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1. Жалпы ақпарат 
 

2019 жылы Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 83 заң жобасын 

қарап, қабылдады. Оның ішінде: 

Конституцияға өзгеріс енгізу  – 1; 

Конституциялық заңдарға өзгерістер мен толықтырулар – 2; 

дербес заңдар – 8; 

қолданыстағы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін 

заңдар  – 27; 

халықаралық шарттар мен келісімдерді ратификациялауға бағытталған 

заңдар – 45.  
 

 
 

2019 жылы әлеуметтік мәселелерге, әсіресе халықтың әл-ауқатын 

арттыруға, оның ішінде аз қамтылған отбасыларға, сондай-ақ көп балалы 

отбасыларға мемлекеттік қолдау мәселелеріне баса назар аударылды. Атаулы 

әлеуметтік көмек көрсету тетіктерін жетілдіруге және көп балалы аналардың 

бірінші кезекте тұрғын үй алуын, жұмыс істейтін жастарға жалға берілетін 

тұрғын үй беруді, табысы аз қызметкерлерге салық жүктемесін төмендетуді, 

сондай-ақ педагогтарға жалақыны, студенттерге стипендияларды арттыруды 

көздейтін және аз қамтылған отбасылардағы балаларға кепілді әлеуметтік 

пакетті енгізуге бағытталған заңдар қабылданды. 

Әлеуметтік салада «Міндетті әлеуметтік сақтандыру  туралы», «Тарихи-

мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы», «Педагог мәртебесі 

туралы» жаңа заңдар қабылданды. 

Тиісті қаржы жылдарына арналған республикалық бюджет 

параметрлерін қарау кезінде білім беру, денсаулық сақтау және басқа да 

әлеуметтік бағыттар бойынша шығыстар айтарлықтай ұлғайтылды. 

Конституцияға 

өзгеріс енгізу- 1

Конституциялық заңдарға 

өзгерістер мен толықтырулар 

енгізуді көздейтін заңдар- 2

Дербес заңдар -8

Қолданыстағы заңнамаға 

өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуді 

көздейтін заңдар - 27

Халықаралық шарттар 

мен келісімдерді 

ратификациялауға 

бағытталған заңдар -45

Парламент Сенатының 2019 жылы заңшығарушылық қызметі 

туралы ақпарат
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 «Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар 

қалалар, астана бюджеттері арасындағы 2020 – 2022 жылдарға арналған жалпы 

сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» Заңмен жергілікті атқарушы 

органдардың қаржылық дербестігін арттыру, мемлекет кепілдік берген 

қызметтерді ұсынуда өңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілу деңгейін 

теңестіру мақсатында үш жылдық кезеңге арналған субвенциялар мен алып 

қоюлардың мөлшері заңнамалық түрде бекітілді. 

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту аясында ауылдық округтердің 

қаржылық мүмкіндіктерін, бюджеттік үрдісте жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының өкілеттіктерін және коммуналдық меншікті басқаруды 

кеңейтуді көздейтін заңдар қабылданды. 

Экономикалық блокты заңнамалық күшейту аясында, арнайы 

экономикалық аймақтарды дамытудың жаңа тәсілдерін енгізуді жетілдіруге 

және индустриялық аймақтардың қызметін регламенттеуге бағытталған 

«Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» жаңа Заң 

қабылданды. 

Қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 

саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру үшін жүйелік негізді одан әрі 

жетілдіру мақсатында «Қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық 

тапсырыс туралы» жаңа Заң қабылданды, онда қорғаныс өнеркәсібі және 

қорғаныстық тапсырыс субъектілерінің міндеттері, функциялары, құзыреті 

нақты айқындалды. 

Көлік саласындағы заңнама жаңартылды, сондай-ақ газбен жабдықтау 

саласында баға белгілеуді реттеуге, тұтынушылардың мүдделерін қорғауға, 

еліміздің мұнай-газ және энергетика салаларын одан әрі бәсекеге қабілетті 

дамытуға бағытталған түзетулер қабылданды. 

Кәсіпкерлікті дамытуды қолдау мақсатында, микро және шағын бизнес 

компанияларын үш жыл мерзімге табыс салығын төлеуден босатуды және 

микро және шағын бизнес субъектілеріне тексеру жүргізуге үш жылға 

мораторий енгізуді жүзеге асырудың заңнамалық негізі құрылды. 

Агроөнеркәсіптік кешенде мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру 

мақсатында, ауыл шаруашылығы жерлерінің ұтымды пайдаланылуын бақылау 

тетіктерін жетілдіруді, жер учаскелерін пайдалануды регламенттеуді, сондай-

ақ өсімдіктерді қорғау және карантин, ветеринариялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, сумен қамтамасыз ету, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін 

сақтау және дамыту жөніндегі шараларды күшейтуді көздейтін заңдар 

қабылданды. 

Әкімшілік, қылмыстық заңнаманы, құқық қорғау және сот 

жүйелерін жетілдіру аясында, қылмыстық процесте азаматтарды қорғау 

деңгейін арттыруға, ұрлық, зорлау, есірткі тарату және браконьерлік үшін 

жауапкершілікті қатаңдатуға бағытталған заңдар қабылданды. Сондай-ақ, 

келесі мәселелер бойынша:  

- әкімшілік-деликтік заңнаманы жетілдіру, оның ішінде әкімшілік 

заңнаманы ізгілендіру және репрессивтілікті төмендетуге бағытталған; 

- судьялардың шешім қабылдау кезіндегі тәуелсіздігі мен дербестігін 
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арттыруға, сот төрелігін атқару сапасын оңтайландыруға,  судьялыққа 

кандидаттарды іріктеу тәсілдерін жетілдіруге бағытталған сот қызметін одан 

әрі жетілдіруді көздейтін заңдар қабылданды: 

Республиканың халықаралық шарттары мен келісімдерін 

ратификациялау аясында құқықтық көмек көрсету, сотталған адамдарды 

беру және ұстап беру, әскери ынтымақтастық, төтенше жағдайлардың алдын 

алу, шекаралардан өту, ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстарға 

қарсы күрес, сондай-ақ қосарланған салық салуды болдырмау мәселелерін, 

ЕАЭО аясындағы интеграциялық құжаттарды регламенттейтін заңдар 

қабылданды. 
 

 
 

Парламент Сенатында заң жобаларын қараудың 2019 жылығы 

қорытындысы бойынша 9 заң жобасы түзетулер енгізіліп Парламент 

Мәжілісіне қайтарылды. Олар келесі заңдар: 

1. «Қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 

туралы»;  

2. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қорғаныс 

және аэроғарыш өнеркәсібі, ақпараттандыру саласындағы ақпараттық 

қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»;  

3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-

ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы»;  

4. «2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы»;  

5. «2020 – 2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»; 

6. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оңалту 

және банкроттық рәсімдерін, бюджет, салық заңнамасын және теміржол көлігі 

Мәжіліс мақұлдаған соң 

қабылданғандар - 74

Сенаттың Мәжіліске 

қайтарғаннан кейінгі - 9

Қабылданған заң жобалары

http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1087&ses=24&idzak=4711
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туралы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»;  

7. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»;  

8. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»;  

9. «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы». 

 
 

Парламент Сенатында тиісті заң жобаларын қарау жөніндегі бас комитет 

ретінде: 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитеті –  16 заң жобасын; 

Қаржы және бюджет комитеті – 16 заң жобасын; 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті  

– 20 заң жобасын; 

Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 

комитеті – 16 заң жобасын; 

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті – 11 заң жобасын;  

Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық 

аумақтарды дамыту комитеті – 3 заң жобасын жүргізді. 

  

3

11

16

16

16

20

Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 

ауылдық аумақтарды дамыту комитеті 

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті 

Экономикалық саясат, инновациялық даму және 

кәсіпкерлік комитеті 

Қаржы және бюджет комитеті 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық 

қорғау органдары комитеті 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 

комитеті 

Парламент Сенаты комитеттерінің заң жобаларын қарастыру 

бойынша жұмысы

http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1087&ses=24&idzak=4695
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1087&ses=24&idzak=4695
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1087&ses=24&idzak=4695
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1087&ses=24&idzak=4692
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1087&ses=24&idzak=4692
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1087&ses=24&idzak=4692
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 2. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының тұрақты 

комитеттері бойынша заң жобалары туралы ақпарат 

 

2.1 Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 

органдары комитеті 

 

1. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан 

Республикасының Үкіметі арасындағы көші-қон саласындағы 

ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат С. Айтпаева. 

Келісімге Астана қаласында 2018 жылғы 14 наурызда қол қойылды.   

Осы Келісімнің негізгі мақсаты Тараптардың көші-қон саласындағы 

екіжақты ынтымақтастығы үшін құқықтық негіз құру болып табылады.   

Келісім Тараптар мемлекеттерінің көші-қон заңнамасы туралы, оның 

ішінде көші-қон процестерін реттеуді, пана және азаматтық беру тәртібі 

туралы ақпаратпен және мәліметтермен алмасуды жүзеге асыру үшін қолайлы 

жағдай жасауды, заңсыз көші-қонға қарсы күресуді ұйымдастыруды 

анықтайды. 

Келісіммен  басқа Тарап мемлекеттің азаматтығына қабылданған немесе 

қайта қалпына келтірілген бір Тарап мемлекетінің азаматтары туралы, сондай-

ақ Тараптардың бірінің азаматтығына тиесілігі туралы ақпаратпен және 

мәліметтермен алмасу көзделген.  

Осы Келісімнің шеңберінде Тараптар өздерінің ұлттық заңнамасына және 

халықаралық шарттарға сәйкес Тараптар мемлекеттерінің аумағында еңбек 

ресурстарын тарту саласында мемлекеттік органдар мен шаруашылық 

субъектілері арасындағы ынтымақтастыққа жәрдемдеседі.  

Заң 2019 жылы 17 қаңтарда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 25 қаңтарда  

№ 220 -VI ҚРЗ қол қойды. 

 

2. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан 

Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасы 

азаматтарының Тәжікстан Республикасының аумағында және Тәжікстан 

Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасының аумағында 

болу тәртібі туралы келісімді ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат В. Волков. 

Келісім Қазақстан және Тәжікстан азаматтарының Тараптардың 

аумағында міндетті тіркеусіз 30 күнге дейін мерзімде болу, сондай-ақ 

Тараптардың аумағында Мемлекеттік шекараны кесіп өткеннен кейін міндетті 

тіркеле отырып, 90 күнге дейін болу мерзімін белгілеуге бағытталған. 

Келісімнің мақсаттары үшін Қазақстан Республикасынан орталық 

мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі болып 

табылады. 

Келісім бір мемлекет азаматтарының екінші мемлекет аумағында болуы 

үшін қолайлы жағдайлар жасауға ықпал ететін болады. 
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Заң 2019 жылы 17 қаңтарда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 25 қаңтарда  

№ 218 -VI ҚРЗ қол қойды. 

 

3. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан 

Республикасының Үкіметі арасындағы адамдардың реадмиссиясы 

туралы келісімді және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 

Тәжікстан Республикасының Үкіметі арасындағы адамдардың 

реадмиссиясы туралы келісімді іске асыру тәртібі туралы атқару 

хаттамасын ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат Р.Әбдікеров. 

Заң жобасы 2018 жылғы 14 наурызда Астанада жасалған Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан Республикасының Үкіметі 

арасындағы адамдардың реадмиссиясы туралы келісімді және Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан Республикасының Үкіметі 

арасындағы адамдардың реадмиссиясы туралы келісімді іске асыру тәртібі 

туралы атқару хаттамасын (бұдан әрі – Келісім және Атқару хаттамасы) 

ратификациялауға бағытталған.   

Келісім және Атқару хаттамасы мемлекеттердің аумағына ұлттық 

заңнаманы бұза отырып кірген немесе онда жүрген адамдарды мемлекеттердің 

құзыретті органдарының беруі және қабылдауы мәселелері бойынша 

Қазақстан мен Тәжікстан үкіметтері арасындағы ынтымақтастықтың 

құқықтық негіздерін жасауға бағытталған.  

Келісім және Атқару хаттамасы Уағдаласушы Тараптар мемлекеттерінің 

аумағына келу, онда  болу немесе тұру шарттарын орындамайтын немесе 

орындауды тоқтатқан адамдарды анықтау және оларды қауіпсіз, реттеп 

қайтару үшін тиімді рәсімдерді айқындайды, сондай-ақ осындай адамдардың 

транзитіне ықпал етеді. 

Заң 2019 жылы 17 қаңтарда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 25 қаңтарда  

№ 219-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

4. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 

мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 

заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Г.Ким. 

Заң жобасының мақсаты сот жүйесін жаңғырту, судья кадрларды сапалы 

дамыту және жаңарту болып табылады. 

Конституциялық заң жобасымен Жоғарғы Соттың және облыстық 

соттардың жалпы отырыстарының төралқалары жойылады. 

Облыстық соттың кеңейтілген жалпы отырысы енгізіледі, оған облыстық 

соттың судьялары және тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың аудандық соттарының судьялары қатысады. 

Облыстық соттың кеңейтілген жалпы отырысының құзыретіне жергілікті 

соттың екі судьясын Жоғарғы Соттың кеңейтілген жалпы отырысына жіберу 
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мәселелерін қарауды, Жоғары Сот Кеңесінің, Жоғары Сот Кеңесі жанындағы 

Сот жюриінің және Кадр резерві жөніндегі комиссияның, Жоғарғы Сот 

жанындағы Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның құрамына 

судьялардың кандидатураларын қарауды және Жоғарғы Соттың кеңейтілген 

жалпы отырысына тиісті ұсынымдар шығаруды жатқызу ұсынылады. 

Судьяларға қатысты тәртіптік істерді қарау үшін Жоғары Сот Кеңесінің 

жанынан Сот жюриі құрылады, ол алты судьядан, кеңесші дауыс беру құқығы 

бар жұртшылық өкілдерінен және судьялардың қатарынан Жоғары Сот 

Кеңесінің бір мүшесінен тұрады. 

Заң жобасымен Сот жюриінің судьяға қатысты материалдарды қарауы 

үшін мынадай негіздер белгіленеді: 

1) Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы; 

2) облыстық соттардың және Жоғарғы Соттың жалпы отырыстарының 

шешімдері; 

3) тексерулердің қорытындысы бойынша расталған, бұқаралық ақпарат 

құралдарының жарияланымдарында қамтылған мәліметтер мен фактілер, 

жеке және заңды тұлғалардың жолданымдары; 

4) судья әдебі жөніндегі комиссиялардың шешімдері. 

Конституциялық заң жобасымен аудандық сот төрағасының, облыстық 

сот төрағасының, сот алқалары төрағаларының және судьясының, Жоғарғы 

Сот судьясының және сот алқалары төрағаларының лауазымдарына кадр 

резерві енгізіледі, оны Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Кадр резерві жөніндегі 

комиссия қалыптастырады.   

Заң 2019 жылы 14 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 21 ақпанда 

№ 226-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

5. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сот 

жүйесін жаңғырту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Г.Ким. 

 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының Сот төрелігі академиясына қатысты 

құзыретін көздейтін толықтыру енгізіледі. 

Заң жобасымен «Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Кеңесі 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына Жоғарғы Сот Кеңесінің (бұдан 

әрі – Кеңес) судьяларды тәртіптік теріс қылықтар жасағаны үшін немесе 

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі 

туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының талаптарын 

орындамағаны үшін атқаратын лауазымынан босату мәселелерін қарайтынын 

және Сот жүйесіндегі судья кадрларының жай-күйі туралы жыл сайынғы 

ұлттық баяндаманы қалыптастыратынын қарастыратын толықтырулар 

көзделеді. 

Заң жобасымен Кеңестің заңгер-ғалымдар мен адвокаттар қатарынан 

шыққан мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу белгіленеді, ол Кеңеске 
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республикалық бюджеттен бөлінген қаражат есебінен жүргізіледі. 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты 

жанындағы Сот төрелігі академиясында оқуды бітірген және біліктілік 

емтиханын тапсырған адамдардың оқуды бітіргеннен кейін бір жыл ішінде 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес 

соттардың қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету мәселесі жөніндегі уәкілетті органда және оның аумақтық 

бөлімшелерінде «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына 

уәкілетті органмен келісу бойынша конкурс өткізілместен орналаса алатынын 

көздейтін толықтыру енгізіледі. 

Заң 2019 жылы 14 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 21 ақпанда  

№ 227-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

6. «Қазақстан Республикасы мен Иордан Хашимит Корольдігі 

арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы 

келісімді ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат В.Волков. 

Қазақстан Республикасы мен Иордан Хашимит Корольдігі арасындағы 

қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы келісім  

2017 жылғы 1 қарашада Астанада жасалған.  

Заң жобасының негізгі мақсаты уағдаласушы мемлекеттердің қылмыстық 

істер бойынша тергеулерді, қылмыстық қудалауды және сот талқылауын 

жүргізуде көмек көрсетуі болып табылады.  

Қазақстан Республикасы мен Иордан Хашимит Корольдігі арасындағы 

келісімнің жобасы халықаралық құқықтың көпшілік таныған қағидаттары мен 

нормаларына, Қазақстанның және Иордан Хашимит Корольдігінің ұлттық 

заңнамаларына сәйкес әзірленді және жасалды. Келісім күдіктілердің және 

айыпталушылардың кінәсін дәлелдеу үшін қажетті тергеу әрекеттерін 

жүргізуді көздейді. Сонымен қатар, құқықтық көмек көрсетудің шарттары мен 

тәртібі және одан бас тартудың негіздері айқындалған. 

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы осы Келісім бойынша 

орталық орган болып табылады. 

Келісімді ратификациялау екі елдің қылмысқа қарсы күрестегі 

ынтымақтастығының тиімділігін арттырады. 

Заң 2019 жылы 21 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 5 наурызда  

№ 231-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

7. «Қазақстан Республикасы мен Иордан Хашимит Корольдігі 

арасындағы адамдарды ұстап беру туралы келісімді ратификациялау 

туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Р.Түсіпбеков. 

Қазақстан Республикасы мен Иордан Хашимит Корольдігі арасындағы 
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адамдарды ұстап беру туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) 2017 жылғы 1 

қарашада Астанада жасалды. 

Келісім әрбір уағдаласушы мемлекеттің өз аумағында жүрген, ұстап 

беруге әкелетін қылмысы үшін сұрау салушы тараптың аумағында қылмыстық 

қудалау немесе сот үкімін орындау мақсаттарында іздеу салынған адамды 

ұстап беруіне бағытталған. 

Келісімде ұстап беру және одан бас тарту үшін негіздер көзделген. 

Келісімді ратификациялау екі елдің де қылмыспен күрестегі 

ынтымақтастығының тиімділігін арттырады. 

Қазақстан Республикасы үшін осы Келісім бойынша Қазақстан 

Республикасының Бас прокуратурасы орталық орган болып табылады. 

Заң 2019 жылы 21 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 5 наурызда  

№ 232-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

8. «Қазақстан Республикасы мен Иордан Хашимит Корольдігі 

арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісімді 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Тағымов. 

Қазақстан Республикасы мен Иордан Хашимит Корольдігі арасындағы 

сотталған адамдарды беру туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) 2017 жылғы 

1 қарашада Астанада жасалған. 

Келісім Тараптардың құзыретті органдары арасындағы сотталған 

адамдарды өздерінің азаматтығы тиесілі мемлекеттерде жазаны одан әрі өтеу 

үшін беру мәселелері бойынша ынтымақтастықтың құқықтық негіздерін 

реттейді. 

Келісімнің ережелеріне сәйкес беру сотталған адамның немесе оның 

заңды өкілінің жазбаша келісімі болған шарттарда және беруге екі Тараптың 

келісімі болған кезде жүзеге асырылады. Әрбір Тарап өзінің ұлттық 

заңнамасына сәйкес берілген сотталған адамға қатысты кешірім жасауды, 

рақымшылықты немесе жазаны жеңілдетуді жүзеге асыруға құқылы. 

Осы Келісім бойынша Қазақстан Республикасының тарапынан Бас 

прокуратура орталық орган болып табылады. 

Заң 2019 жылы 21 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 5 наурызда  

№ 233-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

9. «Қазақстан Республикасы мен Вьетнам Социалистік 

Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық 

көмек туралы шартты ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат С.Айтпаева. 

Шартқа 2017 жылғы 15 маусымда Ханой қаласында қол қойылды. 

Осы Шарттың негізгі мақсаты қылмыспен тиімді күресу үшін өзара 

ынтымақтастықты нығайту болып табылады.  

Шарт ынтымақтастық салаларын, орталық органдарды, көмек көрсету 
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туралы сұрау салулардың мазмұны мен нысандарын, көмек көрсетуден бас 

тарту немесе оны кейінге қалдырудың тәртібі мен шарттары, сұрау салуларды 

орындау, сондай-ақ көмек көрсетуге, консультациялар мен басқа да 

уағдаластықтар жүргізуге байланысты өкілдік етуді және шығыстарды 

айқындайды.    

Шартпен мынадай құқықтық көмек көрсету түрлері: құжаттарды табыс 

ету; куәні, сарапшыны шақыру; дәлелдемелер мен айғақтар алу және беру, 

оның ішінде бейнеконференция немесе телевизия байланысы арқылы 

дәлелдемелер алу және айғақтар беру; тергеп-тексеруге немесе айғақтар 

беруге көмек көрсету үшін адамдарды Сұрау салушы тарапқа уақытша беру; 

қылмыстың кірістерін және/немесе құралдарын анықтау, бұғаттау, тыйым 

салу немесе тәркілеу жөнінде шаралар қабылдау; ақпарат алмасу, осы 

Шарттың мақсаттарына сәйкес келетін көмектің кез келген өзге де нысандары 

көзделеді. 

Осы Шарттың шеңберінде Тараптар өздерінің ұлттық заңнамаларына 

сәйкес бір-біріне қылымыстық істер бойынша толық көлемде өзара құқықтық 

көмек көрсетуге міндеттенеді.  

Заң 2019 жылы 28 наурызда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 5 сәуірде  

№ 244-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

10. «Авторлық және сабақтас құқықтарды ұжымдық негізде басқару 

тәртібі туралы келісімді ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Тағымов. 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасын комитеттің 2019 жылғы  

3 сәуірдегі кеңейтілген отырысында заң жобасының бастамашысының, Сенат 

Аппараты қызметкерлерінің қатысуымен қарап, мыналарды атап көрсетеді. 

Авторлық және сабақтас құқықтарды ұжымдық негізде басқару тәртібі 

туралыкелісім (бұдан әрі – Келісім) 2017 жылғы 11 желтоқсанда Мәскеуде 

Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің отырысында жасалды.  

