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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 18 қараша 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

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

Құрметті әріптестер! Бүгінгі Палата отырысына Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Асқар Ұзақбайұлы Мамин бастаған Үкімет мүшелері мен Ұлттық Банк 
Төрағасы, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің және 
квазимемлекеттік сектордың басшылығы қатысып отыр. 

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

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

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қаралатын екі мәселе үш жылдық республикалық 

бюджетке арналған. Бас комитет оларды бірге қарауды ұсынып отыр. 
Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2022 – 2024 жылдарға арналған 
кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы мен 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «2022 – 2024 жылдарға 
арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірге 
қараймыз. 

Алдымен Ұлттық экономика министрінің, Қаржы министрінің және Ұлттық Банк 
Төрағасының баяндамаларын тыңдап, содан кейін сұрақ қоюға көшейік. 

Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
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ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса алдымен баяндамаларды тыңдайық. 
Ұлттық қордан бөлінетін трансферт пен Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

дамуының болжамы туралы баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Ерғалиев Әсет Арманұлына беріледі. 

 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Еліміздің 

алдағы бес жылға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы өткен жылғы жалпы 
ішкі өнім бойынша есептік статистикалық деректерді және экономика дамуының осы 
жылдың қаңтар-шілде айларындағы қорытындылары мен халықаралық қаржы 
ұйымдарының әлемдік экономиканың өсуі бойынша жаңартылған болжамдарын ескере 
отырып қалыптастырылды. 

Келесі жылы әлемдік экономика 4,9 пайызға, 2023 жылы 3,5 пайызға өседі деп 
күтілуде. 

Халықаралық қаржы ұйымдарының консенсус-болжамы бойынша келесі жылы 
мұнайдың бағасы барреліне 64,5 доллар, ал 2023 жылы 58 доллар деңгейінде болады. 

Болжам пандемиядан кейінгі қалпына келтірудің жаһандық үрдістерін ескере 
отырып әзірленді. Қазақстанның негізгі сауда әріптестерінің экономикадағы белсенділігі 
байқалып отыр. 

Әлеуметтік-экономикалық дамудың болжамында әлемдік тауарлар нарығындағы 
бағаның құбылмалығы, халықаралық сауда және инвестициялық трендтер есепке алынды. 
Осы жағдайларды ескере отырып, макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы 
консервативті тәсілде қалыптасты. 

Бюджетті жоспарлауға негіз ретінде базалық сценарий алынды. Оған сәйкес мұнай 
бағасы барреліне 60 доллар деп болжанып отыр. 

2022 жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 3,9 пайыз деңгейінде болжануда. Бұл 
көрсеткіш 2026 жылы 5,2 пайызға дейін жетеді. Бес жыл аралығында жалпы ішкі өнімнің 
орташа жылдық өсу қарқыны 4,8 пайызды құрайды. 

Экономиканың сапалы өсуінің негізгі драйверлерінің бірі және оның 
тұрақтылығының негізгі факторы шикізат емес сектор болады. Өңдеу өнеркәсібі орташа 
алғанда 4,1 пайыз деңгейінде өсіп, тау-кен өндіру өнеркәсібінің өсу қарқыны 3,9 пайызды 
құрайды. 

Алдағы жылы мұнай өндіру көлемі 87,9 миллион тоннаны құрап, 2026 жылы 
107,4 миллион тоннаға дейін ұлғаяды. Мұнай өндіру көлемінің өсуі 2023 жылы Каспий 
құбыр консорциумы қазақстандық учаскесі бойынша қуатын арттыру есебінен күтілуде. 

Орташа жылдық өсім ауыл шаруашылығында 5 пайызды, құрылыста 3,9 пайызды 
құрайды. 

Қызмет көрсету өндірісі орташа алғанда 5,4 пайызға өседі. 
Келесі жылы номиналды жалпы ішкі өнім 87,1 триллион теңгені, ал халықтың жан 

басына шаққандағы көлемі 10,7 мың долларды құрайды. Осы көрсеткіштер 2026 жылы 
119,9 триллион теңгеге және 14,2 мың долларға дейін өседі. 
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2022 жылы тауарлар экспорты мен импорты 60,1 және 40,8 миллиард долларға 
сәйкес деңгейінде болжанып отыр, 2026 жылға дейін 79,8 және 43,4 миллиард долларға 
ұлғаяды. 

Сауда балансының сальдосы 19,3 миллиард доллардан 36,4 миллиард долларға дейін 
өседі. 

Жылдық инфляцияның нысаналы дәлізі келесі жылы 4-6 пайыз деңгейінде 
сақталады. 2023 – 2024 жылдары 4-5 пайыз, 2025 – 2026 жылдары 3-4 пайыз аралығында 
анықталған. 

Осы макроэкономикалық көрсеткіштерді ескере отырып, бюджет параметрлерінің 
болжамы әзірленді. 

Республикалық бюджеттің кірістері болжамдар бойынша 2022 жылы 9,2 триллион 
теңгені, 2023 жылы 9,7 триллион теңгені, 2024 жылы 10,4 триллион теңгені құрайды. 

Кепілдендірілген трансфертті 2022 жылы 2,4 триллион теңге, 2023 жылы 
2,2 триллион теңге және 2024 жылы 2 триллион теңге мөлшерінде айқындау ұсынылып 
отыр. 

Осыны ескере отырып, Ұлттық қордан үш жылға арналған кепілдендірілген 
трансферт туралы заң жобасы әзірленді. 

Тартылатын қаражат республикалық бюджеттен төленетін ортақ және мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын болады. 

Қосымша Ұлттық қордан келесі жылға 550 миллиард теңге, одан кейінгі екі жылға 
400 миллиард теңгеден нысаналы трансферт тарту жоспарланған. 

Бұл қаражатты «Nur Otan» партиясының сайлауалды бағдарламасының іс-
шараларын қаржыландыруға бағыттау ұсынылады. 

Жоспарланып отырған трансферттерді ескере отырып мұнай бағасы барреліне 
60 доллар болған кезде мұнай секторынан Ұлттық қорға түсетін түсімдер болжам бойынша 
2022 жылы 2,5 триллион теңгеден 2024 жылы 3 триллион теңгеге дейін ұлғаяды. 

Осы аралықта Ұлттық қордың валюталық активтері де 55,3 миллиард доллардан 
61,6 миллиард долларға дейін артады деп болжанып отыр. 

Бюджет тапшылығы жалпы ішкі өнімге қатысты 2022 жылы 3,3 пайыз деңгейінде, 
кейіннен 2024 жылы 2,5 пайызға дейін төмендеуімен болжануда. 

Орта мерзімді кезеңде контрциклдық саясат шеңберінде мұнай емес бюджет 
тапшылығы деңгейі жалпы ішкі өнімге қатысты 2022 жылы 8,1 пайыздан 2024 жылы 
6,3 пайызға дейін төмендейді. 

Республикалық бюджеттің шығыстары 2022 жылы 15,9 триллион теңге, 2023 жылы 
15,6 триллион теңге және 2024 жылы 16 триллион теңге көлемінде болжанып отыр. 

Жалпы үш жылдық бюджет жобасын қалыптастыру мемлекеттік жоспарлау жүйесін 
трансформациялау жағдайында жүзеге асырылды. 

Жылдың басында қабылданған жалпыұлттық басымдықтар мен еліміздің дамуының 
ұлттық жоспары бюджет саясатының басымдықтарын айқындады. 

Мемлекеттік органдардың қаржылық қажеттілігіне олардың дамыту 
жоспарларының мақсаттары мен нысаналы индикаторларына сәйкес басымдық берілді. 
Осы жұмыстың нәтижесі бюджет шығыстарының лимитін анықтауға ұсынылды. 
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Сонымен қатар Парламент депутаттары мен Есеп комитетінің ұсыныстарын ескере 
отырып өткен жылы Бюджет кодексіне қабылданған толықтырулар іске асырылды. Бұл 
шығыстардың экономикалық әсеріне бағалау жүргізу. Осындай бағалаумен бюджеттік 
субсидиялар мен инвестициялар қамтылды. 

Үкіметте бюджет процесіне жаңа мемлекеттік жоспарлау жүйесінің элементтерін, 
ұлттық жобалар мен мемлекеттік органдардың даму жоспарларын интеграциялау бойынша 
жұмыс жалғасып жатыр. 

