
Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық 
аумақтарды дамыту комитетінің «Қазақстан Республикасының 
«Жайылымдар туралы» Заңының іске асырылуы» тақырыбына 

арналған кеңейтілген отырысының қорытындысы бойынша 
ҰСЫНЫМДАРЫ

Қазақстан Республикасы
Парламентінің Сенаты                                                           2021 жылғы 19 ақпан                                                 

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйектегі 
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында қойылған ауыл шаруашылығын және жеке қосалқы 
шаруашылықтарды дамыту жөніндегі міндеттерді негізге ала отырып, Ауыл 
шаруашылығы министрлігі мен облыс әкімдіктерінің ақпаратын, депутаттар 
мен Қазақстан фермерлері қауымдастығы өкілдерінің баяндамаларын тыңдап, 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Аграрлық мәселелер, 
табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті 
ҰСЫНЫМ ЖАСАЙДЫ:

1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі:

1.1. Жер кодексіне:
- пайдаланылмайтын жайылымдарды мәжбүрлеп алып қою мерзімдерін 

екі жылдан бір жылға дейін қысқарту;
- жайылым пайдаланушылар бірлестіктерінің жұмыс істеп тұрған жер 

пайдаланушылардың жер учаскелерін (жайылымдарды) пайдалануы 
шарттары бөлігінде;

Қазақстан Республикасының «Жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Заңына жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарына, оның ішінде жайылым пайдаланушылар бірлестіктеріне жеке 
ауланы күтіп-ұстауға арналған жайылымдарды қайта бөлу жөніндегі 
өкілеттіктерді беру бөлігінде; 

Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» Заңына:
- нормативтік құқықтық актінің құрамынан Жайылым айналымдарының 

схемасын алып тастау, сондай-ақ Жайылымдарды ұзақ мерзімді кезеңге (5 
жылға) басқару жөніндегі жоспарларды бекіту;

- қоғамдық жайылымдарды пайдалану шарттарын айқындау, яғни 
жайылым пайдаланушылардың бірлестігін құру және оған жеке ауладағы ауыл 
шаруашылығы жануарлары иелерінің кіру міндеттілігі;

- жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларының иелері үшін 
жайылым билетін енгізу;
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- жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және жайылым 
пайдаланушылар бірлестігінің жайылымдарды бөлу жөніндегі өкілеттіктерін 
нақтылау;

- ортақ пайдаланымдағы жайылымдарды мал басының санына 
байланысты пайдаланудың ақылы болуы;

- Жайылымдарды басқару жөніндегі жоспарларды және Жайылым 
айналымдарының схемаларын әзірлеуді, сондай-ақ өңірлердің ерекшеліктерін 
ескере отырып, Жайылымдарды басқару жөніндегі пилоттық жоспарды 
әзірлеуді қаржыландыру;

- Шалғайдағы мал шаруашылығын ұйымдастыру жөніндегі 
бағдарламаны және Жайылымдық инфрақұрылым объектілерін дамыту және 
реконструкциялау жоспарларын әзірлеу бөлігінде өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу бойынша мәселелерді пысықтасын.

1.2. Мыналар:
- Жайылымдарды басқару жөніндегі жоспарды және Жайылым 

айналымдарының схемасын жасау әдістемесін әзірлеу;
- «Жайылымдар туралы» Заңның 7-бабына сәйкес есептіліктің бірыңғай 

нысандарын әзірлеу;
- елді мекендер шегінде жеке қосалқы шаруашылықтарда жануарларды 

ұстау нормативтерін әзірлеу;
- электронды түрде карталарды дайындай отырып, геоботаникалық 

зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру және олар үшін қосымша қаржы 
қаражатын бөлу;

- жергілікті атқарушы органдардың жайылымдарды, әсіресе шалғайдағы 
мал шаруашылығын суландыру жөніндегі жұмыстарын үйлестіру;

- жайылымдарды қалпына келтіру, сақтап қалу, ұтымды пайдалану және 
түбегейлі жақсарту үшін ғылыми-зерттеу, іздестіру, жобалау жұмыстарын 
ұйымдастыру;

- ауыл шаруашылығы алқаптарын алып қою үшін 2023 жылға дейінгі 
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты тексерулер жүргізуге мараторий 
енгізудің айрықша шарттары тізбесіне жер мәселелерін қосу бойынша 
шаралар қабылдасын.

2. Жергілікті атқарушы органдар:
2.1. Мыналар:
- Жайылымдарды басқару жөніндегі жоспарларды және Жайылым 

айналымдарының схемаларын әзірлеу және бекіту;
- «Жайылымдар туралы» Заңның 7-бабына сәйкес уәкілетті органға 

жартыжылдық және жылдық есептерді уақтылы ұсыну;
- жайылымдық инфрақұрылым объектілерін дамыту және 

реконструкциялау бойынша жоспарларды әзірлеу және бекіту бойынша 
шаралар қабылдасын. Мемлекеттік бағдарламалар мен басқа да жобалар 
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бойынша қаржыландыруды бөлу кезінде шалғайдағы мал шаруашылығы 
учаскелерін суландыруға басым тәртіппен қаражат жолдау;

- шалғайдағы жайылымдар мен ауылдық елді мекендердің 
айналасындағы 10 км радиус шегінде жайылымдық алқаптарға түгендеу 
жүргізу және әрбір ауылдық елді мекен үшін жеке ауланы күтіп-ұстауға 
қажетті жайылымдарға мұқтаждықты айқындау;

- шалғайдағы мал шаруашылығы мақсаттары үшін мал айдау жолдарын 
ұйымдастыру;

- жеке қосалқы шаруашылықтарды дамыту үшін пайдаланылмайтын 
жайылымдарды алып қою және халықты жайылымдық және шабындық 
алқаптармен қамтамасыз ету, сондай-ақ ортақ пайдалану үшін жайылым 
учаскелерін бөлу;

- ауыл шаруашылығы өндірісін, шаруа және фермер қожалықтарын 
жүргізу үшін бұрын берілген, жалға алу мерзімі өтіп жатқан және жер 
заңнамасын бұзушылықтар орын алған жер учаскелерін кейіннен оларды 
жайылым пайдаланушылардың бірлестіктеріне бөлу үшін босалқы жерлерге 
қосу;

- шалғайдағы мал шаруашылығы учаскелерінде жайылымдық 
инфрақұрылымдар құру және жайылымдарды жақсарту жөніндегі 
іс-шараларды жүргізу бойынша жеке шаруашылық иелерін ынталандыру 
бойынша шаралар қабылдасын.

2.2. Жергілікті қоғамдастықтың осы аумақтық бірліктің мал иелері мен 
басқа да жайылым пайдаланушылардың мүдделерін білдіретін жайылым 
пайдаланушылар бірлестігін құруына, сондай-ақ жеке қосалқы 
шаруашылықтардың кооперациясын дамытуына жәрдем көрсетілсін.

2.3 Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
жайылымдық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі іс-шаралардың (құрылыс-
монтаждау жұмыстары, уақытылы игеру) іске асырылуына бақылау 
күшейтілсін.

___________