Келісім авторлардың, орындаушылардың, фонограмма 

дайындаушылардың (жасаушылардың), авторлық және сабақтас құқықтарды 

өзге де иеленушілердің жеке тәртіппен авторлық және сабақтас құқықтарды іс 

жүзінде жүзеге асыруы қиын болған немесе мүше мемлекеттердің 

заңнамаларында осы құқықтардың объектілерін құқық иеленушілердің 

келісімінсіз, бірақ сыйақы төлей отырып пайдалануға жол берілетін 

жағдайларда, мүше мемлекеттердің аумақтарында авторлық және сабақтас 

құқықтарды ұжымдық негізде басқару тәртібін белгілейді. 

Мүше мемлекеттердің заңнамасында айқындалатын авторлық және 

сабақтас құқықтарды ұжымдық басқару салаларында құқықтарды ұжымдық 

басқару жөніндегі ұйымдарды құру мүмкіндігі көзделеді. 

Келісімге сәйкес мүше мемлекеттер өздерінің заңнамасында авторлық 

және сабақтас құқықтар объектілерін құқық иеленушінің не ұйымның 

келісімінсіз пайдаланғаны, ұйымның құқық иеленушіге жиналған сыйақыны 

төлемегені, аудит және тексеру жүргізу жөніндегі міндеттемені орындамағаны 
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үшін жауаптылық белгілейді. 

Заң 2019 жылы 25 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 7 мамырда  

№ 252-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

11. «Қазақстан Республикасы мен Литва Республикасы арасындағы 

бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарды және медициналық 

сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамдарды беру туралы 

шартты ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Д.Құсдәулетов. 

Қазақстан Республикасы мен Литва Республикасы арасындағы бас 

бостандығынан айыруға сотталған адамдарды және медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамдарды беру туралы шарт 2017 жылғы 

24 сәуірде Вильнюсте жасалды. 

Шарттың мақсаты сотталған адамдардың және медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамдардың өздерінің азаматтығы тиесілі 

қоғамға қайта араласуына жәрдем көрсету болып табылады. 

Шартқа сәйкес Тараптар бір-біріне Тараптардың соттарымен бас 

бостандығынан айыруға сотталған немесе медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 

шаралары қолданылған адамдарды бұдан әрі жазасын не емдеуін өздері 

азаматы болып табылатын мемлекетте өтеу үшін беруге міндеттенеді. 

Шартта сотталған адамдарды және медициналық сипаттағы мәжбүрлеу 

шаралары қолданылған адамдарды беру мен одан бас тарту үшін нақты 

негіздер көзделген. 

Осы Шарт бойынша Қазақстан Республикасынан орталық мемлекеттік 

орган Бас Прокуратура болып табылады. 

Заң 2019 жылы 30 мамырда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 13 маусымда 

№ 258-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

12. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Бекназаров. 

Заң жобасына Қазақстан Республикасы Парламентінің бір топ 

депутаттары бастамашылық жасады және ол құқықтық олқылықтар мен 

коллизияларды жою арқылы мемлекеттік қызмет саласындағы қолданыстағы 

заңнаманы одан әрі жетілдіру мақсатында әзірленді. 

Мемлекеттік қызметті өткеруді жаңғырту және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жөніндегі қосымша шаралар қабылдау мәселелері бойынша  

8 кодекске және 19 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген. 

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекске, 

«Мәдениет туралы», «Білім туралы» заңдарға әкімдердің денсаулық 

сақтаудың, мәдениет пен білім берудің жергілікті органдарының   

басшыларын тағайындауын тиісті уәкілетті органдармен келісуді алып тастау 
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бөлігінде түзетулер енгізіледі. 

Еңбек кодексіне тәртіптік жазаны қолдану мерзімінің өтуін тоқтата 

тұрудың негіздерін нақты регламенттеуге бағытталған, сондай-ақ «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның талаптары қолданылатын 

адамдардың еңбегін реттеу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

көзделген. 

«Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» Заңда 

Сыртқы істер министрінің дипломатиялық қызмет персоналын ротациялауды 

жүзеге асыру тәртібін айқындау жөніндегі құзыреті анықталған. 

«Құқық қорғау қызметі туралы» Заңға енгізілетін түзетулер мемлекеттік 

қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға құқық қорғау органдарымен келісу 

бойынша құқық қорғау органдары лауазымдарының санатына қойылатын 

үлгілік біліктілік талаптарын бекіту бойынша жаңа құзырет береді. 

«Құқықтық актілер туралы» Заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

сараптаманы жүргізу тәртібін реттейтін нормамен толықтырылады,  

сондай-ақ олар бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманы жүргізу 

міндетті нормативтік құқықтық актілердің тізбесі белгіленеді. 

Заң жобасындағы түзетулердің басым бөлігі «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл туралы» және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

қызметі туралы» заңдарға енгізіледі, оларға сәйкес конкурстық рәсімдер 

оңтайландырылды, мемлекеттік қызметшілердің сынақ мерзімінен өту тәртібі 

жеңілдетілді, мансаптық жоспарлау мәселелерін реттейтін жекелеген 

нормалар алып тасталды, «А» және «Б» корпустарының лауазымдарына 

конкурстан тыс тағайындау бойынша талаптар күшейтілді. 

Мемлекеттік органдар, ұйымдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері 

басшыларының өздеріне бағынысты қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу жөніндегі лауазымдық 

міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тәртіптік 

жауаптылығын белгілеу көзделген. 

Заң жобасын талқылау барысында Сенаттың тұрақты комитеттері мен 

депутаттарының ескертпелері мен ұсыныстарын ескере отырып, Мәжіліс 

мақұлдаған заң жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі 

туындады. 

Мәселен, қолданыстағы тәртіпті сақтау мақсатында облыстардың, 

республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы 

органдарына денсаулық сақтаудың, білім берудің, мәдениет пен спорттың 

облыстық басқармаларының басшыларын тағайындау, сондай-ақ оларды 

босату кезінде кандидатураларды тиісті уәкілетті мемлекеттік органдармен 

келісу ұсынылып отыр.  

Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) 

полиция департаменттерінің бастықтарын Құқық қорғау органдары 

басшылығының президенттік резервінде тұрған полиция қызметкерлерінің 

қатарынан тиісті жергілікті атқарушы органдармен келісу бойынша Қазақстан 

Республикасының Ішкі істер министрінің тағайындауы көзделеді. 

Бұдан басқа, лауазымдар санаттары (саяси және әкімшілік мемлекеттік 
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қызметшілер) бойынша өздеріне бағынысты адамдардың сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін лауазымды адамдардың 

жауапкершілігін нақтылауға және регламенттеуге бағытталған түзетулер 

енгізіледі.  

Заң жобасы 2019 жылы 10 қазанда толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп 

Мәжіліске қайтарылды. 

2019 жылы 23 қазанда Мәжіліс толықтырулар мен өзгерістерді 

мақұлдады. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 26 қарашада  

№ 273-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

13. «Қазақстан Республикасы мен Украина арасындағы 

экстрадициялау туралы шартты ратификациялау туралы»   

Заң жобасын жүргізген депутат А.Лукин. 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасын комитеттің 2019 жылғы  

9 қазандағы кеңейтілген отырысында заң жобасы бастамашысының, Сенат 

Аппараты қызметкерлерінің қатысуымен қарап, мыналарды атап көрсетеді. 

Шарт 2018 жылғы 29 қазанда Нұр-Сұлтан қаласында жасалған. 

Шарт екі ел арасында іздеу салынған адамдарды қылмыстық 

жауаптылыққа тарту немесе сот үкімін орындау үшін оларды экстрадициялау 

мәселелерін регламенттейді. 

Шартта экстрадициялау үшін де, одан бас тарту үшін де негіздер 

көзделген. 

Шартты ратификациялау екі елдің қылмыстылықпен күрестегі 

ынтымақтастығының тиімділігін арттыра түседі. 

Әрбір Тарап өзінің ұлттық заңнамасының негізінде өз азаматтарын 

беруден бас тартуға құқылы. 

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы осы Шарт бойынша 

құзыретті орган болып табылады. 

Заң 2019 жылы 7 қарашада Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 25 қарашада  

№ 271-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

14. «Қазақстан Республикасы мен Моңғолия арасындағы сотталған 

адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат С.Еңсегенов. 

Қазақстан Республикасы мен Моңғолия арасындағы Шарт 2018 жылғы  

29 наурызда Астана қаласында жасалған. 

Шарт екі ел арасындағы қылмыстық құқық қатынастарында құқықтық 

ынтымақтастықты нығайтуды көздейді. 

Шарттың талаптарына сәйкес сотталған адамның жазбаша келісімі 

бойынша, сұрау салу алынған кезде сотталған адамға қатысты шығарылған 

үкім заңды күшіне енсе және сотталған адамның жазасын өтеуге тиісті уақыт 

кезеңі кемінде бір жылды құраса, жазасын одан әрі өз отанында өтеуге 

мүмкіндік береді. 
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Шарт бойынша Шартты іске асыру үшін тараптар орталық органдарды 

айқындады. Олар Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы және 

Моңғолияның Әділет және ішкі істер министрлігі. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертпелері 

мен ұсыныстары жоқ.  

Заң 2019 жылы 12 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  

 

15. «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Заң жобасын жүргізген депутат А.Лукин. 

Заң жобасы Мемлекет басшысының 2018 жылғы 10 қаңтардағы 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» Қазақстан халқына Жолдауын орындау мақсатында әзірленді. 

 Заң жобасымен енгізілетін өзгерістер мыналарға: 

- реттелетін қатынастарды азаматтық-құқықтық немесе тәртіптік жазалау 

түріндегі тәртіппен қарау мүмкіндігіне байланысты жекелеген әкімшілік 

құқық бұзушылықтарды алып тастауға; 

- әкімшілік құқық бұзушылықтар айыппұлының мөлшерлерін азайтуға; 

- қолданыстағы әкімшілік жазаларды жеңілірек жазаларға ауыстыруға; 

- ескерту түріндегі әкімшілік жазаның қолданылуын кеңейтуге; 

- санкциялар тек қана сот тәртібімен салынатын бірқатар әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды соттардың ведомстволық бағыныстылығынан мемлекеттік 

органдарға беруге; 

- санкциялары рұқсаттан айыруды, қызметті немесе оның жекелеген 

түрлерін тоқтата тұруды немесе оларға тыйым салуды көздейтін әкімшілік 

құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау бойынша сот пен соттан тыс 

инстанциялар арасындағы өкілеттіктердің аражігін кезең-кезеңімен 

ажыратуға; 

- жалпы нормативтік құқықтық қағидаларды бұзғаны үшін 

жауаптылықты көздейтін әкімшілік құқық бұзушылықтар құрамдарын 

нақтылауға; 

- әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді 

электрондық форматқа кезең-кезеңімен ауыстыруға; 

- құқықтық қолдану практикасында анықталған құқықтық олқылықтар 

мен коллизияларды жоюға бағытталған. 

ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің тұрақтылығын 

қамтамасыз ету мақсатында заң жобасымен оған өзгерістер мен толықтырулар 

енгізудің ерекше тәртібі регламенттеледі. 

Заң жобасы 2019 жылы 20 желтоқсанда толықтырулар мен өзгерістер 

енгізіліп Мәжіліске қайтарылды. 

2019 жылы 25 желтоқсанда Мәжіліс толықтырулар мен өзгерістерді 

мақұлдады. 
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16. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

қылмыстық, қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіру және жеке 

адам құқықтарының қорғалуын күшейту мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат В.Волков. 

Заң жобасы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне, 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне және  

«Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына: 

- зорлаудың және сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық (оның ішінде 

қызметтік міндеттерді орындау кезінде жасалған) әрекеттердің  

барлық құрамдары үшін, балаларға жыныстық зорлық-зомбылық көрсету 

фактілері бойынша дәлелдемелерді бұрмалағаны үшін, сондай-ақ осындай 

фактілерді жасырып қалғаны және хабарламағаны үшін жауаптылықты 

күшейту туралы; 

- үй-жайға, қоймаға не көлік құралына заңсыз кiрумен жасалған ұрлық, 

тонау және қарақшылық үшін жауаптылықты күшейту туралы; 

- есірткінің заңсыз айналымы кезінде электрондық ақпараттық 

ресурстарды пайдаланғаны үшін жауаптылық енгізу туралы; 

- мал ұрлау бойынша жеке құрам енгізу туралы; 

- заңсыз аң аулауды қылмыстық теріс қылықтан ауырлығы орташа 

қылмысқа ауыстыру туралы, браконьерліктің (оның ішінде киіктер бойынша) 

ауырлатылған құрамдары үшін және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі 

мемлекеттік инспекторға қатысты күш қолданғаны, сондай-ақ оның өміріне 

қолсұғушылық үшін жауаптылықты күшейту туралы түзетулермен 

толықтырылады.  

Сонымен бірге одан әрі ізгілендіру және репрессивтілікті төмендету 

бөлігінде, атап айтқанда мүлікті тәркілеуді тағайындау бойынша және шартты 

түрде жаза тағайындау кезінде, сондай-ақ кепілгерлікпен байланысты жазадан 

босату кезінде кепіл мөлшерін азайту бойынша түзетулер ұсынылады. 

Заң жобасында «мүлдем төзбеушілікті» күшейтуге, сондай-ақ 

қылмыстық және қылмыстық-процестік заң нормаларының олқылықтарын, 

коллизияларын жоюға және оларды практикада қолдану кезінде әртүрлі 

түсіндіруді болдырмауға бағытталған түзетулер көзделеді. 

Бұдан басқа «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы»  

Қазақстан Республикасының Кодексіне жетім балаларды, ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балаларды Қазақстан Республикасы азаматтарының 

отбасыларына орналастыруға жәрдем көрсету жөніндегі ұйымдардың 

қызметін, оларды аккредиттеу тәртібін, аккредиттеуден бас тартудың 

негіздерін, осы ұйымдардың құқықтары мен міндеттерін регламенттейтін 

түзетулер енгізіледі. 

Заң 2019 жылы 26 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.   
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2.2. Қаржы және бюджет комитеті 

 

1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2019 – 2021 

жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат О.Перепечина. 

Осы заң жобасымен Ұлттық қордан 2019 жылға арналған республикалық 

бюджетке кепілдендірілген трансферт мөлшері 2 700 млрд. теңге сомасында 

белгіленген. 

2019 жылы кепілдендірілген трансферт есебінен республикалық бюджет 

шығыстарының 23%-ы қаржыландырылады және оның белгіленген мөлшері 

тиісті қаржы жылының аяғында Ұлттық қордағы төмендетілмейтін қаражат 

қалдығы бойынша шарттың орындалуын ЖІӨ-нің болжанған мәнінің  

30 пайызы мөлшерінде қамтамасыз етеді. 

Заң 2019 жылы 4 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 13 сәуірде  

№ 245-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

2. «2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат О.Перепечина. 

 «2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы  

2019 – 2023 жылдарға арналған нақтыланған макроэкономикалық 

көрсеткіштердің негізінде әзірленген және Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасының «Нұр Отан» партиясының XVIII съезінде 

айтқан тапсырмаларын, Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жыл 

сайынғы жолдауларын, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру шаралары 

туралы» 2019 жылғы 25 ақпандағы № 848 Жарлығын іске асыруға, сондай-ақ 

қабылданған міндеттемелердің іске асырылуын қамтамасыз етуге 

бағытталған. 

2019 жылға арналған республикалық бюджет кірістерінің 

(трансферттердің түсімі ескерілмеген) болжамы 200,4 млрд. теңгеге ұлғайтыла 

отырып, 6 986,3 млрд. теңге сомасында айқындалған. 

2019 жылға арналған трансферттер түсімі 621,0 млрд. теңгеге ұлғайтыла 

отырып, жалпы алғанда 3 466,1 млрд. теңге сомасында көзделіп отыр. 

Бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша 2019 жылға арналған болжам  

116,0 млрд. теңге сомасында немесе 0,9 млрд. теңгеге азайтылып айқындалған. 

2019 жылға арналған республикалық бюджет шығыстары түзету жасалған 

бюджеттен 1 168,0 млрд. теңгеге ұлғайтыла отырып, 11 895,1 млрд. теңге 

сомасында көзделеді. 

Ұлттық қорға түсетін түсімдер көлемі жоспардан 325,4 млрд. теңгеге 
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ұлғайтыла отырып, 2 601,9 млрд. теңге сомасында айқындалған. 

Заң жобасы 2019 жылы 4 сәуірде толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп 

Мәжіліске қайтарылды. 

2019 жылы 10 сәуірде Мәжіліс толықтырулар мен өзгерістерді 

мақұлдады. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 13 сәуірде  

№ 246-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

3. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық 

Республикасының Үкіметі арасындағы Қытай Халық Республикасының 

жеңілдікті кредит беруі туралы негіздемелік келісімді ратификациялау 

туралы» 

Заң жобасын жүргізген депутат Б.Шелпеков. 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасын комитеттің 2019 жылғы  

8 сәуірдегі кеңейтілген отырысында Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігі өкілдерінің, Сенаттың басқа комитеттері депутаттарының және 

Аппарат қызметкерлерінің қатысуымен қарап, мыналарды атап көрсетеді. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық 

Республикасының Үкіметі арасындағы Қытай Халық Республикасының 

жеңілдікті кредит беруі туралы негіздемелік келісім 2018 жылғы 7 маусымда 

Бейжіңде жасалды. 

Негіздемелік келісімге сәйкес тараптар Қытайдың Экспорттық-

импорттық банкі Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігі арқылы бес жыл жеңілдікті мерзімді қоса 

алғанда 20 жыл мерзімге 2% жылдық пайыздық мөлшерлемемен жалпы 

сомасы 2,062 млрд. қытай юанынан аспайтын жеңілдікті кредит беретіні 

туралы уағдаласты. Кредит «Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 

шекарасының Қазақстандық учаскесінде орналасқан өткізу пункттерін 

жаңғырту және техникалық толық жарақтандыру» жобасын іске асыруға 

арналған. 

Бұдан басқа, Негіздемелік келісімде Қытай Халық Республикасының 

Үкіметі тікелей кредиторға төлейтін кредит бойынша пайыздарды 

субсидиялауға арналған шығыстар туралы ереже көзделген. Бұл ереже кредит 

бойынша берілетін 2% жылдық пайыздық мөлшерлеме банктің шығындарын 

жаппайтынымен негізделіп отыр. Субсидиялаудың барлық шарттары мен 

мөлшерлемелерін Қытай Халық Республикасының Үкіметі және Экспорттық-

импорттық банкі өз араларында, Кредитор мен қарыз алушы арасындағы 

негіздемелік келісімді қозғамай қарайды. 

Тұтастай алғанда, жеңілдікті кредит тоғыз автомобиль және бір теміржол 

өткізу пунктін жаңғырту бөлігінде жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге, 

тиісті жабдықты беруге, құрылыс-монтаждау жұмыстарын, сондай-ақ 

инженерлік желілерді тарту жұмыстарын жүргізуге бағытталатын болады. 

Нәтижесінде кедендік шекарада кедендік бақылауды ақпараттық қамтамасыз 

етуге қол жеткізіледі.  

Заң 2019 жылы 11 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  
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Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 16 маусымда  

№ 257-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

4. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

қаржы нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет және 

салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат С.Плотников. 

Заң жобасының негізгі мақсаты қаржы нарығын реттеу, бақылау және 

қадағалау функцияларын бөлу, тұтынушыларға кредит беру тәуекелдерін 

шектеу бойынша тұжырымдамалық тәсілдерді әзірлеу, жалпыға бірдей 

декларациялауды ендіру мәселелері бойынша өзгерістер енгізу, сондай-ақ 

жеке тұлғалар үшін өсімпұлды есептен шығару бойынша салықтық 

рақымшылық енгізу болып табылады.  

Қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау функцияларын 

бөлуге қатысты заң жобасында қаржы нарығын реттеу мен дамыту, сондай-ақ 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау функцияларын Қазақстан 

Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін әрі 

республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын қаржы 

нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі 

жеке уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) беру көзделген. 

Уәкілетті органның құқықтық мәртебесі, құрылымы және басқару 

органдары айқындалды, оның функциялары нақтыланды және толықтырылды. 

Заң жобасымен уәкілетті органның жұмыскерлері лауазымдарының құрамы, 

олардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі айқындалды. Сонымен 

қатар уәкілетті орган қызметшілерінің мәртебесі айқындалды, оған сәйкес 

олар Ұлттық Банктің қызметшілері іспетті мемлекеттік қызметшілерге 

жатпайды. 

Уәкілетті органға қаржы нарығын реттеу мен дамыту және 

тұтынушылардың құқықтарын қорғау функциялары беріледі, оның қатарына 

микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды тіркеу және есепке 

алу, қаржы ұйымдарына қатысты ерекше реттеу режимін енгізу, екінші 

деңгейдегі банктерді сауықтыру жөніндегі шараларды іске асыру, жеке 

тұлғалардың ипотекалық тұрғын үй қарыздарын және ипотекалық қарыздарын 

қайта қаржыландыру бағдарламаларын іске асыру функциялары, сондай-ақ 

қаржы нарығының ақпараттық қауіпсіздігі орталығының функциялары кіреді. 

Ұлттық Банк баға тұрақтылығын қамтамасыз етуді, ақша-кредит 

саясатын, валюталық реттеуді және төлем жүйелерін дамытуды жүзеге 

асырады. 

Заң жобасы Қаржылық тұрақтылық кеңесін құруды көздейді, ол 

қаржылық тұрақтылық мәселелері бойынша ведомствоаралық үйлестіруді 

жүзеге асыратын болады. Уәкілетті органның Ұлттық Банкпен қаржылық 

жүйенің тұрақтылығы мәселелері бойынша өзара іс-қимылы көзделген. 

Тұтынушыларға кредит беру тәуекелдерін шектеуге қатысты заң 

жобасымен кредит берудің барлық субъектілеріне қатысты реттеу және 
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қадағалау құралдары енгізіледі. 

«Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар» деген ұғым 

енгізіледі, микроқаржылық қызмет түрлері айқындалады. 

Микрокредит беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын микроқаржылық 

ұйымдар қарыз тартуға, меншікті активтерін бағалы қағаздарға және өзге де 

қаржы құралдарына инвестициялауға, лизингтік қызметті және өзге де 

операцияларды жүзеге асыруға құқылы. 

Жеке тұлғаға банктік қарыз берумен және берілген банктік қарызға 

қызмет көрсетумен байланысты комиссиялар мен өзге де төлемдер тізбесін 

уәкілетті орган бекітетін болады. 

Жалпыға бірдей декларациялауды ендіру мәселелері бойынша 

өзгерістер енгізу, сондай-ақ жеке тұлғалар үшін өсімпұлды есептен 

шығару бойынша салықтық рақымшылық енгізуге қатысты. 

Заң жобасында жалпыға бірдей декларациялау кезең-кезеңмен 

ендірілетіні айқындалып, оның ендірілу мерзімін тоқтата тұру көзделеді. 

