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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2022 жылғы 3 ақпан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

Сенаттың кезекті отырысын бастаймыз. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. 
Тіркеу режимі қосылсын.  

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

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

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

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

Президентінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасын тағайындауына 
келісім беру туралы. 

Конституцияға сәйкес Президенттің Ұлттық Банкі Төрағасын тағайындауына 
келісім беру Сенаттың ерекше қарауына жатады. 

Сенаттың келісімін алу үшін Президент Палатаға тиісті ұсыныс енгізді. 
Мемлекет басшысының ұсынуын жариялау үшін сөз Президент Әкімшілігі 

Басшысының бірінші орынбасары Сүлейменов Тимур Мұратұлына беріледі. 
 
СҮЛЕЙМЕНОВ Т.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Сенат депутаттары! 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының талаптарына сәйкес Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев келісім алу үшін сіздердің қарауларыңызға 
Ұлттық Банкі Төрағасы лауазымына үміткер ретінде Ғалымжан Олжаұлы Пірматовты 
ұсынып отыр.  

Уважаемые депутаты! Пирматов Галымжан Олжаевич родился в 1972 году. Окончил 
Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента, 
экономики и прогнозирования, Школу менеджмента имени Джорджа Аткинсована 
Университета Вилламет США. 

По специальности математик, магистр делового администрирования. 
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Галымжан Олжаевич трудовую деятельность начал в качестве финансиста в 
1994 году в частных структурах, имеет опыт работы и в зарубежных компаниях. В 
частности, работал финансовым менеджером «AES Corporation» в Арлингтоне штата 
Вирджиния США, финансовым и коммерческим директором компании «AES Ukraine» в 
Киеве.  

В разные годы являлся управляющим директором, а затем директором Департамента 
инвестиционного банкинга Народного Банка Республики Казахстан, назначался первым 
заместителем, членом правления АО «БТА Банк». 

На государственной службе с 2007 по 2009 годы занимал должность вице-министра 
экономики и бюджетного планирования, с 2015 по 2017 годы работал заместителем 
Председателя Национального Банка Республики Казахстан.  

За годы службы отмечен государственной наградой – Орденом «Құрмет». 
С 2018 по 2021 годы являлся председателем правления Национальной атомной 

компании «Казатомпром». Под его руководством компания достигла значительного 
прогресса по всем финансовым и производственным показателям. Именно под 
руководством Галымжана Олжаевича компания «Казатомпром» была выведена на IPO на 
Казахстанской бирже Международного финансового центра «Астана». 

Уважаемые депутаты, полагаем, что многолетний профессиональный опыт, а также 
личные качества Пирматова Галымжана Олжаевича позволят эффективно справиться с 
возложенными на Национальный Банк целями и задачами. 

Қолдауларыңызды сұраймыз. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Сөз Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Тимур Муратович, предваряя процесс голосования, зная мнение 

своих коллег, вношу предложение – после того как Галымжан Олжаевич выздоровеет, пусть 
придет и расскажет о своей программе, о текущем состоянии Национального Банка, что он 
предлагает сделать. Это нужно. Спасибо. 

 
СҮЛЕЙМЕНОВ Т.М. Маулен Сагатханулы, я считаю, что это правильное 

предложение. К сожалению, Галымжан Олжаевич в связи с эпидемией омикрона заболел и 
не может лично присутствовать. Безусловно, мы как Администрация Президента дадим 
поручение, чтобы он в ближайшее время, как выздоровеет и вникнет в дела, пришел в Сенат 
и доложил о целях, задачах и подходах к реализации высокой ответственности, которую 
возлагают Сенат и, естественно, Глава государства.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ.  
Рақмет, Тимур Мұратұлы. Орныңызға отырыңыз. 
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Ұсынылған кандидатура алдын ала Қаржы және бюджет комитетінде талқыланды.  
Комитеттің қорытындысын жариялау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің 

төрағасы Трұмов Серікбай Өтелгенұлына беріледі. 
 
ТРҰМОВ С.Ө. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасы қызметіне Ғалымжан Олжаұлы Пірматовтың кандидатурасын ұсынды. 

Ғалымжан Олжаұлы Пірматов қаржы және экономика саласында үлкен тәжірибеге 
ие білікті маман.  

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Регламентіне сәйкес ұсынылып 
отырған кандидатура комитеттің кеңейтілген отырысында талқыланды.  

Қаржы және бюджет комитеті Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 
Регламентінің 71-тармағын басшылыққа ала отырып Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатына Қазақстан Республикасы Конституциясының 55-бабының 2) тармақшасына 
сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынуы негізінде Ғалымжан Олжаұлы 
Пірматовты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасы қызметіне тағайындауға 
келісім беруді ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Серікбай Өтелгенұлы. 
Құрметті әріптестер, кандидатқа сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Ғалымжан Олжаұлы денсаулығына байланысты келе алмай жатыр, бірақ 

жазылғаннан кейін келіп, өзінің жұмыстағы басымдықтары туралы, Ұлттық Банктің 
саясаты туралы депутаттарға баяндап беретін болады.  

Құрметті әріптестер, енді шешім қабылдайық. Алдымен дауыс беру тәртібін анықтап 
алайық. 

Шешімді ашық дауыс беру арқылы қабылдау ұсынылады. Қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасы қызметіне Пірматов Ғалымжан Олжаұлын 
тағайындауына келісім беру жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды, келісім берілді. 
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Ғалымжан Олжаұлы, өзіңізге жүктелген міндетті абыроймен атқарасыз деп сенеміз. 
Жауапты қызметіңізге сәттілік тілейміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет, сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенатының депутаты Бейбіт Өксікбайұлы Исабаевтың ант беруі туралы. 
Өздеріңізге белгілі, Мемлекет басшысының Жарлығымен қаңтар айында Бейбіт 

Өксікбайұлы Исабаев Сенат депутаты болып тағайындалды. Бейбіт Өксікбайұлын бәріңіз 
білікті және тәжірибелі мемлекет қайраткері ретінде жақсы білесіздер. 

