиняемых), но и 
потерпевших.  

В Уголовный кодекс внесены поправки по ужесточению наказания сотрудников 
правоохранительных органов и судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве за 
совершение коррупционных преступлений. 

Депутатами предложены поправки, исключающие возможность условно-
досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные 
преступления.  

В Закон «О противодействии коррупции» вводятся новые антикоррупционные 
ограничения для государственных служащих, депутатов Парламента и судей.  

Кроме того, приняты нормы, направленные на усиление состязательности и 
открытости уголовного судопроизводства.  

Предоставляется возможность ведения уголовного судопроизводства в 
электронном формате с учетом мнения участников процесса, упрощается процедура 
согласования с прокурором процессуальных решений, в том числе в электронном 
формате. 

Для обеспечения полноты исследования доказательств в суде допускается вызов и 
допрос лиц, показания которых были депонированы в ходе следствия.  

Проектом закона вносятся точечные поправки в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы, устраняющие коллизии в действующих нормах по 
освобождению лица от уголовной ответственности в связи с выполнением всех условий 
процессуального соглашения. 

Расширяются основания для обжалования и пересмотра постановлений 
следственного судьи. Дополняются основания для отвода судьи, если ранее он принимал 
участие в рассмотрении дела в отношении других соучастников уголовного 
правонарушения. 
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Адвокату для подготовки к защите прав подсудимого по новому обвинительному 
акту предоставляется «разумный срок», который является оптимальным для 
качественного выполнения функции защиты. 

Также внесены и другие поправки редакционного, уточняющего характера с целью 
исключения правовых пробелов в законодательных актах. 

Уважаемые коллеги, с учетом вышеизложенного прошу поддержать данный 
законопроект. 

Доклад окончен. Благодарю за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат 

Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі.  
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Рақмет, құрметті Төраға.  
Менің сұрағым заң жобасын әзірлеушілерге қойылады.  
Законопроектом вводится новое антикоррупционное ограничение в виде 

недопустимости должностными лицами владения счетами и вкладами, а также хранения 
наличных денег и ценностей в иностранных банках. В этой связи следующие вопросы. 

1. Распространяется ли указанное требование на супругов должностных лиц и их 
несовершеннолетних детей? Если нет, не пострадает ли от этого эффективность 
принимаемого закона? 

2. Распространяется ли указанная норма на субъектов квазигосударственного 
сектора? Если нет, то почему такая избирательность?  

К сведению коллег, в соседней России аналогичный запрет введен в 2013 году и 
распространяется как на государственные корпорации и компании, так и на супругов 
должностных лиц и их несовершеннолетних детей. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Пожалуйста, отвечайте.  
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, Нұржан Нұрланбекұлы, за вопросы.  
Я ответил бы так, что введение нового антикоррупционного ограничения по 

открытию и владению счетами в иностранных банках предусмотрено лишь только для 
государственных служащих, депутатов Парламента и судей.  

Кроме того, я хотел бы акцентировать внимание на то, что круг лиц, на которых 
будут распространяться новые ограничения по счетам, прямо оговорен в поручении Главы 
государства, которое было озвучено в Послании народу Казахстана 1 сентября текущего 
года. Я полагаю, что это очень правильно, что на данном этапе принято решение для 
введения таких ограничений только для части субъектов коррупции.  

Следует также отметить, что вводимый институт в законодательстве нашей страны 
новый. Поэтому его применение необходимо использовать, получить соответствующий 
опыт и дальше уже решать вопрос о расширении его применения. Такой подход и 
поэтапное введение в действие законопроекта уже есть в действующем законодательстве. 
Поэтому каких-либо коллизий, ущемлений иметь не будет.  
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По второй части вопроса, что касается квазигосударственного сектора. К примеру, 
в статье 13 Закона «О противодействии коррупции» прямо указано, что установленный 
данной статьей запрет для государственных служащих и других лиц, уполномоченных на 
выполнение государственных функций, на самостоятельное занятие и управление 
предпринимательской деятельностью не распространяется на лиц, осуществляющих 
деятельность в квазигосударственном секторе. Соответственно, ни о какой 
избирательности здесь речи не ведется.  

Кроме того, полагаю, что при внесении изменений и дополнений в действующее 
законодательство не должно быть какого-либо копирования законодательства других 
стран. Вы отметили опыт Российской Федерации. Казахстан идет абсолютно собственным 
путем. Мы применяем, изучаем зарубежный опыт и создаем собственную модель с учетом 
особенностей национального законодательства.  

 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Басқа сұрақтар жоқ. Спасибо, Андрей Иванович, проходите на свое место в зале.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Айтпаева Сәуле Мұханбедианқызына 
беріледі. 