Бірінші кезеңде жалпыға бірдей декларациялаудың енгізілуін  

2020 жылғы 1 қаңтардан 2021 жылғы 1 қаңтарға ауыстыру ұсынылады. Осы 

кезеңде декларациялауға жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар 

мен олардың жұбайлары (зайыптары), мемлекеттік функцияларды орындауға 

уәкілетті адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары), мемлекеттік 

функцияларды орындауға уәкілетті адамдарға теңестірілген адамдар мен 

олардың жұбайлары (зайыптары) және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес декларация тапсыру жөніндегі міндет жүктелген адамдар 

жататын болады. 

Екінші кезеңде 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік мекемелердің 

қызметкерлері мен олардың жұбайларын (зайыптарын), сондай-ақ 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлері мен олардың 

жұбайларын (зайыптарын) бастапқы декларациялау көзделеді.  

Үшінші кезеңде 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап заңды тұлғалардың 

басшылары мен құрылтайшыларын және олардың жұбайларын (зайыптарын), 

жеке кәсіпкерлер мен олардың жұбайларын (зайыптарын) бастапқы 

декларациялау көзделеді. 

Төртінші кезеңде 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап халықтың барлық 

санаттарын жалпыға бірдей декларациялауға толығымен көшу қамтамасыз 

етіледі. 

Бұдан басқа, жеке тұлғалар 2019 жылдың соңына дейін негізгі борышын 

өтеген жағдайда, 2019 жылдың 1 қаңтарына дейінгі салықтық кезеңнің 

салықтың міндеттемелері бойынша олардың өсімпұлдарын есептен шығару 

көзделеді. Бұл ретте мүлік салығы мен жер салығы бойынша өсімпұлдарды 

төлеу мерзімі 2019 жылғы 1 қазанға дейін екенін ескере отырып, 2018 жылдың 

1 қаңтарына дейінгі салықтық кезеңнің міндеттемелері бойынша есептен 

шығару ұсынылады. 

Заң 2019 жылы 24 маусымда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 3 шілдеде  

№ 262-VI ҚРЗ қол қойды. 
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5. «2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат О.Перепечина. 

Заң жобасы «Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін 

азайту шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жыл 

26 маусымдағы № 34 Жарлығын орындау, мемлекет басшысының Қазақстан 

халқының әл-ауқатын арттыру жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыру, сондай-

ақ қабылданған міндеттемелердің іске асырылуын қамтамасыз ету мақсатында 

дайындалған.  

2019 жылға арналған республикалық бюджеттің негізгі параметрлері 

өзгеріссіз қалады: 

кірістер – (трансферттерді есептемегенде) - 6 986,4 млрд. теңге;  

шығыстар – 11 933,2 млрд. тенге; 

тапшылық – 1 364,6 млрд.теңге тапшылық немесе ЖІӨ-ге 2,1%. 

Мемлекет Басшысының тапсырмасын жүзеге асыруды қаржылық 

қамтамасыз ету «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

2019 жылғы 30 қаңтардағы  

№ 829 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 

нысаналы трансферт түрінде бөлінген қаражаттың бір бөлігін қайта бөлу 

есебінен, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві есебінен 

жүзеге асырылатын болады. 

Заң 2019 жылы 4 шілдеде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 5 шілдеде  

№ 263-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

6. «2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат О.Перепечина. 

 «2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының жобасы (бұдан әрі – заң жобасы) «Нұр-Отан» 

партиясының сайлауалды бағдарламасының іс-шараларын, Мемлекет 

басшысының «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі» атты Жолдауын,  Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасының «Нұр-Отан» партиясының XVIII съезінде берілген 

тапсырмаларын орындау мақсатында, сондай-ақ 2019 жылғы бюджетті атқару 

шеңберінде дайындалды. 

Нақтылаудың негізгі міндеттері әлеуметтік салада шұғыл 

қаржыландырылатын жекелеген мәселелерді шешу, кейінгі жылдарда 

экономиканың өсуі үшін қосымша көздер жасау және  2019 жылдың соңына 

дейін Үкіметтің кезек күттірмейтін міндеттерге арналған резервінің ақылға 

қонымды деңгейін қамтамасыз ету болып табылады. 
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Осы міндеттерді іске асыру шығыстарды қайта бөлу және 94,9 млрд. 

теңгеге ұлғайта отырып, ағымдағы жылдың 9 айы ішінде орындалу нәтижелері 

бойынша түсімдерді түзету арқылы қамтамасыз етілетін болады. 

Өзгерістер ескеріле отырып,  2019 жылға арналған республикалық 

бюджет параметрлері мыналарды құрайды: 

түсімдер – 10 663,5 млрд. теңге; 

шығыстар – 12 028,1 млрд. теңге; 

тапшылық – 1 364,6 млрд. теңге немесе ЖІӨ-нің 2,1 %-ы. 

Заң 2019 жылы 17 қазанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 22 қазанда  

№ 266-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

7. «Қазақстан Республикасы мен Солтүстік инвестициялық банк 

арасындағы Солтүстік инвестициялық банктің Қазақстан 

Республикасындағы қызметін реттейтін негіздемелік келісімді 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Қылышбаев. 

Қазақстан Республикасы мен Солтүстік инвестициялық банк арасындағы 

Солтүстік инвестициялық банктің Қазақстан Республикасындағы қызметін 

реттейтін негіздемелік келісім (бұдан әрі – Келісім) 2018 жылғы 16 қазанда 

Хельсинки қаласында жасалды. 

Келісімде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 

көзделмеген нормалар, атап айтқанда, валютаның айырбасталымдылығы мен 

ақша қаражатының аударымдары, тендерлерді Солтүстік инвестициялық 

банктің (бұдан әрі – СИБ) шарттары бойынша өткізу, сондай-ақ СИБ-ті салық 

салудан босату жөніндегі нормалар белгіленеді. 

Бүгінгі таңда СИБ Скандинавия және Балтық елдеріндегі аса ірі 

кредиттік-қаржы институты болып табылады. 

Келісімді іске асыру Қазақстанға сумен жабдықтау, көлік, энергетика 

салаларына, өнеркәсіптік секторға және басқа да салаларға инвестиция тартуға 

мүмкіндік береді. 

Заң 2019 жылы 17 қазанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 28 қазанда  

№ 267-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

8. «1994 жылғы 15 сәуірдегі Кеден істеріндегі ынтымақтастық және 

өзара көмек туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Б.Шелпеков. 

1994 жылғы 15 сәуірдегі Кеден істеріндегі ынтымақтастық және өзара 

көмек туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттамаға 2018 жылғы  

1 маусымда Душанбе қаласында Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 

Үкімет басшылары кеңесінің отырысында қол қойылды.  

Келісімге қол қойылған сәттен бері 20 жылдан астам уақыт өтті, соған 

байланысты осы Келісімнің нормаларын жаңа редакцияда жаза отырып, 
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Хаттамамен тиісті өзгерістер енгізу арқылы жетілдіру қажет.  

Хаттама кеден саласындағы ТМД-ның нормативтік-құқықтық базасына 

жүргізілген түгендеу жұмыстарының қорытындылары бойынша ТМД-ға 

қатысушы мемлекеттермен бірлесіп әзірленді.  

Хаттамамен мәліметтерді беруге, сұрау салулардың нысандары мен 

мазмұнына, сұрау салудың орындалуына, алынған ақпараттың 

пайдаланылуына қатысты бірқатар негізгі баптарға өзгерістер енгізу 

ұсынылады.  

Жаңалықтардың бірі Тараптар мемлекеттері орталық кеден 

органдарының арасында әрі тікелей Тараптар мемлекеттері аумақтық кеден 

органдары арасында жүзеге асырылатын сұрау салулармен алмасу болып 

табылады. Көрсетілгендер кеден заңнамасы талаптарының бұзылуы туралы 

куәландыратын деректерді немесе мән-жайларды анықтау үшін тиімді 

ынтымақтастыққа ықпал ететін болады.  

Заң 2019 жылы 7 қарашада Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 25 қарашада  

№ 270-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

9. «Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық 

маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы 2020 – 2022 

жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат О.Перепечина. 

Заң жобасы Бюджет кодексінің 45-бабына сәйкес әзірленді, оған сай 

жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі республикалық бюджет және 

облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері 

арасында жылдар бойынша бөле отырып, үш жылдық кезеңге абсолюттік 

мәнде белгіленеді.  

Бюджеттік алып қоюлар мен бюджеттік субвенциялар жататын жалпы 

сипаттағы трансферттердің көлемі тиісті жергілікті бюджеттің кірістері мен 

шығыстарының болжамды көлемдері арасындағы айырма ретінде айқындалды 

және:  

бюджеттік алып қоюлар:  

2020 жылы – 420,1 млрд. теңгені;  

2021 жылы – 451,4 млрд. теңгені;  

2022 жылы – 490,4 млрд. теңгені құрады;  

бюджеттік субвенциялар:  

2020 жылы – 2 104,4 млрд. теңге; 

2021 жылы – 2 120,9 млрд. теңге; 

2022 жылы – 2 124,7 млрд. теңгені құрады.  

2020 – 2022 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің 

көлемін есептеу кезінде 2020 жылдан бастап шағын және орта бизнестен 

түсетін корпоративті табыс салығының түсімдерін беруді ескере отырып 

есептелген, жергілікті бюджеттер бойынша кірістер болжамы пайдаланылды.  

2020 – 2022 жылдарға арналған субвенциялар мен алып қоюлардың 

көлемі ауыл шаруашылығы өнімдерінің әлеуетті көлемін, өңір аумағының 
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ауданын, тұрғын үй санын, мектептердің шағын жинақталғандығын, 

өңірлердің жалпы өңірлік өніміндегі шағын және орта бизнестің үлесін 

ескеретін жаңа коэфициенттерді ескере отырып есептелген.  

Ағымдағы шығындардың болжамды көлемін есептеу кезінде 

жоспарланған кезеңдегі тұтыну бағаларының индексіне ағымдағы 

шығындардың ұлғаюы ескерілді (жалақыны қоспағанда). 

2020 – 2022 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің 

көлемін айқындау кезінде Республикалық бюджет комиссиясының шешімі 

бойынша бұрын республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 

есебінен қаржыландырылатын тұрақты сипаттағы шығындар жергілікті 

бюджеттердің шығыстар базасына енгізілді.  

Алдағы үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік даму бағдарламалары 

бойынша шығындарды қаржыландыру үшін шығындар болжамы ағымдағы 

шығындардың, сондай-ақ екі қосымша компоненттің проценттік қатынасында 

айқындалған. 

бірінші – өңірдің кірістерін болжаудың проценттік қатынасында; 

екінші – орта есеппен 2017 – 2019 жылдары қалыптасқан өңірлердің 

ЖӨӨ-нің нақты өсімі ескеріле отырып. Бұл коэффициент субвенциялық 

өңірлер үшін қолданылды.  

Күрделі жөндеуге және материалдық-техникалық базаны нығайтуға 

арналған шығыстар болжамы тиісті жылға ағымдағы шығыстар болжамының 

6,5% мөлшерінде айқындалды.  

Тұтастай алғанда заң жобасы мемлекет кепілдік берген қызметтерді 

көрсетудегі өңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілуін теңестіруге, сондай-ақ 

жергілікті атқарушы органдардың қаржылық дербестігін арттыруға 

бағытталған.  

Заң 2019 жылы 25 қарашада Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 4 желтоқсанда  

№ 275-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

10. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2020 – 2022 

жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат О.Перепечина. 

Заң жобасы Бюджет кодексінің 24-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді.  

Заң жобасымен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан  

2020 – 2022 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт көлемін бекіту 

көзделеді.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 

385 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасына сәйкес, сондай-

ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңестің 

шешімімен Ұлттық қордан республикалық бюджетке берілетін 

кепілдендірілген трансферт мөлшері 2020 – 2021 жылдарға 2 700 млрд. теңге, 

2022 жылы – 2 600 млрд. теңге көлемінде айқындалды.  

Заң 2019 жылы 25 қарашада Сенат отырысында қабылданды.  



27 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы  4 желтоқсанда  

№ 274-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

11. «2020 – 2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат О.Перепечина. 

«2020 – 2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының 

Бюджет кодексіне сәйкес, 2020 – 2022 жылдарға арналған Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму және бюджеттік 

параметрлері болжамы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасының және Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары 

негізінде әзірленді. 

Республикалық бюджет жобасының негізгі міндеттері мыналар болып 

табылады: 

Бірінші. Макроэкономикалық тұрақтылық пен бюджет теңгерімділігін 

қамтамасыз ету (кедендік, салықтық әкімшілендіруді жақсарту, оларды 

цифрландыру, бюджеттің мұнай кірістеріне тәуелділігін төмендету, 

бюджет тапшылығын 2022 жылға қарай ЖІӨ-нің 1%-на дейін біртіндеп 

төмендету). 

Екінші. Фискалдық орталықсыздандыру және өңірлердің дербестігін 

арттыру (әкімдердің қаржылық дербестігін көбейту, жауапкершілікті 

күшейту, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін КТС 

түсімдерін жергілікті деңгейге беру). 

Үшінші. Бюджет шығыстарын ұтымды ету (имидждік іс-шараларды 

оңтайландыру, тиімсіз шығыстарды басым бағыттарға, мемлекеттік 

тапсырмаларға қайта бағдарлау). 

Республикалық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттер түсімін 

есепке алмағанда) ағымдағы жылмен салыстырғанда 1 005,0 млрд. теңгеге 

өсе отырып 2020 жылға 8 086,4 млрд. теңге сомасында, 2021 жылға –  

8 710,5 млрд. теңге сомасында, 2022 жылға – 9 538,2 млрд. теңге сомасында 

айқындалды. 

Трансферттер түсімдері 2020 жылға 3 120,0 млрд. теңге, 2021 жылға – 

3 151,4 млрд. теңге, 2022 жылға – 3 090,4 млрд. теңге сомасында көзделеді, 

оның ішінде республикалық бюджетке Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қорынан бөлінетін кепілдендірілген трансферт сомасы 2020 жылы 2,7 трлн. 

теңгені, 2021 жылы – 2,7 трлн. теңгені, 2022 жылы – 2,6 трлн. теңгені құрайды. 

Бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша болжам 2020 жылға 109,6 млрд. 

теңге, 2021 жылға – 165,6 млрд. теңге, 2022 жылға – 149,0 млрд. теңге 

сомасында айқындалды. 

Республикалық бюджет шығыстарының жалпы көлемі 2020 жылы 

12 914,3 млрд. теңге, 2021 жылы – 13 231,8 млрд. теңге, 2022 жылы –  

13 667,7 млрд. теңге сомасында жоспарланып отыр. 

2020 жылы республикалық бюджет тапшылығы 1 598,1 млрд. теңге 

мөлшерінде белгіленді, бұл ЖІӨ-ге шаққанда 2,1 %-ды құрайды, 2021 жылы – 

1 204,2 млрд. теңгені немесе ЖІӨ-ге шаққанда 1,5 %-ды, 2022 жылы –  
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889,9 млрд. теңгені немесе ЖІӨ-ге шаққанда 1,0 %-ды құрайды. 

2020 жылға Ұлттық қорға түсетін түсімдер болжамы мұнайды өндіру 

көлемі 90,0 млн. тонна, мұнайдың әлемдік бағасы 1 баррель үшін 55 доллар 

және теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамы 380 теңге болуы ескеріле 

отырып есептелген және 2 651,3 млрд. теңгені құрады. 

Мұнай секторы бойынша тікелей салық түсімдерінің және басқа да 

төлемдердің көлемі 2 644,8 млрд. теңге сомасында немесе ағымдағы жылғы 

бағалауға қарағанда 78,9 млрд. теңгеге азая отырып болжанады. 

Заң жобасын талқылау барысында Сенаттың комитеттері мен 

депутаттарынан заң жобасына мемлекеттің тыныс-тіршілігінің түрлі 

салаларына қатысты өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар келіп түсті. 

Шығыстарды ұлғайту жөніндегі ұсыныстардың тұтастай алғанда  

40,8 млрд. теңгесі, оның ішінде 2020 жылы 15,0 млрд. теңгесі қолдау тапты. 

Депутаттардың ұсыныстары 2020 – 2022 жылдарға арналған мынадай 

бағыттарды қаржыландыру мәселелерін көздейді: 

- Түркістан және Жамбыл облыстарын, Шымкент қаласын жалпы сомасы 

17,1 млрд. теңгеге, оның ішінде 2020 жылы – 4,9 млрд. теңгеге газдандыру; 

- Солтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақмола, Шығыс Қазақстан 

облыстарында, Жезқазған қаласында жалпы сомасы 5,2 млрд. теңгеге, оның 

ішінде 2020 жылы 2,2 млрд. теңгеге су құбырларын салу; 

- Ұлттық ұлан Әскери институтының, «Сары-Бөктер» шекара заставасы 

кешенінің ғимараттарын, құрылыстарын салуға және күрделі жөндеуге  

2020 жылы 1,0 млрд. теңге; 

- Нұр-Сұлтан қаласында Есіл және Сарыбұлақ өзендерінің арнасын, 

Өңіраралық ынтымақтастықтың XVII-форумын өткізуге дайындық 

шеңберінде Көкшетау қаласының жылу магистралін реконструкциялауға  

2020 жылы 1,3 млрд. теңге сомасында; 

- Атырау облысы Доссор кентінде кәріз коллекторын, Нұр-Сұлтан 

қаласының Жер-Ұйық саябағында (теннис орталығын) салуға 2020 жылы –  

1,6 млрд. теңге; 

- Әбу Насыр Әл-Фарабидың 1150-жылдығын дайындауға және өткізуге, 

ХШЖК «Қазақстан» павильонында экспозиция дайындауға 2020 жылы  

832 млн. теңге сомасында; 

- Алматы қаласында Бұқтырма көшесінің Құлжа трактісімен қиылысында 

көлік айрығын салуға 2020 жылы – 1,4 млрд теңге, сондай-ақ «Ортақ 

пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын 

жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру» 

бағдарламасы шеңберінде ішкі қайта бөлу арқылы  

580 млн. теңге көзделетін болады. 580 млн. теңге сомасы 2020 – 2022 жылдарға 

арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің Қаулысында көрініс табады.   

Заң жобасы 2019 жылы 25 қарашада толықтырулар мен өзгерістер 

енгізіліп Мәжіліске қайтарылды. 

2019 жылы 28 қарашада Мәжіліс толықтырулар мен өзгерістерді 

мақұлдады. 
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Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 4 желтоқсанда  

№ 276-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

12. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

оңалту және банкроттық рәсімдерін, бюджет, салық заңнамасын және 

теміржол көлігі туралы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Қылышбаев. 

Заң жобасын әзірлеудің мақсаттары алтыншы шақырылымдағы 

Қазақстан Республикасы Парламентінің үшінші сессиясының ашылуында  

Мемлекет басшысы белгілеген оңалту және банкроттық рәсімдерін 

жетілдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ  дәрменсіздік жүйесінің тиімділігін 

арттыру болып табылады.  

Заң жобасының тұжырымдамалық негізгі бағыттары мынадай.  

1) Оңалту және банкроттық рәсімдерін бастау тәртібін қайта қарау. 

2) Оңалтуды қолдану және банкрот деп тану тәртібін қайта қарау. 

3) Банкроттық рәсімдерін қысқарту мақсатында кредиторлар 

жиналысының өкілеттігін қайта қарау. 

4) Кредиторлардың борышкерге қойылатын талаптарын мәлімдеу 

тәртібін нақтылау. 

5) Уақытша басқарушыны немесе уақытша әкімшіні тағайындау тәртібін 

қайта қарау. 

6) Басқарушыларға төленетін сыйақыны төлеуді қайта қарау. 

7) Кепілді кредиторлар талаптарын қанағаттандыру тәртібін қайта қарау. 

8) Әдейі банкроттық және жалған банкроттық үшін қағидаларды қайта 

қарау.  

9) Жұмыс істемейтін борышкерді банкроттық рәсімін қозғаусыз тарату 

тәртібін қайта қарау. 

10) Магистральдық теміржол желісін және теміржол көлігінің 

жылжымалы құрамын дамыту мақсатында шығарылған тасымалдаушының 

облигациялары бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 

тәртібін белгілеу. 

11) Микро- және шағын бизнес компанияларын табыс салығынан үш жыл 

мерзімге босату. 

2020 жылдан бастап салық төлеушілердің жекелеген санаттарын 

қоспағанда, арнайы салық режимдерін қолданатын және микрокәсіпкерлік 

немесе шағын кәсіпкерлік субъектілері деп танылатын тұлғалар корпоративтік 

(жеке) табыс салығын, әлеуметтік салықты, бірыңғай жер салығын төлеуден 

босатылсын.    

12) Бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлағаны және тиімсіз пайдаланғаны 

үшін жауапкершілікті күшейту:  

бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және тиімсіз пайдалану ұғымы 

енгізілді; 

бюджетке кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестицияларды енгізу 

жөніндегі норма алып тасталды.   
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Заң жобасы 2019 жылы 12 желтоқсанда Сенат отырысында қаралып, 

толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп Мәжіліске қайтарылды. 

2019 жылы 23 желтоқсанда Мәжіліс толықтырулар мен өзгерістерді 

мақұлдады. 

 

13. «Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің қаржы 

нарығы саласындағы заңнамасын үйлестіру туралы келісімді 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Қылышбаев. 

Еуразиялық экономикалық одаққа (бұдан әрі – ЕАЭО) мүше 

мемлекеттердің қаржы нарығы саласындағы заңнамасын үйлестіру туралы 

келісімге (бұдан әрі – Келісім) 2018 жылғы 6 қарашада Мәскеуде қол қойылды. 

Келісімді ратификациялау көрсетілетін қаржы қызметтері секторларында 

қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензияларды өзара тануды 

қамтамасыз ету үшін жағдай жасайды, сондай-ақ ЕАЭО-ға мүше 

мемлекеттердің қаржы нарықтарына кемсітушіліксіз қолжетімділік береді. 

Келісімді кейіннен іске асыру заңнаманы үйлестіру бағыттары мен 

тәртібін айқындауға, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің қаржы нарығы 

саласындағы ұлттық заңнамасында көзделген: 

- банк секторында, сақтандыру секторында, бағалы қағаздар нарығында 

көрсетілетін қызметтер секторында қаржы нарықтарын қатысушыларды 

құруға, ұйымдастыруға және қызмет етуіне қатысты оларға қойылатын 

келісілген талаптарды қабылдау; 

- халықаралық стандарттарға сәйкес қаржы нарығы саласында 

тәуекелдерді реттеу тәсілдерін үйлестіру; 

- лицензияларды өзара тану үшін жағдайларды қамтамасыз ету; 

- қаржы нарығы саласында ақпаратты ашуға қойылатын талаптарды 

үйлестіру; 

- қаржы нарығына қатысушылардың жарғылық капиталындағы үлестерді 

(акцияларды) мүше мемлекеттер инвесторларының сатып алу мәселесі; 

- көрсетілетін қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен 

мүдделерін қорғау жөніндегі талаптарды үйлестіру бойынша нормаларды 

жақындастыруға мүмкіндік береді. 