Бейбіт Өксікбайұлы, сенатор болуыңызбен өзіңізді тағы да құттықтаймыз. 
Депутаттық қызметіңізге табыс тілейміз. 

Конституциялық нормаларға сәйкес жаңадан тағайындалған депутат Палата 
отырысында ант беруге тиіс. Сондықтан ант беру рәсіміне көшейік. 

Ант беру үшін мінбеге Исабаев Бейбіт Өксікбайұлы шақырылады. 
 
ИСАБАЕВ Б.Ө. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының 

тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның Конституциясы мен заңдарына қатаң 
бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген жауапты міндеттерін адал атқаруға ант етемін!  

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бейбіт Өксікбайұлы, елдік мүдде жолында нәтижелі еңбек етесіз 

деп сенеміз.  
Рақмет, орныңызға отырыңыз. 
Құрметті сенаторлар! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Заң жобасына Парламент депутаттары бастамашы болды. 
Заң жобасы бойынша бастамашылардың атынан баяндама жасау үшін сөз Мәжіліс 

депутаты Құспан Айгүл Сайфоллақызына беріледі. 
 
ҚҰСПАН А.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бірінші кезекте 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2021 жылғы 18 қарашада еліміздің 
Сыртқы істер министрлігі алқасының кеңейтілген отырысы барысында сөйлеген сөзінде 
«Қазақстан Республикасы өзіне алған екіжақты және көпжақты міндеттемелерді сақтауға 
бейілді болып қала береді. Даулы мәселелер туындаған кезде біз ұлттық мүдделерімізді 
толық есепке алу негізінде орынды шешімдерді іздеуге ұмтыламыз. Біз ешқашан біз үшін 
тәуелсіздік, егемендік, шекаралардың мызғымастығы және аумақтық тұтастық сияқты 
қасиетті құндылықтарға нұқсан келтіретін қандай да бір келісімдерге жол бермейміз. Ең 
алдымен Қазақстанның мүдделерін батыл қорғауға тиіспіз», – деп ерекше атап өткенін 
айтқым келеді. Осы орайда халықаралық шарттар туралы заңнаманы жетілдіру де аса 
маңызды. 

Құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға «Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы ұсынылып отыр. 
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Бұл заң жобасын Парламент депутаттары Мұхтар Құл-Мұхаммед, Айгүл Құспан және 
Зүлфия Сүлейменова әзірледі. Ол халықаралық шарттар туралы заңнаманы жетілдіруге 
бағытталған. 

Біріншіден, ұсынылып отырған түзетулер «Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттары туралы» Заңның ұғымдық аппаратын жетілдіруге, оны 1969 жылғы 
23 мамырдағы Халықаралық шарттар құқығы туралы Вена конвенциясына және 
қалыптасқан халықаралық шарт практикасына сәйкес келтіруге, сондай-ақ кейбір 
олқылықтар мен коллизияларды жоюға бағытталған. Атап айтқанда, дәйектеу 
(парафирование) ұғымының анықтамасын жаңа редакцияда баяндау ұсынылады. «Дәйектеу 
– халықаралық шарт мәтінінің теңтүпнұсқалығын анықтау тәсілдерінің бірі ретінде 
қолданылатын халықаралық шарт жобасының келісілген мәтінінде келіссөздерге қатысушы 
әрбір тараптың өкілетті өкілдерінің аты-жөндерін әр параққа қою». Себебі халықаралық 
шарт мәтінінің теңтүпнұсқалылығын анықтау рәсімін жүзеге асыру арқылы халықаралық 
шарттың мәтіні теңтүпнұсқалы, яғни төлнұсқаға сай және түпкілікті болады. 

Заң жобасында «өкілеттіктер» ұғымының анықтамасын дипломатиялық арналар 
арқылы өкілеттіктер сертификатын жіберу мүмкіндігін орнату мақсатында кеңейту 
ұсынылады. 

Екіншіден, заң жобасына Қазақстан Республикасының Президенті қол қойған 
жағдайда халықаралық шарт жобасының мәтінін мақұлдау туралы нормативтік құқықтық 
актілерді қабылдау қажеттілігіне қатысты құқықтық олқылық жойылып отыр. 

Баяндалғанды ескере отырып осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу.  
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Мой вопрос адресован заместителю Министра иностранных дел Рахметуллину. 
Уважаемый Акан Акасович! На стадии прохождения законопроектов по 

ратификации в Парламенте нередко обнаруживаются технические ошибки, несоответствия 
текстов на разных языках, отклонения от единообразного применения терминов, 
неправильно переведенные слова, а также стилистические и орфографические ошибки, 
причем чаще всего на нашем государственном языке. 

Исправление подобных ошибок производится в соответствии с процедурой, 
установленной Венской конвенцией о праве международных договоров (статьи 48 и 
79 конвенции). Для устранения ошибок направляются соответствующие ноты 
странам – участникам договоров, зачастую по несколько раз. К примеру, Договор с 
Республикой Северная Македония о выдаче лиц, направлялись соответствующие ноты, 
связанные с неаутентичностью текстов. 

Однако частые направления таких нот в неблагополучном свете отражаются на 
имидже Казахстана, приводят к затягиванию процедуры ратификации договора, что, в 
принципе, вызывает недопонимание у стран-участников. В связи с чем у меня два вопроса. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2022 жылғы 3 ақпан 

6 Стенографиялық есеп 

Какие меры предпринимаются вами как профильным министерством в целях 
недопущения таких фактов? 

