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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 21 мамыр 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

қатысушылар! Сенаттың кезекті отырысын бастайық. Депутаттардың тіркеуден өтулерін 
сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат. Қажетті 
кворум бар. Сенаттың отырысын ашық деп жариялаймын.  

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

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

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 

«жақтағандар» – 45. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Жоғарғы Сот судьяларын 

қызметтен босату туралы.  
Президенттің ұсынуын жариялау үшін сөз Жоғарғы Сот Кеңесінің Төрағасы Талғат 

Советбекұлы Донақовқа беріледі.  
 
ДОНАҚОВ Т.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Мемлекет 

басшысы басқа лауазымға тағайындалуына байланысты Бауыржан Тұрсынұлы 
Жұмағұловты және Асқар Спартакұлы Смайыловты Жоғарғы Сот судьясы қызметтерінен 
босату туралы ұсынымды сіздердің қарауларыңызға енгізді.  

Президенттің Жарлығымен жуырда Смайылов Алматы қалалық сотының төрағасы 
қызметіне, ал Жұмағұлов Атырау облыстық сотының төрағасы қызметіне тағайындалды.  

Құрметті депутаттар, осыған орай сіздерден басқа лауазымға тағайындалуына 
байланысты Бауыржан Жұмағұловты және Асқар Смайыловты Жоғарғы Сот судьясы 
қызметінен босату туралы Мемлекет басшысының ұсынымын қолдауды сұраймыз. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Әріптестер, Талғат Советбекұлына сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Рақмет, Талғат Советбекұлы, орныңызға отыруға болады. 
Құрметті депутаттар! Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 

органдары комитеті қызметтен босатуға ұсынылған Жоғарғы Сот судьяларының 
кандидатураларын алдын ала талқылап, өз қорытындыларын әзірледі. 

Слово для информирования о соответствующих заключениях предоставляется 
председателю Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам Волкову Владимиру Васильевичу. 

 
ВОЛКОВ В.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Рассмотрев 

представление Президента Республики Казахстан «Об освобождении от должностей судей 
Верховного Суда Республики Казахстан», Комитет по конституционному 
законодательству, судебной системе и правоохранительным органам в соответствии с 
подпунктом 1 статьи 55 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 8 пункта 1, 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан 
«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» рекомендует Сенату 
Парламента Республики Казахстан освободить Жумагулова Бауыржана Турсуновича и 
Смайлова Аскара Спартаковича от должностей судей Верховного Суда в связи с 
назначением на другую должность. 

Прошу поддержать. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Владимир Васильевич. 
Әріптестер, Владимир Васильевичке сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Әріптестер, талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Онда жеке-жеке шешім қабылдайық. Алдымен дауыс беру тәртібін 

анықтап алайық. Бұл мәселе бойынша ашық дауыс беру ұсынылады. Қолдайсыздар ма? 
 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешімдерді ашық дауыс беру арқылы қабылдаймыз. 
Бауыржан Тұрсынұлы Жұмағұловты Жоғарғы Сот судьясы қызметінен босату 

туралы Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 
«жақтағандар» – 45. Қаулы қабылданды.  

Асқар Спартакұлы Смайыловты Жоғарғы Сот судьясы қызметінен босату туралы 
Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 
«жақтағандар» – 45. Қаулы қабылданды.  

Жоғарғы Сот судьясы қызметінен босатылған азаматтарға атқарған қызметтері 
үшін алғысымызды білдіріп, жаңа жұмыстарына табыс тілейміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет.  
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 
аумағына әкелінген тауарларды қадағалап отыру тетігі туралы келісімді ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Ерұлан 
Кенжебекұлы Жамаубаевқа беріледі. 

Ерұлан Кенжебекұлы, жаңа лауазымыңыз құтты болсын. Жауапты қызметіңізге 
табыс тілейміз. 

 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің қарауларыңызға 

«Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген тауарларды қадағалап 
отыру тетігі туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы енгізіліп отыр.  

Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2019 жылғы 29 мамырында  
Нұр-Сұлтан қаласында өткен отырысында Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің басшылары келісімге қол қойды.  

Келісімнің негізгі мақсаттары: 
тауарлар айналымына тиімді бақылауды қамтамасыз ету; 
заңсыз айналымды анықтау; 
салық төлеуден жалтару жағдайларын болдырмау; 
отандық тауар өндірушілерді қорғау; 
бюджетке түсетін салық және кеден төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз ету болып 

табылады.  
Келісімнің ережелері Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына 

әкелінген тауарларды қадағалау тетігін құру мерзімдері мен тәртібін регламенттейді.  
Қадағалау импорттық тауарлар бойынша жүзеге асырылатын болады.  
Қадағалауға жататын тауарлардың тізбесін Еуразиялық экономикалық 

комиссияның кеңесі бекітеді.  
Әр мемлекет өзінің ұлттық қадағалау жүйесін құру үшін іс-әрекеттер жасайды. 

Сондай-ақ салық төлеушілердің өздерінің ілеспе құжаттарын осы жүйеде ресімдеуін 
бақылауды қамтамасыз етуі тиіс.  

Құжаттар осы жүйеде ресімделмесе, тауарларды Еуразиялық экономикалық одақ 
шеңберінде тасымалдауға тыйым салынатын болады.  

Келісімде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің арасында 
қадағалау жөніндегі ақпарат алмасу бойынша талаптар айқындалған. Мұндай алмасу 
Еуразиялық экономикалық одақтың интеграцияланған ақпараттық платформасы арқылы 
тұрақты түрде жүзеге асырылатын болады.  
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Тауарлар айналымын қадағалау тетігін енгізу кезең-кезеңмен жүзеге асырылады.  
Келісімді барлық мүше мемлекеттер бекіткеннен кейін әрбір мемлекет 

120 күнтізбелік күн ішінде қадағалау тетігін үйлестіруге және іске асыруға жауапты және 
жауапты мемлекеттік орган анықталатын болады.  

Келісім күшіне енген күннен бастап 12 айдың ішінде пилоттық жоба іске 
қосылатын болады. Пилоттық жобаның нәтижелері бойынша қадағалау жүйесінің тұрақты 
жұмыс істеуіне көшу туралы шешім қабылданатын болады. Яғни көріп тұрсыздар, әрбір 
тетігі кезең-кезеңмен іске асырылады. Біздің бизнеске де, экономикаға да нұқсан 
келмейді.  

Пилоттық жобаның нәтижелері бойынша қадағалау жүйесінің тұрақты жұмыс 
істеуі үшін осындай толық көшу туралы шешім ең соңында қабылданатын болады.  

Келісімді іске асыру республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді талап 
етпейді.  

Құрметті Сенат депутаттары, сіздерден осы келісімді ратификациялау бойынша оң 
шешім қабылдауларыңызды сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Жақсы, рақмет.  
Әріптестер, Ерұлан Кенжебекұлына сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Құртаев 

Әлімжан Сейітжанұлына беріледі.  
 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Ерұлан Кенжебекұлы! Қаралып отырған келісімнің 12-бабына сәйкес 

мүше мемлекеттердің мемлекеттік билік органдарының көрсетілген мәліметтерді құқыққа 
сыйымсыз таратуынан қорғау жөнінде қажетті шаралар қабылдайды және мұндай 
мәліметтерге қол жеткізуге рұқсаты бар адамдардың аясында шектеуді, сондай-ақ 
олардың өз заңнамасына сәйкес қорғалуын қамтамасыз етеді делінген.  