Жалпы еліміздің алдағы бес жылға арналған әлеуметтік-экономикалық даму 
болжамы, оның ішінде бюджет параметрлері мемлекеттік жоспарлау жүйесі мен Президент 
Жолдауларының негізгі қағидаларына қол жеткізуге, сондай-ақ Парламенттегі 
депутаттардың бастамаларын орындауға бағытталған. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әсет Арманұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Енді «2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң жобасы 

бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Жамаубаев Ерұлан Кенжебекұлына беріледі. 

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

қарауларыңызға «2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң 
жобасы ұсынылып отыр. 

Бюджет жобасын қарау барысында оның бағыттары мен мазмұны егжей-тегжейлі 
талқыланды. Атап айтқанда, 2022 жылға арналған республикалық бюджет түсімдері 
13 триллион теңге сомасында анықталды. Бұл ретте мұнайға қатысты емес түсімдердің 
үлесі ағымдағы жылғы 56,4 пайыздан 2024 жылға қарай 71,4 пайызға дейін өсумен 
көзделгенін атап өткен жөн. 

Бюджет тапшылығы 2022 жылы жалпы ішкі өнімнің 3,3 пайызынан 2024 жылы 
кезең-кезеңмен 2,5 пайызға дейін төмендеуімен айқындалған. 

Бюджет шығыстары келесі жылы 15,9 триллион теңгені құрайды. 
Халықтың әл-ауқатын арттыру басты басымдықтардың бірі. Оны бюджеттің 

әлеуметтік шығыстарының өсу динамикасы көрсетіп отыр. Мәселен, осы бағыт бойынша 
үшжылдық кезеңдегі шығыстар 26,8 триллион теңгені, оның ішінде 2022 жылы 
8,1 триллион теңгені немесе шығыстардың жалпы көлемінің 50,8 пайызын құрайтын 
болады. 

Әлеуметтік көмекке және қамсыздандыруға 13,4 триллион теңге, оның ішінде келесі 
жылға 4,3 триллион теңге жоспарланған. 

Оның 94 пайызы зейнетақы, жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек, жекелеген 
санаттағы азаматтарға біржолғы қаржылай өтемақы төлеуге арналған. 

Денсаулық сақтауға арналған шығыстар 2022 – 2024 жылдары 5,7 триллион теңгені, 
оның ішінде келесі жылы 1,8 триллион теңгені құрайды. 

Осы қаражат шеңберінде медицина қызметкерлерінің жалақысын ұлғайтуға 
шығыстар толығымен көзделген. 
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Білім және ғылымды дамытуға бюджет жобасында 7 триллион теңге, оның ішінде 
2022 жылға 1,8 триллион теңге көзделген. 

Бюджет шығыстарының келесі маңызды бағыты экономика салаларын қолдау және 
дамыту болып табылады. Үшжылдық кезеңде осы мақсаттарға 3,6 триллион теңге, оның 
ішінде 2022 жылға 2 триллион теңге қарастырылған. 

Осы бағыт есебінен көлік инфрақұрылымын дамыту, халықтың әлеуметтік тұрғын 
үйлер салу, таза ауыз су және табиғи газбен қамтамасыз ету, бизнесті қолдау және басқа да 
басым міндеттерді іске асыру жоспарланып отыр. 

Мемлекеттің қорғаныс қабілеті мен құқық тәртібін қамтамасыз етуге үш жылға 
4,5 триллион теңге, ал 2022 жылға 1,7 триллион теңге көзделген. 

Өңірлік саясат елімізді дамытудың маңызды бағыттарының бірі болып табылады. 
Үшжылдық кезеңде өңірлерге субвенциялар ретінде 6,4 триллион теңге бөлінеді. 

Бюджет жобасында нысаналы трансферттер 7,2 триллион теңге көлемінде көзделді. 
Жалпы үшжылдық кезеңде өңірлерге республикалық бюджет қаражаты есебінен 

13,6 триллион теңге, оның ішінде 2022 жылы 4,7 триллион теңге немесе бюджеттің жалпы 
шығыстарының 29,4 пайызы бөлінетін болады. 

Заң жобасын Сенатта талқылау барысында депутаттардың ұсыныстары бойынша 
халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және өңірлерді дамытуға бағытталған бірқатар 
түзетулер енгізілді. 

Депутаттардың ұсыныстарының бір бөлігі ішкі қайта бөлу есебінен бюджетті іске 
асыру туралы қаулыны дайындау кезінде ескерілетін болады. 

Құрметті депутаттар! Республикалық бюджет жобасының негізгі параметрлері 
осындай. Олар барынша теңгерімделген. Жалпы елдің басты қаржылық құжаты 
экономиканы одан әрі тұрақты дамытуға және Мемлекет басшысының алға қойған 
міндеттерін шешуге бағытталған. 

Парламент Сенатында еліміздің үш жылдық бюджетіне сындарлы талқылау 
жүргізілгенін атап өткен жөн. Сіздерге бірлесіп жүргізілген тиімді жұмыс үшін алғысымды 
білдіремін. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ерұлан Кенжебекұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Еліміздегі ақша-кредит саясаты туралы баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасы Досаев Ерболат Асқарбекұлына беріледі. 
 
ДОСАЕВ Е.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар!  

2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру мақсатында 
дайындалған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы әлемдік және ұлттық 
экономикаларды белсенді қалпына келтіру динамикасына сүйенеді. 

Мемлекет басшысының іске асырылып жатқан дағдарысқа қарсы бастамалары 
қысқа мерзімде ұлттық экономиканы пандемияға дейінгі деңгейге қайтаруға мүмкіндік 
берді. Биылғы жылғы 10 айдың қорытындысы бойынша мұнайдың орташа бағасы бір 
баррель үшін 70 АҚШ доллары болған кезде Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің өсуі 
3,5 пайыз болды. Бұл серпін Қазақстан экономикасын дамытудың оптимистік сценарийіне 
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сәйкес келеді. Бұл ретте Ұлттық Банк ішкі жалпы өнімнің 2021 жылы 3,7-4 пайыз 
деңгейінде өсуін күтеді. 

Әлемдік және ұлттық экономикалардың осындай тез қалпына келуі жалғасып келе 
жатқан фискалдық ынталандыру бағдарламалары мен жеңіл ақша-кредит талаптарының 
нәтижесінде мүмкін болды. 

Сонымен қатар бұл факторлар тұтынушылық сұраныстың қалпына келуіне және 
әлемде инфляциялық қысымның айтарлықтай өсуіне алып келді. Осы жылдың басынан бері 
бағаның өсуі тарихи ең жоғары көрсеткіштерді жаңартуда. Әлемнің ірі экономикаларында 
инфляция жаңа ең жоғары көрсеткіштерге жетті, Америка Құрама Штатында ол 30 жылдық 
ең жоғары көрсеткіш 6,2 пайызға дейін, Еуроодақта 4,1 пайызға дейін жетті. 

Жоғары инфляциялық қысым жағдайында АҚШ Федералды резервтік жүйесі мен 
Еуропа Орталық Банкі ынталандыру шараларын қысқарта бастады. Қыркүйекте Еуропа 
Орталық Банкі облигацияларды сатып алу көлемін қысқарту ниеті туралы жариялады. Ал 
АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесі биылғы жылғы 3 қарашада осы жылғы 
желтоқсаннан бастап ай сайын 15 миллиард АҚШ долларына сандық жеңілдету 
бағдарламасының қысқартыла бастағаны туралы жариялады. 

Ресейде инфляция бойынша 8,1 пайыз деңгейіндегі 5 жылдағы ең жоғары көрсеткіш 
аясында Орталық Банк негізгі ставканы белсенді түрде көтеруге кірісті, ол биылғы жылдың 
басынан бастап 7,5 пайызға дейін 3,25 пайыздық тармаққа жинақталып көтерілді. 
Қазақстанға әкелінетін тауар импортындағы Ресейдің үлесі 2020 жылдың қорытындысы 
бойынша 35,4 пайыздан осы жылғы 9 айда 41,1 пайызға дейін ұлғайғанын ескере отырып, 
Қазақстандағы бағаларға сыртқы қысым өсті. 

Әлемде шикізаттың және көлікпен тасымалдау бағасы өсуінің жалғасуы әлемде 
инфляциялық қысымды сақтап отырғанын да атап өткен жөн. Биылғы жылғы қазанда 
өсімдік майы, бидай өнімдері мен сүт өнімдері қымбаттауы есебінен ФАО азық-түлік 
бағаларының индексі 3 пайызға өсіп, 133,2 тармаққа жетті. Металдар шамамен 1,5 есе 
қымбаттады. Контейнерлердің жетіспеуінен құрғақ жүкті тасымалдау құны 2020 жылғы 
мамырдан бастап 7 есе өсті, нәтижесінде өндірушілер өнімінің өзіндік құнының өсуі тұтыну 
бағаларына ауысады. 