 
АЙТПАЕВА С.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң 

жобасының негізгі міндеті азаматтардың құқықтарын қорғау кепілдіктерін арттыру, 
қылмыстық процесте тараптардың жарыспалылығы мен теңдігін қамтамасыз ету, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнаманы жетілдіру болып табылады. 

Жаңа әріптесім толық айтып кетті, заң жобасын қабылдаудан келесі нәтижелерге 
қол жеткізу көзделуде: 

қылмыстық процестің жарыспалылығын арттыру және қылмыстық процеске 
қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етудің 
тиімділігі; 

қылмыстық процестің үш буынды моделіне көшу бойынша маңызды кезеңді 
енгізу; 

құқықтық олқылықтарды жою, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының 
бұзылуына жағдай жасайтын себептерді болдырмау. 

Сенаттың тұрақты комитеттері заң жобасына оң пікірін берді. Баяндалғанды ескере 
отырып, Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті 
Сенат Регламентінің 58-тармағын басшылыққа ала отырып, аталған заң жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдауды ұсынады. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сәуле Мұханбедианқызы.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызына беріледі.  
 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
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Құрметті әріптестер! Мемлекет басшысы азаматтардың құқықтарын уақытылы, 
нақты қорғауды қамтамасыз ететін модель қажет екендігін атап өтті. Өйткені бұл мәселе 
Қазақстан Республикасы азаматтарының іргелі құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететіні 
белгілі.  

Жобада мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас 
жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар, сондай-ақ құқық қорғау 
органдары, саяси мемлекеттік қызметшілер мен судьялар жасаған қылмыстар ауыр 
қылмыс санатына өтіп отыр.  

Енгізіліп отырған нақты нормалар турасында әріптестерім толық баяндады.  
Заң жобасы Мемлекет басшысының, қоғамның қазіргі талаптарына сай келеді деп 

есептеймін. Сонымен қатар азаматтардың құқықтарын қорғау мен кепілдіктерін 
арттыруға, қылмыстық процестерге тараптардың бәсекелестігі мен теңдігін қамтамасыз 
етуге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейтуге бағытталған.  

Осы себептермен заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді де қолдауға 
шақырамын. 

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

қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте 

азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды 
күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды.  
Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады.  
Слово предоставляется Волкову Владимиру Васильевичу.  
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті әріптестер, вношу предложение – включить в повестку сегодняшнего 

заседания рассмотрение проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции» во 
втором чтении. Спасибо.  

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

қосылсын. Дауыс беріңіздер.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды, заң жобасы бүгін екінші 

оқылымда қаралады.  
Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселелер бойынша 

комитеттердің отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 
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ҮЗІЛІС.  
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар! Тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын. Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық.  
Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе Мемлекет 

басшысының биылғы Жолдауының жекелеген ережелерін іске асыру мәселесі бойынша 
кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекет басшысының 2020 жылғы 
1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына 
Жолдауының жекелеген ережелерін іске асыру мәселесі бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қараймыз.  

Сөз Конститутциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің хатшысы Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына беріледі. 

 
САФИНОВ Қ.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Жаңа 

жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауында Президент 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елдегі әлеуметтік, экономикалық және саяси даму 
бойынша алға қойған мақсаттар мен тиімді шешімдерді атап өтті. 

Заң жобасын талқылау және оны екінші оқылымға дайындау кезінде заң жобасына 
толықтырулар енгізу қажет болды. 

Мемлекет басшысының Жолдауында кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық 
сипаттағы қылмыстар үшін жазаны күшейту міндеті көрсетілген. Түзетулер осы санаттағы 
істерді кәсіби судьялардың жалғыз қарауын көздейді. 

Барлық ұсыныстар 3 тармақтан тұратын салыстырмалы кестеге енгізілген. 
Жоғарыда айтылғандардың негізінде Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық 
қорғау органдары комитеті салыстырмалы кестені қарауға көшуді және Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 61-бабы 5-тармағына сәйкес заң жобасына 
толықтырулар енгізу үшін Парламент Мәжілісіне жіберуді ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Қанатбек Бейсенбекұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Ендеше, заң жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. Кестеге екі 

түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдансын деген ұсыныс жасап отыр.  
Құрметті әріптестер, бас комитеттің ұсыныстарын қолдаймыз ба? 
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ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
 
ТӨРАҒА. Онда заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетулерді 

бас комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер 
қабылданды. 

Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

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

қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң жобасына Сенат 

енгізген түзетулер қабылданып, Мәжіліске жіберіледі. 
Құрметті әріптестер! Бұл заң жобасы бірқатар маңызды өзгерістерді көздейді. 

