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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 11 қараша 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті депутаттар және отырысқа қатысушылар! 

Жұмысымызды бастайық. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі 
қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Сенаттың отырысын ашық 
деп жариялаймын.  

Құрметті депутаттар! Енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 
сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма?  

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

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

Жоғарғы Сотының судьясы қызметіне сайлау туралы. 
Бұл мәселе бойынша Президенттің тиісті ұсынымы Сенатқа келіп түсті. 
Конституциялық нормаларға сәйкес Президент ұсынған кандидатураны Палата 

отырысында Президент уәкілеттік берген лауазымды адам таныстырады. 
Мемлекет басшысының ұсынымын жариялау үшін сөз Қазақстан Республикасы 

Президентінің Парламенттегі Өкілдігінің басшысы Исабаев Бейбіт Өксікбайұлына беріледі. 
 
ИСАБАЕВ Б.Ө. Қайырлы күн, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Сенат 

депутаттары! Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынуымен 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьяларын сайлау және қызметінен босату 
Сенаттың айрықша құзырына жатады.  

Осы ретте Мемлекет басшысы сіздердің қарауларыңызға Жоғарғы Соттың судьясы 
қызметіне Берік Төлеутайұлы Нәжімиденовті сайлау туралы ұсыным енгізді.  

Берік Төлеутайұлы қаржылық бақылау мен мемлекеттік аудит саласында тәжірибесі 
мол маман. Соңғы бес жыл Қаржы министрлігінде жемісті қызмет етті, қазіргі уақытта 
Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетін басқарады. Жоғары экономикалық 
және заңгерлік білімі бар. Экономика және бизнес магистрі. 

Берік Төлеутайұлы Нәжімиденов экономикалық және қаржы дауларын қарау 
жөніндегі сот іс-тәжірибесінің мәселелері бойынша Жоғарғы Сотпен тығыз байланыста 
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жұмыс істеп келеді. Жоғарғы Соттың судьясы жауапты қызметін атқаруға дайындығы 
жоғары. 

Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі де Берік Төлеутайұлы 
Нәжімиденовтің кандидатурасын Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы 
қызметіне лайық көріп отыр.  

Құрметті депутаттар, Мемлекет басшысының осы ұсынымын қолдауларыңызды 
сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бейбіт Өксікбайұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті 

ұсынылған кандидатураны алдын ала талқылап, өз қорытындысын әзірледі. 
Слово для информирования о заключении по предложенной кандидатуре 

предоставляется председателю комитета Волкову Владимиру Васильевичу. 
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Комитет по конституционному 

законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, обсудив на своем 
заседании предложенную Президентом Республики Казахстан кандидатуру к избранию на 
должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан, вынес заключение. 

На основании представления Президента Республики Казахстан от 5 ноября 
2021 года и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции 
Республики Казахстан и пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» рекомендовать 
Сенату Парламента Республики Казахстан избрать Нажмиденова Берика Тулеутаевича на 
должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан. 

Берик Тулеутаевич 1979 года рождения, имеет высшее экономическое и 
юридическое образование, является председателем Комитета внутреннего 
государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан. 

Прошу поддержать. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Талқылаудың қажеті бар ма?  
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ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. Алдымен дауыс беру тәртібін анықтап 

алайық. Бұл мәселе бойынша ашық дауыс беру ұсынылады. Қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Онда шешімді ашық дауыс беру арқылы қабылдаймыз. 
Құрметті әріптестер, Нәжімиденов Берік Төлеутайұлын Жоғарғы Сот судьясы 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Құрметті сенаторлар! Конституцияға сәйкес Жоғарғы Сот судьяларының анттарын 

қабылдау Сенаттың ерекше қарауына жатады. 
Жоғарғы Сот судьясы қызметіне алғаш рет сайланған азамат ант беруі керек. 
Ант беру үшін мінбеге Нәжімиденов Берік Төлеутайұлы шақырылады. 
 
НӘЖІМИДЕНОВ Б.Т. Өз міндеттерімді адал және абыройлы атқаруға, сот төрелігін 

Қазақстан Республикасы Конституциясы мен заңдарына ғана бағына отырып жүзеге 
асыруға, судья ретіндегі борышым міндеттегендей бейтарап және әділ болуға салтанатты 
түрде ант етемін.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Берік Төлеутайұлы, Жоғарғы Сот судьясы қызметіне сайлануыңызбен 

құттықтаймыз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілейміз.  
Рақмет. Сау болыңыз. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «2004 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» 
ғарыш айлағында «Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенін құру туралы келісімге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Мусин Бағдат Батырбекұлына беріледі. 

 
МУСИН Б.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Бүгін сіздердің 

назарларыңызға «2004 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» ғарыш айлағында «Бәйтерек» 
ғарыш зымыран кешенiн құру туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
ұсынылады. 

Бұл хаттамаға 2020 жылғы 31 қазанда Мәскеу қаласында қол қойылды. 
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Хаттама «Бәйтерек» Қазақстан-Ресей бірлескен кәсіпорны» акционерлік қоғамын 
бюджеттік кредиттен босату тәртібін және «Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенінің жүктеу 
кепілдіктерін қамтамасыз етеді.  

Хаттамада тараптардың 2023 жылы орта класты тасымалдағыш зымыранымен 
«Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенінің ұшу сынақтарының басталуын қамтамасыз ету 
бойынша міндеттемелері көрсетілген. 