Ұлттық қадағалап отыру жүйесіне енгізілген мәліметтер коммерциялық, салықтық, 
банктік және басқа құпия ақпаратты қамтуы мүмкін. Сондықтан осы келісімді іске асыру 
кезінде Еуразиялық экономикалық одақтың барлық елдерінде лауазымды тұлғалардың 
қадағалап отыру жүйесіне қол жеткізуін қатаң шектеу қажет.  

Осыған байланысты сұрақ: Ұлттық қадағалау жүйесіндегі мәліметтерді қорғауды 
қамтамасыз ету үшін қандай шаралар қабылданатын болады?  

 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Әлімжан Сейітжанұлы, рақмет, сұрағыңыз өте орынды. Бұл 

жерде негізгі толғандыратын үш-төрт мәселе бар. Дұрыс айтып отырсыз, ең бірінші 
ақпарат жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі және ақпарат жүйесіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету. Одан кейін бизнестің жұмысына шектеу қойылмау керек, біздің республикалық 
бюджетке түсімдер түсу керек және де ұлттық мүддеміз қорғалу керек (кеше Президент 
айтып өткендей).  

Ақпарат жүйесіне тоқталатын болсақ, бұл жерде біздің Қаржы министрлігінде, 
Мемлекеттік кірістер комитетінде ақпараттық жүйені қорғау толық іске асырылып жатыр.  
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Біріншіден, сол ақпараттық жүйеге кіретін адамдардың нақты тізімі бар, ол 
бұйрықпен бекітілген, кез келген адам ол жерге кіре алмайды. Ол жүйеге кірген 
адамдардың жауапкершілігі заңмен белгіленген, егерде қандай да бір заңды бұзатын 
болса, әрине, ол тәртіпке шақырылады. Яғни бұл Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексте көрсетілген.  

Өздеріңіз білесіздер, жалпы мемлекеттік жүйеге қатысты киберщит деген жүйе бар, 
яғни киберқалқан. Бұл Ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан бақылауда отыр. Яғни 
қандай да бір рұқсатсыз санкциялар болатын болса, бір инциденттер болатын болса ол 
жерге белгі келіп отырады, яғни тиісті шараларды біз қабылдап отырамыз.  

Сондықтан да бұл жерде күмән болмау керек, яғни ақпараттық жүйе қауіпсіздікпен 
толығымен қамтамасыз етіледі. 

 
ТӨРАҒА. Түсінікті.  
Басқа сұрақтар жоқ. Ерұлан Кенжебекұлы, сізге рақмет, орныңызға отыруға 

болады. 
Құрметті әріптестер, қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет 

комитетінің мүшесі Бақтыбай Ақбердіұлы Шелпековке беріледі. 
 
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Аталған 

келісім Еуразиялық экономикалық одақтың қызметінің 2025 жылға дейінгі сандық күн 
тәртібін іске асыру мақсатында арнайы дайындалған құжат. 

Құжаттың мазмұны бойынша тауарларды қадағалап отыру жүйесін енгізу арқылы 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің тауар айналымы заңдылығын 
қамтамасыз ету және контрафактілік тауарлар айналымын жою көзделген.  

Бұқаралық ақпараттарға сүйенсек, өткен жылдың өзінде қазақ-қырғыз 
шекарасында ілеспе құжаттары тіркелмеген Қырғызстанның жүзден аса жүк көлігі кері 
қайтарылған.  

 Осындай шешімдерді көрші елдердің жүргізушілері ерікті түрде өздері 
қабылдайды және осындай жағдайлар үнемі қайталануда. 

 Осы күні кедендік тексеріс кезінде жүргізушілердің тиеген жүгі рұқсат 
құжаттамасыз және сәйкессіз, көп жағдайларда қолдарында мүлдем құжаттары да жоқ 
жүк тасымалдаушылар анықталуда. 

Тауарларды тиеп алғанмен ілеспе құжатта басқа тауар түрлері белгіленіп келетін 
жағдайлар да баршылық. 

 Белгіленген тәртіп бойынша құжатта көрсетілген тауар ғана тасымалдануға тиіс, 
ал шекарадан құжатта көрсетілмеген тауар алып өтуге әрекеттену заң бұзушылық болып 
табылады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің  
280-бабына сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

Заң жобасында одаққа мүше мемлекеттердің арасында ұлттық қадағалау 
жүйелерінен мәліметтер алмасуды қамтамасыз ету, одақ аумағына үшінші елдерден 
импортталған тауарлар бойынша кедендік және салықтық төлемдерді төлеуден 
жалтарудың әртүрлі схемаларын пайдалануды болдырмайтын жағдайлар жасау 
анықталған. 
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Келісім тауарлар айналымын құжаттамалық сәйкестендіру үшін ұлттық қадағалау 
жүйесін құруды көздейді.  

Осы қадағалау жүйеде тауар қандай елден шыққанын, бажы төленгені туралы және 
тағы басқадай ақпараттарды басынан бастап айқындап отыру қарастырылған.  

Алдағы уақытта тауарлар айналымын бақылау тек ілеспе құжаттар бойынша 
жүзеге асырылуы тиіс. Келісімде айқындалған мәліметтер ұлттық жүйеде болмаған кезде 
қадағалап отыруға жататын тауарларды шекарадан өткізуге жол берілмейді. 

Келісім қадағалап отыруды жүзеге асыруды тоқтату мерзімін де айқындайды.  
Тауар айналымы туралы мәліметтер өтініш енгізілген күннен бастап бес жыл өткен 

соң тоқтатылады. 
Еуразиялық одаққа мүше мемлекеттердің барлығы қадағалаудың ұлттық жүйесін 

құрғаннан кейін өзара тауар айналымы толық жүзеге асырылатын болады. 
Заң жобасының қабылдануы Еуразиялық экономикалық одақтың кеден аумағына 

әкелінетін тауарлардың заңсыз айналымын анықтауды, сондай-ақ салықтық және кедендік 
төлемдерді төлеуден жалтарудың әртүрлі схемаларын қолдану мүмкіндігін болдырмауға 
жағдай жасауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Жоба жұмыс тобының отырысында, комитет отырысы мен комитеттің кеңейтілген 
отырысында қаралып талқыланды. Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасы 
бойынша ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ. 

Құрметті әріптестер, Қаржы және бюджет комитеті «Еуразиялық экономикалық 
одақтың кедендік аумағына әкелінген тауарларды қадағалап отыру тетігі туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдауды 
сұрайды. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бақтыбай Ақбердіұлы.  
Құрметті әріптестер, енді мәселені талқылауға көшейік. Сөз депутат Дүйсембаев 

Ғұмар Ислямұлына беріледі.  
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет. 
Құрметті Төраға, әріптестер мен шақырылғандар! Қазақстан Республикасы 

Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өткен жылы Жоғары Еуразиялық экономикалық 
кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысында Еуразиялық экономикалық одақтың қысқа 
мерзім ішінде халықаралық аренада маңызды әрі танымал ұйымға айналғанын атап өтіп, 
еуразиялық интеграцияның жақсы нәтиже беріп отырғандығын айтты.  