Аталған сыртқы факторлар бағаның өсуі үшін қолайсыз ортаны қалыптастырады 
және ішкі факторлармен қатар тең дәрежеде Қазақстанда инфляцияның ағымдағы өсуіне 
алып келді. 

Биылғы жылғы екінші жартыжылдықтан бастап Қазақстанда инфляция 
тұтынушылық белсенділіктің тез қалпына келуі экономиканы фискалдық ынталандырудың 
жалғасуы және жекелеген тауар нарықтарындағы дисбаланстар нәтижесінде өсті. 

Азық-түлік бағасының өсуі негізгі проинфляциялық фактор болды, ол жалпы 
инфляциядағы үлестің жартысын (қазанда 8,9 пайыздан 4,4 пайыздық тармақ) иеленеді. 

Азық-түлік инфляциясы уақытша және барынша орнықты факторлардың әсерінен 
соңғы 5 айда алғашқы рет баяулап, биылғы жылғы қазанда 11,5 пайыздан 11,3 пайызға 
дейін төмендеді. 

Биылғы жылғы шілде-тамызда ұзақ сақталатын көкөністер бағасының жаз айларына 
тән емес және соңғы жылдардағы рекордтық өсуі тіркелді. 
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Ет, өсімдік майы және қант бағасының өсуі инфляцияны жеделдетудің тұрақты 
факторы болып қалуда, мұны өсу деңгейі бойынша әлемдік трендтермен салыстыруға 
болады. ФАО деректеріне сәйкес бір жылда еттің әлемдік бағасы орта есеппен 22,1 пайызға, 
өсімдік майының бағасы 73,6 пайызға, қанттың бағасы 40,6 пайызға өсті. 

Қазақстанда азық-түлікке жатпайтын инфляция бірінші кезекте тұтынушылық 
белсенділіктің қалпына келуі аясында жанар-жағар май (жылдың басында 17 пайызға) және 
ұзақ пайдаланылатын тауарлар бағасының өсуі нәтижесінде жылдамдады. Ақылы 
қызметтер инфляциясы негізінен электр энергиясы, тұрғын үйді жалдау және көлік 
қызметтері бағасының өсуі есебінен жылдамдады. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша инфляцияны тұрақтандыру 
мақсатында Үкімет әкімдермен бірлесіп, осы жылғы қыркүйектен бастап баға өсуінің 
монетарлық емес факторларын тұрақтандыру мақсатында инфляцияға қарсы ден қою 
шараларының кешенін іске асыра бастады. 

Өз тарапынан Ұлттық Банк экономикадағы сұраныстың өсуіне жауап ретінде 
дезинфляциялық ақша-кредит саясатын жүргізу шеңберінде базалық ставканы 9 пайыздан 
9,75 пайызға дейін үш рет көтерді. Сұраныс тарапынан инфляцияға қарсы қысым биылғы 
жылғы 9 айда тұтыну тауарлары импортының 21,4 пайызға өсуімен расталады. 

Үкімет пен Ұлттық Банктің үйлескен іс-қимылының нәтижесінде биылғы жылғы 
қазанда 6 ай жеделдеген жылдық инфляцияның өсуі тоқтады. 

Инфляцияға қарсы ден қою шараларының кешені шеңберінде тауар 
нарықтарындағы дисбалансты жою мақсатында жедел және жүйелі шараларды одан әрі іске 
асыру Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2021 жылы инфляцияны 8,5 пайызға 
дейін тұрақтандыруға және 2022 жылы 4-6 пайыз нысаналы дәлізге кіруге мүмкіндік береді. 

Үкімет азық-түлік бағаларын тұрақтандыру бойынша қабылданып жатқан шаралар 
нәтижесінде, оның ішінде тауар ағындарын бөлу, тұрақтандыру қорларын тиімді 
қалыптастыру және өнімді форвардтық сатып алу арқылы 2021 жылдың қорытындысы 
бойынша инфляцияны 8,5 пайыздан аспайтын деңгейде ұстауды жоспарлап отыр. 

2022 – 2026 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес 
инфляцияның бұдан кейін төмендеуі және 2023 – 2024 жылдары 4-5 пайыз және 
2025 – 2026 жылдары 3-4 пайыз деңгейінде тұрақтануы орын алады. 

Бұл үшін Үкіметтің қазіргі жедел шараларымен қатар экономиканы одан әрі 
әртараптандыру және оның импортқа тәуелділігін төмендету бойынша жүйелі жұмысын 
жандандыру маңызды. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2022 жылдан бастап енгізілетін 
контрциклдық бюджет қағидалары мемлекеттік шығыстардың өсу қарқынын шектеуге 
мүмкіндік береді, сол арқылы мемлекеттік қаржының орнықтылығын қамтамасыз етеді 
және инфляциялық қысымды төмендетеді. 

Үкімет жоспарлап отырған шикізатқа жатпайтын экспортты арттыру шаралары 
болжамды кезеңдегі Қазақстанның төлем балансының жай-күйін едәуір жақсартуға 
мүмкіндік береді деп сенеміз. 

Әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес алдағы 5 жылдық кезеңде төлем 
балансының ағымдағы шоты дефицитінің қысқаруы және профицит аймағына өтуі күтіледі. 
Мұнайдың бір баррелі үшін 60 АҚШ доллары сценарийлік бағасы кезінде төлем 
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балансының ағымдағы шотының сальдосы 2022 жылы ішкі жалпы өнімге қатысты  
(-)1,2 пайыз дефициттен 2023 жылы ішкі жалпы өнімге қатысты (+)0,6 пайыз профицитке 
ауысады деп сенеміз және 2026 жылы ішкі жалпы өнімге қатысты (+)1,9 пайыз деңгейінде 
орнықты болады. 

Құрметті сенаторлар! Ұлттық Банк Үкіметпен бірлесіп жаһандық пандемияның 
теріс салдарын еңсеру, инфляциялық қысымды төмендету және макроэкономикалық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін белсенді жұмысын жалғастырады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ерболат Асқарбекұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Құрметті әріптестер, баяндамалар аяқталды. Енді сұрақ қою рәсіміне көшейік. 
Сөз депутат Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Менің сұрағым Сауда және интеграция министрі Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтановқа 

арналады. 
Ағымдағы жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша Қазақстанда инфляция 

өсімі 8,9 пайызды құрады. Инфляцияның өсуіне негізінен азық-түлік инфляциясы зор әсерін 
тигізіп отыр, қазіргі таңда азық-түлік инфляциясы 11,5 пайызға дейін жетті. Мысалы, 
көкөністер 23 пайыз, ет 10 пайыз және өсімдік майының бағасы 63 пайызға өскен. 

Бұл мәселені Мемлекет басшысы ағымдағы жылдың 1 қыркүйектегі Жолдауында 
көтеріп, азық-түлік тауарлары бағасын белгілеу мен бөлудің тиімсіз түрде іске асырылып 
жатқанын атап өтті. 

Азық-түлік бағасының өсуіне көптеген делдалдар мен делдалдық схемалар әсер 
ететінін бәрі біледі. Бірақ бұл мәселе ұзақ уақыт бойы өз шешімін таппай келеді. 

Осыған байланысты Сауда және интеграция министрлігі әлеуметтік маңызы бар 
азық-түлік өнімдерінің бағасын ұстап тұру бойынша қандай шаралар қабылдауда? 

Екінші сұрақ. Көтерме-тарату орталықтарының қызметі аталған мәселені шешуде оң 
әсерін тигізеді ме? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Бақыт Тұрлыханұлы, жауап беріңіз. 
 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Құрметті Бауыржан Нұралыұлы, сұрағыңызға рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Мемлекет басшысының өз 

Жолдауында берген тапсырмасын орындау аясында 9 қыркүйекте Үкімет инфляцияға 
қарсы шаралардың кешенін қабылдады. Бұл құжат жүйелі және жедел шараларды қамтитын 
64 пунктті құрайды. 