Заң 2019 жылы 20 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  

 

14. «Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық 

заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Б.Шелпеков. 

Заң жобасы Мемлекет басшысының 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан 

халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық жоспардың  

27-тармағын және «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 71-тармағын,  сондай-

ақ Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар 

кеңесінің 29-пленарлық отырысында берілген 2016 жылғы 27 мамырдағы  

№ 01-8.1 хаттамалық тапсырмасын орындау үшін әзірленді, оған сәйкес 

«Астана» халықаралық қаржы орталығына (АХҚО)  мемлекеттік органдармен 
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бірлесе отырып Дубай қаласындағы Халықаралық қаржы орталығының үлгісі 

бойынша инвестициялық резиденттік қағидатын ендіру мәселесін қарау 

тапсырылды. 

Заң жобасын әзірлеудің мақсаты елдің негізгі қаржы платформасы 

ретінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) тез қалыптасуы 

мен дамуын қамтамасыз ету және инвестицияларды тарту үшін оның 

юрисдикциясын пайдалану болып табылады. 

Заң жобасы «инвестициялық резидент» ұғымын енгізуді көздейді, 

сондай-ақ инвестициялық резиденттерге қойылатын талаптар мен берілетін 

жеңілдіктерді регламенттейді. 

«Инвестициялық салықтық резиденттік бағдарламалар» ұғымы енгізіледі. 

Бағдарламада инвестициялау көлемдері мен құралдары, инвестициялық 

салықтық резиденттікті алу рәсімдері айқындалатын болады. 

Заң жобасымен «Астана» халықаралық қаржы орталығын (АХҚО) 

қаржыландыруға бағытталған бюджеттен нысаналы аударымды қосылған құн 

салығынан (бұдан әрі – ҚҚС) босату ұсынылады. Сонымен қатар ҚҚС салуға 

жатқызылатын «Астана» халықаралық қаржы орталығына (АХҚО) 

бейрезиденттер көрсеткен қызметтер/жұмыстарды және АХҚО 

қатысушылары көрсеткен қызметтерді айналым деп есептемеу ұсынылады. 

Сондай-ақ, заң жобасымен «Астана» халықаралық қаржы орталығының 

(АХҚО) қызметімен байланысты бірқатар басқа да нақтылау нормалары 

енгізіледі. 

Бұдан басқа, заң жобасымен «Салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық 

кодексі) ережелеріне сәйкес «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына жалпыға бірдей 

декларациялау енгізу мерзімдерін 2020 жылдан 2021 жылға ауыстыру 

бөлігінде өзгеріс енгізіледі. 

Заң 2019 жылы 26 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  

 

15. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы, 

мемлекеттік басқару жүйесін, бюджетаралық қатынастарды жетілдіру, 

кредиттеу және білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат С.Плотников. 

Осы заң жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 

Республикасының астанасы – Астана қаласын Қазақстан Республикасының 

астанасы – Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта атау туралы» 2019 жылғы  

23 наурыздағы № 6 Жарлығын іске асыру үшін әзірленді, ол астана атауының 

өзгеруіне байланысты жекелеген заңнамалық актілердің нормаларын 

сәйкестендіруге мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне: 

- оған сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметінде 

қайта құру жүргізілген, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 
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Республикасы Президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» 2019 жылғы 13 маусымдағы № 13 Жарлығын іске асыруға; 

- оған сәйкес Қазақстан Республикасының «Сырбар» Сыртқы барлау 

қызметі Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қосу 

арқылы қайта құрылған, Қазақстан Республикасы Президентінің «Ұлттық 

қауіпсіздікті нығайту және барлау қызметін одан әpi жетілдіру жөніндегі 

шаралар туралы» 2019 жылғы 17 маусымдағы № 23 Жарлығын; 

- «Мемлекет басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы 

қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 

Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 10 қыркүйектегі  

№ 152 Жарлығын: 

республикалық маңызы бар қалалар мен астананың құзыреттерін, оның 

ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астананы дамытудың өзекті 

мәселелерін шешуге, аталған қалалардың тыныс-тіршілігін қамтамасыз 

етудегі жекелеген мәселелерді реттеудің өзге тәртібін белгілеуге мүмкіндік 

беретін қала құрылысы саясаты, көліктік инфрақұрылым, басқарылатын 

урбандану аясында сәулеттік бет-бейнесін қалыптастыру саласындағы 

құзыреттерін кеңейтуге; 

біркелкі қаржыландырылмау және өңірлерде білім беруді басқарудың 

қолданыстағы жүйесінің тиімсіздігі проблемаларын шешу мақсатында білім 

беру мекемелерін басқару функцияларын және бюджеттік әкімшілік етуді 

аудандық деңгейден облыстық деңгейге қайта бөлуге қатысты; 

- «Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін азайту 

шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы  

26 маусымдағы № 34 Жарлығын екінші деңгейдегі банктерге және 

микроқаржылық ұйымдарға мерзімі өткен берешегі 90 күннен асып кеткен 

жеке тұлғалардың кепілсіз тұтынушылық қарыздары бойынша кредитті 

берумен және оған қызмет көрсетумен байланысты тұрақсыздық айыбын 

(айыппұл, өсімпұл), комиссиялар мен өзге де төлемдерді есептеуге тыйым 

салуға қатысты іске асыруға бағытталған өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

ұсынылады. 

Сонымен бірге заң жобасының шеңберінде «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 2018 жылғы  

10 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауында Мемлекет басшысы шағын 

және орта бизнестің (бұдан әрі – ШОБ) корпоративтік табыс салығынан (бұдан 

әрі – КТС) түсетін түсімдерді жергілікті бюджеттерге беру бойынша қойған 

мәселені шешу көзделеді. 

Қазіргі кезде жергілікті бюджеттерге жеке табыс салығы, әлеуметтік 

салық, мүлік салығы, жер салығы, көлік құралдарына салынатын салық, 

төлемдер, алымдар, тіркеу алымдары, лицензиялық алымдар, мемлекеттік 

баждар сияқты салықтық түсімдер бекітілген. Осы салықтар тұрақты сипатта 

болады, сыртқы факторлардың ықпалына байланысты емес, жоғары дәрежеде 

жиналады. 

Бұл ретте, жоғарыда аталған түсімдер жергілікті атқарушы органдарды 
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өңірлік экономиканы дамытуға ынталандырмайды. 

Ірі салық төлеушілерден КТС түсімінің құбылмалығын ескере отырып, 

ШОБ-тан түсетін КТС түсімін жергілікті бюджетке беру ұсынылады. 

ШОБ-тан түсетін КТС-ны жергілікті бюджетке беру жергілікті атқарушы 

органдарды өңірде экономикалық белсенділікті арттыруға, ШОБ-ты дамытуға 

және жергілікті бюджеттердің кірістерін ұлғайтуға ынталандыра түседі. 

Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу ұсынылады, оған 

сәйкес жастар кадр резервіне тіркелген адамдар «А» және «Б» корпусының 

мемлекеттік әкімшілік лауазымына тиісті іріктеуден өтпей орналаса алады.  

Заң 2019 жылы 26 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  

 

16. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр 

Республикасының Үкіметі арасындағы табысқа салынатын салықтарға 

қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан 

жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияны және оған Хаттаманы 

ратификациялау туралы» 

Заң жобасын жүргізген депутат Ғ.Дүйсембаев. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының 

Үкіметі арасындағы табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған 

салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы 

конвенция және оған Хаттама 2019 жылғы 15 мамырда Нұр-Сұлтан қаласында 

жасалды.  

Конвенцияның және Хаттаманың мақсаты Қазақстан Республикасы мен 

Кипр Республикасы арасындағы экономикалық ынтымақтастықты 

инвестициялар үшін қолайлы жағдайлар жасау жолымен нығайту және 

кеңейту болып табылады. 

Конвенция және Хаттама екіжақты халықаралық шарт болып табылады 

және қосарланған салық салуды жою мақсатында жасалады. Уағдаласушы 

Мемлекеттердің әрқайсысы салық төлеушінің салықты тек қана бір рет – 

Уағдаласушы Мемлекеттердің бірінде төлеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Басқа мемлекет оған салықтың төленген сомасын есепке алуды ұсынады 

немесе басқа мемлекетте салық салу жүргізілген бөлігін жалпы табысқа 

салынатын салықтан алып тастайды. 

Конвенцияда оған сәйкес дивиденттерге, пайыздарға және роялтиге 

төмендетілген мөлшерлемелер бойынша табыс көзі пайда болатын мемлекетте 

салық салынуы мүмкін болатын ережелер қарастырылған. 

Осы Конвенцияға Хаттама ақпарат алмасуға қатысты қосымша 

ережелерді қарастырады. 

Заң 2019 жылы 26 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.   
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2.3. Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті 

 

1. «Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияны 

ратификациялау туралы» 

Заң жобасын жүргізген депутат Т.Мұқашев. 

Конвенцияға 2018 жылғы 12 тамызда Ақтау қаласында Бесінші Каспий 

саммиті барысында Қазақстан, Әзербайжан, Иран, Ресей және Түрікменстан 

Президенттері қол қойды. 

Конвенцияның мақсаты суын, су түбін, жер қойнауын, табиғи 

ресурстарын және теңіз үстіндегі әуе кеңістігін қоса алғанда, Каспий теңізін 

пайдалануға қатысты Тараптардың құқықтары мен міндеттерін айқындау және 

реттеу болып табылады.   

Конвенция Каспий теңізінің ұлттық аумақтарының, юрисдикциясының 

және егемендігінің аражігін бөлуге, жер қойнауын пайдалануға құқықты 

жүзеге асыруға, транзитке және тасымалдауға, су асты құбыржолдары мен 

кабельдерін төсеуге, табиғи ортасы мен биологиялық ресурстарын қорғауға 

байланысты мәселелерді регламенттейді. Каспий теңізі жағалауы 

мемлекеттерінің қазіргі қыр көрсетулерге және қатерлерге қарсы іс-қимылы, 

төтенше жағдайлардың, әскери әрекеттің алдын алу және оларды жою 

тұрғысынан қауіпсіздік мәселелеріне жеке назар аударылды. 

Конвенцияға сәйкес Каспий теңізінің теңіз акваториясы әртүрлі 

режимдері бар аумақтарға бөлінеді. Тараптар ені 15 мильден аспайтын 

аумақтық суларды белгілейді, бұл ретте олардың сыртқы шекарасы 

мемлекеттік шекара мәртебесінде болады. Аумақтық суларға он мильдік 

балық аулау аумағы кіреді, онда әр мемлекеттің кәсіппен айналысуға айрықша 

құқығы бар. 

Конвенция депозитарий болып табылатын Қазақстан Республикасы 

бесінші ратификациялау грамотасын алған күннен бастап күшіне енеді.  

Заң 2019 жылы 31 қаңтарда Сенат отырысында қабылданды. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 8 ақпанда  

№ 222-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

2. «Еуразиялық экономикалық одақтың үшінші мемлекеттермен, 

халықаралық ұйымдармен немесе халықаралық интеграциялық 

бірлестіктермен халықаралық шарттары туралы келісімді 

ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат Н.Нұрсипатов. 

Келісімге 2018 жылғы 14 мамырда Сочиде Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекеттердің басшылары қол қойған. 

Осы Келісім Еуразиялық экономикалық одаққа (бұдан әрі – Одақ) 

кірмейтін елдермен халықаралық шарттарды жасасу, олардың қолданысын 

тоқтату және тоқтата тұру тәртібін реттейді. Келісімде үшінші елдермен 

келіссөздер жүргізу рәсімі, келіссөз делегациясы басшысының өкілеттіктері 

мен міндеттемелері, келіссөз ұстанымын қамтитын және үшінші тарапқа 

берілетін құжаттардың жобаларын мүше мемлекеттермен міндетті келісу 
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реттелген. 

Сонымен қатар Келісімде халықаралық шарттар жобаларына 

экономикалық интеграция шеңберінен шығатын нормаларды енгізуге жол 

бермеу мақсатында Одақ пен оған мүше мемлекеттер атынан әрекет ететін 

келіссөздер жүргізетін топтардың қызметін бақылау тетіктері көзделген. 

Одақ атынан халықаралық шартқа қол қою мүше мемлекеттер 

халықаралық шарт жобасына қатысты тиісті мемлекетішілік рәсімдерді 

орындағаннан кейін Жоғары кеңестің шешімі негізінде жүзеге асырылады. 

Заң 2019 жылы 31 қаңтарда Сенат отырысында қабылданды. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 11 ақпанда  

№ 225-VI ҚРЗ қол қойды.  

 

3. «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің 

терроризмге және экстремизмнің өзге де зорлық-зомбылық көріністеріне 

қарсы күресті жүзеге асыратын құзыретті органдарды материалдық-

техникалық қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы келісімді 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Құл-Мұхаммед. 

Келісімге 2012 жылғы 5 желтоқсанда Ашхабатта Қазақстан 

Республикасы, Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Қырғыз 

Республикасы, Тәжікстан Республикасы, Армения Республикасы және 

Молдова Республикасы арасында терроризмге және экстремизмнің өзге де 

зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы күресті жүзеге асыратын құзыретті 

органдарды материалдық-техникалық қамтамасыз етудегі ынтымақтастық 

жөнінде қол қойылды.  

Келісімнің негізгі мақсаты – терроризмге және экстремизмнің өзге де 

зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы күресті жүзеге асыратын құзыретті 

органдарды арнайы техникамен, арнайы құралдармен және қамтамасыз ету 

материалдарымен жарақтау немесе олар туралы ақпарат жіберу үшін тең әрі 

жеңілдікті жағдайлар жасау.  

Келісімнің шеңберінде тараптар арасындағы ынтымақтастық сатып алу 

және беру туралы сұрау салуларды орындау арқылы құзыретті органдардың 

көмегімен жүзеге асырылатын болады. Бұл ретте сұрау салуды орындау 

мерзімі 30 күннен аспауға тиіс. Сұрау салынатын тарап сұрау салуды толық, 

уақтылы және сапалы орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.  

Келісімді іске асыруға байланысты шығыстар құзыретті органдарға осы 

мақсаттар үшін көзделген қаражат есебінен жүзеге асырылады. 

Заң 2019 жылы 31 қаңтарда Сенат отырысында қабылданды. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 8 ақпанда  

№ 224-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

4. «Қазақстан Республикасының Үкіметі  мен Қырғыз 

Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан-Қырғыз  мемлекеттік  

шекарасының режимі турал  келісімді  ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат С. Джақсыбеков. 
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Келісімге мемлекеттердің шекара ведомстволары басшыларының 

деңгейінде  

2017 жылғы 25 желтоқсанда Астана қаласында қол қойылды. 

Келісімнің басты мақсаты құқықтық негізді өзара белгілеу және 

мемлекеттік шекарада Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы 

арасындағы қарым-қатынасты реттеу болып табылады. 

Мемлекеттік шекара режимі шекарада әрекет ететін ереже мен тәртіпті 

құрайды мемлекеттік шекараны күтіп ұстау, мемлекеттік шекара арқылы 

адамдарды, көлік құралдарын, жүктер мен өзге мүліктерді өткізу; мемлекеттік 

шекараның үстінен ұшуларды жүзеге асыру, мемлекеттік шекарада, 

шекаралық белдеулерде, сондай-ақ шекара сулары шегінде шаруашылық және 

өзге қызметтерді жүргізу (сондай-ақ оларды қолдану) және шекаралық 

қақтығыстарды шешу. 

Келісім мерзімсіз болып табылады. Келісімнің ратификациялануы және 

күшіне енуі Қазақстан-Қырғыз мемлекеттік шекарасындағы ережені орнатуға, 

Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және 

біздің мемлекеттердің арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға септігін 

тигізетін болады. 

Заң 2019 жылы 14 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 1 наурызда  

№ 229-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

5. «Қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 

туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Т.Мұсабаев. 

Заң жобасының мақсаты мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты 

заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету және қалыптастыру, орналастыру мен 

орындау процесінің тиімділігін арттыру, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының қорғаныстық тапсырыстың әлеуетін дамыту болып 

табылады.  

Заң жобасы қорғаныстық өнеркәсіп, мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 

саласындағы қоғамдық қатынастарды, сондай-ақ қару-жарақ пен әскери 

техника айналымының жекелеген мәселелерін реттеуге бағытталған.  

Заң  жобасында осы саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі міндеттері, 

мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты алушылардың, орындаушылар мен 

әскери өкілдердің функциялары айқындалған. Тұтастай алғанда мемлекеттік 

қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау тәртібі 

регламенттелген, оның құрамы мен мазмұны айқындалған. 

Сондай-ақ Үкіметтің, уәкілетті органның, орталық атқарушы 

органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын 

және есеп беретін мемлекеттік органдардың,  қорғаныстық өнеркәсіп және 

мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс саласындағы уәкілетті ұйымның және 

қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен ұйымдарының құзыреттері бекітілген.   

Заң жобасы ғылыми зерттеулерге мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты 

қалыптастыру ерекшеліктерін бекітетін ережелерді, сондай-ақ мемлекеттік 
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қорғаныстық тапсырыстың басым тәртіппен орындалуға міндеттілігі туралы 

норманы қамтиды.  

Бұдан басқа, қорғаныстық тапсырыс саласындағы мемлекеттік қолдау 

шаралары, қару-жарақ, әскери техника және пайдаланылмайтын мүлік 

айналымының ерекшеліктері, сондай-ақ әскери-техникалық ынтымақтастық 

салалары мен нысандары заңнамалық деңгейде бекітілген.  

Заң жобасын талқылау барысында Мәжіліс мақұлдаған заң жобасына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі туындады.  

Мәселен, заң жобасының кейбір ережелері Қазақстан Республикасының 

бірқатар заңнамалық актілерінің нормаларына сәйкес келтіріледі: Үкімет 

туралы, Бюджет кодексі, Рұқсаттар және хабарламалар туралы, Құқықтық 

актілер туралы және басқалар.   

Заң жобасы 2019 жылы 14 ақпанда толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп 

Мәжіліске қайтарылды. 

2019 жылы 20 ақпанда Мәжіліс толықтырулар мен өзгерістерді 

мақұлдады. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 18 наурызда  

№ 236-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

6. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі, ақпараттандыру саласындағы 

ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Т.Мұсабаев. 

Заң жобасының негізгі мақсаты кейбір заңнамалық актілерді жаңа 

редакциядағы «Қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына сәйкес келтіру, сондай-

ақ жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау, барлау 

қызметі, азаматтық қорғаныс, мемлекеттік материалдық резерв, ақпараттық 

қауіпсіздік салаларындағы және басқа да салалардағы заңнаманы жетілдіру 

болып табылады. 

Заң жобасымен 4 кодекске және 20 заңға өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу көзделеді. Олардың ішінде негізгілері: 

облыстық бюджеттің, сондай-ақ республикалық маңызы бар қалалар, 

астана бюджеттерінің аумақтық әскерлердің тиісті аумақтық органдарын 

қамтамасыз етуге және күтіп-ұстауға арналған шығыстарын регламенттейтін 

нормаларды нақтылауға; 

мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты жүзеге асыруға арналған шарттар 

негізінде жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарын қосылған құн салығынан 

босатуға; 

Үкіметтің, қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс 

саласындағы уәкілетті органдардың және басқа да мемлекеттік органдардың 

құзыреттерін нақтылауға; 

әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жою жөніндегі шараларды қолдану үшін броньнан шығару тәртібімен 
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мемлекеттік материалдық резервтің метериалдық құндылықтарын шығару, 

сондай-ақ оларды тасымалдау тәртібін айқындауға бағытталады. 

Бұдан басқа, заң жобасымен ақпараттандыру саласындағы ақпараттық 

қауіпсіздік мәселелерін реттейтін нормалар, оның ішінде «электрондық 

үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту тәртібін 

регламенттеу, ақпараттандыру объектілерін құруға немесе дамытуға 

бағытталған бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру көзделеді. 

Сонымен қатар қайшылықтарды, құқықтық олқылықтарды және құқық 

нормаларының қайталануын жоюға бағытталған тиісті өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілді. 

Заң жобасы 2019 жылы 14 ақпанда толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп 

Мәжіліске қайтарылды. 

2019 жылы 20 ақпанда Мәжіліс толықтырулар мен өзгерістерді 

мақұлдады. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 18 наурызда 

№ 237-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

7. «Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше 

мемлекеттердің ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 

ынтымақтастығы туралы келісімді ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Нұрсипатов. 

Келісімге Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше 

мемлекеттердің Басшылары 2017 жылғы 30 қарашада Минск қаласында қол 

қойды (бұдан әрі – ҰҚШҰ). 

Осы Келісімнің мақсаты ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүдделерінде өзара іс-қимылды дамыту болып 

табылады. 

Заң жобасы нормаларына сәйкес Тараптар мемлекетаралық 

ынтымақтастық және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 

ведомствоаралық өзара іс-қимылды нығайту негізінде ҰҚШҰ-ға мүше 

мемлекеттердің ақпараттық қауіпсіздігі жүйесін одан әрі дамытуды 

қамтамасыз етеді, ынтымақтастықтың құқықтық негіздерін қалыптастыру 

және халықаралық құқықтық базаны жетілдіру бойынша бірлесіп күш 

жұмсайды, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік қатерлеріне бірлескен ден 

қоюдың практикалық тетіктерін қалыптастыруға жәрдемдеседі. 

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы сенімді нығайту 

шараларын дамыта отырып Тараптар ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерімен алмасуды жүзеге асырады, ғылыми-техникалық әзірлемелерді 

ынталандырады, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің технологиялық 

негіздерін жетілдіру бойынша келісілген шараларды қабылдайды. Сондай-ақ, 

осы Келісімнің шеңберіндегі ынтымақтастық барысында берілетін немесе 

жасалатын ақпараттың қорғалуы көзделеді, оның қолжетімділігі мен 

таратылуы Тараптардың заңнамасына сәйкес шектелген. 

Заң 2019 жылы 21 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 5 наурызда  
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№ 234-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

8. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Беларусь 

Республикасының Үкіметі арасындағы өнеркәсіптің қорғаныс салалары 

ұйымдарының өндірістік және ғылыми-техникалық кооперациясы 

туралы келісімді ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Т.Мұқашев. 

Келісімге Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Беларусь 

Республикасының Үкіметі 2017 жылғы 29 қарашада Минск қаласында қол 

қойған.  

