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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2022 жылғы 22 қыркүйек 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары және отырысқа 

қатысушылар! Өткен аптада елімізде Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VII съезі 
өтті. Биылғы форум мазмұны жағынан да, қатысушылардың деңгейі жағынан да өте 
ауқымды болды. Съезге әлемнің 50 елінен 100-ге жуық делегация келді. Мәртебелі 
меймандардың қатарында Рим Папасы Франциск, әл-Азһардың жоғарғы имамы шейх 
Ахмед ат-Тайеб және басқа да көрнекті дін лидерлерінің болғаны белгілі. Сондай-ақ 
форумның әлемдегі геосаяси ахуал шиеленіскен тұста өтуі де оның маңызын арттыра 
түсті. Сондықтан VII съезді тарихи және бірегей оқиға деп айтсақ артық бола қоймас. 

Жалпы, съезд дінаралық және өркениетаралық диалогтың айтулы алаңына 
айналды. Дін лидерлері съезд мінберінен бейбітшілік пен диалогты қолдауға арналған 
маңызды ойлар айтты. Нәтижесінде айтылған ұсыныстар тұжырымдалып, ортақ 
декларация қабылданды. Онда диалог пен өзара түсіністік мәдениетін ілгерілету және 
жанжалдар мен қақтығыстарды тоқтату бойынша әлемдік қауымдастықтың алдында 
тұрған маңызды мәселелер көрсетілді. 

Форумның осылай жоғары деңгейде ұйымдастырылуына сіздер үлкен үлес 
қостыңыздар. Съезге дайындық және оны өткізу жұмыстарына, сондай-ақ секциялық 
отырыстарға белсенді қатысып, іс-шараның бел ортасында жүрдіңіздер. Съезд 
Хатшылығының басшысы ретінде сол үшін баршаңызға шынайы алғысымды білдіремін. 
Әрі қарай да бәріміз бірге елімізге, мемлекетімізге нәтижелі еңбек ете береміз деп 
сенемін. 

Құрметті әріптестер, енді жұмысымызды бастайық. Депутаттардың тіркеуден 
өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. 

Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Қажетті кворум бар. Сенат 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 экранға шығарыңыздар. Күн тәртібі бекітілді. 
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Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне кинематография, мәдениет және мерекелер мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт вице-
министрі Дәуешов Нұрғиса Мұратұлына беріледі. 

 
ДӘУЕШОВ Н.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 2019 жылы 

алғаш рет «Кинематография туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 
Кинематография саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін дербес салалық 

заңды қабылдау ұлттық фильмдердің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 
заңнамалық деңгейде жағдайлар жасау үшін қажет болды. 

Бұл заңды іске асыру аясында Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы 
құрылып, оның қызметі ең алдымен кино өндірісіне, фильмдерді прокаттау мен көрсетуге 
және ұлттық фильмдерді одан әрі ілгерілетуге бөлінетін бюджеттік және бюджеттен тыс 
қаражатты шоғырландыруға және бөлуге бағытталған болатын. Мұндай ұйымдар барлық 
жетекші кино өндіруші елдерде қызмет атқарады. 

Заң қабылданғанға дейін барлық кинокартиналар, олардың прокатын қоса алғанда 
толық көлемде қаржыландырылып келді. Бұл өз кезегінде шығарылатын фильмдердің 
санын, сондай-ақ олардың нарықтағы коммерциялық ілгерілеуін айтарлықтай шектеді. 

Бүгінгі қаржыландыру схемасында фильмдерді қаржыландыру көлемі бойынша 
нақты градация қарастырылған. Мәселен, ұлттық фильмдер деп танылуға үміткер 
киножобаларды қаржыландыру туралы шешімді уәкілетті орган Сараптамалық кеңестің 
оң қорытындысы және Ұлттық фильмдерді мемлекеттік қаржылық қолдау мәселелері 
жөніндегі ведомствоаралық комиссияның ұсынымы негізінде қабылдайды. Сондай-ақ 
2019 жылдан бастап Қазақстанда еліміздің аумағында түсірілім жасау үшін ірі шетелдік 
кинокомпанияларды тартуға бағытталған кинематография саласында субсидиялар 
(рибейт) беру тәртібі заңнамалық деңгейде реттелді. 

Жалпы, «Кинематография туралы» Заң кинематография саласын жеке дербес 
салаға айналдырған мәдениет саласындағы алғашқы заң болып табылады. Бұл ретте 
аталған заңның қабылданғанына көп уақыт өтпесе де әлемдегі кинематография саласының 
қарқынды дамуын назарға ала отырып, оны жетілдірудің заңды қажеттілігі туындады. 

Құрметті депутаттар, назарларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне кинематография, мәдениет және мерекелер мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын ұсынып отырмыз. 

Заң жобасының тұжырымдамалық нормаларына тоқталуға рұқсат етіңіздер. 
Бірінші. «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңында Қазақстан Республикасындағы Ұлттық мереке ретінде 25 
қазанды атап өтілетін Республика күні деп белгілеу ұсынылады. 

Бұл норма Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 16 маусымдағы 
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық құрылтай отырысында 
берілген тапсырмасын орындау мақсатында жүзеге асырылып отыр. 
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Екінші. Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен елімізде және шет елдерде 
ұйымдастырылатын әлеуметтік маңызы бар мәдени іс-шараларды қаржыландырудың 
тақырыптық бағыттары мен тәсілдерін айқындау тәртібін бекіту жөніндегі уәкілетті 
органның құзыретін кеңейту ұсынылады. 

Бүгінгі күні республика және өңірлік деңгейде әлеуметтік маңызы бар мәдени іс-
шараларды өткізу мәселесін заңды тұрғыда реттеу құралы болмауына байланысты 
бірқатар туындайтын проблемалар бар. Бұл ретте аталған мәселені шешу мақсатында 
арнайы регламент қабылдау бойынша норма қарастырылып отыр. 

Үшінші. Кинематография саласында мемлекеттік қаржылық қолдау алу үшін 
кинематографиялық қызмет субъектілерінің аясы кеңейтіледі. Заң жобасы аясында 
мемлекеттік қаржыландыру субъектісі қатарына жеке кәсіпкерлерді қосу ұсынылады. 

Төртінші. Фильмдердің мемлекеттік қорын айқындау және оны сақтаудың 
қағидаттық тәсілдері өзгертіледі. Бүгінгі таңда Мемлекеттік фильмдер қоры 
киноколлекция болып табылады. Ұсынылып отырған түзетудің негізінде барлық 
мемлекеттік фильмдер қорын сақтайтын бір заңды тұлғаны белгілеу ұсынылады. 

Бесінші. Ұлттық фильмдерді шығару кезінде қалыптасатын сахналық-қойылымдық 
құралдарды сақтау және пайдалану мәселесі реттелді және оларды сақтайтын заңды тұлға 
айқындалады. Осыған байланысты бюджет қаражаты есебінен дайындалған немесе сатып 
алынған ұлттық фильмдердің сахналық-қойылымдық құралдарын сақтау мақсатында оны 
басқа киножобаларды шығару кезінде одан әрі іс жүзінде қолдану үшін осы сахналық-
қойылымдық құралдарды сақтауға «Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» акционерлік 
қоғамына беру ұсынылады. Бұл өз кезегінде бюджет қаражатын үнемдеуге ықпал етеді. 

Алтыншы. Шетелден әкелінетін шетелдік анимациялық және отбасымен бірге 
көруге арналған фильмдерді қазақ тіліне дубляждауға мемлекеттік қолдау көзделген және 
оларды іріктеу критерийлері мен тәртібі айқындалып отыр. Осылайша қазақ тілін қолдау 
және дамыту мақсатында балаларға арналған шетелдік анимациялық фильмдер мен 
отбасымен бірге көруге арналған фильмдерді қазақ тіліне дубляждауға мемлекеттік 
қаржылық қолдау жүйесі енгізіліп отыр. 