Мемлекет басшысы алдағы уақытта интеграциялық бірлестіктің алдында тұрған 
маңызды міндеттердің ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың инфрақұрылымдық 
мегажобаларын және цифрлық күн тәртібін жүзеге асыру керектігіне назар аударды. 
Сонымен қатар алда ортақ нарықты дамытып, оны үшінші елдер тарапынан болатын 
демпингтен, контрафактілік тауарлардан және лас бәсекеден қорғау, тиімді кедендік 
әкімшілендіруді қамтамасыз ету жұмыстары іске асырылуы қажет деді. Ол келешекте ірі 
әрі экономикалық қуатты Еуразия құруға мүмкіндік беретініне сенім білдірді. 
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Бүгінгі күні Еуразиялық экономикалық одақтың бірлескен жұмысына әлемнің 
көптеген елдері қызығушылық танытып, 40-тан астам ел сауда-экономикалық 
ынтымақтастықты дамытуға ниет білдіруде. Қазақстан өз тарапынан экономикалық 
интеграция идеясын әрдайым қолдап келеді. Елімізде қадағалау жүйесі 2014 жылдан 
бастап қолданыстағы «Электрондық шот-фактуралар» АЖ базасында Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 9 желтоқсандағы заңымен ратификацияланған Еуразиялық 
экономикалық одақтың кедендік аумағына тауарларды әкелу мен олардың айналысының 
кейбір мәселелері туралы хаттамаға сәйкес іске асырылып отыр. Бұл жүйе келісімді іске 
асыру шеңберінде ұлттық қадағалап отыру жүйесі болады.  

Осы орайда бір тоқталып кететін жәйт, жаңа заң жобасында осы ұлттық жүйе 
бақылауға жататын тауарлар мен осындай тауарлардың айналымына байланысты 
операциялар туралы ақпараттардың үздіксіз жиналуын, есепке алынуын және сақталуын 
қамтамасыз етуі қажет делінген және мәліметтер жүйеде бес жылға дейін сақталуы керек. 
Бұл ұлттық жүйеге айтарлықтай жүктеме артады, әсіресе салық төлеушілердің жаппай 
есеп тапсыру кезеңдерінде жүйеге қаншалықты кедергі келтіруі алаңдатады.  

Әрине, Еуразиялық экономикалық одақтың аумағында тауарларды қадағалап 
отыру механизмін құру және оны тиімді түрде іске асыру мақсатында дайындалған 
келісім бәсекеге қабілеттілікті және өнім нарығын кеңейтуге, тауар айналымы туралы 
шынайы деректерді ұсынуға арналған бизнес шығындарын азайтуға, кедендік және 
салықтық төлемдерді жинауды жетілдіруде тауарлардың заңсыз айналымына қарсы 
тұруға өз үлесін қосатынын ескере отырып, мен заң жобасын қолдаймын және де 
әріптестерімді қолдауға шақырамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Жақсы, рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ, талқылау аяқталды. Енді заң жобасы 

бойынша шешім қабылдайық.  
«Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелінген тауарларды 

қадағалап отыру тетігі туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 
«жақтағандар» – 45. Заң қабылданды. Шақырылған азаматтарға рақмет.  

Құрметті әріптестер, күн тәртібінде қаралатын келесі екі заң жобасы сайлау 
заңнамасын және партиялық жүйені жетілдіруге арналған.  

 Нақты айтқанда, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы мен Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Саяси партиялар туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы. Оларды бірге 
қарау ұсынылады. Қарсылық жоқ па, әріптестер? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 21 мамыр 

8 Стенографиялық есеп 

 
ТӨРАҒА. Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 

міндетін атқарушы Пан Наталья Виссарионовнаға беріледі. 
 
ПАН Н.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Сенат депутаттары! Ұсынылып 

отырған заң жобалары Президенттің Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші 
отырысында берген тапсырмаларын іске асыру мақсатында әзірленді.  

Заң жобаларымен партиялық сайлау тізімдерінде әйелдер мен жастар үшін кемінде 
отыз пайыз мөлшеріндегі квотаны енгізу және саяси партияларды құру үшін 
қолданыстағы сандық тіркеу талабын екі есе төмендету ұсынылады. 

Біріншіден, осы мақсатта «Сайлау туралы» Конституциялық заңда саяси партиялар 
тіркеуге ұсынған партиялық тізімдерде әйелдер мен жастарға арналған міндетті 
квоталардың болуы туралы талап қойылады. 

Жалпы, бүгінгі таңда әлемдегі мемлекеттердің басым бөлігі әйелдер мен 
жастардың сайлау процесіне тең қолжетімділігіне кепілдік беру үшін қажетті шаралар 
қабылдауда. 

Сонымен қатар Мемлекет басшысы атап өткендей, біз жастардың Парламентке 
және жергілікті өкілетті органдарға келуіне ықпал етуге тиіспіз. Сондықтан да біздің 
қоғам үшін әйелдер мен жастар жақсы әлеуметтік және саяси әлеуетке ие. 

Осыған орай халықаралық тәжірибе аясында ұсынылып отырған жаңа нормалар 
әйелдер мен жастарды елдің қоғамдық-саяси процестеріне белсенді тартуға мүмкіндік 
беретін болады.  

Екіншіден, енді саяси партияны тіркеу үшін оның құрамында 40 мың емес, 20 мың 
мүшесі болса жеткілікті болады.  

Осы бағыттағы түзетулер «Саяси партиялар туралы» Заңда көзделіп отыр. Бұл 
ұсыныс саяси партияларды құру тәртібін жеңілдетеді, сондай-ақ мемлекеттік шешімдерді 
әзірлеу және қабылдау процестеріне оң әсерін тигізеді. 

Құрметті депутаттар, ұсынылып отырған заң жобалары әртүрлі алаңдарда мақсатты 
топтармен қаралды. Атап айтқанда, заң жобалары Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
мүшелерімен, саяси партиялардың өкілдерімен және жастармен кеңінен талқыланып, 
қолдау тапты. Әлеуметтік желілерде біраз пікірталас орын алды. Сенат пен Мәжілістің 
жұмыс топтарында және комитеттердің отырыстарында да жақсы талқылаулар болды. 

Жалпы, осы заңнамалық бастамалар әйелдер мен жастарды қоғамның саяси өміріне 
белсене қатысуға, сондай-ақ көппартиялық жүйені одан әрі қалыптастыруға оң ықпалын 
тигізетін болады. 

Қолдауларыңызды сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Наталья Виссарионовна, мемлекеттік тілде жақсы баяндама 

жасадыңыз.  
Құрметті әріптестер, сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Сөз 

депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
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НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Қайырлы күн, қымбатты әріптестер! Расында да, Наталья Виссарионовна, қазақ 

тіліне деген құрметіңізді көріп, көңіліміз толып отыр, рақмет сізге. 
Менде мынандай сұрақ. Аталған заң жобасына сәйкес саяси партиялар сайлау 

тізімдерінде әйелдер мен жастардың 30 пайызын қамтамасыз ету керек. Ал іс жүзінде бұл 
тепе-теңдік сақталмауы да мүмкін ғой. Бұл дегеніміз қажетті мөлшердегі кандидаттар 
ұсынылмауы мүмкін деген сөз. Міне, осындай жағдайда бұл мәселе қалай шешімін 
табады?  