Не считаете ли вы, что необходимо внести поправки в Закон «О международных 
договорах Республики Казахстан», регламентирующие единый порядок по исправлению 
технических ошибок? Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Ақан Ақасұлы, депутаттың сұрағына жауап беріңіз. 
 
РАХМЕТУЛЛИН А.А. Спасибо за вопросы. 
В соответствии с действующим законодательством о международных договорах 

Республики Казахстан обязанность и функционал определения соответствия 
государственного языка с другими языками, на которых заключаются международные 
договоры, входят в компетенцию органа-разработчика. То есть орган-разработчик должен 
в первую очередь обеспечить, чтобы государственный язык и все другие языки, на которых 
заключаются договоры, соответствовали.  

Министерство иностранных дел, в свою очередь, отслеживает соответствие 
договора нашим международным обязательствам и иным формам взаимодействия. Кроме 
того, Министерство иностранных дел координирует, контролирует исполнение договора 
(заключение на стадии подписания, разработки, ратификации, исполнения, денонсации и 
так далее, то есть все процессы, связанные с действием договора).  

Кроме того, Министерство иностранных дел одним из обязательных требований к 
органу–разработчику ставит необходимость передачи проекта международного договора 
на экспертизу в Институт законодательства и правовой информации Министерства 
юстиции. Более того, имеется рабочая группа из отделов государственного языка в 
аппаратах Сената, Мажилиса и Канцелярии Премьер-Министра, которые также 
отсматривают этот документ и дают свои заключения. То есть определенный барьер и 
фильтрация есть.  

Что касается технических ошибок, нужно их регламентировать или нет. 
Министерство иностранных дел считает, что в настоящее время в соответствии со статьей 
79 Венской конвенции о праве международных договоров, которую Вы упомянули, все 
технические ошибки, в принципе, регламентируются, достаточно эффективно исполняются 
на двусторонней договорной основе. В этой связи мы полагаем, что сейчас нет такой 
критической или насущной необходимости внесения каких-то поправок, 
регламентирующих данный вопрос.  

Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Айгүл Сайфоллақызы. Орныңызға отырыңыз. 
Заң жобасы бойынша қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, 

қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет. 
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Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сөз басында қаңтар 
қақтығыстарын тоқтатуға өз кезеңінде қол қойылған халықаралық шарттардың септігі зор 
болғанын айта кеткен жөн. Осы орайда Қазақстан қол қойған халықаралық шарттар үнемі 
сарапталып, жетілдірілу үстінде болуы қажет. Бүгінгі қарауымыздағы заң жобасы осы 
мақсатта әзірленген.  

Заң жобасы халықаралық шарттар құқығының нормаларына сәйкестендіруді, яғни 
Вена конвенциясына, сондай-ақ орын алған коллизияларды жою мақсатын көздейді. Жоба 
шеңберінде кейбір ұғымдар қайта қаралып, нақтыланды. Халықаралық шарттарға еліміздің 
атынан қол қою өкілеттігіне қатысты нормалар да жетілдірілді.  

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

Баяндалғанды ескере келе, Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитеті Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын тұтастай 
қабылдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
  
ТӨРАҒА. Рақмет, Дана Өмірбайқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірлі әріптестер! Бүгін талқыға түсіп отырған заң 

жобасы қолданыстағы «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңын одан әрі жетілдіруге, сонымен қатар қолдану 
барысындағы анықталған құқықтық олқылықтар мен кемшіліктерді жою мақсатында 
Парламент депутаттары тарапынан әзірленген болатын. 

Заң жобасының басты ережесі Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары 
саласындағы құқықтық қатынастарды жетілдіруге бағытталған. Сондықтан, құрметті 
әріптестер, аталған заң жобасының еліміз үшін зор әсерін ескере отырып барлықтарыңызды 
қолдауға шақырамын.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды.  
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Құрметті әріптестер! Қабылданған заң халықаралық шарттарды жасасу тәртібінің 
жекелеген ережелерін нақтылайды. Сондай-ақ осы бағыттағы тиісті рәсімдерді жетілдіруді 
көздейді.  

Бұл құжат шет мемлекеттермен немесе халықаралық ұйымдармен қарым-қатынасты 
реттейтін құқықтық тетіктерді дамытуға мүмкіндік береді. Алдағы уақытта заң ел игілігіне 
қызмет етеді деп сенеміз. Заңды әзірлеген әріптестерімізге ризашылығымызды білдіреміз.  

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

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Сөз депутат Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Мой депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан. 
«Уважаемый Алихан Асханович! Одной из актуальных проблем областного центра 

Акмолинской области является отсутствие ТЭЦ. И данный вопрос остро стоит уже долгие 
годы, вызывая волнение и справедливые нарекания со стороны жителей. 

Город Кокшетау является единственным областным центром в нашей республике, 
не имеющим собственного источника генерации тепловой и электрической энергии. Не 
секрет, что из-за отсутствия центрального горячего водоснабжения он прославился как 
«город аристонов». 

Теплоснабжение объектов осуществляется морально и физически устаревшими 
котельными. Только за последние три года на поддержание котельных установок в рабочем 
состоянии из областного бюджета выделено более 3 миллиардов тенге. 

Город активно развивается, ведется интенсивное жилищное строительство, 
появляются новые кварталы. К примеру, если пять лет назад строили до 90 тысяч 
квадратных метров жилья, то сейчас темпы увеличены до 250 тысяч квадратных метров, 
что требует качественного и бесперебойного теплоснабжения. Дефицит тепловой энергии 
неминуемо приведет к остановке жилищного строительства и срыву утвержденных планов 
по его вводу. 