Хаттамадағы басты мақсат – «Бәйтерек» жобасының негізгі шарттарын түзету мен 
өзектендіру. Бұл ретте хаттама ең алдымен қазақстандық тараптың мүддесіне сай 
жасалғанын айта кету керек.  

Қазақстан тарапы үшін бұл қажетті хаттама. Өйткені біріншіден, бірлескен 
кәсіпорынның Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің алдындағы бюджеттік 
кредит бойынша қаржылық міндеттемелері мәселесін заңды негізде шешуге мүмкіндік 
береді. 

Бұдан басқа хаттамаға Ресей тарапының 2036 жылға дейін «Союз-5» зымыран-
тасығыштарын ұшыру кешенін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелері енгізілген. 

«Бәйтерек» жобасының мақсаты — «Байқоңыр» ғарыш айлағынан ғарыш 
аппараттарын экологиялық таза зымыран тасығыштармен шығару. Жобада 
пайдаланылатын перспективалы «Союз-5» зымыран-тасығышы отынның экологиялық таза 
компонентінде керосинмен ұшады, сондай-ақ қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалаудың 
оң сараптамасына ие. 

 «Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенін құруды үйлестіретін және одан әрі 
пайдалануға жауап беретін оператор «Бәйтерек» Қазақстан-Ресей бірлескен кәсіпорны» 
АҚ. 

«Бәйтерек» жобасы – «Байқоңыр» ғарыш айлағындағы Ресей тарапымен бірлескен 
негізгі жоба. Бұл жобада Ресей тарапы тасымалдағыш зымыранды құруды қамтамасыз 
етеді, ол 916 миллион доллар сомасына тең. Ал Қазақстан тарапы қолданыстағы «Зенит-М» 
ғарыштық зымыран кешенінің жерүсті кешенін жаңғыртуды қаржыландыруды мемлекеттік 
тапсырма арқылы орындауды қамтамасыз етеді, оның құны 90,7 миллиард теңге. 

Заң жобасы күшіне енгенде мынадай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді: 
1. «Бәйтерек» Қазақстан-Ресей бірлескен кәсіпорны» акционерлік қоғамы бюджеттік 

кредитті оның жарғылық капиталына айырбастау арқылы кредиттік міндеттемелерден 
босатылады және «Бәйтерек» мемлекетаралық жобасын іске асыруды жалғастыруға 
мүмкіндік алады. Айырбастау рәсімінің нәтижесінде қазақстандық тараптың бірлескен 
кәсіпорынға қатысу үлесі шамамен 99 пайызға дейін артады. 

2. Хаттама «Бәйтерек» ғарыштық ұшыру кешенінен 10 жыл ішінде Ресей тарапының 
кемінде жылына екі рет ұшырылымды қамтамасыз етуіне кепілдік береді. Бұл болашақта 
кешенге мемлекеттік инвестицияны қайта өндіріп алуға мүмкіндік береді. 

Заң жобасын қабылдау республикалық және жергілікті бюджеттерден қосымша 
шығынды талап етпейді, сондай-ақ оның теріс әлеуметтік-экономикалық салдары да жоқ. 

Ресей тарапы осы келісімнің күшіне енуі бойынша мемлекетішілік рәсімдерін 
орындады. 

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет.  
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ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Трұмов Серікбай Өтелгенұлына беріледі. 
 
ТРҰМОВ С.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті Бағдат Батырбекұлы! Хаттаманың 3-бабына сәйкес Ресей тарапы 

2025 жылдан 2036 жылға дейін «Союз-5» зымыран-тасығышымен жылына кемінде екі рет 
ұшырылыммен ғарыш аппараттарын орбитаға шығару бойынша тапсырыстарды 
қамтамасыз етеді. Осылайша Ресей тарапы жылына кемінде екі рет тапсырысты қамтамасыз 
ететін болады. 

Бұл ретте Қазақстан тарапы мемлекеттік жобаларды іске асыру шеңберінде 
2025 – 2036 жыл аралығында «Союз-5» зымыран-тасығышымен ғарыш аппараттарын 
орбитаға шығару бойынша тапсырыстарды орналастыруды қамтамасыз етеді. Бірақ 
хаттаманың осы бөлігінде ұшырылым көлемі көрсетілмеген, яғни қазақстандық тараптың 
тапсырыстары бойынша ұшыруды зымыран тасығышпен қамтамасыз етуге кепілдік жоқ.  

Неліктен хаттамада Қазақстан Республикасының мемлекеттік жобаларын зымыран 
тасығышпен қамтамасыз ету саны бекітілмеген? 

 
МУСИН Б.Б. Серікбай Өтелгенұлы, сұрағыңызға рақмет. Жауап беруге рұқсат 

етіңіздер.  
Шынында да хаттаманың 3-бабына сәйкес Ресей тарапына жылына кемінде екі 