 
ПАН Н.В. Сұрағыңызға рақмет.  
Жалпы, біздің ойымызша, мұндай жағдайдың болуы төмен. Партиялардың осы 

талапты іске асыруға мүмкіндіктері бар. Алайда мұндай жағдай болса, Орталық сайлау 
комиссиясы партия ұсынған тізімді тіркеуден бас тартады. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Түсінікті.  
Сөз депутат Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі.  
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті әріптестер, менде бір сұрақ бар еді, сұрағымды орысша берейін.  
Я хотел бы сказать, что данный законопроект я полностью поддерживаю. Отмечу, 

что он носит революционный, инновационный характер. Вместе с тем у меня есть один 
вопрос. 

В действующей редакции статьи 10 Закона «О политических партиях» для 
государственной регистрации политической партии установлен численный критерий, по 
которому в составе партии должны быть структурные подразделения в областях, городах 
республиканского значения с численностью не менее 600 членов партии. Здесь я хотел бы 
отметить следующее. 

На мой взгляд, это условие не принимает во внимание численность населения в 
разных городах и областях. В этой связи вопрос: есть ли в планах министерства 
пересмотреть этот количественный критерий в будущем? Спасибо. 

 
ПАН Н.В. Спасибо за вопрос. 
Следует отметить, что та численность, которая предусмотрена в законопроекте, 

является минимальной. Регистрационная практика, которой занимается Министерство 
юстиции, показывает, что политические партии достаточно легко набирают такую 
численность в регионах. И тот баланс, о котором Вы говорите, в регионах с большой 
численностью представлено большее количество членов партии, с меньшей численностью 
– меньшее количество членов партии.  

Кроме того, при обсуждении и разработке мы изучали опыт международных 
организаций, тесно сотрудничали с Венецианской комиссией (это Комиссия Совета 
Европы за демократию через право). И была рекомендация о соблюдении баланса в этом 
вопросе. С одной стороны, государственное регулирование деятельности политической 
партии, с другой стороны, соблюдение ее законных прав и интересов.  
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Установление именно минимального барьера, минимального требования для 
численности является той точкой соприкосновения, когда сбалансированы интересы 
государства и партий.  

Кроме того, дальше этого количества партия вправе самостоятельно устанавливать 
и привлекать членов в зависимости от электоральных целей, задач, перед ней стоящих. 
Поэтому в ближайшее время не планируем возвращаться к этому вопросу. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Понятно. 
Сөз депутат Еңсегенов Сәрсенбай Құрманұлына беріледі. 
 
ЕҢСЕГЕНОВ С.Қ. Рақмет, құрметті Төраға. 
Қаралып отырған екі заң еліміздің қоғамдық-саяси өмірі үшін өте маңызды қадам 

деп білеміз. Аталған заң жобалары комитеттің отырысында қаралған кезде бірауыздан 
қолдау білдірілді. Бүгін де Сенаттың отырысында заң жобаларына мен қолдау білдіремін. 
Дегенмен анықтау мақсатында бір сұрақ қойғым келіп тұр.  

Құрметті Наталья Виссарионқызы, заң жобасында әйелдерді және жастарды 
30 пайыздық партиялық тізімге енгізу көзделген. Ал заңның негізгі мақсаты осы 
санаттағы адамдардың Парламентке, өкілді органдарға депутат болып қатысуына 
мүмкіндік жасау. Дегенмен заң жобасында осы мандаттарды бөлу кезінде бұл 
квоталардың сақталуы жөнінде мәселе қарастырылмай қалған. Болашақта бұл заң 
жобасының негізгі мақсаты әйелдер мен жастардың нақты Парламентте болуына кедергі 
келтірмей ме, сіздің ойыңыз қандай деген сұрағым бар. Рақмет.  

 
ПАН Н.В. Сұрағыңызға рақмет. Рұқсат болса, сұраққа орыс тілінде жауап беремін.  
Дело в том, что 30-процентная квота предусматривается для регистрации 

партийного списка, то есть это не гарантия того, что такая квота должна быть соблюдена 
при распределении мандатов.  

Для чего это сделано? Это эволюционный путь, чтобы мы мотивировали партии к 
тому, чтобы работать именно с этой категорией женщин и молодежи, поскольку, как 
отметил Глава государства, и мы видим международный опыт, нужно привлекать, 
работать сегодня. Когда мы получаем списки на регистрацию в Министерстве юстиции, 
мы видим, что очень слабая представленность молодежи и женщин. Поэтому пока мы 
идем таким путем. А потом политическая партия уже самостоятельно будет решать, какое 
количество мандатов отдать такой категории, будет конкурентный, так сказать, выбор. 
Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Понятно.  
Басқа сұрақтар жоқ. Спасибо, Наталья Виссарионовна. 
Слово для содоклада по двум законопроектам предоставляется председателю 

Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам Волкову Владимиру Васильевичу. 
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ВОЛКОВ В.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер және 
шақырылғандар! В мире еще не создана универсальная избирательная система. Поэтому 
не случайно, что Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» постоянно 
совершенствуется и корректируется в соответствии с реалиями современного мира.  

Вместе с этим процессом формируются и правовые условия для становления 
конкурентной политической системы. Примерами этому служат рассматриваемые сегодня 
проекты Конституционного закона «О внесении дополнений в Конституционный закон 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Закона «О внесении 
изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях». 

Оба законопроекта разработаны в целях реализации поручений Президента 
Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, данных на втором заседании 
Национального совета общественного доверия. 

В Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» вносится следующая поправка: «В партийном списке кандидатов в депутаты 
Мажилиса и маслихата количество женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего 
возраста, должно составлять не менее 30 процентов от общего числа включенных в него 
лиц».  

Предлагаемая норма обяжет политические партии более активно работать с 
разными социальными группами и учитывать их интересы в своей деятельности.  

Активное вовлечение женщин и молодого поколения в решение политических 
вопросов в стране позволит качественно обновлять избирательные списки новыми 
кандидатами. 

Как показывает статистика, в Казахстане проживает более 9 миллионов женщин.  
 На сегодня Парламент Республики Казахстан представлен тридцатью тремя 

женщинами, в Мажилисе их 27, или 26 процентов от общего количества депутатов 
Палаты.  

В маслихатах республики на 1 января 2020 года 3335 мест, и только 740 из них 
представлены женщинами, а это всего чуть больше 22 процентов.  

 В Казахстане также проживает около 3 миллионов молодежи в возрасте от 20 до 
29 лет, 53 из 3335 являются депутатами маслихатов.  

В Законе Республики Казахстан «О политических партиях» в целях создания 
условий для формирования политических партий, повышения гражданской активности в 
обществе требование для государственной регистрации политической партии иметь в ее 
составе не менее 40 тысяч членов партии снижается до 20 тысяч.  

Глава, регулирующая деятельность политической партии, дополняется новой 
статьей «Особенности выдвижения от политической партии кандидатов в депутаты 
Мажилиса Парламента, маслихата».  

 Так, политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в 
депутаты Мажилиса Парламента, маслихата включает в них женщин и лиц, не достигших 
двадцатидевятилетнего возраста, в количестве не менее 30 процентов от общего числа 
кандидатов. Эта норма направлена на реализацию проекта Конституционного закона 
«О выборах в Республике Казахстан». 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 21 мамыр 

12 Стенографиялық есеп 

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по данным 
законопроектам не имеют. Законопроекты прошли все стадии обсуждения.  