Жетінші. Халықаралық киноөндіріс үшін түсірілім алаңы ретінде елімізді 
ілгерілету мақсатында Ұлттық кинокомиссия құру көзделген. Қазақстанға халықаралық 
киноөндірісті тарту, елді түсірілім алаңы ретінде ілгерілету мақсатында Ұлттық киноны 
қолдау мемлекеттік орталығының базасында консультативтік-кеңесші орган нысанындағы 
Ұлттық кинокомиссия құрылады. 

Сегізінші. Қазақстан Республикасының аумағын фильм түсіру алаңы ретінде 
пайдалану кезінде кинематография саласында субсидиялар, яғни рибейт алуға үміткер 
халықаралық кинематографиялық ұйымдарға арналған талаптар жеңілдетіледі. 

Тоғызыншы. Ұлттық фильмдерді шығаруға бөлінетін қаражатты бөлудің жаңа 
тәсілдері белгіленді. Заң жобасы аясында фильмдер шығаруға бөлінетін жалпы бюджеттің 
70 пайызын тарихи, патриоттық және имидждік киножобаларды қаржыландыруға, ал 30 
пайызын жеке киножобаларды бірлесіп қаржыландыруға бағыттау ұсынылып отыр. 

Құрметті Төраға, құрметті депутаттар, баяндамада заң жобасының негізгі 
тұжырымдамалық тәсілдері мен нормаларын атап өттім. Заң жобасын қолдауларыңызды 
сұраймын. 
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Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Менің 

сұрағым Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса 
Мұратұлы Дәуешовке. 

Мәдениет туралы қаралып отырған заң жобасына сәйкес уәкілетті органның 
құзыреті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мәдениет саласындағы 
әлеуметтік маңызы бар іс-шаралардың тақырыптық бағыттары мен мәдени іс-шараларды 
айқындау жөніндегі қағидаларды әзірлеу және бекіту функцияларымен толықтырылады. 

Бюджет қаражаты есебінен көзделген іс-шаралардың тақырыптық бағыттарын 
айқындау кезінде қандай критерийлер және оларды қаржыландыру мен көлемдерін 
нақтылау барысында қандай тәсілдер көзделетін болады? Рақмет. 

 
ДӘУЕШОВ Н.М. Нұрлан Жексембайұлы, сұрағыңызға рақмет.  
Жалпы, «Мәдениет туралы» Заңның 1-тармағы 6) тармақшасына сәйкес мәдениет 

туралы әлеуметтік іс-шаралар жалпылама көрсетілген, олар – халықаралық деңгейде 
өтетін мәдениет күндері, фестивальдар, конкурстар, концерттер, еске алу кештері, айтулы 
күндерге арналған мерекелер. Біз қазір талқылап отырған мәселеге сәйкес өңірлермен 
бірге осы іс-шаралардың негізгі тұжырымдамаларын ары қарай ашып беру мақсатында 
жұмыс істеудеміз. Осындай айтулы іс-шаралардың барлығын уәкілетті орган мен 
жергілікті атқарушы орган бірлесе отырып, оның негізгі тақырыптық нормаларын 
анықтайды. Өткізілетін іс-шаралардың негізгі нәтижелері, оның халыққа берері еліміздің 
стратегиялық бағыт-бағдарына байланысты, жергілікті атқарушы органның мәдени 
тұжырымдамасына байланысты, мемлекеттік сатып алу жұмыстарына байланысты. Кейбір 
іс-шаралар мемлекеттік айтулы күндер тізбесіне енбей өткізіліп жатады, оны да реттеу 
мақсатымызда бар. Сондай-ақ елімізге еңбегі сіңген мәдениет қызметкерлерін, жалпы, 
өнер адамдарын, өмірден өткен тұлғаларымызды алдын ала жоспарға қою шараларын 
ұйымдастыру нормаларын да көздеп отырмыз.  

Тағы бір мәселе, негізі бұл жерде жалпылама ғана түсінік берілген. Әртүрлі 
техникалық құралдар қазіргі таңда өзекті мәселе болып отыр. Мемлекет тарапынан 
берілген қаржының қанша пайызы концертті әсерлеуге арналған техникаға жұмсалу 
керек, қанша пайызы өнер адамдарына төлену керек деген мәселелерді де реттейтін 
боламыз. Жалпы мақсатымыз осы. 

Сұрағыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Толамисов Амангелді Ғабдылкәрімұлына беріледі. 
 
ТОЛАМИСОВ А.Ғ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
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Менің сұрағым Мәдениет және спорт министрлігіне, яғни вице-министр Нұрғиса 
Мұратұлы, сізге. 

Заң жобасымен 25 қазан күнін Ұлттық мереке – Республика күні ретінде айқындау 
көзделіп отыр. Біз бұл бастаманы қолдаймыз, дегенмен бұл жерде келесі сұрақ 
туындайды. 

«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» Заңда «Ұлттық мерекелерді 
мейрамдау кезінде орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда ресми іс-шаралар 
өткізіледі» деп көрсетілген. 

Осы орайда аталған өзгерістер енгізілген жағдайда биыл елімізде Республика күнін 
тиісті деңгейде атап өту үшін республикалық және жергілікті бюджеттерде қаржы 
қарастырылған ба? Қарастырылған болса, онда қандай ресми ауқымды іс-шараларды 
өткізу жоспарланып отыр? Рақмет. 

 
ДӘУЕШОВ Н.М. Сұрағыңызға рақмет. 
Белгіленіп жатқан негізгі іс-шаралардың басты идеологиялық мақсаттағы 

тұжырымдамасы әзірленуде, осыған назар аударамыз. Биыл оған бюджеттен қосымша 
қаржы талап етілмейді, іс-шаралар 2022 жылға әрбір салаға бөлінген бюджет қаражаты 
есебінен өткізіледі. Тәуелсіздік күні 16 желтоқсанда тойланды. Осыған дейінгі шараларды 
да, Республика күнін де атап өту жоспарға қойылып жатыр. 

Негізгі мереке Астана қаласындағы «Астана опера» театрында мемлекеттік іс-
шарамен басталады. Жалпы, еліміздің түкпір-түкпірінде арнайы іс-шаралар көзделуде. 
Бұл балаларға арналған іс-шаралар, сондай-ақ халықаралық «Шабыт» фестивалі, Алматы 
қаласында өтетін «Өнерім саған», «Өнерпаз» жобасы аясындағы іс-шаралар. Әртүрлі 
мақсаттағы іс-шараларды көздеп отырмыз. Бірақ ол іс-шаралар белгіленген тәртіпте 
бөлінген қаржының аясында жүзеге асады, мемлекет бюджетінен қосымша қаржы талап 
етілмейді. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Келесі сөз депутат Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒҰЛОВ Б.Т. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Әрине, қарастырылып отырған заң жобасын қолдаймын. Көптен бері зиялы қауым 

өкілдерін алаңдатып жүрген мәселе еді. 
Сұрағымды Нұрғиса Мұратұлына қойғым келеді. 
Заң жобасына сәйкес фильмді ұлттық фильм деп танудың басты критерийлері 

айқындалыпты. Жаңа норма бойынша егер Қазақстан Республикасының ұлттық 
тарихының, қазіргі заманғы өмірінің оқиғаларын көрсетсе, еліміз үшін әлеуметтік-мәдени 
маңызы бар, жалпыадамзаттық гуманитарлық, әлеуметтік және имандылық 
проблемаларына, әлемдік тарихи оқиғаларына арналса, халықаралық деңгейде елдің 
имиджі мен беделін нығайтуға ықпал ете алатын болса, мұндай фильм ұлттық фильм деп 
танылатын болады. Бұл құптарлық норма. Өйткені ұлттық сана мен болмысты көркем 
тәсілдермен көрсету басты мақсат қой деп ойлаймын. 
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Дегенмен қолданыстағы «Кинематография туралы» Заңда, қаралып отырған заң 
жобасында да ғалымдарды, мұғалімдерді, ауыл шаруашылығы саласындағы 
қызметкерлерді насихаттайтын не көркем, не деректі фильмді қою туралы нормалар көре 
алмадым. Әлде олар ұлттық фильмдер санатына кірмей ме? Мемлекет басшысы қадап 
айтқандай, педагогтар, дәрігерлер, басқа да еңбек адамдарының патриотизмге толы 
көркем бейнесін жасап, ауылға деген сүйіспеншілікті тудыратын фильмдер түсіру замана 
сұранысы. 