Мемлекет басшысының тапсырмасымен қазіргі таңда елімізде балаларды қорғауға 
қатысты нақты және алдын алу саясаты қолға алынғаны белгілі. Соның аясында 
педофильдерге қатысты қылмыстық жаза кешенді түрде күшейтіледі. Қылмыстың 
ауырлығына байланысты оларды бас бостандығынан айыру мерзімі ұлғайтылады. 
Мерзімінен бұрын босату, жазаны қысқарту немесе оны жеңіл түрімен ауыстыру 
шаралары шектеледі. Мұндай қылмыскерлер жазасын қауіпсіздігі барынша жоғары түзеу 
мекемелерінде өтейді. Енді олар қоныс колонияларына жіберілмейді. 

Сонымен қатар заңда мемлекеттік қызмет жүйесін одан әрі жетілдіру үшін бірқатар 
ұсыныстар қарастырылған. Оның ішінде квазимемлекеттік секторда сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алуға арналған түзетулер бар. Мәжіліс қарап, Президент қол 
қойғаннан кейін бұл заң мемлекеттің және халықтың игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. 

Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар, жұмыстарыңызға табыс 
тілейміз. 

Құрметті әріптестер! Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі Бекенов Нұрлан Жексембайұлына 
беріледі. 

 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасы 

стратегиялық және бюджеттік жоспарлаудың өзара байланысын жақсарту бойынша жаңа 
тәсілдерді қайта қарауға және заңнамалық бекітуге бюджет қаражатын барынша 
әлеуметтік-экономикалық қайтарыммен пайдалану кезінде жаңа шаралар мен тетіктерді 
көздеуге мүмкіндік береді. 

Бүгінгі күні орын алып отырған барлық проблемалар мен бюджет заңнамасының 
бұзушылықтары, бюджет процесін орындаудың әдіснамаларын жетілдіру бойынша көп 
жұмысты талап ететінін көрсетеді. Сондықтан осы бағыттағы жұмысты жалғастыру өте 
маңызды деп санаймыз. 
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Заң жобасы Сенат отырысында қаралып, бірінші оқылымда мақұлданды. 
Заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу барысында Сенаттың тұрақты 

комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ. 
Баяндалғанның негізінде Қаржы және бюджет комитеті аталған заңды қабылдауды 

ұсынады. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Жексембайұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысының 
жобасы сіздерде бар. Сол қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Осы заң Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес 

бюджеттік жоспарлаудың тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 
Заңда бюджет қаражатын барынша әлеуметтік-экономикалық қайтарыммен 

пайдалануға мүмкіндік беретін жаңа шаралар мен тетіктер қарастырылған. Қабылданған 
заң бюджет процесінде Стратегиялық жоспардың рөлін күшейтуге мүмкіндік береді. Ең 
бастысы, заң бюджет қаражатының үнемді жұмсалуын қамтамасыз етеді. 

Аталған заңға бастамашы болған Парламент депутаттарына алғысымызды 
білдіреміз.  

Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Енді «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып 
жіберу кезінде ұстап алу мерзімдерін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қараймыз. 

Слово предоставляется члену Комитета по конституционному законодательству, 
судебной системе и правоохранительным органам Лукину Андрею Ивановичу. 

 
ЛУКИН А.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Законопроект 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам урегулирования сроков 
задержания при выдворении лиц за пределы Республики Казахстан» разработан 
депутатами Парламента Республики Казахстан в целях совершенствования механизма 
задержания и выдворения иностранцев. 
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Целью законопроекта является внедрение международных стандартов в 
национальное законодательство в сфере защиты прав человека, а также устранение 
правовых пробелов и причин, противоречащих друг другу и создающих условия для 
нарушения прав и свобод граждан. 

Принятие данного законопроекта обеспечит дальнейшее совершенствование 
национального законодательства в сфере защиты прав на свободу и личную 
неприкосновенность граждан, а также иностранцев и лиц без гражданства. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в два 
кодекса и четыре закона. 

В процессе работы над законопроектом комитетом проведены заседания рабочей 
группы с участием инициаторов законопроекта, представителей государственных органов 
и сотрудников Аппарата Сената. 

От депутатов и постоянных комитетов Сената Парламента по законопроекту 
замечаний и предложений не поступило. 

С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 
29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики 
Казахстан», и в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан 
рекомендует принять Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам урегулирования 
сроков задержания при выдворении за пределы Республики Казахстан».  

Благодарю за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Андрей Иванович. 
Заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Тағы да талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адамдарды Қазақстан 

Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу кезінде ұстап алу мерзімдерін 
реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысының жобасы сіздерде бар. Сол 
қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті депутаттар! Қабылданған заң азаматтардың, сондай-ақ шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ адамдардың құқықтарын қорғауға қатысты ұлттық заңнаманы одан әрі 
жетілдіреді. Соған сәйкес осы саладағы ұлттық заңнамаға халықаралық стандарттар 
енгізілді. Сонымен бірге заң құқықтық олқылықтарды жойып, азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарының бұзылуына жол бермейді деп сенеміз. 