С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам вносит на рассмотрение заседания Сената и 
рекомендует принять Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении 
дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» и Закон Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «О политических партиях». Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо, Владимир Васильевич. 
Енді мәселелерді талқылауға көшейік. Сөз депутат Сүлеймен Ләззат 

Жаңылысқызына беріледі. 
 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Рақмет.  
Құрметті Палата Төрағасы, құрметті депутаттар! Президент Қасым-Жомарт 

Кемелұлы Тоқаев 2019 жылғы 20 желтоқсанда Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші 
отырысында қоғам үшін өте маңызды бірнеше мәселені көтерді. Осы маңызды 
мәселелердің бірі азаматтардың сайлауға және сайлануға конституциялық құқықтарын 
қамтамасыз етумен тікелей байланысты.  

Жалпы әйелдерге сайлау квоталарын енгізу мәселесі соңғы 10-15 жылдың ішінде 
қоғамдық талқылауларда белсенді пікір-таластардың нысаны болып келген мәселелердің 
бірі.  

Енгізіліп отырған заң жобалары Парламент Мәжілісіне және мәслихаттарға, 
таратып айтсақ, 17 облыстық, республикалық маңызы бар қала, 37 қалалық, 162 аудандық, 
барлығы 216 мәслихатқа депутаттар сайлау кезіндегі партиялар ұсынатын тізімдерге 
байланысты болмақ.  

Заң шығарушының партиялық квоталар енгізуі адам құқығын қорғаудың 
халықаралық принциптерін сақтау мақсатында өзіне жауапкершілік алып, азаматтық 
қоғамның маңызды мәселесі ретінде аталмыш топтардың мүдделерін, оларды 
әлеуметтендіру процесін ілгерілетуге ұмтылысын көрсетеді. Осы мәселе Қазақстан 
Республикасының 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясаты 
тұжырымдамасының да талаптарына сай. 

Заң күшіне енгеннен кейін сайлау комиссияларына тіркеуге ұсынылатын әрбір 
партиялық тізімде жастар мен әйелдердің саны жалпы үміткерлер санының кемінде 
30 пайызын құрауы тиіс. Бұндай квоталар халықаралық құжаттарда «временные 
специальные меры» деп аталады және қоғамның қажеттілігіне қарай енгізіледі.  

Қандай оң өзгерістер күтеміз? Олар партиялардың рөлін нығайтуға ықпал етеді, 
жастардың, әйелдердің саяси процестердегі әлеуетін дамытады, қоғамның саяси күн 
тәртібінің қалыптасуына ықпалы болады, әлеуметтік мәселелердің оңтайлы шешілуі, 
партиялардың саяси стратегиясын күшейтеді, яғни партиялардың бәсекеге қабілеттілігінің 
артуына ықпал етеді және ең бастысы сайлаушылардың таңдау мүмкіндігі кеңейеді және 
қоғамдық мүдделердің әр алуандығы еске алынады.  
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Заң жобасын қоғамдық талқылау барысында аталмыш әлеуметтік топтардың 
партиялық тізімдердің соңында қалуы, сайланған партиялардың мандаттарын бөлгенде 
тиісті мөлшерде әйелдер мен жастардың ала алмауы (сайланған кезде), аралас квота 
болғандықтан әйелдердің үлесі қандай болады, жастардың үлесі қандай болады деген 
көптеген сұрақтар орын алды. Оған жауап берілді.  

Менің ойымша, біріншіден, ұсынылатын үміткерлердің саны 30 пайыздан артық 
болуына да ешқандай кедергі жоқ.  

Бұл мәселе саяси партиялардың құзырында, өйткені қоғамға саяси 
тұғырнамасымен шыққан, азаматтардың қолдауын қажет ететін, мақсаттарға қол 
жеткізуге бағытталған саяси партиялық стратегия шеңберінде шешіледі және әлемдік 
тәжірибеде осы топтарды сайланған депутаттардың ішінде ұлғайту тиімді екенін тәжірибе 
көрсетіп отыр. 

Келесі мәселе. «Саяси партиялар туралы» Заңға енгізілген өзгеріске де Президент 
Тоқаев Ұлттық сенім кеңесінің екінші отырысында бастамашылық жасады.  

Аталмыш өзгерісті енгізудің мақсаты елімізде сапалы, тиімді және бәсекеге 
қабілетті партиялық жүйені одан әрі нығайту болып табылады. 

Бұл бап елімізде жаңа партиялардың пайда болуы және олардың Парламент 
мәслихаттарындағы өкілдігін ұлғайту туралы мәселені шешеді деп ойлаймыз.  

Бұл норма көппартиялық жүйе арқылы азаматтардың саяси процестерге анағұрлым 
белсенді қатысуы, саяси және электоралдық мәдениетті одан әрі дамытуға оң ықпалын 
тигізеді.  

Құрметті әріптестер, сіздерге тағы бір жеткізгім келетіні, біраз жылдар бойы 
Президент жанындағы Әйелдер істері жөніндегі комиссияның құрамында еліміздің 
түкпір-түкпіріндегі белсенді қыз-келіншектермен кездесулер барысында олардың негізгі 
бөлігінің құндылықтары – ел бірлігі мен өркендеуі, отбасылық дәстүрлерді сақтау, 
қоғамдық өмірге атсалысу, ер-азаматтармен қатар қоғам дамуы үшін жауапкершілікті 
бөлісуге дайындығын байқауға тура келді. Яғни ел болашағы үшін қоғам мәселесімен 
сауатты айналысуға қабілетті қыз-келіншектер легі сайланбалы органдарда да, кәсіпкерлік 
салада да, үкіметтік емес секторда да пісіп жетілді.  

Жалпы, осы уақытқа дейін өз тәжірибемде сайлауға ұсынған саяси тізімдерде 
әйелдердің санын 30-40 пайыз ұсынған партиялар да болған (осы бүгінгі сайлауға дейін). 
Сондықтан тәжірибе бар.  

Екіншіден, қазіргі уақытта 3335 мәслихат депутатының мандаты бар, оның ішінде 
53-і ғана жастар. Облыстық мәслихатта отызға дейінгі жастардан бірде-бір өкіл жоқ, 
қалалық мәслихаттарда 7 адам, аудандық мәслихаттарда 44 жас депутат сайланған. Ал 
Конституция бойынша азаматтардың 20 жастан бастап мәслихатқа депутат болуына 
құқығы бар. Бұл жалпы 1,5 пайызды ғана құрап отыр.  

Ал тәуелсіздікпен жарыса туған балаларымыз да орда бұзар отызға келіп қалды. 
Өресі кең, әлемдік білімнен сусындаған жастар қоғам дамуы жайлы ой-пікірлерін қазір 
қоғамда ашық айтуда. Сол себепті заң жобасындағы ұсынылып отырған өзгерістер 
маңызды, уақыты жеткен, қоғамда піскен мәселе деп есептеймін.  