ұшырылымды міндеттеме ретінде осы хаттамаға енгіздік. Ол біздің негізгі мәселе болатын. 
Өйткені экономикалық тұрғыдан қарасаңыздар, техникалық-экономикалық құжаттама 
бойынша осы ұшу кешені кемінде 41 рет ұшырылым жүргізсе Қазақстан тарапына 
экономикалық тұрғыдан тиімділігі болады. Сондықтан біз осы экономикалық негіздеме 
бойынша 41 ұшырылымды қамтамасыз ету үшін кемінде 20 ұшырылымға (жылына екі 
ұшырылым) міндеттеме ретінде Ресей тарапына жаздық. Ал бізге міндеттеме ретінде 
өзіміздің не салатынымызды, қандай тапсырыс беретінімізді жазуды олар ұсынды және 
сұрады. Ол міндеттемелер қаржылық шығындарды да талап етеді, екінші жағынан 3-баптың 
соңғы абзацында біз Қазақстан тарапының мүмкіндігін қарастырдық. Бірақ саны қанша 
керек болса, оны спутниктерді даярлаған кездегі мәселелер ретінде шешетін боламыз, біз 
Ресей тарапымен осылай келістік. Біздің міндеттеме ретінде нақты санын жазбау себебіміз 
сол, яғни біздің ғарыштық саладағы стратегия бойынша «KazSат-3» спутнигін айырбастау 
және ДЗЗ спутниктерін – жер үстін қашықтықтан зондтау спутниктерін айырбастау 
кезеңінде даярлаған кезде Ресей тарапымен бірге келісіп, ұшырылымдарды қайдан, қалай 
ұшыратынымызды талқылайтын боламыз. Өйткені бұл экономикалық тұрғыдан 
қарастырылу керек, сондықтан міндеттеме ретінде жазбадық.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Бағдат Батырбекұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің мүшесі Мұсабаев Талғат Амангелдіұлына беріледі. 
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МҰСАБАЕВ Т.А. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған хаттама 

«Бәйтерек» Қазақстан-Ресей бірлескен қәсіпорны» акционерлық қоғамын бюджеттік 
кредиттен босату және «Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенін жүктеу кепілдіктерімен 
қамтамасыз ету тәртібін реттейді.  

Хаттамада тараптардың 2023 жылы орта класты тасымалдағыш зымыранмен 
«Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенінің ұшу сынақтарының басталуын қамтамасыз ету 
жөніндегі міндеттемелері нақты жазылған. 

Әзірлеуші баяндағандай, хаттаманы ратификациялау «Бәйтерек» бірлескен 
кәсіпорны» акционерлік қоғамының кредиттік міндеттемелерден босатылуына және 
«Бәйтерек» мемлекетаралық жобасын іске асыруды жалғастыруға мүмкіндік береді. 

Заң жобасын қабылдау республикалық және жергілікті бюджеттерден қосымша 
шығыстарға алып келмейді, теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарлар 
туғызбайды. 

Құрметті әріптестер, Сенаттың тұрақты комитеттері оң қорытындыларын берді. 
Жұмыс тобында заң жобасы жан-жақты қаралды және зерттелді.  

Баяндалғанды ескере отырып, Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитеті заң жобасын қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Талғат Амангелдіұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
Сөз Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Төраға, қадірлі әріптестер! Бүгінгі талқыға түсіп отырған заң жобасы біздің 

комитетте де жан-жақты қызу талқыланды.  
Сөз жоқ, ғарыш ғылым мен жоғары технологиялардың теңдесі жоқ биік шыңы. 

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның ірі жетістіктерінің бірі – ғарышты игере бастауы. 
Қазіргі таңда қазақ елі жер орбитасына төл ғарыш серіктестері бар әлемдегі 30 елдің 
қатарында.  

 Бұл хаттама жобасының ережелері қабылданған жағдайда Байқоңыр ғарыш 
айлағында «Бәйтерек» ғарыш зымыран кешенін бірлесіп пайдалану мәселелері бойынша 
Қазақстан – Ресей ынтымақтастығы барысында туындайтын құқықтық қатынастарды 
реттейтін болады. Әсіресе көптен бері шешімін таппай келе жатқан Ресей тарапының 
меншігіндегі және Байқоңыр кешенінің объектілерінде орналасқан мүлікті қабылдау-
тапсыру үшін ұйымдық-құқықтық мәселелер шешімін табады деп ойлаймыз. 

Бәйтерек ғарыш зымыран кешенін құру орбиталық спутниктік жүйелерді жаңарту 
және қалыптастыру жөніндегі мүмкіндіктерді кеңейтуге жол ашатын ауқымды 
Қазақстан – Ресей жобасы деп айтуға болады. Сондықтан да заң жобасын қолдаймын. 

Сонымен бірге 80 мыңға жуық халық тұратын Байқоңыр қаласының және Төретам, 
Ақай елді мекендерінің тұрғындарымен (сайлаушылармен) кездесу барысында олардың 
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талап өтініштері бойынша ұзақ жылдар бойы әлі де болса шешімін таппай келе жатқан 
мәселелерге тағы да министрлік пен Үкіметтің назарын аударғым келеді. 

Біріншіден, әрбір зымыран ұша салысымен кемінде төрт-бес күн бойы ауа райы 
бұзылып, қатты жел тұрады. Ол жел оңтүстігі Жаңақорған, солтүстігі Аралдан асып, 
Ырғызға дейін барады. Көктем айларында ылғалды жерлерде жақсы шыққан табиғи шөпті 
(жерді) осы үздіксіз соққан жел кептіріп жібереді. Бұл мал мен егін шаруашылығына өз 
зардаптарын тигізіп жатқан қалыпты құбылысқа айналды.  

Сондықтан да біздің сайлаушыларымыз мүмкіндік болғанша «Байқоңыр» ғарыш 
айлағынан ұшатын зымырандарды көктем айларында ұшырмауды сұрайды. 