Масштабное жилищное строительство увеличивает нагрузку на котельные, и 
ситуация только усугубляется. С каждым годом риск возникновения аварий и внештатных 
ситуаций в отопительный сезон увеличивается. Так, по прогнозу специалистов, к 2025 году 
присоединенная мощность увеличится с 450 до 590 гигакалорий в час. 

К сожалению, необходимо признать, что в Кокшетау назрела серьезная проблема с 
источником теплоснабжения. Той мощности, которую сегодня вырабатывают районные 
котельные, городу катастрофически не хватает. 

Еще один негативный фактор – это стоимость электроэнергии. Электричество 
поступает в город из энергопроизводящих станций других областей по сетям десятков 
посредников, образуя один из самых высоких тарифов на электроэнергию в стране (более 
30 тенге за киловатт-час). 

В 2014 году проект строительства ТЭЦ был включен Правительством в Концепцию 
развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года. Вместе 
с тем из-за ограниченности средств в республиканском бюджете и профицита 
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электрической энергии в стране на тот период Министерством энергетики было 
рекомендовано осуществлять реализацию данного проекта на местном уровне за счет 
частных инвестиций. 

В свою очередь, акиматом Акмолинской области за период с 2014 по 2020 годы были 
предприняты неоднократные попытки реализовать данный проект, вплоть до проведения 
конкурса в рамках государственно-частного партнерства. Однако ввиду дороговизны, 
масштабности проекта инвесторы, проявляющие повышенный интерес к участию в его 
реализации, отказывались на стадии переговоров, мотивируя это отсутствием гарантий и 
мер государственной поддержки. 

В ходе своей рабочей поездки в город Кокшетау в 2019 году Президентом страны 
Касым-Жомартом Кемелевичем реально оценена текущая ситуация в областном центре и 
дано конкретное поручение по реализации проекта на республиканском уровне. 

Кроме этого, в 2021 году, посещая Акмолинский регион, Глава государства еще раз 
акцентировал внимание на важности данного проекта для областного центра и перед 
жителями города дал соответствующие поручения Правительству. 

Премьер-Министром утверждена Дорожная карта, согласно которой ввод в 
эксплуатацию первого комплекса ТЭЦ запланирован, к сожалению, лишь на октябрь 
2026 года. 

Несмотря на то, что строительство ТЭЦ признано как республиканский проект, факт 
его затягивания налицо, один только срок подписания договора о государственно-частном 
партнерстве запланирован на 2023 год.  

Учитывая, что в городе Кокшетау уже имеется дефицит тепло– и электроэнергии, а 
также растет их потребление, необходимо сократить сроки строительства ТЭЦ. 

Уважаемый Алихан Асханович, как Вы понимаете, реализация проекта уже давно 
перешла за границы возможностей областного уровня. Сейчас Министерство энергетики 
как уполномоченный орган в этом вопросе, основная задача которого не затянуть этот 
процесс.  

Учитывая важность реализации данного проекта, который на протяжении многих 
лет волнует жителей областного центра, прошу Вас взять на контроль и ускорить его 
дальнейшую реализацию. 

С уважением, депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бекенов». Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Өткен жылы өңірлерде қалыптасқан ахуал аграрлық 

саланың технологиялық тұрғыдан артта қалуын, техникалық жарақтандырудың төмен 
деңгейін, шаруашылық жүргізудің экстенсивті әдістерінің басымдылығын көрсетті, оның 
қазіргі заманғы сын-тегеуріндерге төтеп бере алмайтындығын байқатты. Мәселен, мал 
шаруашылығын жемшөп базасының мүмкіндігін ескермей дамыту саланың негізгі 
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проблемасы. Бүгінде елімізде мал азығы зоотехникалық нормадан 2 есе аз өндіріледі. 
Ауыспалы егістіктегі жемшөп дақылдарының үлесі шамамен 15 пайызды құрайды, бұл 
ғылыми қажеттіліктен 2 есе төмен. Жайылымдардың 20 пайыздан 60 пайызға дейінгі бөлігі 
тозған, олардың 48 пайызы суланбауына байланысты пайдаланылмайды. 

Саланы мемлекеттік қолдау мәселелерінде де елеулі кемшіліктер бар. 
Субсидиялауда «Қолдау» бағдарламасы шаруашылықтар үшін нағыз бас ауруға айналды.  

Қордаланған проблемалардың бірі қосалқы және ұсақ шаруа қожалықтарының 
құқықтық мәртебесі мен оларды қолдау тәсілдерінің әлсіздігі. 

Қазіргі таңда еліміздегі 1,6 мыңнан астам қосалқы шаруашылықтарда 3,5 миллионға 
жуық табыс деңгейі төмен азамат жұмыс істейді. Олар жылына орта есеппен 2,5 триллион 
теңгенің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіреді. Өкінішке қарай, ол өндірілген өнімдердің 
пайдасын ортада жүрген делдалдар көріп келеді. Ал майда қожалықтарды мемлекеттік 
қолдау мүлдем жоқ деп айтуға болады.  

Осы ретте 2019 жылдың 17 қыркүйегінде Үкімет отырысында мақұлданған 
«Жамбыл облысы тұрғындарының тұрмыстық табысын арттыру» пилоттық жобасы ерекше 
назар аударуға тұрарлық. Жоба үй іргесіндегі жерлерді тиімді игеруге, ауыл 
тұрғындарының пайлық үлес жерлерін ұтымды пайдалануға, сол арқылы жемшөп, 
жайылым мәселесін реттеуге, проблемаларды кооперативтер арқылы шешуге және 
тұрғындардың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған. 