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет.  
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ТӨРАҒА. Рақмет.  
Келесі сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер, 

шақырылған лауазым иелері! Еліміздің тәуелсіздік алған жылдардан бері сайлау және 
саяси партиялар жүйесі өзінің даму жолында бірнеше белестерден өтті. Біздің жас 
мемлекетімізге лайықты жолды іздеуіміз аз болған жоқ. Оның ішінде сәтті болғандары да, 
кемшілікке ұрынған тұстарымыз да болды. Бірақ мұның барлығы қателік тұстардан сабақ 
алып, өсу жолдарымыз болғанын, сайлау заңнамасына қатысты өзгерістер енгізу еліміздің 
тарихи-экономикалық жағдайын, қоғамдық-саяси белсенділігін ескере отырып  
рет-ретімен жүзеге асырылып жатқанын айтуымыз керек. Соның бір айғағы Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы бойынша әзірленген саяси 
реформалар топтамасына кіретін, бүгін талқыға түсіп жатқан «Саяси партиялар туралы» 
және конституциялық мазмұны бар «Сайлау туралы» заңдар. 

Бұл заңдар жаңа Әділет министрінің өкілі баяндағандай, арнайы порталда 
жарияланып, әртүрлі қоғамдық алаңдарда талқыланды. Қоғам тарапынан заңдарға 
қатысты түрлі сыни пікірлермен қатар ұсыныстар да айтылды. Бұл заңды да. Өйткені 
әлемде мінсіз жетілдірілген сайлау жүйесі әлі де болса жоқ. Ғасырлардан тұратын 
демократиялық дәстүрі бар АҚШ, Европа мемлекеттерінің өздерінде жаңа сайлау 
науқанын ұйымдастыру мен өткізу барысында кемшіліктер табылып жатады. Ұзақ 
жылдар бойы тоталитарлық жүйеде болып, тек бір ғана монополистік партияның 
догмалық қағидатының шырмауында болған біз сияқты мемлекетте бір мезетте 
көппартиялық жүйеге көшу мүмкін емес еді.  

Тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында қоғамның саяси жүйесін реформалауға 
байланысты көптеген заң қабылданды. Мысалы, 1996 жылғы «Саяси партиялар туралы» 
дербес заң бойынша саяси партия құру үшін еліміздің кез келген жерінде тұратын 
10 адамның бастамасы және партияны тіркеу үшін 3000 мүшесі болса жеткілікті болды. 
Нәтижесінде 2002 жылы Қазақстанда 19 саяси партия тіркелді. Көпшілігінің аты бар да 
заты жоқ еді. Партиялардың санының осындай көптігіне қарамастан, ол кездері 
көппартиялық саяси жүйені қалыптастыра алдық деп айта алмаймыз. 

2007 жылы 21 мамырда қабылданған «Сайлау туралы» Конституциялық заңға 
енгізілген өзгерістерге байланысты еліміздің Парламенті саяси партиялардың тізімі 
бойынша пропорционалдық негізде жасақталды. Бұл Қазақстан парламентаризмі мен 
көппартиялық институттың дамуына үлкен әсер етті.  

Бүгінгі талқыға түсіп отырған заңдар да қоғамдық-саяси жүйені 
демократияландыруға өз ықпалын тигізіп, халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарының билік 
органдарына өкілдік етуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Сондықтан 
да заң жобасын қолдаймын.  

Сонымен қатар қоғамның дамуына байланысты оның саяси жүйесі де үнемі 
өзгерістерді қажет етіп отырады. Соған байланысты министрлік пен Үкіметке келешекте 
ескеретін төмендегідей ұсыныстар айтқанды жөн көрдім.  
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Бірінші. Қазір қоғам өзгеріп, бұрынғыдан гөрі ашық бола түсті. Кешегі 90-шы 
жылдардың басында қоғамдық байланыстар құруға қатыспаған жастардың жаңа толқыны 
қазір саяси процестерге белсене араласуда. Біздің қабылдайтын заңымыз да осындай 
ортаға бейімделіп жасалуы керек. Атап айтқанда, кеңестік дәуірді көрген біз үшін таңсық 
емес, билік партиясы феномені қайта келді. Жаңа билеуші партияның бұрынғы билеуші 
партияға тән болған үйреншікті сүрлеулерге түсіп кетпеуін, билікке келу жолындағы 
күрес аясы мен билік басындағы қызмет аясындағы әрекет стилінің айырмашылықтарын, 
Үкіметпен, Парламентпен, жергілікті басқару органдарымен және қоғамдағы демократия 
мен алуан түрлі пікірлердің бірден-бір кепілі болуға тиісті екендігін құқықтық негізде 
жүйелейтін заң жасауды қолға алу қажет деп санаймын. Өйткені саяси монополия билік 
үшін сан жағынан ұтысты болғанымен, сапа, моральдық жағынан ұтылыс. Саяси 
бәсекелестік жоқ жерде тоқырау, дағдарыс орын алады. Саяси бәсекелестік елдің дамуы, 
болашағы туралы балама бағдарламалар тудырады. Жасырын, астыртын тәсілдердің үлесі 
азаяды, белсенді, білікті жаңа тұлғалы азаматтарды анықтайды. 

Екінші. 2018 жылы 29 маусымда қабылданған «Сайлау туралы» Заңға байланысты 
бұдан былай елімізде барлық аудандық, қалалық және облыстық мәслихаттардың 
депутаттары да тек партиялық тізімдермен пропорционалдық негізде сайланатын болады. 
Бұл үдеріс сырттай қарағанда жақсы болып көрінгенмен, біздің осы кезге дейін байқап 
жүрген кемшілік тұстары да бар. Мәселен, жеңіске жеткен партиялардың тізімі бойынша 
халық арасында танымалдығы төмен, саяси белсенділігі, біліктілігі мен тәжірибесі әлсіз 
адамдар тізімге еніп кету мүмкіндіктері жоғары екендігі жасырын емес. Әсіресе, түрлі 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауда әкімдерге тәуелді болып қалу 
ықтималдығы болу қаупі бар екендігі байқалады.  

Сонымен бірге Парламенттің негізгі жұмысы заң шығарушылық болғанымен де, ол 
өткір ой-пікірлерімен елге ой салатын, халықтың мұң-мұқтажын Үкіметке жеткізіп қана 
қоймай, оны шешудің жолын ұсынатын, өз өңірінде, қоғамда үлкен ықпалы бар, өз 
салаларының тәжірибелі, білікті мемлекетшіл тұлғалардан құралса нұр үстіне нұр болған 
болар еді. Бұған байланысты Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев та өз жолдауында 
«Қоғамды толғандырып отырған негізгі мәселелер көшеде емес, Парламентте 
талқыланып, шешімін табуы тиіс» деген де болатын.  

Үшінші. Қандай деңгейдегі сайлаулар болсын, ол қоғамда дау-дамай, қайшылық 
туғызу үшін емес, керісінше сол қайшылықтардың алдын алып, халықтың ынтымағы мен 
бірлігін нығайтуға, ұлтты ұйыстыруға, сол арқылы халықтың әлеуетін, тұрмысын 
жақсарту үшін өткізілуі керек. Сайлау процесі адал және ашық өткізілсе, халықтың 
азаматтық болмысын нығайтуға және қоғамның мемлекеттік билік жүйесіне сенімін 
күшейтуге әсер етеді. Сондықтан да елдегі сайлау процесін адал және ашық өткізу ең 
маңызды мәселенің бірі екені сөзсіз.  

Осы арқылы біздің мемлекеттілігіміз бен тәуелсіздігіміздің мызғымауына айрықша 
мүдделілік танытатын, еліміздегі саяси орнықтылыққа айрықша ұйытқы бола алатын 
әлеуметтік күшті топтастыра аламыз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Талқылау аяқталды. 
Енді заң жобалары бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық. 
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Бірінші, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 
«жақтағандар» – 45. Заң қабылданды.  