Екіншіден, Байқоңыр қаласы мен ғарыш кешені Ресейге ұзақ жылдарға жалға 
берілген. Осы үшін жылына Қазақстан бюджетіне 115 миллион доллар көлемінде қаржы 
түседі. Өкінішке қарай, осы жалға берген қаржыдан жергілікті Байқоңыр қаласы, Төретам, 
Ақай сияқты ғарыш айлағына жақын орналасқан елді мекендердің халқы Байқоңырдағы 
ғарыштың рахатын көріп отыр деп айта алмаймыз. Статистикаға сүйенсек, соңғы  
15-20 жылдың ішінде осы аймақтағы тұрғындар арасында қан тамырлары аурулары 
көбейген, бала туу жасындағы әйелдердің 60 пайызы анемиямен ауырады, шала туылған 
сәбилердің өсуі белең алған. Бұған кезінде аса улы отын – гептилмен ұшатын Протон 
зымырандарында болған апаттардың үлкен әсері болды. Осы кезге дейін Қазақстан 
аумағына төгілген мыңдаған тонна гептилдің тұрғындарға, қоршаған ортаға тигізген әсері 
туралы жан-жақты зерттелген жоқ. Бұл біздің тиісті министрліктер тарапынан жіберілген 
жауапсыздық деп білеміз. Таразының басында ең бірінші адам денсаулығы мен қоршаған 
орта болу керек. Байқоңырдағы халық денсаулығы ғарыштан жоғары тұруы тиіс. Жалға 
түсетін қаржының бір бөлігі жергілікті тұрғындардың емдеу-сауықтыру орындарында 
денсаулығын жөндеуге беріліп отыру керек деп есептейміз.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Уважаемый Маулен Сагатханулы! Уважаемые коллеги! Основным совместным с 

российской стороной проектом на космодроме «Байконур» является проект создания 
нового экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе 
перспективной российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», который 
предназначен для запуска беспилотных космических аппаратов. 

В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземного комплекса, 
а российская сторона – за создание новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». 

Важно отметить, что протокол отвечает прежде всего интересам казахстанской 
стороны. Уверен, что в целом протокол будет способствовать развитию отечественной 
космической отрасли и узаконит финансовые отношения между двумя странами.  

Уважаемые коллеги, учитывая вышеизложенное, прошу поддержать данный 
законопроект. 

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

қабылдайық. 
«2004 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 

Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» ғарыш айлағында «Бәйтерек» ғарыш 
зымыран кешенін құру туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! «Бәйтерек» ғарыш зымыран кешені Қазақстан мен Ресейдің 

«Байқоңыр» ғарыш айлағындағы бірлескен ірі жобасы. Бүгін қаралған хаттама Қазақстан 
тарапының осы жобаға қатысу үлесін арттырады. Қабылданған заң екі елдің 
ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға және Қазақстанның ғарыш саласын дамытуға өз 
үлесін қосады деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктерді 
қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасы екінші оқылымда қаралады.  

Заң жобасы бойынша сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 

 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздердің 

назарларыңызға ұсынылып отырған заң жобасы мемлекеттік органдардың дербестігі мен 
жауапкершілігін арттыруға және мемлекеттік басқару жүйесінде шешімдер қабылдаудың 
жеделдігін қамтамасыз етуге бағытталған.  

Заң жобасы арқылы Қазақстан Республикасының Бюджет және Қылмыстық атқару 
кодекстеріне, сондай-ақ 44 заңнамалық актіге өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
көзделген. 

Заң жобасы арқылы енгізіліп жатқан мемлекеттік басқару деңгейлері арасында 
өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері және Үкіметтің маңызды функцияларын 
орындауға шоғырландыру процестері халыққа және бизнеске мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасын жақсартады деп күтілуде. 

Осы мақсатты іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметінің кейбір 
өкілеттіктері орталық мемлекеттік органдарға беріледі.  

Мысалы: 
экономикалық салада стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есепті жасау 

және ұсыну тәртібін белгілеу, аудиторлық қызметті лицензиялау кезінде қойылатын 
біліктілік талаптарын бекіту, кәсіби ұйымдар мен сертификациялау жөніндегі ұйымдар 
куәлігінің нысандары мен аккредиттеу ережесін бекіту; 

әлеуметтік салада Семей ядролық полигонындағы ядролық сынақтардың 
салдарынан туындаған иондаушы сәуленің әсерінен болатын аурулардың тізбесін бекіту, 
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экономикалық қызмет түрлерін кәсіптік тәуекел сыныптарына жатқызу тәртібін бекіту, 
халықтың тығыздығына және елді мекендердің қашықтығына қарай білім беру ұйымдары 
желісінің кепілдік берілген мемлекеттік нормативін бекіту және бірқатар қоғамдық 
қатынастардағы басқа да функциялар. 

Сонымен қатар мемлекеттік басқару жүйесінде шешімдер қабылдаудың жеделдігін 
арттыру үшін орталық мемлекеттік органдардан жергілікті атқарушы органдарға кейбір 
функциялар беріледі. Соның ішінде: 

Білім және ғылым министрлігінен тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған 
оқушылар мен тәрбиеленушілердің арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету 
стандарттарына сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету қажеттіліктеріне талдау 
жасау; 

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінен шекаралық аймаққа 
кіреберістерде жол (ақпараттық) белгілерді орнату туралы; 

Ауыл шаруашылығы министрлігінен балық шаруашылығы өнімінің өнімділігі мен 
сапасын арттыруға, сондай-ақ асыл тұқымды балық шаруашылығын дамытуға субсидиялар 
беру.  

Сондай-ақ Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, Қорғаныс 
министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі бірқатар қосымша фунциялармен жүктеледі.  

Заң жобасы бойынша туындаған ескертпелер мен ұсыныстар егжей-тегжейлі 
әзірлеушілермен және мүдделі мемлекеттік органдармен талқыланды, нәтижесінде барлық 
түзетулерді бастамашылар алып тастады.  