Осыған орай үш сұрақ қойғым келеді. 
Бірінші. Рухы биік, кәсіби деңгейі жоғары жаңа заман адамдарының бейнесі 

көрсетілетін фильмдер түсіру министрліктің жоспарында бар ма? 
Екінші. Болашақта осындай ескерілмей қалған мәселелерге байланысты заңға 

тиісті өзгертулер жасау көзделе ме? 
Үшінші. Кино ұлттық сананы қалыптастыратын өнер саласы екендігі бәрімізге 

айқын. Жалпы, жастардың сана-сезіміне әсер ететін, олардың рухани сұранысын 
қалыптастыратын қандай шаралар жүзеге асырылатын болады? Рақмет. 

 
ДӘУЕШЕВ Н.М. Сұрағыңызға рақмет. 
Әрине, кез келген мемлекеттің қазіргі таңдағы идеологиялық құралы ретінде 

кинематография саласы басты рөлде екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан бүгін 
қаралып жатқан өзгерістер әлемдік кинематография саласында бәсекеге қабілетті болу 
үшін сала мамандарының айтқан өтініштеріне сәйкес, Мәдениет және спорт 
министрлігінің жоспарларына сәйкес болып отыр.  

Өзіңіз айтқан тақырыптық мақсаттағы кинолар бірінші кезекте қабылданады. Қазір 
тақырыптық мақсаттағы киноларға еркіндік бар. Кинематография саласының мамандары 
біздің ұлы тұлғаларымызға, әр саланың мамандарына арналған фильмдерді әкелуде. 
Биылдың өзінде қолдау тауып жатқан кинолар бар. Сондықтан бұл мәселені бірінші 
кезекте қарайтын боламыз. Осы тақырыптағы әлеуметтік кинолар тарихи, патриоттық, 
имидждік санаттағы кинолардың қатарына кіреді. 

Заң жобасына өзгерістер енгізу бойынша. Сұранысқа сәйкес өзгерістер енгізу 
туындаған жағдайда, әрине, заңға өзгерістер енгізіледі. Норма жұмыс тәртібінде өзінің 
нәтижесін бермесе, онда міндетті түрде заңға өзгеріс енгізуге тура келеді, оны қолға 
алатын боламыз. 

Идеология мәселесі бойынша. Қазіргі таңда киноларымыз арқылы Қазақстанның 
жеткен жетістіктерін насихаттау бірінші мақсатта тұр. Мысалы, биыл «Время патриотов» 
деген киномыз шықты, онда азаматтарымыздың әуе ұшақтарын, технологияны игеру 
тақырыбы қозғалған. Қазір мамандарымыз осындай тақырыптарда кино түсіріп жатыр. 
Мысалы, «Дос-Мұқасан» фильмі 26 қыркүйекте Астана қаласында прокатқа шығады, ол 
да біздің тұлғаларымызға арналған фильм. Біздің негізгі мақсат – патриоттыққа, 
отаншылдыққа тәрбиелейтін, технологиядан да, руханияттан да алдыңғы қатарда болуды 
жастарымыздың санасына сіңіретін фильмдерді қою. Қазіргі таңда сала мамандарымен 
осы тақырыптарда жұмыстар жүргізілуде. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
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Басқа сұрақтар жоқ. Рақмет, Нұрғиса Мұратұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің мүшесі Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Қадірлі әріптестер! Заң жобасы кинематография және мәдениет саласындағы 

құқықтық реттеудің тиімділігін арттыру мақсатында, сондай-ақ кинематография және 
мәдениет мәселелерін реттейтін республикамыздағы жекелеген заңнамалық актілердің 
нормаларын сәйкестікке келтіру мақсатында әзірленді. 

Заң жобасындағы ережелер қолданыстағы заңнаманы жетілдіруге және ұлттық 
комиссия құру, шетелдік инвесторларды тарту, Қазақстанның киноөнімдерін халықаралық 
кино нарықтарында, кинобизнес алаңдарында және басқа да іс-шараларда ілгерілету 
арқылы республикадағы кинематографияны дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға 
және Қазақстан Республикасының кейбір мерекелерінің мәселелерін реттеуге де 
бағытталған. 

Аталған заң жобасы арқылы Қазақстан Республикасының үш заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу көзделіп отыр. Оның ішінде, атап айтқанда, «Қазақстан 
Республикасындағы мерекелер туралы», «Мәдениет туралы» және «Кинематография 
туралы» заңдарға. 

Заң жобасында көзделген маңызды түзетулердің бірі шетелдік заңды тұлғалар үшін 
кинематография саласындағы субсидияның шекті мәнін азайту болып табылады. Бұл 
норма халықаралық тәсілдерге сәйкес енгізіледі. Өйткені көптеген елдерде бұл шек 
әлдеқайда төмен. 

Бұдан басқа осы норма бюджеттік субсидияларды жүзеге асыру есебінен елдің 
кинематография саласындағы инвестициялық тартымдылығын арттыруға бағытталған. 

Сонымен қатар заң жобасында балалар анимациялық фильмі, отбасылық көруге 
арналған фильм санаттарында шетелдік кинокартиналардың міндетті түрде дубляжі 
енгізіледі. Бұл қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейтуге, барлық аудитория үшін 
фильмдердің қолжетімділігін арттыруға бағытталған нормада көзделген. 

Сонымен қатар заң жобасында мемлекеттік қаражатты үнемдеуге бағытталған 
норма да енгізіліп отыр. Мәселен, Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясында 
ұлттық фильмдердің сахналық-қойылымдық құралдарын сақтау, олардың сақталуын 
қамтамасыз ету мемлекеттік қаражатты үнемдеуге және декорацияларды, реквизиттер мен 
костюмдерді бір жерге шоғырландыруға мүмкіндік береді. 

Ұлттық фильмдерді шығаруға бөлінетін қаражатты бөлудің жаңа тәсілдері 70 
пайызы тарихи, патриоттық және имидждік, 30 пайызы жеке киножобаларды, оның ішінде 
дебюттік фильмдерді қаржыландыру үшін бюджет қаражатын қоғамдық маңызы бар 
шығармашылық жобаларды іске асыруға бағыттауға ықпал етеді. 

Сонымен бірге заң жобасындағы кинематографияны дамытуға, ілеспе 
қызметтердің сапасын арттыруға, шетелдік инвестициялардың ағылуына ықпал ететін 
Ұлттық кинокомиссия құру да көзделіп отыр. 

Заң жобасын тұтастай қабылдау отандық кинематографияны қолдау және дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттырады деп күтілуде. 
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Қорытындылай келсек, заң жобасы Әлеуметтік-мәдени және ғылым комитетінің 
жұмыс тобы отырыстарында қаралып, барлық нормалары кеңінен зерделенді. Сенаттың 
тұрақты комитеттерінен және Сенат Аппаратынан ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен 
жоқ. 

Баяндалғанды ескере келе, Әлеуметтік-мәдени және ғылым комитеті «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кинематография, мәдениет және 
мерекелер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын қабылдауды ұсынады. 

Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұртөре Байтілесұлы. 
Әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын 

депутаттар бар ма? Сөз депутат Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып 

отырған заң жобасы кинематография саласын реттеп, одан әрі дамытуға және тарихи-
мәдени мұрамызды қорғау тетіктерін жетілдіруге бағытталған. Ұлттық киноны 
мемлекеттік қаржыландырудың жаңа моделінің енгізілуі отандық киноиндустрияны 
қолдау конкурстарының ашықтығын қамтамасыз етеді. Мәселен, кино өндірісін қолдауда 
өскелең ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған тарихи және патриотты кинотуындыларды 
көбейту мәселелері көзделген және жас талантты режиссерлер үшін дебюттік 
картиналарды қолдау қамтылған. 