Екінші, «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс пен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 
«жақтағандар» – 45. Заң қабылданды.  

Құрметті сенаторлар! Президенттің ұсынысымен бүгін қабылданып отырған заңдар 
елдің саяси өмірінде ерекше мәнге ие. Саяси партияларды құру мен тіркеу талабы едәуір 
жеңілдетіліп отыр, партияларды тіркеудің талаптық шегі төмендетілді. 

Қабылданған заңдар көппартиялық жүйені одан әрі нығайтуға септігін тигізетіні 
сөзсіз. Сондай-ақ партиялардың сайлау тізімінде әйелдер мен жастар үшін 30 пайыздық 
міндетті квота белгіленді. Бұл әйел адамдардың және жастарға еліміздің қоғамдық-саяси 
өміріне белсене қатысу үшін қосымша мүмкіндік береді. Мұндай өзгертулерді 
демократиялық даму жолындағы нақты қадам деп қарастыруымыз керек. Олар саяси 
жүйемізді әрі қарай дамытуға үлес қосады деп сенеміз.  

Заң жобалары бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар.  
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың арсеналдары, 
базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған 
аудандар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасы бірінші оқылымда қаралады.  

Бұл заң жобасына Парламенттің бір топ депутаттары бастамашы болды.  
Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан Сенат депутаты Нұржан 

Нұрланбекұлы Нұрсипатовқа беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Сіздердің назарларыңызға ұсынылған заң жобасы қарулы күштердің, басқа да әскерлер 
мен әскери құралымдардың оқ-дәрі сақтау арсеналдары, базалары мен қоймаларының 
жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі заңнаманы одан әрі жетілдіру 
мақсатында әзірленді. 

Біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемде орын алатын табиғи құбылыстар мен 
техногендік апаттардан азаматтарды қорғау мәселесіне ерекше назар аудару қажет екенін 
жақсы білесіздер. 

Қарастырылып отырған құжатты дайындауға бастамашы болған Парламент 
депутаттары жұмыс барысында оқ-дәрілерді сақтау арсеналдары, базалары мен қоймалары 
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жанындағы тыйым салынған аймақтарды, аудандарды белгілеу мәселелерінде бірталай 
кемшіліктер мен проблемалар орын алатынына көз жеткізді.  

Ол олқылықтар әсіресе, Арыс қаласындағы болған белгілі оқиға барысында көрініс 
тапты. 

Атап айтқанда: 
жоғарыда көрсетілген әскери нысандарға іргелес жатқан аумақтардағы 

тұрғындардың, ғимараттар мен құрылыс жайлардың қауіпсіздігі мәселелерінің толық 
көлемде шешілмеу;  

оқ-дәрілерді сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету іс-шараларында мемлекеттік және 
жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестірудің төмен деңгейде болу;  

сондай-ақ оқ-дәрілерді сақтау объектілеріне жақын орналасқан қауіпті аймақтарда 
ғимараттар мен құрылысжайларды заңсыз салу фактілері бар.  

Бұл мәселелерді шешу үшін Жер кодексіне, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекске, «Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» және 
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 
заңдарға түзету енгізу ұсынылады. 

Түзетулерді қабылдау қару-жарақ, әскери техника және оқ-дәрілер арсеналдары, 
базалары мен қоймаларға тиесілі мемлекеттік органдармен тыйым салынған аймақ пен 
тыйым салынған аудан аумағының белгіленген шекараларын міндетті түрде жергілікті 
атқарушы органдармен келісім жасай отырып, орналасқан жерін белгілеу тетігін кешенді 
шешуге мүмкіндік береді. 

Құрметті әріптестер, заң жобасын қабылдау елімізге оң құқықтық және әлеуметтік-
экономикалық әсер етуі болжанады, өйткені оқ-дәрілерді сақтау кезінде төтенше оқиға 
туындауы ықтимал болған жағдайда тұрғындарды, азаматтық және басқа да 
инфрақұрылымның қорғалуын қамтамасыз етеді. 

Заң жобасын қабылдау мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржы шығындарын 
талап етпейді.  

Құжатты қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, сұрақ қою рәсіміне көшеміз. Сөз депутат Мусин Дүйсенғазы 

Мағауияұлына беріледі.  
 
МУСИН Д.М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер және отырысқа 

шақырылғандар! Менің сұрағым Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне 
жолданады.  

Өздеріңізге мәлім, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан 
халқына Жолдауында елімізде және бүкіл әлемде жиі орын алатын техногендік апаттардан 
азаматтарды қорғау мәселелеріне ерекше көңіл бөлді. Бұл белгілі Арыс қаласындағы 
төтенше жағдайдан кейін оқ-дәрілерді сақтау инфрақұрылымының қауіпсіздігін 
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қамтамасыз етудің, сонымен қатар қолданыстағы заңнамалық базаны жетілдірудің 
өзектілігін айқындады.  

Әскери мамандар мен кәсіби сарапшылардың пайымдауына сүйенсек, әскери қару 
жарамдылық мерзімі өткен соң қауіпті, ал біздің қоймаларда кеңес заманынан қалған 
қару-жарақтардың сақталғаны белгілі. Апатты жағдай орын алған сәтте Қорғаныс 
министрлігінің Арыстағы қоймаларында ондаған мың тонна оқ-дәрілердің және 
артиллериялық қару-жарақтың болғандығы мәлім.  

Осыған орай сұрақ. Бүгінгі күні оқ-дәрілерді сақтау базаларына жақын орналасқан 
тұрғындардың, ғимараттар мен құрылыс жайлардың қауіпсіздігі толығымен қамтамасыз 
етілді ме? Сонымен қатар тыйым салынған аудандарға іргелес жатқан аумақтарда 
орналасқан азаматтық және өнеркәсіп инфрақұрылымдары бойынша қандай нақты іс-
шаралар жүзеге асырылуда? Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Сөз Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары 

Құрманбаев Бақыт Жанұзақұлына беріледі.  
 
ҚҰРМАНБАЕВ Б.Ж. Сұрағыңызға рақмет.  
Тұрғындардың, азаматтық және өндірістік инфрақұрылымның қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін ірі калибрлі оқ-дәрі елді мекенде орналасқан сақтау объектісінен 
шығарылды. Ірі қоймаларда шекті сақтау мерзімі бар және қарулы күштерде 
қолданылмайтын оқ-дәріні өткізуге және кәдеге жаратуға беру арқылы оларды түсіру 
бойынша қажетті шара қабылданды.  

Одан басқа кезекті түгендеу жүргізіліп жатыр. Оның нәтижесі бойынша 
пайдаланылмайтын оқ-дәрі анықталады. Бүгінгі күні пайдаланылмайтын оқ-дәріні сақтау 
аумағынан әкету үшін оған уәкілетті орган ретінде Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігімен ұйымдастырылуда.  

Сонымен, Қорғаныс министрлігі оқ-дәрі қоймасына жақын жердегі тұрғындардың, 
ғимараттар мен құрылыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық шараны 
қабылдауда.  

Хотел бы отметить, что совместно с заинтересованными государственными 
органами и акиматами разработан проект новых правил по установлению запретных зон и 
запретных районов, компетенция по утверждению которых передается от Министерства 
обороны Правительству.  