Сенаттың тұрақты комитеттері тарапынан заң жобасы бойынша ескертпелер мен 
ұсыныстар жоқ. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Экономикалық саясат, инновациялық 
даму және кәсіпкерлік комитеті Қазақстан Республикасы Конституциясы 61-бабының  
4-тармағына сәйкес «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 
қабылдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззәт Тұяқбайқызы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару 

деңгейлері арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қабылданған заң мемлекеттiк басқару жүйесiн 

реформалау аясында жасалып жатқан маңызды қадамдардың бірі. 
Заңдағы нормалар мемлекеттiк басқару процесін әрі қарай жетілдіруге бағытталған. 

Сондай-ақ осы құжат мемлекеттiк аппарат қызметiнiң тиiмдiлiгiн және мемлекеттiк 
қызметтерді көрсету сапасын арттыруды көздейді. Бұл өз кезегінде орталық және жергілікті 
атқарушы органдардың дербестігі мен жауапкершілігін күшейтеді. Алдағы уақытта осы заң 
еліміздің дамуына оң әсерін тигізеді деп сенеміз. 

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

депутаттық сауалдарға көшейік. 
Сөз депутат Қылышбаев Нұрлан Наурызұлына беріледі. 
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Біздің депутаттық сауалымыз 

Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне бағытталады. Депутаттық сауалдың 
толық мәтіні хатпен жіберілетін болады. Сауалды қысқаша жария етуге рұқсат етіңіз.  

«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
негізгі іс-шаралар жоспарына сәйкес ағымдағы жылғы 24 қыркүйекте Қаржы және бюджет 
комитетінің ақпараттық жүйе арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету, кеден ісі 
саласындағы электрондық сүйемелдеу және кедендік әкімшілендіруді жетілдіру мәселелері 
бойынша Алматы облысында көшпелі отырысы өтті. 

Алматы облысына сапар барысында біз «Алтынкөл» және «Нұр жолы» кеден 
бекеттеріне барып, уәкілетті мемлекеттік органдармен және бизнес-қауымдастықпен 
кездесу өткіздік. 

Кездесу барысында проблемалар мен оларды шешу жолдары: 
өткізу пункттерінің өткізу қабілетін арттыру; 
Қазақстан – Қытай шекарасының процестерін жеделдету;  
Қазақстаннан Қытайға экспортты ұлғайту;  
автомобиль тасымалын дамыту және қолдау;  
сондай-ақ кеден заңнамасын жетілдіру туралы ұсыныстар айтылды.  
Осылайша қазіргі уақытта Қытай Халық Республикасының карантиндік шараларды 

қатайтуына байланысты бірқатар проблемалық мәселелер бар. Бұл Қазақстан Республикасы 
мен Қытай Халық Республикасы шекарасындағы өткізу пункттері арқылы өтетін жүк 
автокөліктері мен поездардың жиналуына әсер етіп отыр. Бұдан басқа бизнес-қауымдастық 
тарапынан шекарада жүктердің тұрып қалуына қатысты бірқатар шағымдар келіп түсуде. 
Өйткені көптеген кәсіпорындар үлкен шығындарға ұшырап отыр.  
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Осыған байланысты, сондай-ақ жан-жақты талқылау қорытындылары бойынша 
мынандай шаралар ұсынылады:  

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының цифрлық 
трансформациясының кешенді стратегиясы қажет;  

локомотивтік тартқыш, сондай-ақ теміржол желісі мәселелерін шешу қажет;  
көлік құралдарын өңдеу мен дезинфекциялауға байланысты көлік құралдарының 

өткізу қабілетін арттыру және жүріп өту уақытын қысқарту мақсатында дезинфекциялық 
тосқауыл қою ұсынылады, автомобиль өткізу пункттерінде тәулік бойы жұмыс режиміне 
көшу мүмкіндігін қарастыру қажет; 

автокөлік құралдары мен олардың рұқсаттары бойынша бірыңғай ақпараттық 
дерекқор құру арқылы көліктік бақылау учаскесін цифрландыру қажет; 

қытай тарапымен жүргізілетін келіссөздер шеңберінде мемлекеттік органдар қытай 
тарапының «Нұр жолы» өткізу пунктінде тұрып қалған бос тіркемелерді қабылдауын 
қамтамасыз ету, қытай тарапының теміржол көлігімен, автомобиль көлігімен өткізілетін 
қазақстандық экспорттық тауарларды қабылдау мәселелерін пысықтау қажет; 

шекарадағы процестерді жеделдету үшін шекара маңы теміржол инфрақұрылымын 
жетілдіру, Қытай Халық Республикасымен жаңа теміржол желілерін енгізу және тағы да 
басқа шаралар қабылдаған жөн. 

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, жоғарыда баяндалғанның негізінде тиісті мемлекеттік 
органдарға пандемияға байланысты шекарада қалыптасқан жағдай бойынша қажетті 
шаралар қабылдауды және Қазақстан Республикасының кеден мәселелері жөніндегі 
заңнамалық актілеріне тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізу мүмкіндігін қарауды 
тапсыруыңызды сұраймыз. 

Құрметпен, Қаржы және бюджет комитетінің мүшелері». 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызына беріледі. 
 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Уважаемый Председатель! Уважаемые депутаты! Наш 

депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан.  
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! Депутатами Сената неоднократно обозначались 

проблемы правоотношений в сфере жилищной политики, которые существенно 
сдерживают реализацию гражданами своих прав.  