Заң жобасында фильмдерді тамашалаудың жас шектерін белгілеуді енгізу 
қарастырылған. Сонымен қатар шетелдік танымал анимациялық фильмдерді қазақ тіліне 
дубляждаудың заңнамалық нормалары енгізілген. 

Қолданыстағы заңнамада тарихи-мәдени обьектілерді қорғау қызметі нақты 
айқындалмағаны себепті кейбір тарихи мұраларымыздың тиісті деңгейде қорғалмай 
жататыны жасырын емес. Сондықтан осы қаралып отырған заң жобасында тарихи 
мұраларды қорғау қызметін мемлекеттік музейлерге жүктеу нормасы көзделген. Біз 
қарастырып отырған заң жобасы қолданыстағы заңнаманы жетілдіруге және республикада 
кинематографияны дамыту, шетелдік инвесторларды тарту, Қазақстанның киноөнімдерін 
әлемдік деңгейге көтеру үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. 

Осыған байланысты заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді қолдауға 
шақырамын. Рақмет. 

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

қабылдайық. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
кинематография, мәдениет және мерекелер мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау жөніндегі 
Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2022 жылғы 22 қыркүйек 

Стенографиялық есеп 9 

Құрметті әріптестер, заң мәдениет және кинематография саласындағы мемлекеттік 
саясаттың құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық негіздерін 
жетілдіруге бағытталған. 

Жаңа нормалар мәдени іс-шараларды жоғары деңгейде өткізуге және шет елдерде 
халқымыздың тарихы мен мәдениетін кеңінен дәріптеуге мүмкіндік береді деп есептейміз. 

Сондай-ақ осы заңға сәйкес 25 қазан Ұлттық мереке – Республика күні болып 
бекітіледі. Бұл тарихи және өте маңызды шешім. Еліміздің тәуелсіздігі шын мәнінде осы 
күннен басталады. Сол себепті осы күнді ұлттық мереке ретінде бекіту елдік және 
егемендік тұрғысынан маңызды қадам. Алдағы уақытта бұл мейрам тәуелсіздігімізді 
дәріптеуге және нығайтуға өз үлесін қосады деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі келесі мәселе – «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне асыл тұқымды мал шаруашылығы және 
биоотын айналымы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз сенатор Мусин Дүйсенғазы Мағауияұлына беріледі. 
 
МУСИН Д.М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң жобасын 

қабылдау асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында қолданыстағы заңнаманы 
жетілдіріп, заманауи нормативтік құқықтық база құруға, селекциялық және асыл 
тұқымдық жұмыстарды жүргізу тәсілдерін қайта реттеп, ауыл шаруашылығы малдарының 
генетикалық әлеуеті мен өнімділік көрсеткіштерін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған. 
Сонымен қатар биоэтанолды пайдалану аясын кеңейту көзделген. 

Заң жобасы Сенат отырысында қаралып, бірінші оқылымда мақұлданды. Оны 
талқылау және екінші оқылымға дайындау барысында Сенаттың тұрақты комитеттерінен 
келіп түскен ұсыныстар мен ескертулер бойынша уәкілетті органмен, Аппараттың тиісті 
бөлімдерімен бірге жұмыс тобының отырыстары өткізілді. 

Комитеттерден келіп түскен барлық ұсыныстар мен ескертулерді заң жобасын 
талқылау барысында олардың бастамашылары алып тастады. 

Құрметті әріптестер! Қорыта айтсақ, заң жобасын қабылдау асыл тұқымды мал 
шаруашылығы саласын сапалы жаңа деңгейге көтеруге, еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін 
нығайтуға оң әсерін тигізеді деп санаймыз. 

Баяндалғанды ескере отырып, Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 
ауылдық аумақтарды дамыту комитеті «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне асыл тұқымды мал шаруашылығы және биоотын айналымы мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын 
Сенат отырысының қарауына енгізеді және Қазақстан Республикасы Конституциясының 
61-бабының 4-тармағына сәйкес оны қабылдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Дүйсенғазы Мағауияұлы. 
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Әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 
талқылауға қатысатындар, сұрақ қоятындар бар ма? 

Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Ғылым және жоғары білім министрлігінің өкіліне. 
Біз осы заң жобасын бірінші оқылымда қарағанда елімізде биотехнология саласын 

дамыту, ғылыми кадрларды, атап айтқанда, PhD докторларын даярлау сапасын арттыру 
қажеттігін айтқанбыз. 

Жақында ғылымның әртүрлі салаларында 58 жалған PhD докторлық дипломының 
берілгені туралы дерек жарияланды. 

В ученом мире это действительно вопиющий факт! В этой связи возникают 
следующие вопросы. 

Во-первых, как такое стало возможным в период развития цифровых технологий в 
наших министерствах? 

Во-вторых, как признали работники Комитета по обеспечению качества в сфере 
образования и науки, данные нарушения были обнаружены совершенно случайно. В 
таком случае возникает вопрос: какова гарантия, что в предыдущие годы не выдавались 
такие же липовые дипломы? Насколько нам известно, оцифровка всех выданных ранее 
дипломов в стране еще не закончена. 

И последний вопрос. Когда у нас полностью завершится оцифровка дипломов и 
формирование их архива в Национальной образовательной базе данных? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Ғылым және жоғары білім вице-министрі Ешенқұлов Талғат Ілиясұлы. 

Үш сұраққа жауап беріңіз. 
 
ЕШЕНҚҰЛОВ Т.І. Рақмет, құрметті Төраға. 
Рас, бұндай оқиға болды. Оны Жоғары білім және ғылым саласындағы бақылауды 

қамтамасыз ету комитетінің қызметкерлері анықтап, арнайы тексерулер жүргізіп, 
нәтижесі бойынша құқық қорғау органдарына жолдаған болатын. 

Бүгінгі таңда процессуалдық іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Сондықтан бұл мәселеге 
қатысты көп мәліметтерді бізге таратуға шектеу қойылған. Осы процессуалдық іс-шаралар 
аяқталғаннан кейін құқық қорғау органдары өз бағасын береді деп ойлаймыз. 

Бұндай жағдай қалай болды деген мәселеге келсек, расында да құжаттар 2021 
жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл комитет арқылы берілмейді, философия докторы 
дәрежесін беру жоғары оқу орындарының құзыретіне кіреді. 

Нострификациядан өту барысында дипломдар берілмейді, оның орнына қазір 
куәлік қана беріледі. Сондықтан біз бұл жерде кәдімгі құжаттарды басып шығаратын 
қызметкердің жасаған олқылығы деп қарадық. Енді оған бағаны құқық қорғау органдары 
береді. 

Цифрландыру бойынша. Ұлттық білім деректері базасында осы дипломдарды 2020 
жылдан бері электронды түрде беру үшін барлық шаралар жасалған. Барлық жоғары оқу 
орындары былтырдан бастап дипломдарының QR-кодын берген, енді ол тек электронды 
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цифрландырылған жүйеде беріледі. Бұған дейін берілген дипломдардың барлығын 
цифрландыру ауқымды жұмыс, оны біз үш кезеңге бөлгенбіз. Қазір осы уақытқа дейінгі 
бір онжылдық, одан кейін екіншісі және 1991 жылдан бастап берілген дипломдарды 
цифрландыру үшінші кезекке қалып отыр. Бұл жұмыстар жүріп жатыр. Алдағы уақытта 
цифрландыру түгел аяқталады деп ойлаймыз. 

Енді бақылау бойынша. Бұндай дипломдар біздің комитетте берілмейді, ол одан 
кейін де берілмейді деп ойлаймыз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Талғат Ілиясұлы, үш кезеңге бөлдік деп айттыңыз. Бұрын берілген 

дипломдарды цифрландырудың үшінші кезеңін қашан бітіресіздер? Нақты уақыты бар 
ма? 