Кроме того, совместно с акиматами на сегодняшний день проводится работа по 
определению правомерности застроек, которые проведены в запретных районах. После 
завершения будет проведена оценка объектов по коммерческой стоимости. На этом 
основании будут сформированы местные бюджеты для выплаты соответствующих 
компенсаций в случае изъятия земель для нужд обороны.  

При этом в случае малочисленных застроек эти компенсации будут предложены 
населению, вернее, собственникам. При значительных гражданских застройках, а также 
нахождении важных промышленных объектов будет рассмотрен вопрос по 
рассредоточению или передислокации объектов хранения боеприпасов. 
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В этой связи Министерством обороны на сегодняшний день принимаются все 
необходимые меры в отношении гражданской и промышленной инфраструктуры. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, басқа сұрақтар жоқ.  
Нұржан Нұрланбекұлы, рақмет сізге, орныңызға отыруға болады. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің мүшесі Қайрат Пернешұлы Қожамжаровқа беріледі. 
 
ҚОЖАМЖАРОВ Қ.П. Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Ұсынылып отырған 

заң жобасының негізгі мақсаты – бір жағынан, қарулы күштер мен басқа да әскери 
құрылымдардың қару-жарақ қоймалары мен арсеналдарының жұмыс істеу қауіпсіздігі, 
екінші жағынан, төтенше жағдайларда халықты қорғауды қамтамасыз ету. 

Әріптесім айтып өткендей, осыған орай бірнеше ұсыныс енгізіліп отыр: 
әскери құрылымдардың атап өткен объектілерін ерекше шарттармен пайдалану 

аймақтарына жатқызу; 
Үкіметке осындай аймақтарды белгілеу, ал жергілікті атқару органдарына олардың 

шекараларын анықтау құзыретін беру; 
тиым салынған аймақ пен аудандарда рұқсатсыз және заңсыз жүргізілген 

шаруашылық, құрылыс жұмыстары мен басқа да іс-әрекеттері үшін әкімшілік 
жауапкершілік енгізу. 

Заң жобасының маңыздылығына ешқандай күмән жоқ, әріптесіміз жан-жақты 
сипаттама беріп өтті. 

Құрметті әріптестер, Сенаттың тұрақты комитеттері заң жобасын қолдап, 
тұжырымдамасы бойынша оң қорытындыларын берді. Осыған орай бас комитет заң 
жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Қайрат Пернешұлы.  
Енді заң жобасын талқылауға көшеміз. Сөз депутат Мұқашев Төлеубек 

Төлеуұлына беріледі. 
 
МҰҚАШЕВ Т.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестерр! Қазақстан 

Республикасы Парламентінің депутаттары бастамашылық жасаған заң жобасы бірінші 
кезекте қарулы күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар арсеналдарының, 
базалары мен қоймаларының қауіпсіз жұмыс істеуі үшін және оқ-дәрілерді сақтау кезінде 
төтенше жағдайлар туындауы мүмкін болған жағдайда халықты, азаматтық және басқа да 
инфрақұрылымды қорғауда маңызы зор. 

Арыс қаласындағы қайғылы оқиға бірқатар мәселелердің басын ашып берді, әрі 
осы саладағы заңнаманы жетілдіру қажеттілігін анықтады. 

Баяндамашы Қазақстан Республикасының заңнамасына, оқ-дәрілерді сақтау 
объектілері жанындағы тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандар бөлігіне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу жолымен іске асыру жөніндегі негізгі жоспарланған 
шараларды айтып өтті. Әрине, бұл жерде мемлекеттік және жергілікті атқарушы 
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органдардың (ұйымдардың) қызметін үйлестіруді және әкімшілік жауапкершілік 
шараларын күшейтуді де айта кетуіміз керек. 

Осылайша, аталған заң жобасын қабылдау төтенше жағдайларға жол бермеу 
бойынша мемлекет қабылдайтын шараларды одан әрі күшейтеді. 

Құрметті депутаттар, осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Талқылау аяқталды. Енді шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, 

басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары 
жанындағы тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандар мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 44 депутат, 
«жақтағандар» – 44. Қаулы қабылданды. 

Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Сөз депутат Құл-Мұхаммед Мұхтар Абрарұлына беріледі. 
 
ҚҰЛ-МҰХАММЕД М.А. Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Жаңа аталып 

өтілгендей, заң өте маңызды, тезірек қабылдауды қажет етеді. Сондықтан оны бүгінгі 
отырыста екінші оқылымда қарауды ұсынамын. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Жақсы.  
Әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 

беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 

«жақтағандар» – 45. Шешім қабылданды. Заң жобасын бүгін екінші оқылымда қарайтын 
боламыз. 

Қазір күн тәртібіне қосымша енгізілген заң жобасы бойынша комитет отырысын 
өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 

 
ҮЗІЛІС. 
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 44 депутат. Қажетті 

кворум бар, жұмысымызды жалғастырайық.  
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Құрметті сенаторлар, келесі мәселе күн тәртібіне қосымша енгізілген «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер 
мен әскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым 
салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандар мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қарау жөнінде. 

Сөз Қайрат Пернешұлы Қожамжаровқа беріледі. 
 
ҚОЖАМЖАРОВ Қ.П. Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Төраға айтып отырған 

заң жобасы Сенат отырысында қаралды және бірінші оқылымда мақұлданды. 
Оның негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері мен басқа да 

әскери құрылымдардың қару-жарақ қоймалары мен іргелес жатқан елді мекендердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Заң жобасы комитеттің және жұмыс тобының отырыстарында жан-жақты қаралды. 
Тұрақты комитеттерден келіп түскен ұсыныстар талқыланып, оны бастамашылар алып 
тастады.  

Құрметті әріптестер, заң жобасының маңыздылығын ескере отырып, бас комитет 
оны тұтастай қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Қайрат Пернешұлы.  
Заң жобасы бүгін талқыланды. Әріптестер, тағы да талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Онда шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, 

басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары 
жанындағы тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандар мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын 
қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат, 
«жақтағандар» – 45. Заң қабылданды.  

Құрметті әріптестер, қабылданған заң өте маңызды. Былтыр Арыс қаласында 
болған жарылыс бұл салада қордаланған проблемалардың бар екенін көрсетіп берді. 
Солардың бірі – әскери оқ-дәрілер мен қару-жарақты сақтау мәселесі. 

Парламент депутаттары бастамашы болған заңда осы мәселелерді шешу жолдары 
қаралған. 

Енгізілген жаңа нормалар қару-жарақты және оқ-дәрілерді сақтау кезінде ең 
алдымен халықты және инфрақұрылымды қорғауға баса мән береді. 

Заңға бастамашы болған әріптестерімізге алғыс айтамыз.  
Осы заң еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қызмет етеді деп сенеміз. 
Шақырылған азаматтарға рақмет.  
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Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралды. Енді депутаттық 
сауалдарға көшеміз. Депутаттық сауалдар бар ма? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, біз бүгін еліміздің қоғамдық-саяси өмірін, 

қауіпсіздік мәселелерін реттейтін маңызды заңдарды қабылдадық. Баршаңызға рақмет. 
Осымен Сенаттың отырысын жабық деп жариялаймын. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ

 



МАЗМҰНЫ 2020 жылғы 21 мамыр 

Стенографиялық есеп 23 
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