Вместе с тем до настоящего времени действенных мер в столь чувствительной 
области не предпринято, что противоречит концепции «Слышащего государства», которая 
нацелена на оперативное и эффективное реагирование государственных органов на 
возникающие в обществе проблемы, а также повышение уровня доверия граждан к 
государственной власти. 

Трагический случай в Алматы подтверждает наличие проблем в действующем 
законодательстве, призванном регулировать вышеупомянутые правоотношения. 

В данной связи Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству 
внести в короткий срок конкретные законодательные изменения в регулирование залоговой 
политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей. 
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Анализ правоприменительной практики показывает, что реализация залогового 
имущества заемщиков на торгах обременена не только правовыми коллизиями, но и 
является питательной средой для коррупционных проявлений. В связи с неоднозначным 
пониманием уполномоченными органами конституционных прав заемщиков последние 
оказываются неконкурентоспособными в условиях применения банками и судебными 
исполнителями имеющихся административных ресурсов. 

По сведениям неправительственных организаций, осуществляющих мониторинг в 
этой сфере, зачастую на торгах через поставных лиц приобретается жилище должников по 
заниженной стоимости, в отдельных случаях на одно лицо выкупается несколько квартир. 
Эти и другие факты также подтверждает мониторинг средств массовой информации и 
социальных сетей.  

По информации Министерства юстиции Республики Казахстан, с 2016 года по 
октябрь текущего года судебными исполнителями на торгах было реализовано 1406 единиц 
залогового недвижимого имущества, 464 должника самостоятельно реализовали свое 
имущество, 195 должников выселены, из них 74 процента из единственного жилья.  

По результатам проверки Генеральной прокуратурой деятельности 
Республиканской палаты частных судебных исполнителей по соблюдению законности 
проведения электронных торгов с 2015 по 2018 годы установлено, что в условиях 
отсутствия конкурентной среды банки приобрели имущество в 78 процентах выигранных 
торгов. При этом цена залогового имущества была в среднем занижена на 30 процентов. В 
320 случаях подача заявок и онлайн-участие производились с одних и тех же локальных 
сетевых адресов, принадлежащих банкам, в 52 случаях вторые участники, формально 
обеспечивающие легитимность торгов, также являлись работниками банков.  

Самого пристального внимания требует деятельность частных судебных 
исполнителей. С введением в действие с 1 июля текущего года Административного 
процедурно-процессуального кодекса споры об обжаловании действий судебных 
исполнителей рассматриваются в порядке административного судопроизводства.  

По информации Верховного Суда, за эти три месяца в административные суды 
республики поступило свыше 7 тысяч дел от граждан, из которых 2338 исков по 
обжалованию действий частных судебных исполнителей, по следующим основаниям: 
нарушения частными судебными исполнителями норм действующего законодательства, 
прав сторон исполнительного производства при наложении ареста на имущество должника, 
отсутствие транспарентности в деятельности частных судебных исполнителей и 
надлежащего государственного контроля в этой сфере.  

Принимая во внимание вышеизложенное, в целях совершенствования 
правоотношений в сфере жилищной политики, а также защиты конституционных прав 
граждан, предлагаем следующее.  

1. Рассмотреть возможность предоставления приемлемой отсрочки по банковскому 
займу при невыполнении заемщиком условий договора до улучшения им финансового 
положения. 

2. Решить вопрос о проведении оценки залогового имущества с учетом уровня 
инфляции на соответствующий год. 
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3. Проработать вопрос защиты прав граждан, выселяющихся из единственного 
жилья (сохранение залогового жилья на праве пользования либо предоставление арендного 
жилья).  

4. Включить в соответствующие правовые акты норму, исключающую участие 
банков в торгах по реализации залогового имущества заемщиков. 

5. Установить запрет на взыскание банками второго уровня имущества заемщика, не 
предусмотренного договором банковского займа. 

6. Принять нормативные меры по государственному контролю над деятельностью 
частных судебных исполнителей, усилению их ответственности за ненадлежащее 
исполнение должностных полномочий, повышению их профессионального уровня. 

С уважением, сенаторы Аскар Шакиров, Владимир Волков, Ляззат Сулеймен». 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу.  
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Мой депутатский запрос адресован Заместителю Премьер-Министра Республики 

Казахстан Роману Скляру. 
«Құрметті Роман Васильевич! 13 октября текущего года на Международной 

конференции по достижению углеродной нейтральности Президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что важную роль в поглощении углекислого 
газа играет активное лесоразведение. Казахстан относится к малолесным государствам. 
Площадь лесного фонда составляет 30 миллионов гектаров, или 11 процентов территории. 

Также Президент заявил, что программа по озеленению Казахстана должна быть 
выполнена без арифметической показухи.  

Однако в течение последних лет в средствах массовой информации все чаще 
появляются сообщения о массовых незаконных вырубках зеленых насаждений на 
территории населенных пунктов. В прошлом году широкий общественный резонанс был 
вызван вырубкой краснокнижных дубов возле магазина «Sulpak» в городе Алматы.  

В законодательстве страны существуют пробелы в части регулирования порядка 
вырубки зеленых насаждений в населенных пунктах, их учета и охраны.  

В соответствии со статьей 12 Лесного кодекса Республики Казахстан разработано 
постановление Правительства от 31 мая 2007 года № 441 «Об утверждении базовых ставок 
для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства 
Республики Казахстан». Так, некоторые нормы данного постановления, а именно разделы 
3 и 4 не соответствуют требованиям самого кодекса, в частности, вред, нанесенный в 
результате незаконной порубки деревьев вне земель лесного фонда, не может считаться 
нарушением лесного законодательства. 