2019 жылы пилоттық жобаның бірінші кезеңін іске асырудың нәтижесінде 
жұмыссыздар саны 48 пайызға, атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 32 пайызға 
азайды, 589 жаңа жұмыс орны ашылды. Өкінішке қарай, жобаны қаржыландыру белгісіз 
себептермен 2020 жылы тоқтап қалды. Елімізде аяқсыз қалып, толық қаржыландырылмаған 
жобалар көп.  

Құрметті Әлихан Асханұлы! Жоғарыда көтерілген мәселелерді айта келіп, төмендегі 
ұсыныстарды енгіземіз:  

1. Ауыл шаруашылығы өндірісін мемлекеттік қолдауды түбегейлі өзгерту керек деп 
есептейміз. Несиелердің үстемелік пайыздарын 2-3 пайызға дейін төмендету, қосалқы 
шаруашылықтарға арналған шағын несиелердің ауқымын кеңейту, субсидияларды нақты 
алынған өнімге байланыстыру сияқты шаралар қарастырылуы тиіс.  

Субсидиялауда «Қолдау» бағдарламасын тиісті құқық қорғау органдары арқылы 
тексеріп, зерделеуден өткізу қажет.  

2. Ауылшаруашылық саласында ғылыми негізделген ауыспалы егістерді енгізу 
шараларымен жемшөп, жарма, бұршақ және майлы дақылдар көлемін кеңейте отырып, 
ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандырудың нақты 
шаралары белгіленуі керек. 

3. Кооперацияны, оның ішінде қосалқы және ұсақ шаруашылықтарға қызмет ететін 
сервистік-тұтыну кооперативтерін дамытуды ынталандыру шараларын жүзеге асыру қажет. 
Оларды тігінен интеграцияланған зәкірлік кооперацияға біріктіру де заман талабы.  

4. Ауыл тұрғындарының тұрмысын көтеру, табысын арттыру мақсатында Жамбыл 
облысында қабылданған пилоттық жобаның негізінде әр өңірге бейімделген жобаларды 
барлық облыстар көлемінде іске асыру маңызды деп есептейміз. 
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Құрметпен, депутаттар Нұралиев, Күрішбаев, Жұмағазиев, Мусин, Дүйсембинов». 
Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Депутаттық сауалымыз 

Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне жолданады.  
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Мемлекет басшысы қаңтардағы Парламент 

Мәжілісінде сөйлеген сөзінде заңдылықты нығайту және азаматтарымыздың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, оның ішінде полиция қызметкерлерінің құқықтық қорғалуын жақсарту 
бойынша бірқатар маңызды міндеттерді атап өткен болатын.  

Полиция қызметкерінің беделін көтерудегі оған деген азаматтардың құрметі мен 
сенімін арттыру өзекті болып қалуда, ал қаңтардағы қайғылы оқиғалар билік өкілдерінің 
осы санатының осалдығын білдірді.  

Бүгінгі таңда ішкі істер органдарының қатарында аттестациялаудан өткен 72 мыңға 
жуық қызметкер қызмет етуде. Белгілі болғандай, қаңтар оқиғасында 3 мыңға жуық 
полиция қызметкері зардап шекті, 6 полиция қызметкері қаза тауып, 100-ден астамы әртүрлі 
деңгейдегі дене жарақатын алған.  

Жауапкершілігі мен қызмет ету қаупі жоғары болғандықтан полиция 
қызметкерлерін жоғары кәсіби дайындығы бар кадрлардан іріктеуді қамтамасыз ету өте 
маңызды және бұл бағытта нақты шаралар қабылдау қажеттігін көрсетті. Оған қоса 
жалақылары мен әлеуметтік кепілдіктері де көңіл көншітерлік емес. Қызмет атқарудағы 
теңсіздік жағдайларында кадрлардың ішкі істер органдарынан басқа күш құрылымдарына 
немесе азаматтық ұйымдарға кетуі байқалады. Қазіргі уақытта кадрлардың тапшылығы 
шамамен 10 пайызды құрайды. Сонымен қатар бүгінгі күні ішкі істер органдарындағы ең 
төменгі жалақы өзге құқық қорғау органдарына қарағанда 2 есе төмен. Сондықтан ішкі 
істер органдарының қызметкерлерін ынталандыру мақсатында қызметкерлерді қаржылық 
және материалдық қамтамасыз етуді теңестіру, сондай-ақ лауазымдық айлық ақыларының 
қажетті ең төменгі шегін нормативтік бекіту мәселесін қарау орынды болып табылады. 

 «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» Заңмен қызметтік 
өткеру кезеңінде мұқтаж қызметкерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету айқындалса да ішкі 
істер органдарының ведомстволық тұрғын үй қоры жоқ және қызметкерлерге тұрғын үйді 
жалдау үшін өтемақы төлеумен ғана шектеледі. Алайда бұл төлемдерді барлық қызметкер 
ала алмайды, өйткені тұрғын үй төлемдері тиесілі қызметкерлердің жекелеген 
санаттарының тізбесін Үкімет айқындаған. Нәтижесінде ішкі істер органдары 
қызметкерлерінің 28 пайызға жуығы баспанаға мұқтаж. Сондай-ақ 2009 жылдан бері құқық 
қорғау органдарының қызметкерлеріне 3739 теңге көлемінде коммуналдық шығындарды 
өтеу қарастырылған. Алайда бүгінгі таңда коммуналдық төлемдер орташа есеппен  
18-20 мың теңгені құрайды, ал өтемақы мөлшері осы жылдар бойына қайта 
қарастырылмаған. 
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Осыған байланысты барлық санаттағы қызметкерлерге лауазымына қарамастан 
тұрғын үйді жалдағаны үшін өтемақы төлеуді қамтамасыз ету және коммуналдық 
шығындарды өтеуді қайта есептеу мәселесін қарау ұсынылады.  