Біріншіден, жедел шаралар бойынша бүгінгі күні тұрақтандыру қорларынан 
бағаларды тұрақтандыру үшін әсер ететін 33,5 мың тонна товар өнімі нарыққа шығарылды 
және босаған қаражаттың арқасында жаңа 18 мың тонна сатып алынды. Айналым схемасы 
бойынша жергілікті атқарушы органдар жергілікті бюджеттерден қосымша 30 миллиард 
теңгені бөліп, бұл қаражат 48 миллиард теңгеге дейін жеткізілді. Бұл механизм бойынша 
сауда желілері жеңілдетілген қаражаттар арқылы отандық өндірушілермен тікелей 
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байланысып, тікелей орта мерзімді форвардтық өзара шарт (контракт) жасасып, бағаға 
өзінің әсерін де тигізеді. 

Екіншіден, мемлекет тарапынан саяси шешімдер қабылдануда. Мәселен, 
монополияға қарсы органдар сауда объектілерінде бағаға сговор жасалмау үшін 
86 хабарлама жіберді және 146 комплаенс келісімшарттарға қол қойылды және экспорттық 
сұранысы жоғары тауарлардың сыртқы нарықтарға кетіп қалмауы үшін шектеу шаралары 
керек болған кезде Премьер-Министрдің бірінші орынбасары басқарған ведомствоаралық 
комиссия жұмыс істеуде, сондықтан дер кезінде қабылданатын шараларға дайын. Бұл 
жедел және жүйелі мәселелер бойынша. 

Енді жалпы жүйелі мәселелерді айтатын болсақ, нарықта алты импортқа тәуелді 
тауарды өзіміздің отандық өндірушілермен 100 пайыз қамтамасыз ету үшін тиісті Жол 
картасын Ауыл шаруашылығы министрлігі қабылдады. 

Жаңа өзіңіз көтерген екінші мәселе – көтерме-тарату жүйесін құру үшін жұмыстар 
басталып кетті. Бүгінгі күні жоспарланып отырған 24 объектінің жетеуі бойынша 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшартына қол қойылды. Ол қазынашылық 
органдарда тіркеліп, жұмыс басталып кетті. Бұл жоспар бойынша келесі жылы 20 мың 
тонна өнімді ұстап қалып сақтауға және жұмысқа алуға дайын болады, жалпы 2024 жылға 
дейін 24 объекті жұмыс істейтін болады. 

Егер әсері туралы айтатын болсақ, тікелей бағаға бұның әсері болады деп айтуға 
болады. Біріншіден, ауыл шаруашылығы өндірушілерінің 30 пайыз шығыны бүгінгі күні 
сақталып, ертең инвестициялар құйылып және бағаның төмендеуіне тікелей әсер ететін 
болады. Жалпы эффектілер туралы айтатын болсақ, бұл жүйе арқылы жаңадан 2 миллион 
тоннадай тауар өнімін сақтап және өңірлер арасында тарату бойынша осындай жұмыс 
қосылатын болады және экспорттық әлеует ашылатын болады. Біз 800 миллион АҚШ 
долларындай жоспарлап отырмыз, біздің өндірушілерге осындай мүмкіншілік берілетін 
болады. Бұл қаражат инвестицияға құйылып, ол жерде тауар өнімін қосымша шығаруға 
және бағаны тұрақтандыруға тікелей әсер беретін болады. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет, Төраға.  
Менің сұрағым Қаржы министріне арналады. 
Құрметті Ерұлан Кенжебекұлы! Үкіметтің республикалық бюджет кірістерін 

ұлғайтудың негізгі көздерінің бірі салықтық және кедендік әкімшілендіруді жақсарту деп 
аталады. Мәселен, 2021 жылдың тоғыз айында республикалық бюджетте 422 миллиард 
теңге қосымша резервке түсті. Оның ішінде кедендік және салықтық әкімшілендіруді 
жақсарту шеңберінде шамамен 232 миллиард теңге, ал бір айдан кейін он айдың 
қорытындысы бойынша кедендік және салықтық әкімшілендіруді жақсарту есебінен 
түсімдер 332 миллиард теңгені құрады, яғни бір ғана қазан айында қосымша резерв 
100 миллиард теңге. 
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2020 жылы барлық бағыттар бойынша бюджетке шамамен 325 миллиард теңге 
резервтік түсімдер тартылса, ал мұнда тек бір айда әкімшілендіруді жақсарту есебінен 
100 миллиард түсіп тұр. Әрине, осыдан кейін сұрақ туындайды.  

Соншама осындай қосымша түсімдердің өсуіне не себеп болды? Бұл бұрын 
жүргізілген тексерулер бойынша бір реттік түсімдер ме, әлде бұл тұрақты үрдіс пе? 

Осыдан мынандай:  
2022 жылы салықтық және кедендік әкімшілендіруді жақсарту есебінен 

726,2 миллиард теңге сомасында резерв түсімдері бойынша болжамдар қаншалықты 
шынайы? Салықтық және кедендік әкімшілендіруді жақсарту кесірінен отандық бизнеске 
әкімшілік қысым жасауды күшейтіп жібермей ме деген сияқты сұрақтар туындайды. 
Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Ерұлан Кенжебекұлы, жауап беріңіз. 
 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Сұрақтарыңызға рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Биылғы жылғы қазандағы 

жағдайға келсек, шынымен де салықтық және кедендік әкімшілендіру шараларының 
арқасында республикалық бюджетке 100 миллиард теңге қосымша кірістер түсті. 

Біріншіден, бұл жер қойнауын пайдаланушыларды әкімшілендірудің арқасында. 
Оның ішінде өздеріңізге белгілі, горизонталды мониторинг пилоттық жобасы жүргізіліп 
жатыр, соның арқасында қомақты қаражат түсті және де сыртқы саудамен айналысатын ірі 
кәсіпорындардың камералдық бақылауы арқасында біраз ақша түсті. 

Жаңа сұрақта дұрыс айтылды, біздің Кеден комитеті 2018 – 2019 жылы салықтық 
тексеруді жүргізген, соның арқасында сот шешімдері шығып, биылғы қазан айында сол 
қаражат республикалық бюджетке түсті. 

Әрине, бұл жерде бизнеске ешқандай қысым жоқ, бұның барлығы ағымдағы 
атқарылып жатқан іс-шараларға байланысты. Әрине, экономикалық жағдайлары жақсарып 
келе жатыр, сондықтан да кәсіпорындар өзінің еркімен осындай қомақты сома төлеп отыр. 

2022 жылға келетін болсақ, жалпы биылмен салыстырғанда 2022 жылы 
республикалық бюджетке 1,5 триллион теңге артығымен түсім жоспарланып отыр. Оның 
жартысынан көбісі осы экономикалық өсімге келсе, жаңа сұрақта айтылған 726 миллиард 
теңге салықтық және кедендік әкімшілендіру мен оны цифрландыруға тиесілі. 

Бұл шынайы жоспар, оған толық негіз бар, себебі біз көлеңкелі экономикамен 
күресті толығымен жалғастырамыз, қазіргі деңгейден оны дамыған мемлекеттердің 
деңгейіне дейін түсіруге толық іс-шаралар жоспарын жүзеге асыратын боламыз. Келесі 
жылдан бастап бірнеше ақпараттық жүйе іске қосылады, біздің алдында жоспарлап отырған 
тауарлар айналымын толық қадағалау жүйесі толыққанды қосылады. Бұның негізгі 
басымдығы – қолма-қол ақшаны шығаратын бір күндік фирмаларды әшкерелеу, олардың 
қызметін алдын алу шаралары жүзеге асырылады. Бұл да біраз қомақты ақша түсіреді және 
де бізде заңнамалық актілерге биыл енгізіліп жатқан өзгерістер бар, сондай-ақ трансферттік 
баға белгілеуде біз бақылауды күшейтеміз және кеденде жүргізіліп жатқан 
модернизациялау инфрақұрылымдарының бәрі, осының бәрі 726 миллиард теңгені 
толығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
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Біз алдыңғы жылдардың өзінде осы үш жылда салықтық әкімшілендіруді жаңғырту 
және цифрландырудың арқасында бюджетке 2,2 триллион теңге түсірген болатынбыз. 
Сондықтан да жоспарлардың бәрі шынайы деп есептейміз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ерұлан Кенжебекұлы. 
Әлихан Асханұлы! Жалпы бюджеттің кірістерін көбейту аясында Үкімет үлкен 

жұмыстар жасап жатыр. Әрине, бұл жұмыстардың барлығын депутаттар қолдайды. Сондай-
ақ осы жұмыстардың аясында алдағы уақытта салықтық жеңілдіктерді де сараптап қойған 
артық болмайтын шығар деп есептейміз. 