Кроме того, в постановлении и некоторых правилах не определены лица, 
устанавливающие ущерб причиненного от незаконной порубки, уничтожения и 
повреждения деревьев на землях, не входящих в лесной фонд.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 11 қараша 

14 Стенографиялық есеп 

В результате на практике действующие нормы не обеспечивают защиты объектов 
растительного мира населенных пунктов. К примеру, в городе Шымкенте реализуются 
проекты по реконструкции и строительству автомобильных дорог с вырубкой более 2 тысяч 
деревьев и кустарников без разрешения и компенсации. 

За нарушение правил либо незаконную порубку, уничтожение или повреждение 
деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность. А для 
привлечения лиц к административной ответственности необходимо установить ущерб. При 
этом для подсчета ущерба не определен уполномоченный орган и не разработана методика 
определения ущерба, соответственно, виновные лица останутся безнаказанными.  

Практически во всех регионах, кроме городов Алматы, Караганды и Актобе, 
отсутствуют дендрологические планы, не проведены инвентаризация и лесопатологические 
обследования, не ведутся реестры зеленых насаждений, не осуществляется контроль за 
компенсационной посадкой.  

На основании изложенного прошу сообщить: 
о возможности разработки комплекса нормативно-правовых актов, в том числе 

поправок в законодательные акты, регламентирующие компетенцию местных 
исполнительных органов по охране зеленых насаждений, методики по учету и определению 
ущерба, предъявлению исков физическим и юридическим лицам, совершившим 
незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев; 

о возможности исключения из правил разрешения на вырубку краснокнижных 
деревьев;  

о принятии мер по исполнению правил содержания и защиты зеленых насаждений в 
регионах.  

Прошу дать письменный ответ в установленный законом срок. 
Полный текст депутатского запроса прилагается.  
С уважением, Лукин». Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу.  
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан господину 

Мамину.  
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! 7 ноября текущего года в Карагандинской области 

на шахте «Абайская» АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария, в которой 
погибло шестеро горняков и двое пострадало. Каждый подобный случай, уносящий жизнь 
человека, – большая трагедия, поскольку статья 1 Конституции Республики Казахстан 
провозглашает, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями 
государства.  

По данным уполномоченного органа в области промышленной безопасности, 
аварийность во всех подразделениях компании «Арселор» за прошедшие десять лет 
увеличилась. Только за последние десять лет на угольных шахтах компании «Арселор» 
произошло 23 аварии, из них 8 аварий с несчастными случаями, при которых пострадал 
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41 человек, из них 19 смертельно. Это не считая двух крупных аварий в 2006 и 2008 годах, 
где погиб 71 шахтер. 

В целом анализ состояния промышленной безопасности в стране показывает, что 
опасность возникновения аварий на производстве по-прежнему остается на высоком 
уровне. Считаем, что нынешнее положение дел с аварийностью на предприятиях компании 
«Арселор» требует принятия на правительственном уровне системных мер по улучшению 
ситуации как на предприятиях данного акционерного общества, так и в масштабах всего 
государства.  

При разработке данных мер во главу угла предлагается поставить вопросы 
безопасности на производстве. Другими словами, безопасность наших граждан должна 
стать основным принципом и приоритетом над производственными и экономическими 
устремлениями предприятий. Требования промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах пора определить в качестве главенствующих, 
общепризнанных и неотъемлемых на всех этапах и во всех отраслях и сферах деятельности. 

5 февраля нынешнего года Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на 
встрече с председателем правления «АрселорМиттал» Лакшми Митталом отметил 
необходимость увеличения инвестиций в модернизацию и расширение производственных 
мощностей. Кроме того, он поручил минимизировать случаи травматизма, исключить 
неравенство размеров заработной платы иностранных и отечественных работников 
компании.  

Депутатами регулярно в своих запросах озвучиваются проблемные вопросы 
предприятий компании «Арселор». Помимо вопросов обеспечения промышленной 
безопасности, это невыполнение инвестиционных обязательств, удручающее состояние 
производственной базы, недофинансирование мероприятий по модернизации 
оборудования, понижение производственных мощностей, отток квалифицированных 
кадров, отсутствие должных социальных гарантий работникам, невыполнение обязательств 
по снижению выбросов вредных веществ и другое. 

Отсутствие должного решения всех вышеназванных и других проблемных вопросов 
может привести не только к полной выработке ресурса предприятий компании «Арселор», 
но и к значительному снижению потенциала стратегической отрасли Казахстана, как 
следствие, к ухудшению социально-экономической обстановки в когда-то развитом 
индустриальном регионе. 

В свою очередь, депутаты Сената завтра на правительственном часе планируют 
обсудить обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах и предложить Правительству свои рекомендации.  

Уважаемый Аскар Узакпаевич! В связи с вышеизложенным просим Правительство 
на своем отдельном заседании рассмотреть состояние отрасли в целом и компании 
«Арселор» в частности, призвав к неукоснительному соблюдению взятых обязательств и 
исключению условий, способствующих росту аварийности и смертельному травматизму. 

Проинформировать, что сделано компанией «Арселор» во исполнение поручений 
Президента Республики Казахстан. 

Также просим представить конкретные и системные меры по обеспечению 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также меры по 
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пересмотру инвестиционного соглашения с компанией «Арселор» в сторону улучшения 
социального положения работников, безопасности и экологической обстановки в регионе.  