Бұған дейін де депутаттар қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапқан немесе 
жарақат алған жағдайда құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, сондай-ақ олардың 
отбасыларын әлеуметтік қамсыздандыруды құқықтық реттеу қажеттігін айтқан болатын.  

Асыраушысынан айырылған отбасылар мен зардап шеккен, мүгедектік алғандарға 
зейнетақы төлемдерін тағайындауға қажетті еңбек өтілі жоқ қызметкерлер үшін зейнетақы 
кепілдіктерінің жоқтығын да атап өткім келеді. Сондықтан осы мәселелер бойынша да 
қарап, шешуді ұсынамын. 

Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен құқықтарын қорғауда адал қызметті 
талап ету үшін қызметкердің тұрмыс жайлылығы мен мемлекеттің оның отбасына деген 
қамқорлығы маңызды рөл атқаратын болады. 

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, депутаттық сауалды қарап, тиісті, 
оның ішінде заңнамалық реттеуді талап ететін шараларды қабылдауыңызды сұраймын. 

Депутаттық сауалды қарап, нәтижелері бойынша заңнамада белгіленген мерзімде 
жазбаша жауап беруіңізді өтінемін.  

Депутаттық сауалдың толық мәтіні ресми жолданатын болады. 
Құрметпен, депутат Бекназаров». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Рақмет. 
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан. 
«Уважаемый Алихан Асханович! Глава государства в своем выступлении на 

заседании Мажилиса Парламента 11 января текущего года поставил ряд конкретных задач 
по развитию отечественного малого и среднего предпринимательства. Было указано о 
необходимости кардинального пересмотра системы государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, выработки прозрачных, понятных и эффективных механизмов. 

Полностью поддерживая инициативы Главы государства, хотели бы обратить 
внимание Правительства на следующие актуальные вопросы.  

Первое. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса предоставляется в 
рамках нескольких государственных программ, которые содержат различные условия 
предоставления мер государственной поддержки, реализуются разными 
администраторами. В их числе Государственная программа «Дорожная карта бизнеса», 
программы «Экономика простых вещей», «Еңбек», Дорожная карта занятости, Программа 
льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Начата 
реализация Национального проекта по развитию предпринимательства. 

Представители малого и среднего бизнеса получают информацию о мерах 
государственной поддержки и условиях их оказания у различных операторов программ.  

Таким образом, многоструктурный механизм государственной поддержки бизнеса 
вызывает нарекания со стороны предпринимателей.  
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В целях повышения эффективности государственных мер поддержки субъектов 
предпринимательства предлагаем Правительству рассмотреть возможность оптимизации 
путем сокращения и объединения количества операторов. Мы считаем, что должен быть 
единый оператор, куда могут обратиться субъекты малого и среднего бизнеса и получить 
всю необходимую консультацию и информацию о мерах государственной поддержки 
независимо от того, в какой отрасли экономики осуществляется деятельность. На наш 
взгляд, это возможно сделать на базе фонда «Даму», так как фонд работает во всех регионах 
Казахстана, имеет значительный опыт работы с предпринимателями, местными 
исполнительными органами власти. 

К примеру, в сфере жилищных отношений было принято решение о создании 
единого оператора жилищного строительства «Отбасы Банк» путем объединения 
действующих операторов жилищных программ, что позволило объединить все функции 
жилищных программ, исключить дублирующие функции.  

Учет, мониторинг, информация о мерах государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса должны осуществляться единым оператором посредством создания 
единого информационного портала. Это позволит сформировать единый список субъектов 
бизнеса, получающих государственную поддержку, обеспечить прозрачность 
предоставления мер государственной поддержки, исключит возможность получения одним 
субъектом бизнеса нескольких мер поддержки. 

Второе. Из-за разрозненности мер государственной поддержки необходимо 
провести качественный анализ для исключения их дублирования и выявления наиболее 
эффективных мер поддержки бизнеса.  

В настоящее время меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
администрируются различными министерствами (Министерство национальной экономики, 
Министерство сельского хозяйства, Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития, Министерство труда и социальной защиты населения и другие). Ни один 
государственный орган не смог предоставить полную информацию по всем мерам 
государственной поддержки, оказываемым во всех отраслях, так как каждый 
государственный орган владеет информацией только в своей сфере. 

Как показывает опыт, разные меры государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса несколькими операторами предусматривают различные правила оказания услуг. 
Это создает большую отчетность, соответственно, много бюрократических препон. В этой 
связи нужны единые правила предоставления мер государственной поддержки, 
содержащие простые, понятные механизмы.  

Третье. Предлагаем пересмотреть систему оценки эффективности программ и мер 
государственной поддержки с определением четких критериев оценки, включая встречные 
обязательства субъектов предпринимательства. 

В методике оценки эффективности проектов надо учитывать сумму окупаемости 
одного тенге, направленного из государственного бюджета в качестве мер государственной 
поддержки, в виде возврата средств в бюджет. 

В отчетах о реализации программ зачастую государственные органы предоставляют 
данные только об объемах финансирования. Считаем необходимым вести мониторинг 
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охвата субъектов малого и среднего бизнеса мерами государственной поддержки и 
конечного результата использования этих мер.  

В марте текущего года в комитете запланировано проведение мероприятия по 
вопросам эффективности мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, где 
будут рассмотрены все проблемные вопросы и выработаны предложения по внесению 
изменений и дополнений в действующее законодательство.  

С учетом вышеизложенного просим Вас, уважаемый Алихан Асханович, обратить 
внимание на указанные проблемы и принять меры по их оперативному решению.  