Жалпы біздің қолымыздағы ақпаратқа сәйкес 2020 жылы салықтық жеңілдіктерге 
байланысты бюджет түсімі 4,8 триллион теңгеден астам сомаға кем болды. Ол үлкен сома. 
Осы негізгі салықтық жеңілдіктер шағын кәсіпорындарға емес, үлкен кәсіпорындарға 
беріліп жатқаны белгілі. Сондай-ақ осы жеңілдіктердің 40 пайызы қаржы және тау-кен 
өндіру саласындағы кәсіпорындарға тиесілі екені де белгілі. 

Жалпы бұл жерде салықтық жеңілдіктерден бас тартайық деген әңгіме жоқ. Бұл 
халықаралық тәжірибе, оны біз қолдануымыз керек, жұмыс істеуіміз керек осы бағытта. 
Бірақ осы жеңілдіктер мемлекетімізге не беріп жатыр, экономикамызға қандай әсерін 
тигізіп жатыр, соны да бір сараптап қойған артық болмайтын шығар деп есептейміз. 

Жалпы осы жылдың басында Президент Салық кодексіне ревизия жасау керектігін 
көтерген болатын. Осы жұмыстың аясында салықтық жеңілдіктерді де жан-жақты 
зерделейсіздер деп сенеміз. Осы жұмыстың қорытындысы бойынша біздің депутаттарға, 
жалпы Парламентке, Сенатқа ақпарат бересіздер деп сенеміз. 

Құрметті әріптестер, келесі сөз депутат Мәкежанов Сұлтанбек Алмасбекұлына 
беріледі. 

 
МӘКЕЖАНОВ С.А. Рақмет, құрметті Төраға. 
Менің сұрағым Премьер-Министрдің бірінші орынбасары Әлихан Асханұлы 

Смайыловқа арналады. 
Құрметті Әлихан Асханұлы! Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін 

енгізу халық үшін базалық медициналық қызметтердің қолжетімділігін кезең-кезеңмен 
арттыруға мүмкіндік берді. Ал қаралып отырған заң жобасында осы салаға арналған үш 
жылдық бюджет 537 миллиард 888 миллион теңгеге азайтылған. 

Өкілетті органнан келіп түскен ақпаратта әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорындағы бұл азайту халықтың жеңілдігі бар санатының санын азайтудың есебінен орын 
алып отыр деп мәлімдейді. Сонымен қатар үш жылдық бюджетте медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлеміне арналған шығыстар сомасы да азайтылып қарастырылған. 
Мысалы, ол шығыстар 2021 жылы 1 миллиард 333 миллион теңге болса, 2022 жылы 
1 миллиард 211 миллион теңгені құрайды. Осыған байланысты төмендегідей сұрақтар 
туындайды. 

Аталған саланы қаржыландырудың төмендеуі халықтың жеңілдік санаты бар 
бөлігіне қалай әсер етеді? 
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Жоғарыдағы байланысты Мемлекет басшысының медицина қызметкерлерінің 
жалақысын кезең-кезеңімен арттыру жөніндегі тапсырмасы қалай іске асырылатын 
болады? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Әлихан Асханұлы, жауап беріңіз. 
 
СМАЙЫЛОВ Ә.А. Сұрақтарыңызға рақмет. 
Құрметті депутаттар! Денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыру мәселесі өте 

маңызды мәселе. Пандемияның алдындағы 2019 жылы денсаулық сақтау жүйесіне 
1,2 триллион теңге бөлінген болса, келесі жылы бұл салаға 1,8 триллион теңге бөлінген, 
яғни екі жылдың ішінде денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаржы 50 пайызға өсіп отыр. 
Бұл өсу осы саладағы мемлекеттің алған барлық міндеттемелерін толығымен орындауға 
мүмкіндік береді. Оның ішінде медицина қызметкерлерінің жалақысын 2,5 есеге көтеру, 
медицина саласына жаңа объектілер салу, басталғандарды аяқтау, ГОБМП мен ОСМС 
шеңберіндегі қызметтерді толығымен қаржыландыру, санитарлық-эпидемиялық 
шараларды іске асыру және басқалары бар. 

Сонымен бірге мемлекет әлеуметтік саладағы міндеттемелерді күрт өсіруге жол 
бермеу керек деп ойлаймыз. Сондықтан үш жылдық бюджет жоспарланған кезде біз 
халықтың 15 санаты бойынша Әлеуметтік-медициналық сақтандыру қорына бөлінетін 
ақшаны есептегенде халықтың медиана (орташа) жалақысын есепке алдық. Бұл көрсеткіш 
халықтың нақты орташа табысын көрсетеді. 

Коронавирусқа қарсы іс-шараларға қосымша бөлінген ақшаны есепке алмағанда, 
жылдан-жылға денсаулық сақтау жүйесіне қаржыландыру өсіп келеді. Биыл да, келесі 
жылы да, алдымыздағы үш жылда да өсіп келе жатыр. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Рақмет. 
У меня вопрос к Премьер-Министру нашей страны. 
Уважаемый Аскар Узакпаевич! В текущем году идет восстановительный рост 

казахстанской экономики. Рост ВВП за девять месяцев 2021 года составил 3,4 процента, 
рост в реальном секторе составил 3,5 процента. Но все мы понимаем, что положительная 
динамика роста экономики страны сложилась на фоне низкой базы прошлого года из-за 
пандемии. 

В 2022 году в среднем прогнозируется рост экономики на 3,9 процента. Однако для 
обеспечения такого роста нужны соответствующие бюджетные инвестиции. 

Вместе с тем в проекте бюджета реальный сектор экономики не находится в числе 
приоритетных направлений расходов республиканского бюджета. По отдельным 
функциональным группам, таким, как «Транспорт и коммуникации», «Сельское 
хозяйство», имеется сокращение расходов по сравнению с текущим годом. В этой связи у 
меня следующие вопросы. 
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Каков вклад несырьевого реального сектора в прогнозируемом росте нашей 
экономики в 2022 году?  

Как и за счет каких секторов Правительство планирует обеспечить условия для 
устойчивого развития экономики страны? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Асқар Ұзақбайұлы, жауап берсеңіз. 
 
МАМИН А.Ұ. Дәурен Зекенұлы, сұрағыңызға рақмет. 
Осы жылғы 10 айдың көрсеткіштері бойынша еліміздің экономикасында 3,5 пайызға 

өсім тіркелген. Соның ішінде негізгі драйверлер: өңдеу өнеркәсібінің өсімі 5,9 пайыз, 
құрылыс саласы 7,6 пайыз, шетелдік инвестициялар – 30,4 пайыз. Оның ішінде тау-кен 
саласын ескермегенде негізгі капитал – инвестициялар 14 пайызға өсті. Бұл осы биылғы 
10 айдың көрсеткіштері бойынша. 

Ал былтырғы жылды алсақ, былтыр осы салалар бойынша өңдеу өнеркәсібі 
4 пайызға өсті, құрылыс саласы 11,6 пайызға өсті. Сондықтан былтыр да бұл салалар 
бойынша жоғары өсім болған. 

Даурен Зекенович, поэтому говорить о том, что низкая база была в прошлом году по 
реальному сектору, не приходится, потому что несмотря на пандемию, несмотря на 
кризисные явления, в прошлом году по основным секторам экономики, по основным 
отраслям реального сектора экономики были высокие темпы роста. Данные за 2020 год я 
уже назвал. И эта динамика сохраняется в этом году. 

Мы говорим о том, что реальный сектор стал фактором устойчивости национальной 
экономики, фактором конкурентоспособности национальной экономики. 

Я хотел бы еще засвидетельствовать такие цифры, что в этом году экспорт 
обработанных товаров вырос на 25,5 процента. Это говорит о том, что наши товары 
востребованы на внешних рынках. И в целом экспорт в этом году вырос на 20 процентов. 
И рост объемов торговли зафиксирован в этом году. То есть вся положительная динамика, 
восстановительная динамика налицо. Темпы восстановления экономики признаются всеми 
международными финансовыми институтами. В прошлом году ни одно рейтинговое 
агентство не снизило нам кредитный рейтинг, наоборот, даже по некоторым показателям 
был рост. 

Буквально вчера я встречался с Миссией Международного валютного фонда. Они 
прогнозируют нам рост в этом году на уровне 3,8 процента. А в целом согласно прогнозам 
других международных финансовых институтов в этом году рост составит на уровне  
3,8-4 процентов. В следующем году есть прогнозы роста экономики до 4,5 процента. 