С уважением, сенаторы Кул-Мухаммед, Ершов, Нурсипатов, Кожамжаров, 
Мусабаев, Нуржигитова». Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Сөз депутат Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі. 
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Уважаемые депутаты! Мой депутатский запрос касается проблем захоронения и 

содержания кладбищ и адресован Премьер-Министру Республики Казахстан Аскару 
Узакпаевичу Мамину. 

«Уважаемый Аскар Узакпаевич! Если сегодня не принять мер по правовому 
урегулированию общественных отношений в сфере захоронения и содержания кладбищ, то 
не исключено, что в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. 

Еще в 2017 году сенатор Ольга Валентиновна Перепечина отмечала, что в стране не 
урегулированы вопросы захоронения и содержания кладбищ, и в депутатском запросе она 
попросила Премьер-Министра дать поручение соответствующим государственным 
органам разработать законопроект «О погребении и похоронном деле». К сожалению, по 
данному вопросу уполномоченные органы бюрократически проигнорировали и 
заволокитили. 

В Казахстане стали появляться частные фирмы, оказывающие ритуальные услуги, 
так как они выгодны и всегда будут востребованы. Их количество растет как на дрожжах 
при снижении уровня контроля за ними. 

Принятие закона позволит не только контролировать такую важную отрасль, но и 
сделать для граждан ее услуги доступными. По мнению экспертов, в этой сфере не все 
чисто, отсутствие закона, регулирующего вопросы погребения, приводит к различным 
правонарушениям. Не исключены факты криминального захоронения, ведения незаконного 
бизнеса и другие, в целом отсутствует четкий регламент достаточно чувствительных 
процедур эксгумации и захоронения. 

На сегодня в отдельных регионах решениями маслихатов утверждены правила 
погребения и организации ухода за могилами. Следует признать, что несмотря на 
унитарность нашей страны, правила не единообразны, нет единого стандарта по вопросу 
похоронного дела, каждый регион утверждает свои правила на свое усмотрение. Более того, 
эти правила регулируют 15–20 незначительных вопросов, упуская важные.  

В этой связи считаем, что нужен закон, например, как Федеральный закон, принятый 
в Российской Федерации в 1996 году, «О погребении и похоронном деле». По оценкам 
специалистов, 70-80 процентов норм и правил вполне подходят к казахстанским условиям.  

Например, в октябре 2019 года в близи села Саудакент Сарысуского района 
Жамбылской области были перезахоронены останки общественного деятеля Байсеита 
Адилова, участника Созакского восстания, расстрелянного в 1928 году. Отметим, 
перезахоронение останков проводилось практически как погребение только что ушедшего 
из жизни человека с участием местного имама и множества других лиц.  
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Вместе с тем спустя чуть больше месяца после перезахоронения решением акима 
Игиликского сельского округа Сарысуского района Жамбылской области был выделен 
земельный участок размером 1 гектар для размещения и строительства историко-
мемориального комплекса, где произошло погребение еще одного общественного деятеля. 
При этом местные органы прокуратуры не усмотрели никаких нарушений законности, тем 
самым территория историко-мемориального комплекса одновременно стала и кладбищем. 

В этой связи отметим следующие пробелы в праве и несовершенство отдельных 
правовых актов. В настоящее время по вопросам захоронения действует приказ Министра 
здравоохранения от 19 августа 2021 года, которым утверждены санитарные правила 
«Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного 
назначения». В подпункте 1) пункта 4 санитарных правил установлено, что кладбища 
размещаются на расстоянии, считая от ограждения кладбищ, не менее 300 метров до первых 
жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон. 

Не секрет, что многие кладбища в стране находятся внутри населенных пунктов или 
рядом с ними, при этом сплошь и рядом нарушаются требования по 300 метрам. К примеру, 
в столице по улице Тлендиева функционирует городское кладбище, до ближайших жилых 
домов и иных строений расстояние менее 100 метров.  

Необходимо подчеркнуть, что нормы санитарных правил не являются ни законом, 
ни правилами, утверждаемыми постановлением Правительства. В то же время в 
соответствии с нормами Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан 
решения судов должны основываться на нормах законов, так как судебные решения 
выносятся от имени Республики Казахстан. О каком единообразном применении закона 
можно вести речь, если важнейшие общественные отношения регулируются санитарными 
правилами, а также решениями маслихатов? 

На основании изложенного прошу дать соответствующим органам поручение 
принять меры по разработке законодательного акта, регулирующего общественные 
отношения в сфере захоронения, размещения и содержания кладбищ.  

Полный текст запроса на шести страницах прилагается. 
С уважением, Едил Мамытбеков». Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен Сенат отырысын 

жабық деп жариялаймын. 
Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «2004 жылғы 22 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының 
Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» ғарыш айлағында «Бәйтерек» ғарыш зымыран 
кешенін құру туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде 

О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» 
космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года», одобренном 
Мажилисом Парламента Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрі Б.Б. МУСИННІҢ баяндамасы 

Доклад Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан МУСИНА Б.Б.  ........................................................ 3 
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Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі 

Т.А. МҰСАБАЕВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по международным отношениям, обороне и 
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БАҚТИЯРҰЛЫ М.  ........................................................................................................... 6 
ЕРШОВ С.М.  ..................................................................................................................... 7 
 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік 

басқару деңгейлері арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения 
полномочий между уровнями государственного управления» (второе чтение) 

Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік  комитетінің 
мүшесі Л.Т. РЫСБЕКОВАНЫҢ баяндамасы 

Доклад члена Комитета по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству РЫСБЕКОВОЙ Л.Т.  .......................................................... 8 
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