О результатах рассмотрения депутатского запроса просим дать письменный ответ в 
установленный законом срок. 

С уважением, депутаты комитета». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі. 
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Депутаттық сауал Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министріне жолданады. 
«Уважаемый Алихан Асханович! Поводом для данного депутатского запроса 

послужила следующая ситуация. С 17 по 31 января текущего года на портале публичного 
обсуждения «Открытые НПА» была представлена Концепция защиты и развития 
конкуренции до 2026 года, которой предлагается передать лабораторную диагностику 
ВИЧ-инфекции в конкурентную среду.  

Цель концепции – создание благоприятной конкурентной среды, устранение 
системных барьеров, сдерживающих конкуренцию. Предполагается, что предусмотренные 
концепцией меры не повлекут отрицательных социально-экономических или 
демографических последствий. 

Вместе с тем эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в мире, по оценкам 
экспертов, продолжает оставаться сложной. Организация Объединенных Наций 
констатирует, что в регионе Восточной Европы и Центральной Азии ВИЧ распространяется 
стремительно. За все время ВИЧ-инфекцией в мире заболело более 80 миллионов человек, 
из них умерло 35 миллионов.  

На сегодня в Казахстане людей, живущих с ВИЧ, – 28773. В 2021 году 
зарегистрировано 3478 новых случаев ВИЧ-инфекции с ростом на 4,2 процента к 
аналогичному периоду и на 13,5 процента за последние пять лет. Изменились и пути 
передачи инфекции, если в 90-х годах в стране доминировал инъекционный способ 
передачи в среде лиц, употребляющих наркотики, то сегодня в 70 процентах случаев ВИЧ 
передается половым путем. 

В стране реализуется комплекс мероприятий по предотвращению распространения 
ВИЧ-инфекции. Заболевание включено в перечень социально значимых заболеваний с 
оказанием услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 
Вопросами организации медицинской помощи занимается специализированная служба по 
профилактике и борьбе со СПИДом.  
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За последние 10 лет охват антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ, 
увеличился в шесть раз, смертность от СПИДа снизилась в два раза. В итоге, как следствие 
централизованного контроля со стороны государства, распространенность ВИЧ-инфекции 
в Казахстане удерживается на концентрированной стадии 0,2 процента при мировом 
показателе 1,1 процента.  

Ежегодно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 
стране проводится в среднем 3,5 миллиона исследований на ВИЧ. Результаты анализов 
регистрируются в информационной базе электронного слежения, предназначенной для 
сбора, хранения, передачи, мониторинга и анализа данных по всем зарегистрированным 
случаям ВИЧ-инфекции в режиме реального времени. Имеющийся сертификат 
безопасности обеспечивает ее надежность и конфиденциальность, что немаловажно для 
данной категории больных. 

Новая инициатива Агентства по защите и развитию конкуренции должна учитывать 
все риски и исходить из реальных возможностей и условий отрасли. Сегодня в системе 
здравоохранения все еще нет единой информационной платформы, объединяющей 
результаты обследований пациентов, передачу данных, статистические данные 
медицинских организаций, в том числе частных лабораторий. Децентрализация 
исследований на ВИЧ существенно затруднит осуществление мониторинга и принятие 
оперативных мер реагирования. 

При этом предлагается передача только первичного исследования комплексной 
диагностики ВИЧ. В случае положительного результата анализа меры по проведению 
эпидемиологического расследования по установлению путей и факторов передачи, поиска 
и обследования контактных останутся вне комплексной диагностики. Такое положение дел 
приведет к разрыву компонентов алгоритма, удлинению сроков исследования, как 
следствие, к позднему началу лечения больного и неконтролируемому росту 
распространения ВИЧ-инфекции.  

Ранее в Республике Казахстан был опыт передачи в конкурентную среду 
исследований на инфекции, передаваемые половым путем, и гепатиты. В результате 
сегодня мы потеряли контроль за распространением данных заболеваний. Сегодня 
отсутствует достоверная статистика по ним, соответственно, нет программы реагирования 
на данные инфекции. 

Неудачный опыт других стран по передаче первого этапа исследований на ВИЧ в 
конкурентную среду привел к ускоренным темпам распространения данного заболевания в 
этих странах. В итоге через несколько лет эти страны были вынуждены вернуть 
диагностику ВИЧ-инфекции в учреждения государственной системы здравоохранения. 

В целом мы поддерживаем общие тенденции развития государственной политики в 
сфере защиты и развития конкуренции как приоритетные направления экономического 
развития страны. Вместе с тем в вопросах здоровья населения считаем необходимым 
проведение самого тщательного анализа вносимых изменений с позиции возможных 
негативных вызовов и последствий, как потеря контроля над эпидемиологической 
ситуацией. При этом вышесказанные предложения не предполагают улучшения качества, 
сокращения сроков диагностики или удешевления данной услуги для пациента, напротив, 
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ожидаемо произойдет нарушение технологического процесса тестирования и удорожание 
первого этапа.  

В связи с чем считаем передачу диагностики ВИЧ-инфекции в конкурентную среду 
без соответствующей системной подготовки преждевременной. 

Уважаемый Алихан Асханович, предлагается отсрочить данное нововведение, еще 
раз изучить данный вопрос с учетом вышеизложенной ситуации». Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Біздің депутаттық сауалымыз 

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Әлихан Смайыловқа жолданады.  
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 

ағымдағы жылдың 11 қаңтарында сөйлеген сөзінде үш жыл ішінде азық-түлік қауіпсіздігі 
мәселелерін түбегейлі шешу жөнінде стратегиялық міндет қойды. Президент нарықта азық-
түлік тауарлары көп болмаса ешқандай шаралар инфляцияны ұстап тұруға 
көмектеспейтінін атап өтті. 