Осы Келісім қорғаныс өнеркәсібі саласында Қазақстан мен Беларусь 

кәсіпорындары арасындағы өзара іс-қимылды реттейді.  

Заң жобасы әскери мақсаттағы өнімді (қару-жарақ, әскери техника, 

әскери мақсаттағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер, зияткерлік қызмет 

нәтижелері және әскери саладағы ғылыми-техникалық ақпарат), сондай-ақ 

қосарлы мақсатта қолданылатын тауарларды (азаматтық мақсаттарда 

пайдаланылатын, бірақ өз ерекшеліктері мен қасиеттеріне байланысты жаппай 

қырып-жою қаруын және өзге де қару түрлерін жасау мақсаттарында 

пайдаланылуы мүмкін шикізат, жабдық, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) 

әзірлеу, жасау, жаңғырту және жөндеу; әскери-техникалық мақсаттағы 

қызметтерді көрсету; өз мұқтаждықтары үшін әскери мақсаттағы өнімді, 

сондай-ақ қосарлы мақсатта қолданылатын тауарларды жасау, жаңғырту және 

жөндеу үшін қажетті өнімді беруді жүзеге асыру мәселелерін регламенттейді. 

Келісімнің шеңберінде өнеркәсіптің қорғаныс салалары ұйымдарының 

экономикалық, өндірістік және ғылыми-техникалық кооперациясы үшін 

берілетін өнімді және әскери-техникалық мақсаттағы көрсетілетін 

қызметтерді квоталаудан және лицензиялаудан босату сияқты қолайлы 

жағдайлар қамтамасыз етілетін болады. 

Келісімде Тараптардың уәкілетті құзырлы органдары айқындалған, 

Келісімнің шеңберінде берілген немесе құрылған зияткерлік меншікті 

қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар белгіленген, Тараптар беретін 

өнімнің сапасын бақылау және оны қабылдап алу мәселелері реттелген.  

Заң 2019 жылы 21 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 5 наурызда  

№ 235-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

9. «1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы мен 

Ресей Федерациясы арасындағы Байқоңыр қаласының мәртебесі және 

ондағы атқарушы өкімет органдарын құрудың тәртібі мен олардың 

мәртебесі туралы келісімге өзгеріс енгізу туралы хаттаманы 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Т.Мұсабаев. 

Хаттамаға 2016 жылғы 26 желтоқсанда Санкт-Петербург қаласында 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында қол қойылған. 

Осы Хаттаманың мәні Байқоңыр қаласында жұмыс істейтін Қазақстан 
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Республикасының мемлекеттік органдарының тізбесіне Қазақстан 

Республикасының 10 мемлекеттік органының бөлімшелерін қосымша енгізу 

болып табылады. Осылайша, Байқоңыр қаласында Қазақстан 

Республикасының 18 мемлекеттік органы жұмыс істейтін болады. 

Атап айтқанда, «Байқоңыр» кешені жалға берілген кезеңде Байқоңыр 

қаласында жұмыс істеп тұрған мемлекеттік органдардың тізбесі Қазақстан 

Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органының, 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік 

комитетінің, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің, Қаржы 

министрлігі Қазынашылық комитетінің бөлімшелері сияқты органдармен 

және басқаларымен толықтырылды. 

Хаттаманың күшіне енуі «Байқоңыр» кешені бойынша екі мемлекеттің 

арасындағы стратегиялық әріптестікті және екіжақты ынтымақтастықты одан 

әрі нығайтуға ықпал ететін болады және азаматтардың өз конституциялық 

құқықтары мен бостандықтарын іске асырудың тиімділігіне, сондай-ақ 

«Байқоңыр» кешенінде Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін 

сақтауды және қорғауды қамтамасыз етуге оң әсер етеді. 

Заң 2019 жылы 11 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 19 сәуірде  

№ 247-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

10. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Тәжікстан 

Республикасының Үкіметі арасындағы Өтеусіз әскери-техникалық 

көмек көрсету туралы келісімді ратификациялау туралы» 

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Нұрсипатов. 

Келісімге Астана қаласында 2018 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан 

Республикасы Президентінің тапсырмасын және Тәжікстан тарапының 

әскери-техникалық көмек көрсету жөнінде сұрау салуын іске асыру аясында 

қол қойылды.   

Келісім Тәжікстан тарапына әскери мүліктерді; оқ-дәрілерді, авиациялық 

зақымдау құралдарын, артиллериялық аспаптарды, радиациялық, химиялық 

және биологиялық қорғау мүліктерін, тылдық және медициналық мүліктерін 

бір реттік өтеусіз беруді көздейді.  

Келісімнің шарты бойынша біздің Тарап Қазақстан Республикасы 

Жамбыл облысының «Отар» станциясынан бастап Тәжікстан Республикасы 

Душанбе қаласының «Рохати» станциясына дейін әскери мүлікті теміржол 

көлігімен жеткізуді  қамтамасыз етеді және шығыстарды көтереді. Ал 

Тәжікстан тарапы Тәжікстан Республикасындағы кедендік рәсімдерді 

ресімдеу шығыстары мен жауапкершілігін, сондай-ақ алынған әскери мүлікті 

немесе оны пайдалану құқығын үшінші тарапқа бермеу міндеттемесін өзіне 

алады.  

Тұтастай алғанда Келісімді ратификациялау туралы заң жобасын 

қабылдау өңірлік қауіпсіздікті нығайтуда елеулі үлес қосады, Тәжікстан 

Республикасымен бар өзара достық қарым-қатынастарды және әскери 

ынтымақтастықты күшейте түседі. 
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Заң 2019 жылы 11 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 19 сәуірде  

№ 248-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

11. «Каспий теңізінде тосын оқиғаларды болғызбау туралы келісімді 

ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат С. Джақсыбеков. 

Келісім 2018 жылғы12 тамызда Ақтау қаласында жасалды. Келісімнің 

басты мақсаты Каспий теңізінде Әзербайжан Республикасының, Иран Ислам 

Республикасының, Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациясының 

және Түрікменстанның қарулы күштері әскери корабльдерінің жүзуінің және 

әуе кемелерінің ұшуының қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. 

Келісім Каспий теңізінде, аумақтық сулардан және оның үстіндегі әуе 

кеңістігінен тыс жерлерде іс-қимыл жасайтын Тараптардың әскери 

корабльдеріне және әуе кемелеріне қолданылатын болады. 

Келісімнің 3-бабына сәйкес Тараптар өз әскери корабльдері 

командирлерінің 1972 жылғы Теңізде кемелер соқтығысының алдын алудың 

халықаралық қағидаларын мүлтіксіз сақтауы бойынша шараларды қабылдауы 

керек. 

Тараптардың әскери корабльдері мен әуе кемелері радиобайланысты 

орнату кезінде ағылшын тіліндегі немесе басқа да қолайлы тілдерде шақыру 

белгілерін пайдаланады. 

Заң 2019 жылы 30 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 13 мамырда  

№ 256-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

12. «Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 

2013 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы мен Ресей 

Федерациясы арасындағы әскери-техникалық ынтымақтастық туралы 

шарт шеңберінде берілетін әскери мақсаттағы өнімнің болуын және 

нысаналы пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі туралы 

келісімді ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат Қ.Қожамжаров. 

2013 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы мен Ресей 

Федерациясы арасындағы әскери-техникалық ынтымақтастық туралы шарт 

(бұдан әрі – Шарт) шеңберінде жеткізілетін әскери мақсаттағы өнімнің болуын 

және нысаналы пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру мақсатында 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Келісімге 2017 

жылғы 29 қарашада Мәскеу қаласында қол қойылды. 

Келісімнің нысанасы Шарт шеңберінде жеткізілетін әскери мақсаттағы 

өнімнің болуын және нысаналы пайдаланылуын бақылауды тараптардың 

жүзеге асыру тәртібі болып табылады. 

Келісімнің ережелеріне сәйкес әскери мақсаттағы өнімді жеткізетін Тарап 

әскери мақсаттағы өнімге бақылауды: 

- оның болуын және нысаналы пайдаланылуын тексеру; 
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- оның қарулы күштерде, басқа әскерлерде, әскери құралымдарда, құқық 

қорғау органдарында және арнайы органдарда мақсатты пайдаланылуын 

растайтын қажетті құжаттамаларды салыстырып тексеру; 

- жеткізілген өнімді есептен шығарудың негізділігін тексеру мақсатында 

жүзеге асыруға құқылы. 

Қазақстан Тарапынан – Қорғаныс министрлігі мен Цифрлық даму, 

қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, Ресей Тарапынан Әскери-

техникалық ынтымақтастық жөніндегі федералдық қызмет Келісімді іске 

асыру жөніндегі уәкілетті органдар болып табылады. 

Әскери мақсаттағы өнім жеткізілетін Тараптың уәкілетті органы бақылау 

мақсатында құрылған тиісті топты қабылдаудан бас тартуға құқылы емес және 

оның бақылауды жүзеге асыруы үшін қажетті жағдайларды жасауға міндетті. 

Бақылау Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясы 

Үкіметінің арасындағы 2004 жылғы 7 шілдедегі құпия ақпаратты өзара қорғау 

туралы келісімнің ережелері ескеріле отырып және әскери мақсаттағы өнім 

жеткізілетін Тараптың режимдік талаптары сақтала отырып жүзеге 

асырылады. 

Заң 2019 жылы 30 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 13 мамырда  

№ 255-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

13. «1992 жылғы 15 мамырдағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы 

шартқа қатысушы мемлекеттер арасындағы Әскери-техникалық 

ынтымақтастықтың негізгі принциптері туралы келісімге өзгерістер 

енгізу туралы төртінші хаттаманы ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Нұрсипатов. 

Хаттамаға 2017 жылғы 30 қарашада Минск қаласында Ұжымдық 

қауіпсіздік туралы шарт ұйымына (ҰҚШҰ) қатысушы мемлекеттер 

басшылары ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттер шеңберінде жеткізілетін әскери 

мақсаттағы өнімге баға белгілеуді жетілдіру мақсатында қол қойды. 

Қолданыстағы Келісімге сәйкес жеткізілетін әскери өнімге бағалар 

ұлттық бөлімшелердің өз мұқтаждары үшін сатып алатын ішкі бағалары 

бойынша белгіленетінін атап өту қажет. 

Осы Хаттаманың қабылдануымен мұндай жеңілдікті баға өндіруші тарап 

өз мұқтаждары үшін сатып алмайтын, бірақ Келісім талаптарына сәйкес 

ҰҚШҰ-ның басқа мүше мемлекетіне жеткізілетін әскери мақсаттағы өнімге 

қолданылады. 

Заң 2019 жылы 24 маусымда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 3 шілдеде  

№ 260-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

14. «Ядролық қаруға тыйым салу туралы шартты ратификациялау 

туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат Т.Мұқашев. 

Ядролық қаруға тыйым салу туралы шартқа 2017 жылғы 7 шілдеде 



43 

Ядролық қаруды толық жоюға алып келетін ядролық қаруға тыйым салуды заң 

тұрғысынан міндеттейтін құралды әзірлеу жөніндегі конференцияның 

қорытынды сессиясы барысында қол қойған. 

Осы Шартқа сәйкес мүше мемлекеттің аумағында ядролық қаруды 

және/немесе ядролық жарылғыш құрылғыларды өндіруге, сынауға, сатып 

алуға, беруге, сақтауға және орналастыруға тыйым салынады. Сонымен бірге 

ядролық қаруды қолдануға, сондай-ақ оны қолдану қатерін төндіруге тыйым 

салынады.  

Шарт Нью-Йорктегі БҰҰ Бас Ассамблеясының 72-сессиясы шеңберінде 

2017 жылғы 20 қыркүйектен бастап қол қоюға ашылды және 50 мемлекет 

ратификациялағаннан кейін күшіне енеді (қaзipri уақытта шартқа 70 мемлекет 

қол қойды, 23 мемлекет ратификациялады).  

Осы Шартты ратификациялау Қазақстанның ядролық қарудан азат әлемді 

құру және сақтау ісіне қомақты үлесін қосады, сондай-ақ еліміздің ядролық 

қарусыздану саласындағы көшбасшылығын растайды. 

Заң 2019 жылы 24 маусымда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 2019 жылы  

3 шілдеде № 261-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

15. «2006 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі 

мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы Қазақстан 

Республикасының және Ресей Федерациясының шекара маңындағы 

аумақтары тұрғындарының Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасын 

кесіп өту тәртібі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттаманы 

ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат Н.Нұрсипатов. 

Хаттама 2018 жылғы 9 қарашада Петропавл қаласында жасалды.  

Хаттама 2006 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі 

мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасының 

және Ресей Федерациясының шекара маңындағы аумақтары тұрғындарының 

Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасын кесіп өту тәртібі туралы келісімнің 

№ 3 қосымшасына Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасын кесіп өту үшін 

жарамды құжаттар тізбесіне қатысты өзгерістер енгізеді. 

Қолданыстағы Келісімге сәйкес шекараны кесіп өту кезінде Қазақстан 

Республикасы азаматтарының өзімен бірге жеке куәлігі немесе төлқұжаты, 

сондай-ақ азаматтарды тіркеу кітабынан көшірме болуы қажет. 2011 жылдан 

бастап Қазақстанда азаматтарды тіркеуді есепке алу кітабы алып тасталды. 

Осыған байланысты Хаттаманың 1-бабымен өзгерістер енгізеді, оған сәйкес 

жеке куәлікке (төлқұжатқа) шекара маңындағы аумақтың елді мекенінде 

тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын, уәкілетті 

мемлекеттік орган берген құжат (мекенжай анықтамасы) қоса берілуі тиіс.  

Хаттаманы қабылдау Ресей Федерациясымен шекаралас аумақтарда 

тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік шекараны кесіп 

өту процесін ретке келтіреді және екі елдің арасындағы шаруашылық, мәдени 

және басқа дәстүрлі байланыстарды сақтауға және одан әрі дамытуға 
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жәрдемдесетін болады. 

Заң 2019 жылы 26 қыркүйекте Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 9 қазанда  

№ 265-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

16. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Армения 

Республикасының Үкіметі арасындағы Азаматтық қорғаныс, төтенше 

жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы 

ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Қ.Қожамжаров. 

Келісімге Алматы қаласында 2018 жылғы 12 қыркүйекте   Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Армения Республикасының Үкіметі азаматтық 

қорғаныс, төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы екіжақты 

ынтымақтастықты дамыту мақсатында қол қойылды.   

Келісімнің нысанасы екі елдің  азаматтық қорғаныс, табиғи және 

техногендік қатерлердің алдын алу, төтенше жағдайларды жою, азаматтық 

қорғаныс мамандарын төтенше жағдайлардың туындауына әкеп соққан 

авариялар, апаттар мен дүлей зілзала жағдайларында ерікті және өзара көмек 

көрсету бойынша оқыту саласындағы өзара іс-қимылы болып табылады.   

Келісімде ынтымақтастық нысандары, көмек көрсету шарттары мен 

түрлері, көмек көрсету жөніндегі жұмысқа басшылық ету тәртібі және 

мемлекеттік шекараны кесіп өтумен, шығыстарды өтеумен, залал келтірумен 

және көрсетілетін көмекті қаржыландырумен байланысты басқа мәселелер 

регламенттелген.  

Заң 2019 жылы 17 қазанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 1 қарашада  

№ 269-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

17. «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің 

ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстармен күрестегі 

ынтымақтастығы туралы келісімді ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Т.Мұсабаев. 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 2019 жылғы 7 қарашадағы 

комитеттің кеңейтілген отырысында әзірлеуші өкілдерінің, Сенаттың басқа 

комитеттері депутаттарының және Аппарат қызметкерлерінің қатысуымен 

қарап, мыналарды атап көрсетеді. 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің 

ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстармен күрестегі 

ынтымақтастығы туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) 2018 жылғы  

28 қыркүйекте Душанбеде жасалды. 

Келісіммен ақпараттық технологиялар саласындағы ынтымақтастықтың 

құқықтық негіздері жасалады, қылмыстық жазаланатын әрекеттердің, 

терминологиялардың бірыңғай ұғымы қамтамасыз етіледі, сондай-ақ 

құзыретті мемлекеттік органдар мен олардың өзара іс-қимыл тәртібі 

айқындалады. 
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Келісімге сәйкес қатысушы мемлекеттер ақпараттық технологиялар 

саласындағы қылмыстардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды 

және тергеп-тексеруді қамтамасыз ету мақсатында ынтымақтасады. 

Келісімді ратификациялау ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің өзара   іс-

қимылын жандандыруға, ақпараттық технологияларды пайдалана отырып 

жасалған қылмыстарды анықтау, жолын кесу және ашу жөніндегі жүргізілетін 

бірлескен ведомствоаралық профилактикалық, жедел-іздестіру іс-

шараларының және арнаулы операциялардың нәтижелілігін арттыруға 

мүмкіндік береді.  

Заң жобасы қатысушы мемлекеттердің ақпараттық технологиялар 

саласындағы ұлттық заңнамасын жақындастыра отырып, осы саладағы 

қылмыстармен күрестің халықаралық шеңберін кеңейтеді және нығайтады.  

Заң 2019 жылы 21 қараша Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 9 желтоқсанда  

№ 277-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

18. «2003 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 

Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі арасындағы 

Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункттері туралы келісімге 

өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Нұрсипатов. 

Хаттама 2018 жылғы 17 тамызда Астанада жасалды. 

Хаттамамен Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз 

Республикасының Үкіметі арасындағы келісімге Қосымшаның  

2, 3, 7-тармақтарына «Сарытөбе» және «Аухатты» автомобиль өткізу 

пункттерінің мәртебесін халықаралық екіжақтыдан халықаралық көпжақтыға 

ауыстыру, сондай-ақ қазақстандық «Нововоскресеновка» өткізу пунктінің 

атауын «Сыпатай батыр» деп өзгерту туралы өзгерістер енгізіледі. 

Хаттаманы ратификациялау «Қарасу» және «Қордай» өткізу пункттерінің 

жүктемесін жеңілдетуге мүмкіндік береді, сондай-ақ шекара маңындағы 

ынтымақтастықты жақсартуға және тұтастай алғанда Қырғызстанмен сауда-

экономикалық қатынастарды одан әрі дамытуға қолайлы жағдайлар жасайды. 

Заң 2019 жылы 21 қараша Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы  

12 желтоқсанда № 278-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

19. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия 

Республикасының Үкіметі арасындағы әскери ынтымақтастық туралы 

келісімді ратификациялау  туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Құл-Мұхаммед. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия Республикасының 

Үкіметі арасындағы әскери ынтымақтастық туралы келісім (бұдан әрі – 

Келісім) 2018 жылғы 13 қыркүйекте Анкарада жасалды.  

Келісімнің негізгі мақсаты Қазақстан мен Түркия арасындағы тең 

құқықтық пен өзара тиімділік қағидаттары негізінде ұзақ мерзімді әскери 
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ынтымақтастықты одан әрі дамыту болып табылады. 

Келісім шеңберіндегі екі елдің арасындағы өзара іс-қимыл әскери 

ынтымақтастықтың әскери даярлық және оқыту; бірлескен оқу-жаттығулар 

өткізу; қорғаныс өнеркәсібі; әскери, ғылыми және техникалық  зерттеулер; 

сондай-ақ картография, гидрография, топогеодезиялық қамтамасыз ету 

сияқты салаларды және басқа бағыттарды қамтиды. Оның ережелері Келісімді 

іске асырушы уәкілетті органды, Келісім шеңберінде берілетін немесе 

жасалған ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету тәртібін айқындайды. 

Шақырылған персонал мен олардың асырауындағы адамдардың, сондай-ақ 

шақыру бойынша білім алушылардың қабылдаушы тараптың аумағында 

болуына байланысты әкімшілік, құқықтық, қаржылық, медициналық және 

басқа мәселелер реттелді.  

Келісімді ратификациялау Қазақстанның әскери саладағы мүмкіндіктерін 

кеңейтуді қамтамасыз етеді және екі мемлекет арасындағы әскери 

ынтымақтастықтың дамуына оң әсерін тигізеді. 

Заң 2019 жылы 5 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы  

20 желтоқсанда № 281-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

20. «Қазақстан Республикасы мен Еуропа Кеңесі арасындағы 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттер тобы өкілдерінің және 

бағалаушы топтар мүшелерінің артықшылықтары мен иммунитеттеріне 

қатысты келісімді ратификациялау туралы» 

Заң жобасын жүргізген депутат Қ. Қожамжаров. 

Қазақстан Республикасы мен Еуропа Кеңесі арасындағы Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мемлекеттер тобы өкілдерінің және бағалаушы топтар 

мүшелерінің (бұдан әрі − ГРЕКО)  артықшылықтары мен иммунитеттеріне 

қатысты келісімге 2019 жылғы 15 қазанда Страсбург қаласында қол қойылды.  

Осы Келісімнің мақсаты ГРЕКО мүшелері мен бағалау топтарының 

өкілдеріне азаматтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктен, жеке 

ұстап тұру мен қамаулардан, соның ішінде өздерінің қызметтік міндеттерін 

орындаумен байланысты олардың Қазақстан Республикасына келу кезінде 

багаждан, жеке заттар мен құрал-жабдықтардан иммунитеттерді ұсыну болып 

табылады.  

Қазіргі уақытта 49 ел ГРЕКО-ның мүшесі болып табылады, біздің 

мемлекет те оның қатысушы болуға ниеттенеді. ГРЕКО-ның барлық мүше-

мемлекеттерінің бірыңғай, типті иммунитеттер мен артықшылықтар 

ұсынылады.  

Келісім ГРЕКО мүшелері мен бағалаушы топтарының мүшелерінің 

артықшылықтары мен иммунитеттерін пайдалану мүмкіндігін ұсынуға, 

олардың жекелеген тұлғаларының жеке пайдасы үшін емес, ГРЕКО-ның 

жұмысымен байланысты функцияларды тәуелсіз орындауына бағытталған. 

Қазақстан Республикасының Еуропа Кеңесімен тығыз ынтымақтастығы 

Қазақстандағы демократияны дамытуды және адам құқықтарын қорғауды 

жаңа деңгейге көтереді, сондықтан Келісімді жасасу уақытылы, қажетті және 
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негізделген шара болып табылды. 

Тұтастай алғанда, Келісімді ратификациялаудың Қазақстан 

Республикасы үшін оң әсері болады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы 

жетілдіруге, сондай-ақ Қазақстанның әлемдік рейтингтегі жемқорлыққа қарсы 

көрсеткіштері индексінің төмендеуіне ықпал ететін болады.  

Заң 2019 жылы 26 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  
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2.4. Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 

комитеті 

 

1. «2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ 

туралы шартқа Қырғыз Республикасының қосылуы туралы 2014 жылғы 

23 желтоқсанда қол қойылған шартқа өзгеріс енгізу туралы хаттаманы 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Жолдасбаев. 