 
ЕШЕНҚҰЛОВ Т.І. Біз әлі 1991 жылы берілген дипломдарға да жеткен жоқпыз. Ол 

біразға созылатын сияқты, оның уақытын нақты кесіп айта алмаймыз. 
 
ТӨРАҒА. Жақсы. Рақмет. 
Басқа сұрақтар жоқ, әріптестер. Олай болса шешім қабылдайық.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне асыл тұқымды мал 

шаруашылығы және биоотын айналымы мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын қабылдау жөніндегі Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранға шығарыңыздар. Заң қабылданды. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелерді толық қарадық. Енді депутаттық 

сауалдарға көшейік. 
Сөз депутат Бектаев Әли Әбдікәрімұлына беріледі. 
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Депутаттық сауалымызға өңір тұрғындары 

тарапынан айтылған өзекті мәселелер себеп болып отыр. 
Республикадағы суармалы жерлердің үштен бірі Түркістан облысында орналасқан 

және олар аграрлық сектордың ғана емес, жалпы мемлекетіміздің үлкен байлығы. 
Облыстағы суармалы жерлердің негізгі бөлігі Шардара және Бөген қоймаларынан су 
алады. 70-ші жылдары салынған Қызылқұм магистралды каналы арқылы Шардара, Арыс, 
Отырар аудандарының 74 мың гектардан астам ауылшаруашылығы жерлері Шардара 
қоймасынан су алса, ал Бөген су қоймасынан «Арыс – Түркістан» магистралды каналы 
арқылы Ордабасы, Сауран аудандары мен Түркістан қаласының маңайындағы суармалы 
жерлерді қосқанда барлығы 62 мың гектар жер суарылады. Аталған аудандардағы 440 
мыңнан астам тұрғынның негізгі бөлігі егіспен айналысады. 

Өкінішке қарай, осы су қоймаларынан тарайтын каналдар мен су жүйелерінің 
жағдайы өте нашар. Жарты ғасырға жуық үздіксіз қызмет етіп келе жатқан Қызылқұм 
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магистралды каналының пайдалы әсерінің коэффициенті 0,60 ғана құрайды. Жыл сайын 
су қоймасынан алынатын 950-980 миллион шаршы метр судың тек 620-630 миллион 
шаршы метрі ғана егіс алқаптарына жетеді. 

Суғару жүйелерінің жарамсыздығынан бөлінген судың ауқымды бөлігі сүзгілеуге 
ұшырап, жерге сіңіп, ғимараттарды зәктендіріп, елді шығынға ұшыратуда. Шардара 
массивіндегі 2 мың 500 шақырымды құрайтын 2,3,4 деңгейдегі ішкі шаруашылық 
каналдарының тозығы жетіп, олардың пайдалы әсерінің коэффициенті 0,54 дейін 
төмендеген. Кеңес Одағы кезінде аудандағы егістік алқаптарында жерасты суының 
көтерілмеуі үшін және жерлердің сорланбауын қалыпты жағдайда ұстау мақсатында 
салынған 302 тік дренаждың барлығы істен шыққан, тіпті жойылып кеткен. 

Шардара ауданы Түркістан облысындағы жері құнарсыз, климаттық жағдайы 
күрделі ең қиын өңір болып есептеледі. Мырзашөлдің бір шетінде орналасқан, 
магистралды автожолы жоқ, теміржолға қосылмаған аудан тұрғындары негізінен ауыл 
шаруашылығымен күн көреді. Өкінішке қарай, Шардара су қоймасының маңында отырып 
суға, су электр станциясының жанында жайғасып жарыққа жарымай жүрген 
шардаралықтардың өмірі мен еңбегін ерлікке пара-пар деп айтуға болады. 

Сондай-ақ Бөген су қоймасындағы су көлемінің соңғы бес жылда 25 пайызға 
азаюына байланысты «Арыс – Түркістан» каналының бойындағы ауыл шаруашылығы 
жерлерінің де жағдайы мүшкіл. Әсіресе Сауран ауданына қарасты Ескі Иқан, Шаға, 
Қарашық, Шорнақ ауылдарындағы шаруаларға қажетті ағын судың тамыз айында мүлдем 
тоқтап, өсірген дақылдарының толық жетілмей қалуы оларды тоқырауға ұшыратып отыр. 

Құрметті Әлихан Асханұлы! Осылардың барлығын сараптай келе төмендегі 
ұсыныстарға назар аударып, нақты шаралар қарастыруыңызды сұраймыз. 

1. Қызылқұм, «Арыс – Түркістан» магистралды каналдары мен суғару жүйелерінің 
барлығын толық зерттеп, оларды қалпына келтіру, су ағу мүмкіндігін арттыру, су 
шығынын төмендету бағытында нақты жол картасын жасап, алдағы екі-үш жылдың 
көлемінде күрделі жөндеуден өткізудің мүмкіндігін қарастыруды. 

2. Шардара массивіндегі жерасты суларының көтерілмеуін және егістік жерлердің 
сорланбауын қамтамасыз ететін 302 тік дренажды қайта қалпына келтіруді. 

3. Шардара ауданындағы ауыл шаруашылығы өндірісінің әртараптандырылып, 
бұрынғы күріш алқаптарында мақта, бақша, көкөніс өнімдерінің өндірілуіне байланысты 
ағын суды пайдалану тәртібінің өзгеруін ескере отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
негізінде дақылдардың маусымдық суғару нормаларын қайта қарауды. 

4. Республика бойынша ағын су бағасының соңғы екі жарым жылда үш-төрт есеге 
көтеріліп кетуіне себеп болған «Қазсушар» республикалық коммуналдық кәсіпорнының 
шетелден алған қарыздарын шаруалардың есебінен су тарифіне қосу арқылы өндіру 
үрдісін тоқтатып, келеңсіз жағдайға жол берген лауазым иелерінің жауапкершілігін 
қарауды, су тарифіне байланған ағын суды субсидияландыру тәртібін өзгертуді. 

5. Сауран ауданындағы ауыл шаруашылығы жерлерін суландыруды жақсарту 
мақсатында Қаратаудан ағып жатқан «Қарашық» өзенінің суын топтастыратын 
сыйымдылығы 3,2 миллион шаршы метр су қоймасын салуды ұсынамыз. 

Құрметпен, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары Әли 
Бектаев, Әлімжан Құртаев». Рақмет. 
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ТӨРАҒА. Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики 

Казахстан Смаилову. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Во всех регионах имеются проблемные вопросы 

деятельности крупных оптовых рынков страны на предмет обоснованности формирования 
стоимости социально значимых продовольственных товаров. 

Имеются факты спекуляций с ценами, искусственного дефицита товаров, 
установления высоких арендных плат, принуждения арендаторов на закуп социальных 
товаров у аффилированных с администрацией рынка лиц по высокой цене и другие. Все 
это влияет на рост цен. По официальным данным, на сегодняшний день цены выросли на 
20 процентов, но фактически мы видим, что рост составил более 50 процентов. 

К такому положению дел привело отсутствие должного законодательного 
регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимых 
продовольственных товаров со стороны Министерства торговли и интеграции, 
антимонопольного и местных исполнительных органов. 

Так, сахарными центрами городов Семея и Усть-Каменогорска в сговоре с группой 
поставщиков региона в нарушение статьи 170 «Антиконкурентные согласованные 
действия субъектов рынка» Предпринимательского кодекса искусственно ограничена 
продажа сахара, что привело к его удорожанию на 40 процентов, то есть до 700 тенге за 
один килограмм (15 февраля средняя цена на сахар составляла 300 тенге). 

Аналогичные признаки антиконкурентных действий при реализации сахара 
имеются в Северо-Казахстанской, Мангистауской и других областях. 