Халықты азық-түлікпен қамтамасыз етумен байланысты проблемалар әрқашан 
ұлттық саясаттың басым бағыты саналып, ал азық-түлік қауіпсіздігі мемлекеттілік пен 
тәуелсіздіктің маңызды шарты ретінде қарастырылды. Өйткені қоғамдағы әлеуметтік, саяси 
тұрақтылық азық-түлік қауіпсіздігін тиімді шешумен байланысты. 

Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша жалпы тұтыну көлеміндегі 
сүт өнімдерінің импорты 23 пайызды құрайды. Ет өнімдері бойынша құс етінің 38 пайызы 
және шұжық өнімдерінің 44 пайызы импортталады. Еліміздің азық-түлік нарығы 
импорттық өнімдерге тәуелді, бұл мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігіне және 
экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіруде. 

Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігі деңгейін жеткіліксіз деп айтуға болады. 
Өйткені азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ететін агроөнеркәсіп кешені соңғы 20 жылда 
дағдарыстан бас көтерер емес. Бұл саладағы шешілмеген өзекті мәселелер тұтастай 
еліміздің дамуын тежеп келеді. Сондықтан агроөнеркәсіп кешенін тұрақты түрде дамыту 
маңызды.  

Біздің мемлекеттік органдар азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы мәселелерді 
институционалдық тұрғыдан зерттемей және түбегейлі шешімін таппай, тек уақытша 
шаралармен ғана шектеледі. Сонымен қатар азық-түлік қауіпсіздігін басқару жүйесін 
жетілдіруде көбінесе шет елдердің тәжірибесін көшіріп, асығыс шешімдер қабылдауда. 
Мәселен, Сауда және интеграция министрлігі еліміздің аумақтық, географиялық және 
экономикалық ерекшеліктерін ескермей, Франция мен Испанияның тәжірибесін қолданып 
24 көтерме сауда тарату орталықтарын салуы туралы айтуға болады. 

Өткен жылы Сенатта көтерме сауда тарату орталықтары желісін құру бойынша 
үлкен кездесу өтті. Осы кездесудің қорытындысы бойынша комитеттің кеңейтілген 
отырысы өтіп, Үкіметтің атына нақты ұсыныстар жолдадық. Бірақ жіберілген ұсынымдар 
уәкілетті мемлекеттік орган тарапынан ескерілмей, қараусыз қалды. 
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Бұл жоба ішкі нарықтағы азық-түлік бағасына әсер ететіндіктен елімізде жұмыс 
істеп тұрған көтерме сауда тарату орталықтарының тәжірибесін ескеріп, елге тиімді 
модельді әзірлеу қажет. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ағымдағы жылдың 5 қаңтарында кеңес өткізіп, 
еліміздегі әлеуметтік-экономикалық ахуалды тұрақтандыру үшін мұнай өнімдерінің 
(бензин, дизель және сұйытылған газ) және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларының бағасын 180 күнге мемлекеттік реттеуді енгізді.  

Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өнімдерін шығаруға тыйым салынды. Ауыл 
шаруашылығы министрі мен Қаржы министрінің 2022 жылғы 10 қаңтардағы бірлескен 
бұйрығымен картоп пен сәбізді үш ай мерзімге экспорттауға тыйым салынды, сондай-ақ ірі 
қара малды және ұсақ малды 6 ай мерзімге экспорттауға тыйым салынды. 

Атап өтетін жайт, осы уақытқа дейін шетелге ірі қара мал тірідей шикізат ретінде 
экспортталып, өңдеуден өтіп, елге ет өнімдері ретінде 2 есе қымбат бағамен импортталып 
келді. Өйткені елімізде шикізатты қабылдайтын ірі ет комбинаттары мен өнімдерді 
өндіретін ет өңдеу зауыттары жоқтың қасы.  

Үкімет тарапынан қабылданған шаралар ішкі нарықта азық-түлік тауарларының 
ұсынысын қажетті деңгейде сақтай отырып, азық-түлік тауарлары мен отандық ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің елден тыс жерлерге кетуін уақытша тоқтатады. Алайда 
әлеуметтік маңызы бар өнімдердің бағасын мемлекеттік реттеу 180 күннен аспайтын 
мерзімге енгізілді. Осы мерзім өткеннен кейін жұмыс істейтін нақты механизм мен кешенді 
жоспар болмаса жағдай өзгермейді. 

Жоғарыда аталған факторлардың барлығы ұлттық деңгейде азық-түлікпен 
қамтамасыз етудің қазіргі механизмдерін реформалауды және жаңа механизмдерін 
әзірлеуді талап етеді. 

Үкіметке елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін келесідей ұсыныстар 
жолдаймыз: 

1) мемлекеттік астық ресурстарын және басқа да ауыл шаруашылығы өнімдерін 
қалыптастыру, сақтау және пайдалану мәселелерін заңнамалық бекіту; 

2) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына шекті бағаны белгілеу және сауда 
үстемелерін 15 пайыздан 10 пайызға дейін төмендету; 

3) азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өлшемдері мен негізгі бағыттарын 
айқындау және заңнамалық бекіту; 

4) республикада өндірілмейтін немесе шағын көлемде өндірілетін азық-түлік 
тауарларын сыртқы нарықтардан сатып алу тетігін енгізу. 

Осыған орай Сенат депутаттары жолдаған ұсыныстарды іске асыру мүмкіндігін 
қарастырып, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қабылданған шаралар 
туралы ақпарат беруді сұраймыз. 

Құрметпен, Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 
комитетінің мүшелері». 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
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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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