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы 

шартқа Қырғыз Республикасының қосылуы туралы шартпен қолданыстағы 

кедендік әкелу баждарының сомаларын бөлу нормативтерінің мерзімі  

2018 жылғы 12 тамызға дейін деп айқындалған. 

Осы  Хаттамада қолданыстағы кедендік әкелу баждарының сомаларын 

бөлу нормативтерін 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзарту көзделіп отыр 

(Армения Республикасы – 1,220 %, Беларусь Республикасы – 4,560 %, 

Қазақстан Республикасы – 7,055 %, Қырғыз Республикасы – 1,900 %, Ресей 

Федерациясы – 85,265 %). 

Заң 2019 жылы 17 қаңтарда Сенат отырысында қабылданды. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 25 қаңтарда  

№ 221-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

2. «2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ 

туралы шартқа өзгеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау 

туралы» 

Заң жобасын жүргізген депутат Е.Сұлтанов. 

Осы Хаттамаға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 

басшылары 2018 жылғы 15 наурызда Мәскеу қаласында қол қойды. 

Хаттаманың мақсаты 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық 

экономикалық одақ туралы шарттың (бұдан әрі – ЕАЭО туралы шарт) 

10-бабының 2-тармағына Жоғары кеңестің құрамына мүше мемлекеттің 

басшысы ғана емес, сонымен бірге өз мемлекетінің заңнамасына сәйкес 

Жоғары кеңестің құзыретіне кіретін мәселелер жөнінде шешімдерді қабылдау 

өкілеттіктері берілген мүше мемлекеттің үкімет басшысын қосу мүмкіндігін 

белгілеу бөлігінде өзгеріс енгізу болып табылады.  

ЕАЭО туралы шартқа өзгеріс енгізу қажеттігі Армения 

Республикасындағы конституциялық өзгерістермен байланысты, оларға 

сәйкес Армения Республикасы  

2018 жылғы сәуірден бастап Армения Республикасы Президентінің сыртқы 

саясат саласындағы негізгі өкілеттіктерін Армения Республикасының Үкіметі 

мен Премьер-Министріне беруді көздейтін парламенттік басқару нысанына 

толығымен көшті.  

Заң 2019 жылы 31 қаңтарда Сенат отырысында қабылданды. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 8 ақпанда  

№ 223-VI ҚРЗ қол қойды. 
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3. «Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды сәйкестендіру 

құралдарымен таңбалау туралы келісімді ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат С.Еңсегенов. 

Еуразиялық экономикалық одақта тауарларды сәйкестендіру 

құралдарымен таңбалау туралы келісімге (бұдан әрі – Келісім) 2018 жылғы  

2 ақпанда Еуразиялық үкіметаралық кеңестің отырысында Алматы қаласында 

қол қойылды. 

Келісімнің негізгі мақсаты Еуразиялық экономикалық одақта 

тауарлардың заңды айналымын, тұтынушылардың құқықтарын қорғауды 

және оларды жаңылыстыратын әрекеттердің алдын алуды қамтамасыз ету 

үшін тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау саласында келісілген, 

үйлестірілген саясат жүргізу болып табылады. 

Келісім таңбаланатын тауарлардың айналымына бақылауды жүзеге асыру 

жолымен көлеңкелі экономиканың көлемін қысқартуға және бюджетке салық 

түсімдерін ұлғайтуға бағытталған. 

Келісім Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің шешімімен 

тізбесі бекітілетін таңбалануға жататын тауарларды Еуразиялық 

экономикалық одақ шеңберінде біріздендірілген сәйкестендіру құралдарымен 

таңбалау тәртібін айқындайды. 

Сонымен қатар, Келісіммен сәйкестендіру құралдарының бірыңғай 

тізілімін қалыптастыру және жүргізу, Одаққа мүше мемлекеттердің 

Еуразиялық экономикалық комиссияны тауарларды таңбалауды енгізу 

жөнінде ниеттерінің бар екендігі туралы хабардар ету, Одаққа мүше 

мемлекеттердің уәкілетті органдары арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл 

тәртібі, сондай-ақ оларға таңбалануға қойылатын талаптар мен таңбалау 

шарттары қолданылмайтын тауарлар регламенттеледі. 

Келісім шеңберінде Одаққа мүше мемлекеттердің ұсыныстары, 

тауарларды таңбалауды енгізудің орындылығын талдаудың, бизнес жүргізу 

жағдайына таңбалау енгізудің әсері, таңбалаудың технологиялық 

мүмкіндіктері болуы туралы ақпараттың, сондай-ақ тауарларға қатысты 

олардың айналымына бақылаудың өзге жүйесінің жұмыс істейтіндігі туралы 

ақпараттың негізінде Комиссия Кеңесі тауарларды таңбалауды енгізу туралы 

шешімді қабылдайды. 

Заң 2019 жылы 14 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 1 наурыз  

№ 230-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

4. «2010 жылғы 9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 

Yкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы Қазақстан 

Республикасына мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы сауда-

экономикалық ынтымақтастық туралы келісімге өзгерістер енгізу 

туралы хаттаманы ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Бортник. 

2010 жылғы 9 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Yкіметі мен 

Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасына мұнай 
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және мұнай өнімдерін жеткізу саласындағы сауда-экономикалық 

ынтымақтастық туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттамаға (бұдан 

әрі – Хаттама) 2018 жылғы 3 қазанда Мәскеу қаласында қол қойылды. 

Хаттамаға сәйкес Келісімге 2 және 3-қосымшаларды Келісімнің 

шарттарынан шығару бөлігіне өзгерістер енгізіледі, ол Тараптардың құзыретті 

органдарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан 

Республикасында қолданылатын ведомствоаралық Хаттама жасасу арқылы 

Ресей Федерациясынан Қазақстан Республикасына әкетуге тыйым салынған 

немесе шектеу қойылған және экспорттауға тыйым салынған немесе 

Қазақстан Республикасынан Еуразиялық экономикалық одақтың кеден 

аумағынан тыс жерлерге әкетуге шектеу қойылған мұнай өнімдерінің 

тізбелерін айқындауға мүмкіндік береді. 

Келісімге енгізілетін өзгерістер жанар-жағармай материалдарының ішкі 

нарығының балансына байланысты экспортты ашу/жабу немесе мұнай 

өнімдерінің жекелеген түрлерін импорттау жөнінде шешім қабылдау кезінде 

ұтқырлықты дамытуға жәрдемдесетін болады. 

Заң 2019 жылы 14 ақпанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 1 наурызда  

№ 228-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

5. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан 

Республикасының Үкіметі арасындағы Энергетика саласындағы 

ынтымақтастықтың кейбір мәселелері туралы негіздемелік келісімді 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Жолдасбаев. 

Келісім 2017 жылғы 16 қыркүйекте Ташкент қаласында (Өзбекстан 

Республикасы) жасалды.  

Келісім екі мемлекет арасындағы достық байланыстарды нығайтуға; 

мұнай-газ, мұнай-газ-химиясы және электр энергетикасы саласындағы 

ынтымақтастықты ынталандыруға; Қазақстанның оңтүстік өңірлерін табиғи 

газбен үздіксіз жабдықтауға, сондай-ақ Келісім тараптары газ-көлік жүйесінің 

транзиттік әлеуетін дамытудағы өзара мүдделілігіне бағытталған. 

Келісімде Өзбекстан тарапының Қазақстанда шығарылатын мұнайды 

жылына 2 млн. тоннаға дейінгі көлемде алуға мүдделілік танытатындығы 

белгіленген. 

Келісім шеңберінде Өзбекстан тарапының мұнайдың жоспарланған 

көлемін қабылдауды қамтамасыз ету үшін Өзбекстан аумағында мұнай-көлік 

және мұнай өңдеу инфрақұрылымын салуды уақтылы аяқтауға кепілдік 

береді. 

Келісімде іс-шаралардың уақтылы орындалуын реттеуді және бақылауды 

жүзеге асыратын Үйлестіру кеңесін құру көзделеді. 

Заң 2019 жылы 14 наурызда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 1 сәуірде  

№ 239-VI ҚРЗ қол қойды. 
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6. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

бизнес-ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Е.Мамытбеков. 

Заң жобасы бизнес ахуалды жақсартуға, салық салу нормаларын 

нақтылауға, кедендік әкімшілендіруді оңайлатуға, биржалық сауданың одан 

әрі өсуін қамтамасыз етуге, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 

бағаларын тұрақтандыруға, электрондық саудадағы тұтынушылардың 

құқықтарын қорғауды күшейтуге, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттердің сауда қызметін жетілдіруге бағытталған. 

Салықтық әкімшілендіруді жаңғырту мақсатында заң жобасымен 

салықтық әкімшілендіру мен салық төлеушілердің салықтық міндеттемелерін 

орындаудың өзге тәртібін көздейтін пилоттық жобаларды қолдану мүмкіндігі 

ұсынылады. Электрондық сауданы жүзеге асыратын шағын және орта бизнес 

субъектілері үшін корпоративті табыс және жеке табыс салықтарының 

мөлшерлемелері жаңа Салық кодексінің шеңберінде 100%-ға төмендетіледі. 

Кең таралған пайдалы қазбалардың шөгінді жыныстары үшін пайдалы 

қазбаларды өндіруге арналған салық мөлшерлемесін, арнайы экономикалық 

аймақтардың аумағына тауарларды өткізу кезіндегі ҚҚС, ойын бизнесі 

салығының мөлшерлемелерін оңтайландыру, сондай-ақ салықтық 

декларациялауды жетілдіру және кедендік декларациялауды оңайлату 

көзделеді. Электрондық сауда, оның ішінде трансшекаралық электрондық 

сауда инфрақұрылымын дамыту үшін экспортқа арналған тауарларды 

декларациялау тәртібі оңайлатылады. 

Заң жобасы шеңберінде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттердің сауда қызметін реттеуді заңнамалық қамтамасыз ету 

жетілдіріледі. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу әдістері заң тұрғысынан 

бекітіледі. Тарифтік жеңілдіктер, тарифтік преференциялар, тыйым салулар, 

сандық шектеулер, рұқсат беру тәртібі, жауап беру және өтемақылық шаралар 

регламенттеледі. 

Заң жобасымен елдің ДСҰ-ға мүше болуына байланысты Қазақстан 

Республикасының міндеттемелері және ДСҰ-ның жұмыс және 

консультативтік органдарымен өзара іс-қимылы шеңберіндегі мемлекеттік 

реттеу шараларын қолданудың ашықтығын қамтамасыз ету жөніндегі 

нормалар толықтырылады. 

Агроөнеркәсіптік кешенде жұмыс істейтін тұрақтандырушы қорлармен 

қатар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағаларын 

тұрақтандырудың балама тетігі енгізіледі. 

Қазақстанда биржалық сауданы жетілдіру мақсатында заң жобасымен 

Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының 

сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын, өзін өзі реттейтін 

ұйымдардың қағидалары мен стандарттарын, брокерлер мен дилерлерді 

аккредиттеу қағидаларын келісетін және өзін өзі реттейтін ұйымдардың 

тізбесін жүргізетін уәкілетті органның құзыреті толықтырылады. 

Сондай-ақ, заң жобасымен соттардың жұмысы мен сот рәсімдерінің 
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заманауи форматын ендіру көзделеді. 

Заң жобасы 2019 жылы 14 наурызда өзгертулер мен толықтырулар 

енгізіліп Мәжіліске қайтарылды. 

2019 жылы 20 наурызда Мәжіліс Заңды қабылдады. 

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 2 сәуірде  

№ 241-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

7. «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат М.Көбенов. 

Заң жобасының мақсаты арнайы экономикалық аймақтарды реттеу, 

сондай-ақ индустриялық аймақтар қызметін құқықтық регламенттеу 

саласындағы заңнаманы жетілдіру болып табылады. 

Заң жобасында арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды 

құру, олардың жұмыс істеуі және оларды тарату тәртібі регламенттеледі.  

Үкіметтің, уәкілетті органның, өзге де орталық және жергілікті атқарушы 

органдардың құзыреті белгіленеді. Заңнамалық тұрғыдан индустриялық 

аймақтардың түрлері, сондай-ақ арнайы экономикалық және индустриялық 

аймақтардың қатысушыларының құқықтары мен міндеттері бекітіледі. 

Заң жобасының шеңберінде арнайы экономикалық және индустриялық 

аймақтардың басқарушы компанияларының функциялары, мәртебесі, оларды 

қаржыландыру және тарату тәртібі айқындалады. 

Сонымен қатар бірыңғай үйлестіру орталығын құру көзделген, оның 

міндеттері арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту, 

ілгерлету және олардың инвестициялық тартымдылығын арттыру болып 

табылады. 

Заң жобасымен арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық 

режимі және салық салуды, кедендік реттеуді, мемлекеттік-жекешелік 

әріптестікті және қатысушыларды құқықтық қорғаудың кепілдігін қоса 

алғанда, арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың жұмыс істеу 

шарттары регламенттеледі. 

Заң 2019 жылы 28 наурызда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 3 сәуірде  

№ 242-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

8. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар, инвестицияларды 

тарту, экспортты дамыту және ілгерілету, сондай-ақ әлеуметтік 

қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Көбенов. 

Заң жобасының мақсаты Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің 

нормаларын «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» 

Заңның жобасына сәйкес келтіру болып табылады.  

Заң жобасында АЭА және ИА қатысушыларының жер учаскелерін, 

сондай-ақинфрақұрылым объектілерін алу және пайдалану тәртібі 
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регламенттеледі. Республикалық маңызы бар және өңірлік маңызы бар 

индустриялық аймақтарды бюджеттен толық немесе ішінара қаржыландыру 

көзделеді.  

Сондай-ақ салық салу бөлігінде басқарушы компанияларға АЭА және 

ИА-ға қызмет көрсету үшін жер салығының, мүлік салығының және жер 

учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақының сомаларын айқындау кезінде 

есептелген салық пен төлемақы сомаларын 100%-ға азайтуға мүмкіндік 

беретінөзгерістер ұсынылады. 

 Заң жобасында атаулы көмек көрсету критерийін ең төмен күнкөріс 

деңгейінің 70%-ына дейін арттыру, аз қамтылған отбасылардағы әрбір балаға 

арналған ең төмен төлемді 20 789 теңге сомасында белгілеу, сондай-ақ 

мүгедек баланы тәрбиелеп отырған ата-аналарға арналған ай сайынғы 

мемлекеттік жәрдемақының және бала кезінен бірінші топтағы мүгедекті күтіп 

бағушы адамдарға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақының мөлшерін 30%-ға 

ұлғайту арқылы аз қамтылған азаматтар мен көп балалы отбасыларды 

әлеуметтік қолдау шаралары көзделеді.   

 Заң жобасының шеңберінде білікті педагогтар, дәрігерлер, полицейлер 

және басқа да мамандар үшін «7-20-25» бағдарламасы шеңберінде жеңілдікті 

ипотека бойынша бастапқы жарналарды жергілікті бюджеттен ішінара 

субсидиялау тетігі енгізіледі.  

 Экспортты одан әрі дамыту және ілгерілету үшін заң жобасының 

шеңберінде экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдік беру көзделеді. 

Заң 2019 жылы 28 наурызда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 3 сәуірде  

№ 243-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

9. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

Қазақстан Республикасы орталық және (немесе) жергілікті атқарушы 

органдарының функцияларын бәсекелес ортаға беру мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Е.Сұлтанов. 

Заң жобасы 100 нақты қадам – Ұлт Жоспарының өзін-өзі реттеу мен 

жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту арқылы азаматтардың шешімдер 

қабылдау үдерісіне қатысу мүмкіндігін кеңейтуге, мемлекетке тән емес 

қызметтерді бәсекелестік ортаға және өзін-өзі реттеуші ұйымдарға беруге 

бағытталған 97-қадамын іске асыру мақсатында әзірленді. 

Заң жобасымен орталық және (немесе) жергілікті атқарушы 

органдарының функцияларын бәсекелес ортаға берудің негізгі мақсаттары, 

қағидаттары мен тәсілдері регламенттеледі. Функцияларды іріктеу мен 

бәсекелес ортаға берудің негізгі өлшемшарттары, сондай-ақ тәртібі 

айқындалады. 

Заң жобасымен мемлекеттік органдардың функцияларын бәсекелес 

ортаға берудің бес тәсілі ұсынылады: аутсорсинг арқылы (мемлекеттік сатып 

алу туралы заңнамаға сәйкес); мемлекеттік тапсырма шеңберінде (бюджет 

заңнамасына сәйкес); мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы (мемлекеттік 
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әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және 

сыйлықақылар туралы заңнамаға сәйкес); функцияларды пайдаланушылар 

есебінен беру; міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуді 

енгізу арқылы. 

Заң жобасында бәсекелес ортаға берілген функциялардың мониторингі 

көзделеді, оны орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдар мен 

мүдделі тұлғалар жүргізеді. Мониторингтің нәтижелері бойынша бәсекелес 

ортаға берілген функцияның сапасыз жүзеге асырылғаны анықталған 

жағдайда, функция қайтарылуға жатады. 

Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасының «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 

сапасын арттыру» Қазақстан халқына Жолдауында жарияланған 

тапсырмаларын іске асыру мақсатында заң жобасында мемлекеттік орта білім 

беру ұйымдарының дене шынықтыру-сауықтыру және спорт 

құрылысжайларын мүліктік жалдауға (жалға) беру және кірістерді өзі дербес 

пайдалану құқығы көзделген. 

Заң 2019 жылы 11 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 19 сәуірде  

№ 250-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

10. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

көлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Е. Султанов. 

Заң жобасы көлік саласындағы заңнаманы жетілдіру, жолаушылар мен 

жүкті тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді дамыту үшін қолайлы 

жағдайлар жасау, ұлттық заңнаманы халықаралық шарттардың талаптарына 

сәйкес келтіру, сондай-ақ құқықтық қайшылықтар мен олқылықтарды жою 

мақсаттарында әзірленді.  

Заң жобасында автокөлік құралдарын тексеру негіздемелерінің тізбесі 

белгіленеді, бұл көліктік бақылау органдарының жаппай тексеру практикасын 

болдырмауға мүмкіндік береді.  

Заң жобасымен жолаушыларды тасымалдау сапасын арттыруға және 

тасымалдаулардың ауқымын кеңейтуге бағытталған бірқатар нормалар 

енгізіледі. Мәселен, халықаралық рейстер кезінде Қазақстан 

Республикасының аумағындағы пункттер арасында жолаушыларды 

тасымалдауға тыйым салынады. Заң жобасында оған сәйкес қазақстандық 

тасымалдаушылар бір шекара маңындағы облыстың аумағы бойынша 

орналасқан елді мекендер арасында тасымалдауларды жүзеге асыра алатын 

норма көзделеді. Таксидің ақпараттық-диспетчерлік қызметі регламенттеледі.  

Сонымен қатар, Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның 

қызметі регламенттеледі. Оның жұмыс істеуінің құқықтық негіздері және 

қызметін қаржыландыру тәртібі, сондай-ақ азаматтық авиация саласындағы 

уәкілетті орган мен уәкілетті ұйымның арасындағы құзыреттердің аражігі 

айқындалады.  

Теміржол көлігіндегі жол жүрісі қауіпсіздігін бұзушылықтарды, апаттар 
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мен аварияларды тергеп-тексеру, теңіз кемелерімен болған авариялық 

жағдайларды тергеп-тексеру және авиациялық оқиғалар мен оқыс оқиғаларды 

тергеп-тексеру тетіктері заңнамалық тұрғыдан бекітіледі.  

Бұдан өзге, теңіз кемелерін бақылау және қадағалау толықтырылады және 

жіктеледі: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзетін 

кемелерді және шет мемлекеттің туын көтеріп жүзетін кемелер мен теңіз 

портындағы кемелерді бақылау және қадағалау. Кемелерді тексеру санын 

оңтайландыру мақсатында кемелерді міндетті түрде қарап-тексеру – алты айда 

бір реттен жиілетпей тексеру мерзімділігі, сондай-ақ кемені жоспардан тыс 

қарап-тексеру үшін негіздемелердің тізбесі белгіленеді.  

Заң 2019 жылы 11 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 19 сәуірде  

№ 249-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

11. «Бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше 

мемлекеттер және екінші тараптан Иран Ислам Республикасы 

арасындағы еркін сауда аймағын құруға алып келетін уақытша келісімді 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат А.Бейсенбаев. 

Қазақстан Республикасы Заңының жобасын (бұдан әрі – Келісім) 

комитеттің 2019 жылғы 2 сәуірдегі кеңейтілген отырысында заң жобасы 

бастамашылары мен Сенат Аппараты қызметкерлерінің қатысуымен қарап, 

мыналарды атап көрсетеді. 

Заң жобасы 2018 жылғы 17 мамырда Астана қаласында жасалған 

Келісімді ратификациялауға бағытталған. 

Келісім Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер мен Иран 

Ислам Республикасы арасында бірқатар бекітілген тауарларға қатысты 3 жыл 

мерзімге преференциялық сауда режимін белгілеуді және өзара саудадағы 

импорттық кеден баждарын төмендетуді көздейді. 

Заң 2019 жылы 25 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 7 мамырда  

№ 253-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

12. «Бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше 

мемлекеттер және екінші тараптан Қытай Халық Республикасы 

арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы келісімді 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат С.Еңсегенов. 

Заң жобасы 2018 жылғы 17 мамырда Астана қаласында қол қойылған 

Келісімді ратификациялауға бағытталған. 

Келісім Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер және Қытай 

Халық Республикасы арасындағы өзара сауданы жақсарту үшін жағдайлар 

жасауға бағытталған. 

Келісім өзара саудадағы баждардың жойылуы мен төмендеуін 

көздемейді.  
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Заң жобасы ішкі нарықты қорғау шаралары, саудадағы техникалық 

кедергілер, санитариялық және фитосанитариялық шаралар, кедендік 

ынтымақтастық, зияткерлік меншік, бәсекелестік, мемлекеттік сатып алу 

саласындағы ынтымақтастық, салалық ынтымақтастық, электронды сауда 

сияқты саудадағы реттеулер мен ынтымақтастық салаларының кең ауқымын 

қамтиды.   

Заң 2019 жылы 30 мамырда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 13 маусымда  

№ 259-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

13. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Ә.Құртаев. 

Заң жобасы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 

заңнаманы жетілдіру мақсатында әзірленген. 

Заң жобасымен «бір үй – мүліктің меншік иелерінің бір бірлестігі» 

қағидаты бойынша «мүліктің меншік иелерінің бірлестігі» (бұдан әрі – МИБ) 

коммерциялық емес ұйымды құру арқылы кондоминиум объектісін 

басқарудың жаңа үлгісі ұсынылады. Әрбір МИБ кондоминиум объектісін 

басқаруды өзінің ағымдағы және жинақ шоты арқылы жүзеге асыратын 

болады. Бұл ретте пәтерлер меншік иелері кооперативтері мен үй-жайлардың 

меншік иелерінің кооперативтері қарастырылып отырған заң жобасы 

қабылданғаннан кейін үш жыл бойы жұмыс істей алады. 