Монопольная цена за аренду торговых мест и навязывание администрацией рынков 
кабальных условий. К примеру, в Павлодарской области владелец рынка «Квазар» 
гражданин Германии, предоставляя в аренду коммерческие площади через 
посредническую компанию, дополнительно взимает с реализаторов социально значимых 
продовольственных товаров плату за использование и ремонт весов, холодильников, 
тележек и так далее, запрещая пользоваться своими.  

В городе Алматы руководство рынка «Жулдыз» заставляет предпринимателей 
неофициально, без заключения договоров выкупать торговые места, которые они 
арендуют более 15 лет. И много аналогичных примеров в других регионах. 

В целом признаки одностороннего принятия решений владельцами рынков 
напрямую влияют на удорожание социально значимых продовольственных товаров, то 
есть любые финансовые требования администраций рынков реализаторы социально 
значимых продовольственных товаров, естественно, закладывают в цену. 

Первоочередная причина сложившейся ситуации, на мой взгляд, заключается в 
пассивности действий налоговых органов и акиматов. Как следствие, фактическое 
удорожание в розничной торговле сегодня в среднем составляет 50 процентов и больше от 
себестоимости продуктов, а любой ажиотаж доводит рост цен до 70 процентов и выше. 

Требования статьи 9 Закона «О регулировании торговой деятельности» о 
недопустимости превышения 15-процентной надбавки на социально значимые 
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продовольственные товары носят декларативный характер и практически никем не 
соблюдаются.  

Характерными нарушениями стали факты неэффективного использования и 
хищения средств, ненадлежащее хранение, распределение и планирование объемов 
социально значимых продовольственных товаров, а также недостатки в работе акиматов. 

Несмотря на особую государственную важность оборота социально значимых 
продовольственных товаров в стране, ни одним уполномоченным органом не 
инициируется вопрос упорядочения законодательства в данной сфере, которое сегодня 
представлено более 10 самостоятельными нормативными правовыми и подзаконными 
актами различных ведомств. 

Исходя их обозначенных недостатков, и в целях улучшения продовольственной 
безопасности страны предлагается следующее. 

Первое. Формировать долгосрочные государственные заказы крупным 
отечественным товаропроизводителям социально значимых продовольственных товаров 
для единых поставок в стабилизационные фонды с субсидированием транспортных 
расходов. Определить неснижаемый запас социально значимых продовольственных 
товаров по аналогии с государственным материальным резервом. 

Второе. Инициировать разработку механизмов защиты внутреннего рынка 
социально значимых продовольственных товаров от любых негативных явлений. 

Третье. Актуализировать перечень социально значимых продовольственных 
товаров, заменив их менее дефицитными сортами, с учетом специфики региона и 
внедрением особой маркировки 19 наименований продуктов. 

Четвертое. Рассмотреть вопрос кодификации нормативных и подзаконных 
правовых актов, регулирующих торговлю социально значимыми продовольственными 
товарами, а также законодательно предусмотреть ответственность владельцев оптовых 
рынков за нарушения торговой деятельности, допустивших социальные последствия. 

Пятое. Оцифровать весь процесс реализации социально значимых 
продовольственных товаров с момента поступления на рынок до реализации конечному 
потребителю, в том числе механизмы контроля доступности торговых площадей и 
объемов продуктов в стабилизационных фондах. 

Шестое. Проработать вопрос упрощения государственного контроля за 
реализацией социально значимых продовольственных товаров в сфере розничной 
торговли (превышение торговых надбавок в магазинах у дома)». 

Полный текст депутатского запроса прилагается». 
Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, регламентті сақтауларыңызды сұраймын. 
Келесі сөз депутат Трұмов Серікбай Өтелгенұлына беріледі. 
 
ТРҰМОВ С.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Әлихан 

Асханұлы Смайыловқа арналады. 
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«Құрметті Әлихан Асханұлы! Біздің депутаттық сауалымыз Маңғыстау өңіріндегі 
Жаңаөзен қаласында орналасқан Қазақ газ өңдеу зауытының жай-күйіне қатысты болып 
отыр. Қазақ газ өңдеу зауытын салу туралы шешім 1971 жылғы наурыз айында «Өзен» 
мұнай кен орнын пайдалану кезінде алынатын ілеспе мұнай газын кәдеге жарату 
мақсатында қабылданды. 

Зауыт құрылысы 1972 жылы басталып, ал 1973 жылы зауыттың бірінші кезеңі, 
1976 жылы екінші кезеңі іске қосылды, яғни 50 жылға жуық кідіріссіз қызмет жасап 
келеді. 

Бүгінгі күні зауыт «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Тасболат Ойл 
Корпорэйшн» ЖШС және «Tenge Oil&Gas» ЖШС кен орындарынан ілеспе мұнай және 
табиғи газды «Кен-Сары», «Қарақұдықмұнай» ЖШС жер қойнауын пайдаланушылардан 
шикізат өнімдерін қабылдай отырып, этан, пропан, қалыпты бутан, изобутан, сұйытылған 
тазартылған газ, тұрмыстық пеш отыны, азот, техникалық оттек сияқты өнімдерді өндіріп 
тиісті өндірістік орындарға және ел қажеттілігі үшін таратуда. 

Бүгінде Қазақ газ өңдеу зауытында 850-ге жуық адам жұмыс жасайды. Зауытқа 
қызмет көрсету бағытында тағы 400-ге жуық адамға жұмыс беріп отырған мердігерлер 
тартылған. Ол Жаңаөзен қаласының ең күрделі әлеуметтік мәселесі – жұмыспен қамту 
бағытында оң үлес қосып отырған үлкен өндіріс орны. 

2018 жылы «ҚазМұнайГаз» АҚ қарасты «Каспиймұнайгаз» өндіру және бұрғылау 
технологиялары ғылыми-зерттеу институты» арқылы Қазақ газ өндеу зауытының 
қызметтік нарығын зерттеу мониторингілеу және талдау» ғылыми-зерттеу жұмыстары 
жүргізілді. Аталған ғылыми-зерттеу институты зауыт жұмысында төмендегідей күрделі 
мәселелердің бар екенін атап көрсетті: 

магистральдық және өндірістік газ құбырлары, технологиялық құбырлар мен 
желдету жүйелерін пайдаланудың нормативтік мерзімінен асып кетуі; 

технологиялық жабдықтарды пайдаланудың нормативтік мерзімінің екі есе артуы 
және тозуы, сорғы-компрессорлық жабдық 97 пайызға тозған және моральдық ескірген; 

технологиялық процестерді басқарудың моральдық және табиғи ескірген жүйесі 
мен бақылау-өлшеу аспаптары қолданылады; 

бақылау-өлшеу аспаптарының бүкіл паркінің қызмет ету мерзімі алты есе тозу 
шегінен асқан; 

электрмен жабдықтау тетіктері тиісті талаптарға сай келмейді, өндірісте пайдалану 
уақытынан өткен; 

төтенше жағдайдың қаупі жоғары деңгейде деген сараптама беріледі, яғни 180 мың 
халқы бар қаланың іргесінде орналасқан қауіптілік санаты 1-санатты болып есептелінетін 
зауыттың бүгінгі жағдайы алаңдарлық күйде қалып отыр. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде аталған зауыттың жай-күйі жөнінде бұған 
дейін де бірнеше деңгейде көтеріліп, Мемлекет басшысының назарына жеткен. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының аталған зауыттың еліміз үшін 
маңыздылығын ескере отырып 2021 жылы 17 маусымда еліміздің газ саласын дамыту 
кеңесінде Үкіметке және «Самұрық-Қазына ҰӘҚ» АҚ 2023 жылдың соңына дейін 
қайтадан жаңа зауыттың құрылысын салу жөнінде тапсырма берген болатын. Өкінішке 
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қарай, Мемлекет басшысының тапсырмасы күні бүгінге дейін өз дәрежесінде 
орындалмауда. 

Жаңадан қабылданған «Маңғыстау облысының 2021 – 2025 жылдарға арналған 
әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарында» зауыт құрылысын салу 2021 –
 2023 жылдарға жоспарланған болатын. 