Еще раз хочу сказать, что в основе этого стоит реальный сектор экономики. 
Конечно, напрямую связаны с развитием экономики сегодняшние темпы 

вакцинации. На сегодняшний день мы вакцинировали первым компонентом 8,6 миллиона 
нашего населения, это порядка 76 процентов. Вторым компонентом мы вакцинировали 
порядка 8 миллионов человек, это 70 процентов взрослого населения. Тем самым сегодня 
даем возможность, а также сегодняшняя санитарно-эпидемиологическая обстановка 
позволяет нашей экономике развиваться, работать, ограничения минимальные, которые 
только возможны в этих условиях. Это напрямую связано. 
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Вы знаете, что мы расширяем категорию вакцинируемых, это школьники от 12 до 
18 лет, беременные женщины, кормящие женщины, вакциной «Pfizer». 

Хотел бы сказать, что никаких оснований сомневаться в вероятности достижения 
целей индикаторов роста на следующий год, я считаю, нет. Об этом говорят и показатели 
этого года. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Менің сұрағым Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Шырақпайұлына арналады. 
Эксперттердің пікірінше, егер азық-түлік тауарлары импортының үлесі шекті 

мәнінен 20-30 пайыздан асса, онда ол агроөнеркәсіп кешенінің ішкі ресурсы мен әлеуетіне 
кері әсерін тигізеді және оның даму мүмкіндіктерінің тарылуына әкеліп соқтырады. 
Сондықтан да Үкімет алдында азық-түлік тауарларымен өзін-өзі толық қамтамасыз ету 
жөніндегі міндеттер тұр. Бұл ретте ең көп импортталатын позициялар анықталған, яғни 
олар құс еті, шұжық өнімдері, ірімшік және сүзбе, алма, қант және балық тағамдары. 

Бүгінгі таңда осы бағыттардың әрқайсысы бойынша нақты инвестициялық жобалар 
анықталып, іске асырылуда. Нәтижесінде мемлекеттік органдардың ақпараты бойынша 
2024 жылға қарай қантты қоспағанда өнімнің осы түрлері бойынша қамтамасыз етуді 
100 пайызға, ал қант бойынша 80 пайызға жеткізу жоспарлануда. Әрине, бұл дұрыс және 
қажетті міндет. 

Жақында Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған 
ұлттық жобасы мақұлданды. Оның басты міндеттерінің бірі отандық өндіріс есебінен 
негізгі азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету болып табылады. 

Осыған байланысты менің сұрағым: 
Қаралып отырған бюджет жобасында осы инвестициялық жобаларды іске асыруға 

көзделген қаражаттар жеткілікті ме және де біздің азаматтарымызды отандық өндірістің 
негізгі тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету міндетіне қол жеткізу үшін ұлттық жобада қандай 
нақты шараларды іске асыру жоспарлануда? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Ербол Шырақпайұлы, жауап беріңіз. 
 
ҚАРАШӨКЕЕВ Е.Ш. Құрметті Мұхтар Сабырұлы, сұрағыңызға рақмет.  
Расында сайлауалды бағдарлама бойынша қабылданған жол картасындағы 

Үкіметтің бірнеше міндеттерінің ішіндегі біздің Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
алдына қойылған ең алғашқы міндет – халықты Қазақстанда өндірілген азық-түлік 
тауарларымен қамтамасыз ету. Соның ішінде жаңа сіз айтып кеткендей, ең бірінші құс еті, 
балық, шұжық өнімдері, сүзбе мен ірімшік, алма, қант. Ол дұрыс. Негізі Ұлттық жобада 
қабылданған сол жоспарларды іске асыру үшін біз 2025 жылдың аяғына дейін 930-дан астам 
инвестициялық жобаны іске асыруды жоспарлап отырмыз. Айтып кететін болсақ, оның 
ішіндегі ең ірілері 150-ден астам тауарлық сүт фермасын іске енгізу, оның ішінде 19 құс 
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фабрикасы бар, оның ішінде 9 ет өңдейтін завод та болады, сосын көлемі 6,6 мың гектар 
қарқынды бақтарды да енгізу, салу жоспарланып отыр. 

Осы жобаларды іске асыру үшін ең маңызды қаражаттың ішінде біз ауыл 
шаруашылығына 4,5 триллион теңгедей қаражат (инвестиция) тартамыз деп отырмыз. 
Қаралып отырған үш жылдық бюджетке субсидия жағынан алатын болсақ, негізі 
жоспарланып отырған 235 миллиард теңгедей тек қана инвестициялық субсидия және несие 
мен лизингтің төлемақысын төмендету үшін субсидия қарастырылып отыр. 

Осы сома жеткілікті ме деген сұраққа келсек, қалыптасқан тәжірибе бойынша 
жылдан-жылға біз бюджетті нақтылап және қайта қарау кезеңінде жаңа сомаларды бөлуді 
тағы да ұсынамыз. Сол себепті алдымыздағы жылдары бюджетті қайта қарау кезінде 
мүмкіншілік болатын болса біз тағы да осы ұсыныспен шығамыз. Жалпы айтқанда осы 
инвестициялық жобалардың бәрін іске асырып, алдымызға қойған мақсатты – Қазақстанда 
өндірілетін азық-түлік тауарларын Қазақстан халқына қолжетімді етуге барлық 
мүмкіншілік бар деп санаймыз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Қылышбаев Нұрлан Наурызұлына беріледі. 
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Премьер-Министрдің бірінші орынбасарына бағытталады. 
Уважаемый Алихан Асханович! Размер государственного долга за последние годы 

имеет тенденцию устойчивого роста. И на этот раз в прогнозируемом периоде наблюдается 
рост государственного долга и долговых обязательств, направленных на погашение и 
обслуживание правительственного и негосударственных займов, источником погашения 
которых являются средства республиканского бюджета. 

Нынешний республиканский бюджет сформирован с учетом приоритизации 
финансовой потребности в соответствии с целями и целевыми индикаторами и оценки 
эффективности заявляемых расходов. 

Вместе с тем, по данным Счетного комитета, с 2008 года отмечается рост расходов 
республиканского бюджета в 4,4 раза, тогда как налоговые поступления, которые должны 
быть главным источником пополнения бюджета, за аналогичный период возросли лишь в 
3,3 раза. 

Такая сложившаяся ситуация будет способствовать росту дефицита бюджета, 
соответственно, росту объема финансирования за счет заимствования. В этой связи 
возникают следующие вопросы. 

Какой прогноз мы ожидаем в предстоящем периоде от реализации новых подходов 
по приоритизации расходов и оценки эффективности расходов? 

Окажут ли эти меры влияние на снижение уровня государственного долга, если да, 
то скажите, в каком размере прогнозируете? Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Әлихан Асханұлы, жауап беріңіз. 
 
СМАЙЫЛОВ Ә.А. Спасибо за вопросы. 
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Уважаемые депутаты! Правительством в настоящее время по поручению 
Президента Республики Казахстан разработан проект новой Концепции управления 
государственными финансами до 2030 года, где нашли отражения вопросы налогово-
бюджетной политики, политики по использованию средств Национального фонда, вопросы 
государственного долга и другие. 

Вопросы управления государственным долгом будут решаться комплексно. 
Собственные доходы бюджета будут расти темпами выше, чем номинальный темп роста 
нашей экономики, то есть ВВП. Так, если в этом году собственные доходы 
республиканского бюджета составляли 7,2 триллиона тенге, то за 2024 год собственный 
доход составит 10,4 триллиона тенге, то есть рост почти на 50 процентов.  

Здесь и дальнейшая цифровизация налогово-таможенного администрирования, 
внедрение Национальной системы прослеживаемости товаров. Будем вносить изменения в 
налоговое законодательство, совершенствовать международное налогообложение, 
трансфертное ценообразование, акцизную политику. Также придем с предложениями по 
ГМК, то, о чем, Маулен Сагатханович, Вы сейчас говорили. Все это даст нам возможность 
сократить использование Национального фонда с нынешних 4,5 триллиона тенге до 
2,4 триллиона тенге в 2024 году, то есть в два раза. 

Также будет снижаться постепенно дефицит бюджета. 
Что касается расходов бюджета, то также в рамках концепции ставим 

контрцикличное правило, которое предусматривает ограничение темпов роста расходов 
бюджета уровнем среднегодового роста реального ВВП за последние 10 лет, 
скорректированного на целевой уровень инфляции на соответствующий год. 

Все это позволит нам держать государственный долг с учетом увеличения 
собственных доходов, удерживания расходов и снижения дефицита на относительно 
умеренном уровне, не более 32 процентов к ВВП. Это 32,8 триллиона тенге в 2024 году. 