Заң жобасымен кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуді 

қаржыландыру тетігі енгізіледі, ол тұрғын үй және тұрғын емес  

үй-жайлардың меншік иелерінің жинақтарына және екінші деңгейдегі банктен 

қарыз алуға негізделген. Бұл ретте кондоминиум объектісін күрделі жөндеу 

мақсаттарына алынған тұрғын үй қарызы шеңберіндегі қарыз алушының 

орындалмаған міндеттемелері бойынша екінші деңгейдегі банктерге 

төлемдерді күрделі жөндеуге кепілдік беретін мамандандырылған қор жүзеге 

асырады. 

Осылармен қатар, заң жобасымен тұрғын үй-құрылыс кооперативін құру, 

олардың қызметін жүзеге асыру және тоқтату тәртібі, мүшелік шарттары мен 

жарғы мазмұны белгіленеді. 

Заң жобасымен толық емес (ішінара) блоктарға қатысты пайдалы қатты 

қазбаларды барлауды лицензиялау, кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға 

немесе өндіруге рұқсат беру бөлігіндегі нормалар регламенттеледі, сондай-ақ 

өндіру жөніндегі операцияларға арналған жыл сайынғы ең төмен 

шығыстардың мөлшері азайтылады. 

Бұдан басқа, заң жобасы шеңберінде акционерлік қоғам нысанында 

құрылған авиакомпанияларға шетелдік қатысуды (бақылауды) шектеу 

белгіленеді. 

Заң жобасымен басқарушы және сервистік компаниялар қызметтерінің 

ашықтығын арттыруға және Үй кеңесін құру және электрондық ақпараттың 
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ресурстар мен ақпараттық жүйелерді енгізу арқылы пәтерлер мен тұрғын емес 

үй-жайлардың меншік иелері тарапынан бақылауды қамтамасыз етуге, 

сондай-ақ тұрғын үй саласындағы құқықтық қатынастар субъектілерінің 

арасындағы өзара қарым-қатынасты жақсартуға бағытталған нормалар 

ұсынылады. 

Бұдан басқа, жергілікті атқарушы органдардың: жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен жүзеге асырылатын үйлердің қасбеттері мен шатырларын 

жөндеуге; пәтерлер мен тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерінің 

қаражатты қайтаруын қамтамасыз ету шартымен лифтілерді жөндеуге және 

ауыстыруға; су басқан аймақтарда тұрғын үйді пайдалану орнықтылығын 

арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыруға және іске асыруға; газ және 

газбен жабдықтау саласындағы мемлекеттік бақылауға және әлеуметтік 

инфрақұрылым объектілерінде қауіпті техникалық құрылғылардың қауіпсіз 

пайдаланылуы талаптарының сақталуын өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 

қадағалауға және басқаларға қатысты құзіреті кеңейтілді және нақтыланды. 

Заң жобасымен жұмыс барысында кондоминиум объектісінің жалпы 

мүлкіндегі меншік иесіне тиесілі үлес мөлшерін айқындау, коммуналдық 

көрсетілетін қызметтерге кіретін қызметтер тізбесі, хостелдердің қызметі, 

«орынтұрақ орны» анықтамасы, заңнамалық актілерді заң жобасының 

нормаларына сәйкес келтіру және басқалар бөлігінде бірқатар өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу қажеттігі туындады. 

Заң жобасына 2019 жылы 17 қазанда Сенат отырысында толықтырулар 

мен өзгерістер енгізіліп Мәжіліске қайтару туралы шешім қабылданды. 

Мәжіліс пен Сенаттың арасындағы келіспеушіліктерді еңсеру  бойынша 

келісім комиссиясы құрылды. 

2019 жылғы 12 желтоқсанда Сенаттың отырысында келісім 

комиссиясының ұсыныстары мақұлданды  және Заң қабылданды. 

 

14. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Бортник. 

Заң жобасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер саласындағы заңнамасын жетілдіру мақсатында әзірленді. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну тиімділігін арттыру 

мақсатында заң жобасымен мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуды 

жеңілдету, оның ішінде қызмет алушыға сұрау салынып, ұялы байланыстың 

абоненттік құрылғысы арқылы қызмет көрсетушінің бастамасы бойынша 

ұсынылатын қызмет көрсетудің проактивті тәсілін енгізу жолымен жеңілдету 

көзделеді. 

Заң жобасымен мемлекеттік органдардың жаңа мемлекеттік қызметтерді 

электрондық форматта көрсету жөніндегі құзыреті толықтырылады. 

 Заң жобасымен мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды тағайындау 

кезіндегі мемлекеттік қызметтер көрсету рәсімдері нақтыланады, сондай-ақ 

азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу, заңды тұлғаларды тіркеу және 
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филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу қызметтері оңтайландырылады. 

Бұдан басқа, банк қызметі, сақтандыру қызметі субъектілеріне, кредиттік 

бюроларға рұқсаттар берудің тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ акцияларды 

шығаруды тіркеу кезінде мемлекеттік қызметтер көрсету процесі 

оңтайландырылады. 

Сонымен қатар заң жобасымен: 

- азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде эксаумақтық қағидатын енгізу; 

- екінші деңгейдегі банктермен жасалатын банктік қарыз шартын 

қамтамасыз етуге берілген жылжымайтын мүлікке құқықтардың кепілін 

электрондық тіркеу; 

- жылжымайтын мүліктің сәйкестендіру сипаттамаларының өзгерістерін, 

оның ішінде елді мекендердің атауы, көшелердің аты, сондай-ақ ғимараттар 

мен құрылыстардың реттік нөмірлері өзгерген кезде мемлекеттік тіркеу 

(осындай өзгерістерді енгізу тегін жүргізілетін болады); 

- лицензиаттың (заңды тұлғаның) орналасқан жері өзгеруі себебінен 

лицензияны қайта ресімдеудің қажеттігін болдырмау регламенттеледі. 

Заң жобасымен жылжымайтын мүлік кепілінің банктік шартын 

«электрондық үкіметтің» сыртқы шлюзі арқылы электрондық тіркеуді енгізу 

регламенттеледі, бұл осы тіркеуді азаматтың жүзеге асыру қажеттігін 

болдырмайды. 

Заң жобасымен мемлекеттік органдардың шешімі бойынша жүргізілген 

жылжымайтын мүліктің сәйкестендіру сипаттамаларының өзгерістерін, оның 

ішінде елді мекендердің атауы, көшелердің аты, сондай-ақ ғимараттар мен 

құрылыстардың реттік нөмірлері өзгерген кезде ақпараттық жүйелердің 

интеграциясы есебінен автоматты режимде тіркеу туралы нормалар бекітіледі. 

Заң 2019 жылы 7 қарашада Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 25 қарашада  

№ 272-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

15. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

теміржол көлігі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Е.Сұлтанов. 

Заң жобасы Мемлекет басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі 

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 

негізі» атты Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық 

іс-шаралар жоспарының 30-тармағын іске асыру мақсатында әзірленген және 

тарифті құрудың ашықтығын арттыруға, кірме жолдардағы көрсетілетін 

қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғауға, сондай-ақ транзиттік 

тасымал процестерін реттеуге бағытталған.  

Заң жобасымен жолаушылар тасымалын қолдауға Ұлттық жүк 

тасымалдаушыға уақытша теңгерімдеу төлемақысын ендіру арқылы Ұлттық 

инфрақұрылым операторының және жолаушылар қозғалысындағы 

локомотивтік тартқыш операторының шығыстары мен шығындарын өтеу 

ұсынылады.  
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Жол жүру құжаттарын қайта сатумен күресті күшейту мен жеке және 

заңды тұлғалардың жауапкершілік шараларын қатаңдату мақсатында заң 

жобасымен Қазақстан Республикасында теміржол көлігінде жол жүру 

құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыру қағидаларын бұзғаны үшін 

әкімшілік жауапкершілік көзделеді.  

Заң жобасымен «жасырын» транзит схемаларымен күресу мақсатында 

теміржол қатынасындағы транзиттік жүкті тану рәсімі нақтыланады. Енді 

теміржол қатынасындағы «жүк транзиті» деп жүру жолындағы жүкті қайта 

тиеу, ауыстырып тиеу және көлік түрін өзгерту есептеледі.   

Бұдан басқа, жолаушылар қозғалысындағы локомотивтік тартқыш 

операторын субсидиялау тетігі, оның ішінде әлеуметтік мәні бар қатынастар 

бойынша жолаушылар тасымалдауды жүзеге асырумен байланысты 

тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялауға арналған 

шарттар жасасу рәсімдері айқындалады.  

Сонымен бірге заң жобасымен:  

- теміржол көлігі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарын бұзушылықтардың құрамында бағыттамалық бұрмаларды және 

өткелдерді күтіп-ұстағаны үшін жауапкершілік;  

- реттеліп көрсетілетін қызметті көрсету үшін пайдаланылатын мүлікпен 

мәмілелерді жасау кезіндегі табиғи монополия субъектісінің табиғи 

монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның 

келісімін алу міндеттемесі;  

- магистральдық желінің көрсетілетін қызметтері бойынша Ұлттық 

инфрақұрылым операторының жолаушыларды тасымалдаушыға көрсеткен 

қызметтерінің қосылған құн салығын есепке жазу және жатқызу тәртібі 

регламенттеледі.  

Заң 2019 жылы 26 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  

 

16. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер 

қойнауын пайдалану, газ және газбен жабдықтау мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат М.Көбенов. 

Заң жобасы газ және газбен жабдықтау саласындағы заңнаманы одан әрі 

жетілдіру, Қазақстан Республикасының газға деген ішкі сұранысын тұрақты 

қамтамасыз ету үшін шарттарды ынталандыру, газды шикізат ретінде 

қолданатын жаңа инвестициялық жобаларды тарту және іске асыру 

мақсатында әзірленді. 

Заң жобасымен көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану құығын 

беруге аукцион өткізу тетіктеріне өзгерістер енгізіледі. Заң жобасы 

қабылданған соң аукционды комиссия емес, оператор электрондық нысанда 

өткізеді. Бұл ретте аукцион жеңімпазын тану және оған көмірсутектер 

бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру функциясы комиссияда 

сақталады. Сондай-ақ көмірсутектер бойынша жер қойнауын пайдалану 

құқығын беруге арналған электрондық аукциондар операторының қызметі 

регламенттеледі. 
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Еліміздің ішкі нарығын тұрақты газбен жабдықтауды, сондай-ақ газ 

бағасының деңгейін қамтамасыз ету үшін заң жобасы қабылданған соң электр 

энергиясы өндірісіне отын ретінде тауарлық газды пайдаланатын жаңа 

стратегиялық маңызды инвестициялық жобалар мен жаңадан іске қосылған 

электр станциялары үшін тауарлық газға шекті баға газ жеткізудің өзіндік 

құнынан және жеті пайызды құрайтын ұлттық оператордың рентабельділігінің 

ең төмен нормасынан қалыптастырылатын болады. 

Сонымен қатар, Заң жобасымен табиғи газдың мотор отыны ретінде 

пайдаланылуын кеңейтуге және тиімділігін арттыруға бағытталған нормалар 

енгізіледі.  

Заң жобасымен уәкілетті органдардың мұнай-химия өнімдерін өндіру 

жөніндегі инвестициялық жобалардың тізбесін, сондай-ақ өнеркәсіптік 

тұтынушы-инвесторлар мен электр станцияларының тізбесіне енгізілген 

тұтынушылар үшін тауарлық газды ішкі нарықта көтерме саудада өткізудің 

шекті бағаларын бекіту және басқалары жөніндегі құзыреттері 

толықтырылады. 

Заң 2019 жылы 26 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  
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 2.5. Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті 

 

1. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын 

ұйымдардың қызметімен байланысты мәселелер бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат М.Бақтиярұлы. 

Заң жобасын Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары 

әзірледі және балалардың құқығын қорғау саласындағы заңнаманы 

жетілдіруге бағытталған.  

Заң жобасының мақсаты балалардың құқықтарын қорғауды жүзеге 

асыратын ұйымдардың қызметін жетілдіру болып табылады. Заң жобасында 

осындай ұйымдардың функциялары нақтыланады, Кәмелетке толмағандардың 

iсi және олардың құқықтарын қорғау жөнiндегi комиссия жұмысының 

тиімділігін арттыру бойынша шаралар ұсынылады.  

Заң жобасының негізгі жаңалығы ұлттық алдын алу тетігі (бұдан әрі – 

ҰАТ) қатысушыларының баланың құқықтарын қорғау жөніндегі 

функцияларды жүзеге асыратын ұйымдарға баруына жататын объектілердің 

тізбесіне енгізу арқылы ҰАТ мандатын кеңейту болып табылады.  

Атап айтқанда, «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы:  

- ҰАТ ерекшеліктерін регламенттейтін жаңа тараумен толықтырылады, 

ҰАТ қатысушыларының өкілеттіктерінің және оларға қойылатын 

талаптардың көлемін айқындайды; 

- балалардың құқықтарын қорғау саласында арнаулы әлеуметтік 

қызметтерді көрсету стандарттарын әзірлеу және бекіту бойынша білім беру 

саласындағы уәкілетті органның жаңа құзыретін көздейді.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түзетулер бас 

бостандығынан айыру мерзімін арттыру арқылы кәмелетке толмағандарға 

қатысты зорлағаны және сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері 

үшін жауаптылықты күшейтуді көздейді.  

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 

кодексіне ішкі істер, білім беру, халықты әлеуметтік қорғау, медициналық 

қызмет көрсету саласындағы бақылау уәкілетті органдары лауазымды 

адамдарының құқық бұзушылық әрекеттерді кәмелетке толмағандардың 

жасау немесе оларға қатысты жасалу фактілері туралы хабарламағаны үшін 

әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамаларды жасауы жөніндегі 

құқықтарын белгілеу бойынша өзгеріс енгізіледі.  

Заң 2019 жылы 14 наурызда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 1 сәуірде  

№ 240-VI ҚРЗ қол қойды. 
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2. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 

Федерациясының Үкіметі арасындағы М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу 

мемлекеттік университетінің Қазақстандық филиалының жұмыс істеуі 

туралы келісімді ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Б.Жұмағұлов. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі 

арасындағы М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің 

Қазақстандық филиалының жұмыс істеуі туралы келісімге (бұдан әрі – 

Келісім) 2017 жылғы 9 қарашада Челябинск қаласында қол қойылды және ол 

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандық 

филиалының (бұдан әрі – филиал) жұмыс істеу шарттарын бекітеді. 

Заң жобасын қабылдау Ресей Федерациясы Білім министрлігі мен 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің филиалды құру 

және оның жұмыс істеуі туралы келісілген шешім шарттарының және 

Қазақстан тарапының Қазақстанда филиалдың білім беру қызметі үшін 

жағдайларды қамтамасыз ету саласындағы өзіне алған міндеттемелерінің 

орындалуы үшін құқықтық негіз жасайды. 

Филиал өтеусіз пайдалануға берілген Еуразия университетінің мүліктік 

базасында жұмыс істейді, мүлік алып қоюға және үшінші тұлғаларға беруге 

жатпайды. 

Келісімде мыналар көзделеді: 

- филиалда Қазақстан тарихы мен қазақ тілі міндетті түрде оқытылып, 

даярлықтың «математика», «қолданбалы математика және ақпараттану», 

«филология», «экология және табиғатты пайдалану», «экономика» бағыттары 

бойынша оқыту; 

- филиалда оқыту күндізгі және күндізгі-сырттай оқыту нысандары 

бойынша жүзеге асырылады және орыс тілінде жүргізіледі; 

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру тапсырысының 

негізінде филиалда оқуды тәмамдаған Мәскеу университетінің түлектері 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыс істеп өтеуі міндетті; 

- филиалдың білім беру және қаржылық-шаруашылық қызметіне 

Келісімнің мақсаттары мен міндеттерін іске асыру және Қазақстан тарапына 

бекітіліп берілген мүлікті филиалдың пайдалануы тұрғысынан бірлескен 

тексеруді жүзеге асыру үшін ведомствоаралық комиссия құру; 

- филиалдың қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының 

республикалық бюджетінен мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 

бөлінген қаражат есебінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүзеге асырылады; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес 

Қазақстан тарапының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын қызметті жүргізу 

үшін филиалды материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету. 

Заң 2019 жылы 25 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 7 мамырда  

№ 254-VI ҚРЗ қол қойды. 
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3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

тұрғын үй қатынастары мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»  

 Заң жобасын жүргізген депутат Б.Әйтімова. 

 Заң жобасына Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары  

М. Айсина, А. Базарбаев, А. Бейсенбаев, Б. Мамраев, Ш. Өтемісов,  

Н. Сабильянов және Е. Сұлтанов бастамашы болған және ол Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президентінің – Елбасының көпбалалы 

отбасыларды және жұмыс істеп жүрген жастарды тұрғын үймен қамтамасыз 

ету жөніндегі тапсырмаларын іске асыруға бағытталған. 

  Заң жобасында «Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына «Алтын алқа», «Күміс алқа» 

алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған, сондай-ақ 

I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған көпбалалы 

аналардың тұрғынжайды бірінші кезекте алуын көздейтін түзету енгізіледі.  

 Заң жобасында «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына: 

- «көпбалалы отбасы» ұғымын «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы 

туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес келтіру;  

- «сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғынжай» деген жаңа ұғымды 

енгізу; 

- «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын 

«Батыр ана» атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» 

ордендерімен наградталған көпбалалы аналарға, көпбалалы отбасыларға 

азаматтардың аталған санаттарының жиынтық орташа айлық кірісі тұрғынжай 

беру туралы өтініш жасау алдындағы соңғы  

12 айда отбасының әрбір мүшесіне республикалық бюджет туралы заңда тиісті 

қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің 3,1 еселенген 

мөлшерінен төмен болуы тиіс жағдайда мемлекеттік тұрғын үй қорынан 

тұрғынжай беруді регламенттейтін нормаларды енгізу; 

- «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын 

«Батыр ана» атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» 

ордендерімен наградталған көпбалалы аналарға, көпбалалы отбасыларға 

халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтары мәртебесін беру;  

- «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын 

«Батыр ана» атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» 

ордендерімен наградталған көпбалалы аналарға, көпбалалы отбасыларға 

тұрғынжайды бірінші кезекте алу құқығын беру, сондай-ақ олар бойынша 

тұрғынжайға мұқтаж адамдар есебінің бөлек тізімін жүргізу;  

- «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын 

«Батыр ана» атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» 

ордендерімен наградталған көпбалалы аналарды, көпбалалы отбасыларды 

тұрғынжайға мұқтаж адамдар есебінен шығарып тастауға тыйым салуды 

белгілеу бөлігінде түзетулер көзделген.  

Сондай-ақ заң жобасында «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 
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Қазақстан Республикасының Заңына: 

- «жұмыс істеп жүрген жастар» деген жаңа ұғымды енгізу; 

- Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігіне жұмыс істеп жүрген жастарға сатып алу құқығынсыз жалға 

берілетін тұрғынжай беру қағидаларын әзірлеу және бекіту жөніндегі жаңа 

құзырет беру бөлігінде түзетулер енгізіледі.  

Заң 2019 жылы 30 сәуірде Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 6 мамырда  

№ 251-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

4. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық ядролық 

зерттеулер жөніндегі ұйым (CERN) арасындағы ғылыми-техникалық 

ынтымақтастыққа қатысты халықаралық ынтымақтастық туралы 

келісімді ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат Б.Жұмағұлов. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық ядролық зерттеулер 

жөніндегі ұйым (бұдан әрі – CERN) арасындағы ғылыми-техникалық 

ынтымақтастыққа қатысты халықаралық ынтымақтастық туралы келісімге 

(бұдан әрі – Келісім) 2018 жылғы 29 маусымда қазақстандық делегацияның 

Женева қаласындағы (Швейцария Конфедерациясы) Еуропалық ядролық 

зерттеулер жөніндегі ұйымға сапары шеңберінде қол қойылды. 

Осы заң жобасын қабылдау қолда бар ғылыми байланыстарды нығайтуға 

мүмкіндік береді және Қазақстан Республикасынан ғалымдардың, 

инженерлердің, студенттер мен техникалық мамандардың Еуропалық ядролық 

зерттеулер жөніндегі ұйымның ғылыми-зерттеу жобаларына ұзақ мерзімді 

негізде қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін база жасайды. 

Келісімді орындау мақсаттарды, бағдарламаларды, ресурстарды, 

персонал мәртебесін, зияткерлік меншікті, жауапкершілікті және басқа да 

мәселелерді көрсете отырып, Хаттама тараптары арасындағы 

ынтымақтастықтың әрбір зерттеу жобасы үшін егжей-тегжейлі 

сипаттамасымен, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен CERN және 

(немесе) Қазақстан Республикасының ғылыми-зерттеу институттары мен 

университеттері арасында Хаттамалар жасасу арқылы жүзеге асырылады. 

Келісімге қосымшаның төртінші абзацы Қазақстан Республикасының 

Үкіметі мен Еуропалық ядролық зерттеулер жөніндегі ұйым үшін төрелік 

соттың (трибунал) шешімі міндетті болып табылатындығы және олардың осы 

шешімдерге шағымдануға құқығын жоятындығы туралы норманы қамтуына 

байланысты. 

Заң 2019 жылы 26 қыркүйекте Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 9 қазанда  

№ 264-VI ҚРЗ қол қойды. 
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5. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене 

шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат С.Ершов. 

Заң жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылға арналған заң 

жобалау жұмыстары жоспарына сәйкес әзірленді. 

Заң жобасының мақсаты жоғары жетістіктер спортында допингті 

қолданғаны үшін жауапкершілікті күшейту мәселелері бойынша Қазақстан 

Республикасының дене шынықтыру және спорт саласындағы қолданыстағы 

заңнамасын жетілдіру, сондай-ақ спорттағы демеушілікті құқықтық 

регламенттеу болып табылады. 

Бюджет кодексіне түзету Қазақстан Республикасының Ұлттық 

паралимпиада комитетіне дене шынықтыру және спорт саласында 

мемлекеттік тапсырманы алуға және оған қатысуға құқық беруді көздейді. 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

кодексіне допингке қарсы қағидаларды бұзғаны үшін адамдардың 

жауапкершілігін күшейту бөлігінде толықтырулар енгізіледі. Мәселен, 

спортшыға қатысты спортта тыйым салынған субстанцияларды және (немесе) 

тыйым салынған әдістерді пайдаланатын жаттықтырушының, 

жаттықтырушы-оқытушының, спорттық медицина жөніндегі маманның және 

(немесе) дене шынықтыру және спорт саласындағы өзге де маманның 

допингке қарсы қағидаларды бұзғаны үшін жауапкершілігі белгіленеді. 