Өзіңіз көріп отырғандай, ұйымдастырушылық жұмыстар мен тиісті шешімдердің 
дер кезінде қабылданбауының салдарынан зауыт құрылысының мерзімі бірнеше мәрте 
кейінге шегеріліп, еліміз үшін әлеуметтік-экономикалық маңызы өте жоғары өндіріс 
орнының тоқтап қалу қаупі орын алып отыр. 

Құрметті Әлихан Асханұлы! Жоғарыда аталғандармен қоса зауытта соңғы он 
жылда бірнеше рет төтенше жағдайлар орын алып, өндіріс шектеліп, адам шығыны 
болғанын да атап өтеміз. Осындай оқыс жағдайлардың алдын алу мақсатында жаңа газ 
өңдеу зауытының құрылысына жауапты «Самұрық-Қазына ҰӘҚ» АҚ-ның іске асыру 
жұмыстарын жеделдетуге нақты тапсырма беруіңізді сұраймыз 

Құрметпен, депутаттар Трұмов, Шелпеков, Алдашев». 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. 
 
ОРЫНБЕКОВ Б.С. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 2022 жылғы 1 

қыркүйектегі «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында әлеуметтік жағынан әлсіз топтағы азаматтарға қолдау көрсетілетінін атап 
өтті. 

Осыған орай әлеуметтік жағынан әлсіз топтағы азаматтардың тұрғын үймен 
қамтамасыз етілуін және тұрғын үй саясатында қалыптасып отырған өзекті мәселеге 
тоқталамын. 

Қазіргі уақытта Жамбыл облысында кезекте тұрған 37 мың 37 адамның 26 мың 
841-і әлеуметтік жағынан осал топтағы азаматтар болып табылады. Оның ішінде 19 мың 
41 адам орташа айлық жалақы мөлшеріне қарай кредиттік тұрғын үй алуға мүмкіндігі жоқ 
азаматтар санатына жатқызылса, соның 13 мың 174-і арендалық тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтар болып тіркелген. 

Мемлекет басшысының Жолдауында елімізде ескі құрылыс стандарттары мен 
нормалары әлі де қолданылатынын және бұл бағыт бойынша мүлдем жаңа құжат – қала 
құрылысы кодексін қабылдауды тапсырды. 

Бүгінгі таңда тұрғын үй салу кезінде қалыптасып отырған негізгі проблема – 
нарықтағы материалдардың бағасы. 2020 жылмен салыстырғанда 2022 жылы орта есеппен 
1,8 есеге дейін өсіп, сметадағы құнынан әлдеқайда жоғары болып отыр. Осыған 
байланысты мердігерлер тарапынан тұрғын үй құрылысына қызығушылық төмендеді. 
Атап айтқанда, Жамбыл облысының мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық 
құжаттамалары бойынша және қайталама нарықтағы пәтердің 1 шаршы метрінің орташа 
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құны 294 мың теңге. Бұл мемлекеттік бағдарламаға бекітілген 160 мың теңге құнымен 
сәйкес келмейді. 

Облыс бойынша «Отбасы Банкі» акционерлік қоғамы арқылы 2020 – 2022 
жылдары тұрғын үй сатып алуға 1 мың 870 адамның өтініші мақұлданса, қайталама 
нарықта 5 мың 485 адам несие алған. 

Несие рәсімдеген азаматтардың қосалқы қарыз алушының айлығын есептегенде 
орташа айлық табысы 169 мың теңгені құрайды, ал статистикалық мәліметтерге сәйкес 
жалпы орташа айлық табыс көлемі 260 мың теңге, яғни несие рәсімдеген азаматтардың 
айлық табысы орташа айлық табыстан 35 пайызға төмен екенін көрсетеді. Ал «Отбасы 
Банкі» акционерлік қоғамы жалпы депозит портфелінде 78 мың 727 салымшы 29 
миллиард 656 миллион теңге жинақтаған, оның ішінде тұрғын үй кезегінде тұрған 
салымшылар тек 7 мың 307 адам. 

Кредиттік тұрғын үйдің қайтарым сомасы және отбасында 4 адамға есептегенде 
қажетті орташа айлық мөлшері орта есеппен 1 бөлмелі пәтер алу үшін келесідей 
қалыптасты: 

1 шаршы метрі 160 мың теңгеден есептегенде жалпы көлемі 44 шаршы метрді 
құрайтын 1 бөлмелі пәтер құны 6,9 миллион теңге болғанда несиені 19 жылға рәсімдеуге 
есептегенде қажетті табыс көлемі 170 мың теңге болып отыр. Ал осы аталған пәтерді 1 
шаршы метрі 220 мың теңгеден есептегенде жалпы құны 9,6 миллион мың теңгені құрап, 
несиені 19 жылға рәсімдеуге қажетті табыс көлемі 188 мың теңгеден кем болмауы тиіс. 

Құрметті Әлихан Асханұлы, жоғарыда аталғандарды ескере келе: 
1) арендалық тұрғын үй құрылысын қаржыландыруды қайта қарауды; 
2) Жамбыл облысы бойынша тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құнын 220 мың 

теңгеге дейін жеткізуді; 
3) мердігер компанияларға нарықтағы құрылыс материалын көтерме сауда 

құнымен арзан бағада сатып алу мақсатында аванстық төлемдер қарастыруға ықпал 
етуіңізді сұраймыз. 

«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Конституциялық заңның 27-бабына сәйкес депутаттық сауалды қарау 
нәтижелерін белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз». 

Депутаттық сауалдың толық мәтіні жолданатын болады. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі. 
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Смаилову. 
«Уважаемый Алихан Асханович! Лекарственное обеспечение является 

неотъемлемой частью медицинской помощи, составляет значительный объем расходов в 
структуре финансирования отрасли. 
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Причиной данного запроса послужила непростая ситуация с лекарственным 
обеспечением в стране. Действующий с 2019 года механизм ценового регулирования, 
направленный на обеспечение физической и экономической доступности лекарственных 
средств населению, не дал ожидаемых результатов. Напротив, вход эффективных 
препаратов в страну крайне усложнен, занимает от 5 до 10 лет. Создан дефицит ряда 
жизненно важных лекарств. Произошел уход с рынка страны целых фармакологических 
групп. В розничной сети сокращается ассортимент доступного ценового сегмента, 
имеющего социальную значимость. 

1735 наименований в основном недорогих и востребованных препаратов покинули 
рынок за последние три года. 

Цены на некоторые позиции воспроизведенных препаратов остаются высокими по 
отношению к оригиналам, что не соответствует международной практике. Причина – 
неполноценный механизм по снижению цен оригиналов по отношению к генерикам на 30 
процентов. При всем этом отсутствуют механизм и мониторинг ценового поведения 
лекарственных средств и не моделируются возможные риски. 

Особое беспокойство вызывает проблема отсутствия жизненно необходимых 
медикаментов. Например, применяемый в реанимационных отделениях препарат 
Норэпинефрин длительное время больницы не могли приобрести из-за отсутствия 
регистрации, что создавало риски для тяжелой группы реанимационных пациентов.  

В течение нескольких лет по этой же причине пациенты, среди которых дети, не 
имеют полноценного доступа к ряду противоопухолевых, эндокринологических, 
противоэпилептических препаратов. Это приводит к вынужденным перерывам в лечении 
и развитию рецидивов. 

Основная причина такой ситуации – низкая стоимость вкупе с небольшой 
потребностью в масштабах страны, в связи с чем зарубежным производителям невыгодно 
ввозить эти препараты, а отечественные не берутся наладить локализацию из-за низкой 
ценовой привлекательности. В целом этот вопрос нуждается в особом внимании 
государства. 

Для обеспечения доступности жизненно важных препаратов населению 
необходимо решить вопрос налаживания их производства внутри страны отечественными 
производителями, в том числе через механизмы субсидирования. В этом контексте 
потребуется определить список жизненно важных лекарственных препаратов. Такие 
списки сегодня формируются в 137 странах мира, имеют решающее значение для 
определения приоритетности и более эффективного ценообразования на эти препараты. 