Что касается расходов на обслуживание долга в республиканском бюджете, то в 
предлагаемом трехлетнем бюджете это составляет от 7 до 10 процентов всех расходов 
республиканского бюджета. В концепции мы ставим лимит на обслуживание долга 
бюджета – не более 15 процентов расходов. Все эти меры, уважаемые депутаты, 
направлены на то, чтобы обеспечить устойчивость и сбалансированность нашего бюджета 
и удерживать долг на умеренном уровне. 

Для сведения вам скажу, в развитых странах уровень государственного долга 
составляет в среднем 120 процентов к ВВП, в развивающихся странах – в среднем 
65 процентов к ВВП, у нас – не более 32 процентов к ВВП. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Алихан Асханович, очень важный вопрос сейчас поднимается. В целом на 

2022 год в проекте бюджета мы закладываем 1,2 триллиона тенге на обслуживание 
государственного долга. К 2026 году ожидается, что эта сумма будет на уровне 
2,5 триллиона тенге при условии, если дополнительный счет не будет заимствован. Если 
будет, то эта сумма будет еще выше. 

В принципе, мы поддерживаем ту линию, которую сейчас Правительство ведет по 
стабилизации государственного долга. В то же время хотим обратить внимание на два 
момента.  
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Во-первых, сегодня идет активное заимствование не только на уровне 
Правительства, но и на уровне регионов. В частности, за прошедший год долг местных 
исполнительных органов вырос в два раза, до 1,7 триллиона тенге. И продолжает 
увеличиваться. То есть местные исполнительные органы также берут заимствования. 
Дальше, наверное, как-то обслуживают, скорее всего, обслуживают с помощью 
республиканского бюджета в том числе. Поэтому, наверное, важно не допускать 
неконтролируемого роста заимствований со стороны местных исполнительных органов. 

Кроме того, есть категория долгов, которые гарантированы государством. Это 
неправительственный долг, но он гарантируется нашим государством. Такие долги 
оцениваются в размере 1 триллиона тенге на данный момент. С начала года этот долг вырос 
на 125 миллиардов тенге. И здесь есть такие случаи (в заключении Счетного комитета они 
есть, не буду повторять), когда неправительственный долг тем или иным способом в 
дальнейшем трансформируется в государственный долг. То есть государство вынуждено за 
счет республиканского бюджета обслуживать этот долг, хотя он изначально идет как 
неправительственный долг, но гарантированный государством. 

Алихан Асханович, поэтому необходимо двигаться, как Вы сказали, в рамках этой 
стратегии по стабилизации государственного долга, по контролю его уровня, в то же время 
не упуская из внимания долг и заимствования местных исполнительных органов и долги, 
которые гарантируются государством. 

Құрметті әріптестер, келесі сөз депутат Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына 
беріледі. 

 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Рақмет, құрметті Төраға.  
Менің сұрағым Индустрия және инфрақұрылымдық даму министріне арналады. 
Құрметті Бейбіт Бәкірұлы! Үш жылдық бюджетте мемлекеттік шекарадағы өткізу 

пункттерінің құрылысы мен оларды қайта жаңғырту жұмыстарына келесі жылға 
487 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. Ал «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында 
2025 жылдың соңына дейін тек Қазақстан – Ресей шекарасындағы 30 өткізу пунктінің 27-ін 
кезең-кезеңмен қайта жаңғырту жоспарланған. Бұл үшін сарапшылардың есептеуі бойынша 
кемінде 5 миллиард теңге қажет. 

Басқаша айтқанда, қажетті соманың тек 10 пайызы бөлінген, яғни мәлімделген 
жоспардан едәуір артта қалушылық бар. Бұл өз кезегінде мемлекеттік шекарада көптеген 
қиындық тудырады. Мысалы, қазан айының соңында Қазақстан – Ресей шекарасында 
8 километрлік кептеліс орын алды. Оны еңсеруге жүк тасымалдаушылар бір тәулік уақыт 
жұмсаған. Бұл кәсіпкерлердің келісімшарттық міндеттемелерінің және азық-түлік 
өнімдерінің бұзылуына, сол сияқты тағы басқа проблемаларға әкеліп соқты. 

Осыған байланысты министрліктен бұл мәселені қашан және қалай шешетінін 
білгіміз келеді. 

Өткізу пункттерін салу және жөндеу кезінде бұрынырақ біздер, депутаттар ұсынған 
үлгілік жобаларды пайдалануды жоспарлап отырсыздар ма? 

Терминдердің ерекшеліктеріне байланысты жауапты ресми тілде де беруге болады. 
Рақмет. 
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ТӨРАҒА. Бейбіт Бәкірұлы, жауап беріңіз. 
 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Сұрағыңызға рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Нұржан Нұрланбекұлы, құрметті 

депутаттар! Бұл мәселе расында да қазан айында болды. Бірталай көлік Қазақстан – Ресей 
шекарасында жиналып, топталып қалды. Оның екі себебі бар. 

Бірінші себеп бәріңізге мәлім, осы қазан айында бізге шекаралас Ресейдің бірнеше 
өңірінде коронавирус инфекциясы күшейіп, олар бірталай санитарлық-эпидемиологиялық 
шаралар өткізді, шекарадан өту рәсімдерін күшейтті. 

Екіншіден, сол қазан айында Ресей кеден қызметі бірталай рәсімдерін және 
ережелерін, бақылау ережелерін, көлік тексеру ережелерін күшейтті. Соған байланысты 
кейбір өткізу пункттерінде осындай жағдайлар болды. 

Ал енді біздің құзыретті органдар в рабочем порядке Ресей тарапымен соның бәрін 
шешіп, на сегодняшний день все работает в обычном режиме. 

Касательно пунктов пропуска. У нас 30 пунктов пропуска на российско-
казахстанской границе. С 2020 года идет комплексная передача Пограничной службы в 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития. С российской стороной мы 
подписали Комплексный план по модернизации пунктов пропуска до 2025 года. Это будет 
производиться синхронно. Синхронно будет производиться ремонт и расширение дорог на 
подходах к пунктам пропуска. Синхронно будут выделяться из бюджета Российской 
Федерации и из нашего бюджета средства. И будет гармонично проводиться ремонт, как 
мы провели на казахстанско-киргизкой границе, в пункте пропуска «Кордай». Это очень 
важно, чтобы мы вместе начали и вместе закончили. Это достаточно серьезный процесс. 

Касательно типовых проектов. Действительно, это удешевляет. Поэтому у нас 
задача поставлена по тем пунктам, которые будут новые или будет полная реконструкция 
пунктов пропуска. Мы будем использовать типовые проекты с учетом объемов и требуемых 
планировочных объемных решений по пропуску. 

Касательно тех пунктов пропуска, где мы будем делать модернизацию уже 
существующих пунктов пропуска, там мы будем ориентироваться на те объекты и здания, 
которые уже сегодня существуют. И будет привязка, модернизация будет проводиться в 
рамках этого. 

На сегодня все эти решения вместе с российской стороной принимаются. Поэтому 
мы скорректируем бюджет по окончательным проектно-сметным документациям и 
прохождению экспертизы по каждому пункту пропуска. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Нухұлы Алтынбекке беріледі. 
 
НУХҰЛЫ А. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Менің сұрағым Білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы мен Цифрлық даму, 

инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Батырбекұлына арналады. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы отандық IT секторды дамытуды және 

күшейту үшін цифрландыру жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кемінде 100 мың ынталы 
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жас – білімді және жоғары білікті IT-мамандарды даярлауды тапсырған болатын. Жыл 
сайынғы «Digital Bridge» халықаралық технологиялық форумында Үкіметке IT-кадрларды 
жаппай дайындауға жеке мектептерді тарту мәселесін қарастыру туралы да тапсырма 
берген болатын. 

«Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс» 
Ұлттық жобасын іске асыру мерзімі 2021 – 2025 жылдары және қаржыландыру көлемі 
2 триллион 255 миллиард 890 миллион теңге, яғни орта есеппен жылына 450 миллиард 
теңгеден астам болмақшы. 

Жоба шеңберінде IT саласындағы білікті кадрлардың санын 2021 жылдың 
қорытындысы бойынша 20 мыңға дейін, 2022 жылы 40 мың, 2023 жылы 60 мың, 2024 жылы 
80 мың, 2025 жылы 100 мың адамға дейін жеткізу жоспарлануда. Өткен жылғы 
статистикаға сәйкес ел бойынша мұндай мамандар саны 12 мың адам ғана болды. 