Бұл заңға бастамашы болған Парламент депутаттарына алғысымызды білдіреміз. 
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
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Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі соңғы мәселе «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте азаматтардың құқықтарын қорғауды 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қараймыз. 

Сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің мүшесі Айтпаева Сәуле Мұханбедианқызына беріледі. 

 
АЙТПАЕВА С.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасы 

бойынша комитеттің екінші оқылымға дайындық отырысын өткіздік.  
Заң жобасын қабылдаудан нақты нәтижелер бар екендігі көзделді. Оның ішінде 

әлеуметтік-экономикалық дамудың факторы ретінде сыбайлас жемқорлықты төмендету 
мәселелері, қылмыстық процестің үш буынды моделіне көшу бойынша маңызды кезеңді 
енгізу мәселелері көзделеді.  

Сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертпелері мен 
ұсыныстары жоқ.  

Осыған байланысты Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитеті «Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен 
комиссиялары туралы» Заңның 29-бабы 1), 7) тармақшаларын басшылыққа алып, 
қарастырып отырған заң жобасын Сенат отырысының қарауына енгізе отырып, 
Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес оны қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сәуле Мұханбедианқызы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте 

азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды 
күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысының жобасы сіздерде бар. Сол 
қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті депутаттар! Бұл заң Президенттің азаматтар құқығын қорғауға және 

сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты тапсырмаларын орындауға арналған. 
Сыбайлас жемқорлық үшін судьялар мен құқық қорғау органдарының 

қызметкерлері басқа тұлғаларға қарағанда жоғары жауапкершілікке тартылады. Сонымен 
қатар мемлекеттік қызметкерлерге, депутаттық корпусқа және судьяларға шетелдік 
банктерден есепшот ашуға тыйым салынады.  
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Ауыр және аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмысы үшін сотталғандарды 
мерзімінен бұрын босатуға тыйым салынады. Сондай-ақ қылмыстық жауапкершілікке 
тартылған азаматтардың құқықтарын қорғау мақсатымен тиісті органдардың негізгі 
шешімдерін прокурормен келісу және бекіту міндеті енгізіледі.  

Енді осы басымдықтарды қылмысты тергеу және сот ісін жүргізу кезінде дұрыс 
қолдану керек. 

Бұл заңға бастамашы болған Парламент депутаттарына алғыс білдіреміз. 
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Енді депутаттық 

сауалдарға көшейік. 
Құрметті әріптестер, депутаттық сауалдар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер! Біз бүгін бірқатар өте маңызды заң жобаларын 

қарап, бәріміз бірге нәтижелі жұмыс істедік. Қабылданған заңдар еліміздің дамуына оң 
әсерін тигізеді деп сенеміз. 

Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рақмет. Сау 
болыңыздар. 

 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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Мажилисом Парламента Республики Казахстан, (первое чтение) 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты 
А.И. ЛУКИННІҢ баяндамасы 

Доклад депутата Сената Парламента Республики Казахстан ЛУКИНА А.И.  ......... 26 
Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
НҰРСИПАТОВ Н.Н.  ...................................................................................................... 27 
 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетінің мүшесі С.М. АЙТПАЕВАНЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам АЙТПАЕВОЙ С.М.  ............................................. 28 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж.  .......................................................................................................... 28 
ВОЛКОВ В.В.  ................................................................................................................. 29 
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«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекет 
басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауының жекелеген ережелерін іске асыру 
мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации 
отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 
года «Казахстан в новой реальности: время действий» (второе чтение) 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің хатшысы Қ.Б. САФИНОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад секретаря Комитета по конституционному законодательству, 
судебной системе и правоохранительным органам САФИНОВА К.Б.  ................................ 30 

 
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде 
(екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
Бюджетный кодекс Республики Казахстан» (второе чтение) 

Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі Н.Ж. БЕКЕНОВТІҢ 
баяндамасы 

Доклад члена Комитета по финансам и бюджету БЕКЕНОВА Н.Ж.  ....................... 31 
 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адамдарды 

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығарып жіберу кезінде ұстау 
мерзімдерін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам урегулирования 
сроков задержания при выдворении лиц за пределы Республики Казахстан» (второе 
чтение) 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің мүшесі А.И. ЛУКИННІҢ баяндамасы 

Доклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам ЛУКИНА А.И.  ...................................................... 32 

 
 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық 

процесте азаматтардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылды күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты 
прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции» (второе чтение) 
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Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің мүшесі С.М. АЙТПАЕВАНЫҢ баяндамасы 

Доклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам АЙТПАЕВОЙ С.М.  ............................................. 34 
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