В Казахстане до 2008 года формировался аналогичный список, однако позднее этот 
порядок был отменен, что привело к избыточному раздуванию государственных гарантий 
в области лекарственного обеспечения, увеличению расходов на препараты, не 
являющиеся жизненно важными. 

Ситуацию усугубляет несовершенный и непрозрачный механизм определения 
предельных цен. Так, при формировании цен на лекарственные средства иностранных 
производителей проводится анализ цен 16 референтных стран, определенных 
Министерством здравоохранения, однако информация по ценам предоставляется в 
основном исключительно владельцами торговых лицензий без анализа со стороны 
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Национального центра экспертизы лекарственных средств, альтернативных источников 
информации на предмет обоснованности заявленных данных. 

Как показывает практика, производители первоначально регистрируют препараты 
в странах со значительно более высокими ценами на фармацевтическую продукцию, 
которые позже при регистрации на более дешевых рынках реферируются всеми другими 
странами и берутся в основу ценообразования. Поэтому риск необоснованного роста цен 
очень высок. 

Эффективный механизм формирования предельных цен, помимо внешнего, 
требует применения и внутреннего реферирования, которое сейчас, к сожалению, не 
проводится, а также ценообразования, основанного на фармакоэкономической ценности 
препарата (это тоже международный опыт), в привязке к финансовым возможностям 
конкретной страны и населения, зависящим от ВВП. К сожалению, сегодня эти 
механизмы не применяются. Мы видим, что такой подход чаще приводит к росту как 
розничных, так и оптовых цен, нежели к их снижению. И здесь существует серьезный 
риск перерасхода бюджетных средств на закупаемые в рамках ГОБМП и ОСМС 
медикаменты. 

При таком подходе отчеты об экономии средств по итогам государственных 
закупок единым дистрибьютером неоднозначны и о реальности данной экономии судить 
сложно. Чрезмерная централизация закупа не оставляет возможности медицинским 
организациям при задержке поставок определенных препаратов оперативно реагировать 
на нужды пациентов. Допустим, есть факты, когда по некоторым позициям лекарственных 
препаратов поставки с начала года не осуществлены до сих пор. 

Не предусмотрен альтернативный путь закупа лекарственных средств, которые 
трудно поддаются планированию, к примеру, химиопрепараты, биологические агенты. 

Предусмотренный с января 2022 года переход от тотального регулирования цен к 
регулированию по перечню не начат до сих пор. 

Утверждение нормативных актов по предельным ценам, как правило, происходит с 
опозданием на несколько месяцев. По этой же причине с начала года местные 
исполнительные органы не могут провести конкурсные процедуры по закупу бесплатных 
лекарств на уже выделенные средства местного бюджета. И это не просто неосвоение, 
месяцами ждут больные, для которых эти препараты жизненно важны, они покупают их 
самостоятельно, их прием и перерывы влияют на исход заболеваний и в целом на жизнь 
пациентов. 

Уважаемый Алихан Асханович! На основании вышеизложенного, учитывая 
высокую социальную значимость данного вопроса, просим Вас принять соответствующие 
меры по решению указанных проблемных вопросов. 

Перечень предложений прилагается в полном варианте депутатского запроса. 
С уважением, депутаты Комитета по социально-культурному развитию и науке». 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Келесі сөз депутат Байахметов Бақытжан Кәкенқажыұлына беріледі. 
 
БАЙАХМЕТОВ Б.К. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
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Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Әлихан 
Асханұлы Смайыловқа арналады. 

«Құрметті Әлихан Асханұлы! Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың 2022 жылдың 1 қыркүйектегі «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі 
қоғам» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз азамат – бизнес – мемлекет арасындағы 
қатынасты түбегейлі өзгертеміз. Мемлекет, ең алдымен, бәріне бірдей мүмкіндік беріп, 
әділдік орнатады. Қоғам игілігіне арналған қызмет деңгейі жоғары болуына кепілдік 
береді», – деп атап өткен. 

Қазіргі таңда Абай облысының екі ауылдық округінде, атап өткенде, аумақтық 
тұрғыдан Семей қаласына жататын Айнабұлақ ауылдық округі мен Абай ауданының 
Саржал ауылдық округінде қолайсыз жағдай туындауда. 

Айнабұлақ ауылдық округі құрамына бұрынғы Семей ядролық сынақ 
полигонының аумағында орналасқан Айнабұлақ және Самай елді мекендері жатады. Елді 
мекендер 1960 және 1992 жылдары құрылған, 200-ден астам тұрғыны бар, 33 шаруа 
қожалықтары және 20 мыңнан астам ауыл шаруашылығы малы тіркелген. Өкінішке қарай, 
тұрғындар өз шаруа өнімдерін өндіргенімен, жердің рәсімделмегеніне байланысты тиісті 
мемлекеттік қолдауды (ауыл шаруашылық субсидиялары, шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту бағытындағы кредиттер) алу мүмкіндігі қиынға соғып отыр. 

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 143-бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ядролық қару сынақтары өткізілген жер учаскелерін ядролық 
қару сынағының зардаптарын жою жөніндегі барлық іс-шаралар аяқталғаннан және 
кешенді экологиялық тексеру жүргізгеннен кейін ғана, мемлекеттік экологиялық 
сараптаманың оң қорытындысы болғанда, сол жерлер меншікке немесе жер пайдалануға 
берілуі мүмкін деп көрсетілген. 

2019 жылдың 18 маусымында Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары Жеңіс Қасымбек бекіткен Бұрынғы Семей полигонының аумағын қауіпсіз 
жағдайға келтіруді және оның инфрақұрылымын дамытуды іс жүзінде жүзеге асыру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарында 2019 – 2021 жылдар аралығында Семей сынақ 
полигонының аумағында кешенді экологиялық тексеру жүргізу керектігі және осы 
шараларға 806 миллион теңге сомасында қаражат бөлінгені көрсетілген. Бірақ зерттеудің 
нәтижелері ұсынылмаған және тиісті шаралар қабылданбаған. 

Осы жоспардың іс-шарасында Семей сынақ полигоны және оған іргелес аумақты 
оның жерлерінің бір бөлігін Шығыс Қазақстан (қазіргі Абай облысы), Қарағанды және 
Павлодар облыстарының жергілікті атқарушы билік органдарына шаруашылық 
айналымға беруді ескере отырып, кешенді экологиялық тексеру нәтижелері бойынша 
шекараларын жаңарту көрсетілген. Осы жоспардың іс-шаралары бойынша атқару мерзімі 
2020 – 2029 жылдар аралығы деп көзделген. Бұл іс-шара 979 мың гектар жерге тиесілі 
және күтілетін уақыт кезеңі тағы жеті-тоғыз жылға созылып отыр. Ал көрсетілген елді 
мекендерінің пайдаланып отырған жер көлемі небәрі 32,6 мың гектар немесе 0,03 пайызды 
құрайды. Сондықтан осы елді мекендердің жер телімдері қысқа мерзімде шаруашылық 
айналымға кіргізілсе шаруашылық жүргізуші субъектілерге агроөнеркәсіп кешенінде 
субсидиялар мен жеңілдетілген несиелер түрінде мемлекеттік қолдау алуға мүмкіндік 
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туындар еді және осы елді мекендерде халықтың тұрақтандырылуы да қалыптасатын 
болады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, 2019 жылғы 18 маусымда бекітілген іс-
шаралар жоспарына, атап айтқанда, елді мекендер пайдаланатын жерлердің бір бөлігін 
жергілікті атқарушы органдарға шаруашылық айналымға беруге қатысты 2022 – 2023 
жылдар аралығына нақты мерзімдерін белгілеу бойынша 6-тармағына өзгеріс енгізу 
ұсынылады. 

«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 27-бабына сәйкес сізден осы 
депутаттық сауалды заңда көзделген мерзімде қарау жөнінде жазбаша түрде жауап 
беруіңізді сұраймын. 

Құрметпен, Байахметов». 
 
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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