«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына «арнайы спорттық мүкәммал», «спорттық жарысқа қатысатын 

жануарларды дисквалификациялау», «спорттық әдеп» сияқты жаңа ұғымдар 

енгізіледі. 

Заң жобасының маңызды жаңалығы: 

- Паралимпиадалық ойындардың чемпиондары мен жүлдегерлеріне 

олардың қалауы ескеріле отырып, төменгі қабаттардан немесе лифтілері бар 

тұрғын үйлерден, ал Паралимпиадалық ойындардың тірек-қозғалыс аппараты 

бұзылған чемпиондары мен жүлдегерлеріне екінші қабаттан жоғары емес 

тұрғын үй-жай таңдау құқығын беру; 

- дене шынықтыру және спорт саласында демеушілік көмек көрсету 

саясатын іске асыратын Бірыңғай оператор құру болып табылады. Бірыңғай 

оператор қызметінің негізгі мақсаты дене шынықтыру мен спортты тұрақты 

дамытуды қамтамасыз ету болып табылатын болады.  

Сондай-ақ, заң жобасы негізгі мақсаты сурдлимпиадалық спорт түрлері 

бойынша мүгедек спортшылар арасында дене шынықтыру мен спортты 

дамытуға жәрдемдесу болып табылатын Ұлттық сурдлимпиадалық комитеттің 

мәртебесі мен өкілеттігін күшейтуді көздейтін жаңа «Ұлттық 

сурдлимпиадалық қозғалыс» бабымен толықтырылды. 

Заң 2019 жылы 21 қараша Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы  

13 желтоқсанда № 280-VI ҚРЗ қол қойды. 
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6. «Міндетті   әлеуметтік   сақтандыру  туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Жүсіп. 

Заң жобасы Мемлекет Басшысының «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 2018 жылғы 10 қаңтардағы 

Қазақстан халқына Жолдауында жариялаған тапсырмаларын іске асыру 

мақсатында әзірленген және мыналарды көздейді: 

- сақтандыру қағидаттары мен әлеуметтік әділдікті сақтай отырып, 

міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін дамытуды; 

- жұмыс істейтін азаматтардың әлеуметтік қорғалуын арттыруды; 

- міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтілі мен әлеуметтік 

төлемдердің мөлшерлері арасындағы өзара байланысты күшейтуді.  

Заң жобасы Қазақстан Республикасындағы міндетті әлеуметтік 

сақтандырудың құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық 

негіздерін күшейтуге бағытталған.  

Ол үшін заң жобасында міндетті әлеуметтік сақтандырудың түрлері, 

әлеуметтік төлемдерді тағайындауға өтініш жасау тәртібін реттейтін 

нормалар, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі қатысушыларының 

құқықтары мен міндеттері айқындалған.   

Заң жобасының негізгі ережелері мыналарды көздейді: 

- медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу арқылы жалпы еңбекке 

қабілеттілігін жоғалту дәрежесін куәландыру және белгілеу негізінде еңбекке 

қабілеттілігін жоғалту коэффициентін айқындаудың жаңа тетігін енгізу; 

- міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінде қатысу өтілінің қол 

жеткізілген коэффициентін жыл сайын арттыру;  

- асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдерді 

есептеген кезде асырауындағылар санының қолданыстағы коэффициентін 

арттыру; 

- жұмыстан айырылу себептеріне қарамастан 6 айға дейінгі мерзімге 

жұмысынан айырылуы бойынша әлеуметтік төлемдерді тағайындау арқылы 

жұмыстан айырылу жөніндегі әлеуметтік төлемдерді есептеу тетігін 

жетілдіру; 

- жұмыстан айырылу жөніндегі әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін 

қолданылатын кірісін ауыстыру коэффициентін Дүниежүзілік еңбек 

ұйымының ұсынымдарына сай 30%-дан 40%-ға дейін арттыру. 

Бұдан басқа, заң жобасы Міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының 

жұмыс істеу тәртібін, оның құқықтары мен міндеттерін айқындайды, аудит 

және қор активтерін басқару мәселелері регламенттеледі.  

Заң 2019 жылы 12 желтоқсан Сенат отырысында қабылданды.  
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7. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

міндетті әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандыру және 

денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Н.Жүсіп. 

Заң жобасы қолданыстағы заңнамалық актілерді «Міндетті әлеуметтік 

сақтандару туралы» Қазақстан Республикасы Заңы жобасының жаңа 

редакциясымен сәйкес келтіру мақсатында әзірленді. 

Мұнымен қатар, заң жобасында көп балалы отбасылардың жағдайын 

жақсартуға, атаулы әлеуметтік көмектің тетіктерін жақсартуға бағытталған 

нормалар, сондай-ақ мүгедектерді әлеуметтік қорғау тетіктерін жақсарту және 

тағы басқалары бойынша нормалар бар.  

Заң жобасымен 21 заңнамалық актіге, соның ішінде Бюджет, Қылмыстық-

атқару, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы, «Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекстерге, «Арнаулы мемлекеттік 

жәрдемақы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 

көмек туралы», «Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», «Балалы 

отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы», «Концессиялар 

туралы», «Білім туралы», «Зейнетақымен қамсыздандыру туралы», «Міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы», «Халықты жұмыспен қамту 

туралы» және тағы басқа заңдарға түзетулер енгізіледі. 

Заң жобасының негізгі ережелері: 

- аз қамтылған отбасылардан шыққан балалар үшін атаулы әлеуметтік 

көмек (бұдан әрі – АӘК) көрсетудің қолданыстағы жүйесін бұрын 

қолданыста болған оны ұсынудың тетігіне қайта оралу жолымен өзгертуді 

және АӘК-ні кепілді әлеуметтік пакетпен толықтыруды; 

- отбасындағы балалар санына қарай сараланған 42,5 мың теңгеден  

74 мың теңгеге дейін АЕК-нің еселенген мөлшерінде көп балалы отбасыларға 

мемлекеттік жаңа жәрдемақыны енгізуді; 

- 2020 жылдан бастап көрсетілетін қызметті алушы мен өнім берушінің 

тікелей өзара іс-қимыл жасауы үшін цифрлық алаңды қамтамасыз ететін 

мүгедек адамдарға арнайы әлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталын 

ендіру. Бұл ретте мүгедектігі бар адамдар өздерінің жеке қажеттіліктеріне 

сәйкес келетін өздеріне тиесілі неғұрлым сапалы техникалық құралдар мен 

оңалту қызметтерін өздері дербес таңдай алуын; 

- жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасын енгізу мерзімін  

2020 жылдан 2023 жылға ауыстыруды көздейді. 

Заң 2019 жылы 12 желтоқсан Сенат отырысында қабылданды.  

 

8. «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану 

туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Д.Нөкетаева. 

Заң жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылға арналған Заң 

жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес әзірленді. 
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Заң жобасының мақсаты тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және 

пайдалану, ғылыми-реставрациялық және археологиялық қызмет саласындағы 

қатынастарды кешенді реттеудің тиімді құқықтық негіздерін қалыптастыру 

болып табылады. 

Заң жобасымен тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау, зерделеу, 

сақтап қалу, пайдалану және кеңінен таныту салысындағы қоғамдық 

қатынастарды мемлекеттік реттеу жүйесін құру, сондай-ақ тарих және 

мәдениет объектілерін анықтау, есепке алу, тарихи-мәдени сараптама жүргізу 

көзделеді. 

Тарихи-мәдени мұра объектілерін тарих және мәдениет ескерткіштері деп 

тану тәртібі айқындалған. 

Мыналар заң жобасының маңызды жаңалықтары болып табылады: 

- ұғымдар аппараты «ұлттық пантеон» деген жаңа анықтамамен 

толықтырылды, «археологиялық жұмыстар», «тарихи-мәдени мұра 

объектілері», «тарихи-мәдени сараптама» деген ұғымдар нақтыланды, тарих 

және мәдениет ескерткіштерінің түрлері кеңейтілді; 

- тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы 

мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган және жергілікті атқарушы органдар 

жүзеге асырады деп айқындалды;  

- тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау және есепке алу мәселелерін 

жүйелеу; 

- тарих және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялық 

жұмыстарды және (немесе) археологиялық жұмыстарды жоспарлау және 

жүзеге асыру процестерін регламенттеу; 

- уәкілетті органның, жергілікті атқарушы органдардың құзыреттерін 

кеңейту; 

- тарих және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялық 

жұмыстарды және (немесе) археологиялық жұмыстарды жүзеге асыру 

жөніндегі қызметті лицензиялау мәселелерін реттеу; 

- тарихи-мәдени сараптама объектілерін анықтау. 

Заң 2019 жылы 20 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  

 

9. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

тарихи-мәдени мұра мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Д.Нөкетаева. 

Заң жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылға арналған заң 

жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес әзірленді. 

Заң жобасының мақсаты тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және 

пайдалану саласындағы заңнамалық базаны жетілдіру болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Жер кодексіне жер учаскелері иелерінің 

және жер пайдаланушылардың жер учаскелерін пайдалану жөніндегі 

міндеттері мен жауапкершілігін айқындау үшін жер учаскесінде орналасқан 

мемлекет қорғауындағы тарихи-мәдени мұра объектілерінің және басқа да 

объектілердің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде түзетулер енгізілді.  
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Тарих және мәдениет ескерткіштерінің қорғау аймақтарының, құрылыс 

салуды реттеу аймақтарының және қорғалатын табиғи ландшафт 

аймақтарының шекараларын бекіту бойынша функцияларды жергілікті өкілді 

органдардан (мәслихаттардан) жергілікті атқарушы органдарға беру 

көзделеді. 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

кодексінде тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану 

саласындағы нормаларды қорғау міндеттемелерінде жазылған тарих және 

мәдениет ескерткішін күтіп-ұстау шарттарын және монументтік өнер 

құрылыстарын орнату қағидаларын сақтау; тарих және мәдениет 

ескерткіштерінің қорғау аймақтары, құрылыс салуды реттеу аймақтары және 

қорғалатын табиғи ландшафт аймақтары шегінде жер пайдалану режимін 

қамтамасыз ету бөлігінде күшейту ұсынылады. 

«Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына мәдениет 

ұйымдарының балет әртістерін ай сайынғы арнайы ақшалай төлемдер түрінде 

мемлекеттік әлеуметтік қолдауға қатысты бір ғана түзету енгізіледі.  

Заң 2019 жылы 20 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  

 

10. «Педагог мәртебесі туралы» 

Заң жобасын жүргізген депутат Б. Жұмағұлов. 

Заң жобасы педагогтардың құқықтарын кеңейтуге, оларды өздеріне 

тиесілі емес қызметтен босатуға жүктемені төмендетуге, мұғалім кәсібіне 

қойылатын талаптарды күшейтуге бағытталған, жұмыс істейтін мұғалімдерді 

материалдық тұрғыдан ынталандырудың тетіктерін, сондай-ақ жастарды 

педагог кәсібіне тарту мәселелерін көздейді. 

Заң жобасымен «педагог», «педагогтік әдеп», «педагогтік әдеп жөніндегі 

кеңес» және «тәлімгерлік» деген ұғымдар белгіленген. 

Заң жобасында жұмыс берушінің педагогке Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сәйкес ол кәсіптік қызметін жүзеге асыру үшін жағдайды 

қамтамасыз ету жөніндегі нормалар көзделген. 

Бұл ретте педагогке: 

- Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, оны кәсіптік міндеттерімен байланысты емес жұмыс түрлеріне 

тартуға; 

- одан Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы 

заңнамасында көзделмеген есептілікті не ақпаратты талап етіп алдыруға; 

- Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген тексерулерді 

жүргізуге; 

- оған тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша міндетті 

жүктеуге; 

- мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтерін олар кәсіптік 

қызметін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік емес ұйымдардың іс-шараларын 

өткізуге тартуға тыйым салу жолымен жүктемені қысқарту жөніндегі 

нормалар белгіленген. 

Педагогтердің құқықтарын кеңейту мақсатында олардың құқықтары үш 
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бағыт бойынша жазылды және жекелеген баптарда көрініс тапты: 

- педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезіндегі құқықтары; 

- педагогтің материалдық қамтамасыз етілу құқығы; 

- педагогтің көтермеленуге құқығы. 

Заң жобасының нормаларымен педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге 

асыруға жіберілмейтін адамдар тізбесі кеңейтілді, олар: 

- соттың заңды күшіне енген үкіміне сәйкес педагогтің кәсіптік қызметін 

жүзеге асыру құқығынан айырылған; 

- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары немесе жоғары 

оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттары жоқ адамдар. 

Заң жобасының ережелерімен педагогтерге әлеуметтік кепілдіктер 

белгіленген, оның ішінде: 

- ұзақтығы күнтізбелік 56 күн жыл сайынғы ақы төленетін еңбек 

демалысы; 

- педагогтердің балаларына тұрғылықты жері бойынша мектепке дейінгі 

ұйымдардан орындарды жергілікті атқарушы органдардың бірінші кезектегі 

тәртіппен беруі. 

Құқықтар берумен қатар заң жобасының нормаларымен педагогтің 

міндеттері де бекітілген, оның ішінде: 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

міндетті мерзімдік медициналық қарап-тексерулерден өту; 

- білім беру ұйымының басшылығына өмірлік қиын жағдайда жүрген 

баланың анықталу фактілері туралы дереу хабарлау; 

- құқық қорғау органдарына және білім беру ұйымының басшылығына 

қылмыстық не әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар әрекеттерді 

(әрекетсіздікті) кәмелетке толмағандардың жасау немесе оларға қатысты 

жасалу, оның ішінде білім беру ұйымынан тыс жерде кәсіптік қызметіне 

байланысты өзіне белгілі болған фактілер туралы дереу хабарлау; 

- білім алушылар мен тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу 

мәселелері бойынша ата-аналарға немесе өзге де заңды өкілдерге 

консультация беру. 

Заң 2019 жылы 26 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  

 

11. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

педагог мәртебесі, оқушы мен мұғалімге жүктемені төмендету мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Заң жобасын жүргізген депутат Б. Жұмағұлов. 

Заң жобасы педагог мәртебесін реттеуді қамтамасыз ететін құқықтық 

тетікті жетілдіру, оқушы мен мұғалімге жүктемені қысқарту, сондай-ақ өзекті 

мәселелерді тиімді шешу, оның ішінде «Педагог мәртебесі туралы» негізгі заң 

жобасының қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасының 

заңнамасын үйлестіру арқылы шешу мақсатында әзірленді. Заң жобасы  

1 кодекс пен 8 заңға түзетулер енгізуді көздейді. 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 

кодексіне  (бұдан әрі - ӘҚБтК) енгізілетін түзетулермен ата-ананың немесе 
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басқа да заңды өкiлдердiң кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеу және 

(немесе) оларға білім беру міндеттері кәмелетке толмаған балалардың 

құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі жаңа міндеттермен 

толықтырылады. 

Қазақстан Республикасының ӘҚБтК енгізілетін түзетулермен білім беру 

саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық белгіленеді, оларға: 

педагогке өзінің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде былапыт 

сөйлеуден, лайықсыз мінез-құлықтан, мазақ қылудан, әбес қылықтар 

(белгілер), заттар көрсетуден көрінген, оның ішінде бұқаралық ақпарат 

құралдарын немесе телекоммуникация желілерін пайдалану арқылы 

құрметтемеушілік таныту жатады, бұл үшін жеке тұлғаларға отыз АЕК 

мөлшерінде айыппұл салынады, бұл әрекеттер бір жылдың ішінде қайталап 

жасалған кезде, қырық АЕК мөлшерінде айыппұл белгіленген. 

 Бұл әрекеттерді 12 жастан 16 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар 

жасаған жағдайда, олар үшін ата-ана немесе оларды алмастыратын адамдар 

жауаптылықта болады, жиырма АЕК мөлшерінде айыппұл салынады, бұл 

әрекеттер бір жылдың ішінде қайталап жасалған кезде, отыз АЕК мөлшерінде 

айыппұл белгіленген. 

 Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік наградалары туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына енгізілетін түзетулермен педагогтерге 

аса үздік жетістіктері және Қазақстан Республикасына сіңірген айрықша 

еңбегі үшін «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» құрметті атағы беріледі, 

бұл үшін «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 

жобасында белгіленген мөлшерде біржолғы төлем көзделеді. 

Заң 2019 жылы 26 желтоқсанда Сенат отырысында қабылданды.  
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 2.6. Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық 

аумақтарды дамыту комитеті 

 

1. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат Д.Мусин. 

Заң жобасының мақсаты агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 

мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру және Агроөнеркәсіптік кешенді 

дамытудың  

2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының негізгі 

ережелерін іске асыруды қамтамасыз ету болып табылады. Заң жобасымен  

13 кодекске және 29 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделеді.  

Заң жобасымен сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамасын 

Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес 

келтіруге бағытталған өзгерістер енгізіледі.  

Заң жобасының негізгі тұжырымдамалық түзетулері:  

- өсімдіктерді қорғау мен олардың карантині, ветеринариялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сумен қамтамасыз ету және өсімдіктер мен 

жануарлар әлемін сақтау мен қорғау бойынша;  

- агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін 

арттыру: бюджет қаражаты есебінен өсімдіктерді қорғау мен олардың 

карантині жөніндегі іс-шараларды толығымен қаржыландырудан жер 

пайдаланушылардың жауапкершілігін арттыру мақсатында 

фитосанитариялық іс-шараларды өткізу үшін пестицидтерді сатып алуға ауыл 

шаруашылығы тауарлары өндірушілеріне арналған шығындарды арзандатуға 

көшу бойынша; 

- астық қабылдау кәсіпорындарының қызметіндегі әкімшілік 

кедергілерді, олардың негізгі қызметімен байланысты қосымша қызметтерді 

көрсетуі бөлігіндегі кедергілерді жою бойынша; 

- тауарлардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы 

арқылы өткізу пункттерінде ғана емес, сонымен бірге заңнамамен белгіленген 

өзге де жерлерде өтуі кезіндегі ветеринариялық-карантиндік, 

фитосанитариялық бақылау бойынша; 

- бірыңғай талаптарды қарастыратын су шаруашылығы жүйелері мен 

құрылыстарына көпфакторлық зерттеп-қарауды жүргізу бойынша;  

- балықтардың және басқа да су жануарларының айналымына уақтылы 

бақылау жасап отыру тетіктерін ендіру арқылы балық және балық өнімдерінің 

көлеңкелі айналымының жолын кесу бойынша нормаларды қарастырады. 

Сонымен бірге заң жобасымен АӨК, жер қатынастары, орман 

шаруашылығы және жануарлар әлемі саласындағы заңнаманы жетілдіруге 

бағытталған бірқатар түзетулер көзделген.  

Заң 2019 жылы 10 қазанда Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы 28 қазанда  

№ 268-VI ҚРЗ қол қойды. 
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2.  «Ақпаратқа кіру, шешімдер қабылдау процесіне жұртшылықтың 

қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот 

әділдігіне қол жеткізу туралы конвенцияға Ластауыштардың 

шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімдері туралы хаттаманы 

ратификациялау туралы»  
Заң жобасын жүргізген депутат Ә.Нұралиев. 

Қазақстан 2000 жылдан бастап Ақпаратқа кіру, шешімдер қабылдау 

процесіне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер 

бойынша сот әділдігіне қол жеткізу туралы конвенцияның (бұдан әрі – Орхус 

конвенциясы) қатысушысы болып табылады. 

Хаттама Орхус конвенциясының бір бөлігі болып табылады. 

Хаттама Киевте өткен «Еуропа үшін қоршаған орта» бесінші министрлер 

конференциясы шеңберінде 2003 жылғы 21 мамырда Орхус конвенциясы 

тараптарының кезектен тыс кеңесінде қабылданды. 

Хаттама ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының 

тіркелімдері туралы (ЛШТТ) алғашқы заңдық тұрғыдан міндетті халықаралық 

құжат болып табылады. Оның мақсаты жұртшылықтың ақпаратқа 

қолжетімділігін кеңейтумен, жұртшылықтың қоршаған ортаны ластаудың 

алдын алу және оны азайту саласындағы іс-шараларға қатысуымен 

байланысты. ЛШТТ-ға атмосфераға, суға және жерге шығарындылар,  

сондай-ақ ластауыш заттарды/қалдықтарды өңдеу мен көму үшін объектілерге 

тасымалдау туралы ақпарат енгізілген. 

Хаттамаға қосылу жұртшылықтың ақпаратқа қолжетімділігін кеңейтуді 

қамтамасыз етеді, жұртшылықтың қоршаған ортаны қорғауға қатысты 

мәселелер бойынша шешімдер қабылдау процесіне қатысуына ықпал етеді 

және Орхус конвенциясын іске асыру шеңберінде Қазақстан 

Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше басқа мемлекеттермен 

ынтымақтастығын нығайтудың қисынды жалғасы болып табылады. 

Заң 2019 жылы 21 қараша Сенат отырысында қабылданды.  

Заңға Қазақстан Республикасының Президенті 2019 жылы  

12 желтоқсанда № 279-VI ҚРЗ қол қойды. 

 

3. «1994 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 

Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» 

кешенін жалға беру шартына өзгеріс енгізу туралы хаттаманы 

ратификациялау туралы»  

Заң жобасын жүргізген депутат Б. Еламанов. 

1994 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 

Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» кешенін жалға беру 

шартына өзгеріс енгізу туралы хаттама (бұдан әрі – Хаттама) 2017 жылғы  

9 қарашада Челябинскіде жасалды. 

Хаттама 1994 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 

Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» кешенін 

жалға беру шартының № 2 қосымшасына өзгеріс енгізуге бағытталған  және  
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Ресей  Федерациясынан  Қазақстан Республикасына жалға берілген жалпы 

алаңы 11,6 мың гектар жер учаскесін қайтаруды көздейді, олардың ішінде: 

-  алаңы 1740 гектар екі учаске Қызылорда облысы Қармақшы ауданының 

Төретам кентін кеңейту үшін; 

- алаңы 9950 гектар екі учаске – «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 

халықаралық транзиттік дәлізін салу үшін, «Алматы – Мәскеу» темір жолы 

және «Бейнеу – Шымкент» газ құбырының желілік бөлігі үшін жалға беруден 

шығарылады. 

Заң 2019 жылы 12 желтоқсан Сенат отырысында қабылданды.  
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Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Аппаратының 

комитеттерімен өзара байланыс жасау бөлімдерінің материалдары 

бойынша Ақпараттық-талдау бөлімі әзірледі 

 