Жоғарыда айтылғандарды ескерсек мынадай сұрақтар туындайды: 
Елімізде тиісті оқытушылар құрамы мен қажетті техникалық тұрғыда қамтамасыз 

етілген білім беру мекемелері, жоғарыда айтылған сан мен сападағы IT-мамандарды 
даярлау үшін жеткілікті ме? 

Себебі жыл сайын осындай «массивті» дайындау үшін оған сәйкес адами және 
техникалық ресурстар қажет. 

Мемлекет басшысының тапсырмасын сапалы әрі мерзімінде орындауды қалай 
қамтамасыз етуді жоспарлап отырсыздар? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Асхат Қанатұлы, жауап беріңіз. 
 
АЙМАҒАМБЕТОВ А.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Мемлекет басшысының тапсырмасы сапалы әрі уақытылы орындалатын болады. Ол үшін 
біз бірнеше бағыт бойынша жұмыс жүргізудеміз. 

Біріншіден, қажетті мамандардың саны бойынша айтсақ, қазіргі уақытта бұл 
бағытты іске асыру үшін біз мемлекеттік тапсырыстың, яғни гранттардың санын екі есе 
өсірдік. Оның нәтижесінде 225 жылдың соңына дейін тек қана біздің университет 
деңгейінде 80 мың маман диплом алып шығатын болады, оған қоса колледждер деңгейінде 
тағы да 31 мың маман осы колледждерді бітіретін болады. Бұл тек қана біздің колледж бен 
университеттер деңгейінде (қосымша білім және қайта даярлауды қоспағанда). 

Енді инфрақұрылымға келетін болсақ, инфрақұрылым бойынша біздің мектептерде 
бүгінгі күні СТЕМ бағыты бойынша, робототехника бағыты бойынша 3 мың арнайы 
кабинет ашылды және де біз 39 арнайы мамандандырылған ІТ лицейлерін ашып, бүгін онда 
7-сыныптан 11-сыныпқа дейін 50 мың бала білім алып жатыр. Бұған қоса 20 колледжде біз 
мамандандырылған ІТ-мамандығы бойынша құзыреттілік орталықтарын аштық. 
8 мамандандырылған университет жұмыс істеп жатыр, соңғы ашылғандардың ішінде 
Астана ІТ университеті бар, Демирел университеті бар, КБТУ университеті бар, МУИТ 
университеті бар. Осы университеттерде мамандар дайындалатын болады. 

Әрине, сапа мәселесі өте маңызды, сондықтан сапа бойынша біздің осы 
университеттерде Yandex, Kaspersky, Huawei, Samsung сияқты басқа да халықаралық 
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компаниялардың орталықтарымен сертификатталған курстар ашылып жатыр. Бұл да үлкен 
септігін тигізеді деп ойлаймыз. 

Бағдарламаларға келетін болсақ, бұның алдында тек қана төрт бағдарлама болды, 
қазір болашақ мамандықтар атласына сәйкес кем дегенде 24 бағыт бойынша осы ІТ-
мамандарды дайындап жатырмыз. Соның ішінде Big date, Date scientist, робототехника, 
криптология, криптография, жасанды интеллект, басқа да мамандықтар бойынша біз осы 
жұмысты бастадық. 

Жаңа құрметті депутат айтқандай, өте маңызды мәселе – бұл біздің 
педагогтарымыздың әлеуеті. Педагогтардың әлеуетін дамыту үшін біріншіден, бізге үлкен 
көмек көрсетіп, септігін тигізіп жатқан «Болашақ» бағдарламасы. «Болашақ» бағдарламасы 
бойынша бітірген біздің өте үздік әріптестеріміз университеттерге келіп жұмыс істеп 
жатыр. Екіншіден, биылғы жылы Мемлекет басшысының қолдауының арқасында біз жыл 
сайын 500 ғалымды бір жылға дейінгі тағылымдамадан өткізуді бастадық. Осы бағдарлама 
да Мемлекет басшысының тапсырмасын орындауға үлкен септігін тигізетін болады. 

Құрметті депутаттар, өздеріңіз көріп отырғандай Мемлекет басшысының берген 
тапсырмасы сапалы әрі уақытылы орындалатын болады. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Бағдат Батырбекұлы, жауапқа қосарыңызға бар ма? 
 
МУСИН Б.Б. Құрметті Алтынбек Нухұлы, сұрағыңызға рақмет. 
Асхат Қанатұлының айтқанына қосатын бір нәрсе бар, біз жекеменшік 

инновациялық бағдарламау мектептерін ашып жатырмыз, Astana Hub аясында ашылған 
Alem school деген мектебіміз бар, сосын МФЦА-ның төңірегінде Qwant деген мектеп бар. 
Сол мектептердің қазіргі күні сапасы өте жоғары екені белгілі болып тұр. Олардан шыққан 
балаларды, сол студенттерімізді Америка Құрама Штатындағы Google, Booking 
корпорациялары алып жатыр. Ол сапалы әрі нәтижелі болғандығын бізге көрсетті, 
сондықтан біз сондай жекеменшік инновациялық мектептердің орталықта ғана емес, 
жергілікті жерлерде де ашылуына септігімізді тигізіп жатырмыз. Ол үшін «Қарапайым 
заттар экономикасы» (Экономика простых вещей) бағдарламасы бойынша 6 пайыз несие 
жеңілдік алып, 6 пайыз арқылы инновациялық мектеп ашуға жекеменшіктің құқығы бар. 
Екіншіден, сол мектептердің сұранысын жандандыру үшін ваучерлерді ойлап таптық, 
механизмін жасадық. 2025 жылға дейін сондай жекеменшік мектептерде оқу үшін біздің 
министрлік аясында Astana Hub арқылы 20 мың ваучер берілетін болады. Жас балалардың 
сол ваучермен жекеменшік мектептерге барып, жоғары сапалы білім деңгейінде білім 
алуына және мамандық алуына мүмкіндік болады. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 
 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Менің сұрақтарым Энергетика министрлігі мен Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігіне бағытталған. 
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2022 жылға арналған жылдық инфляцияның нысаналы дәлізі 4-6 пайыз деңгейінде 
айқындалған. 2021 жылы инфляция индексі ұқсас деңгейде 4-6 пайызбен болжамдалған, 
алайда іс жүзінде ол 8,9 пайызға жетті. 

Мәселен, жанар-жағармай бағасының айтарлықтай өсуі байқалады. Дизель отыны 
бағасының күрт өсуі әсіресе қоғамдық көлік, ауыл шаруашылық тауар өндірушілері және 
жүк тасымалы үшін қиындықтар туғызып отыр. Көмір нарығында да осындай жағдай 
қалыптасты. 

Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің ақпараты бойынша тұрмыстық 
көмірдің бағасы тасымалдау мен электр энергиясына тарифтердің өсуіне байланысты 
9 пайызға өсті. 

Жанар-жағармай мен көмір бағасының өсуі барлық тауарлар құнының өсуіне 
әкелетіндігімен жағдай күрделене түседі. 

Осыған байланысты менің келесі сұрақтарым бар: 
Энергетика министрлігі 2022 жылы жанар-жағар май, оның ішінде дизель отыны 

бағасының өсуін тұрақтандыру мақсатында, сондай-ақ Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігі көмір бағасының өсуін ұстау бойынша қандай шаралар қабылдауды 
жоспарлап отыр? 

 
ТӨРАҒА. Мағзұм Маратұлы, жауап беріңіз. 
 
МЫРЗАҒАЛИЕВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Естеріңізге сала кетейін, жалпы жанар-жағармайдың бағасы реттелмейді және жанар-
жағармай бағасын талқылау кезінде біз екі мәселені миымызда ұстауымыз керек. 

Біріншіден, бұл әлемдік брендтің бағасына тәуелділігі, екіншіден, біздің көрші 
елдердегі қалыптасқан бағадан айырмашылық үлкен болмауы тиіс. 

Біздің елімізде биыл дизель жанар-жағармайдың тапшылығы болды. Оның ең басты 
себебі осы көрші елдермен салыстыратын жағы – бағаның үлкен айырмашылығы. 

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес біз қазір жүйелік өзгерістерді әзірлеп 
жатырмыз. Оның ішінде ең бастысы – үш мұнай өңдеу зауытының жоспарлы және 
жоспардан тыс жөндеу жұмыстарының мерзімдерін нақтылау және регламенттеу, 
екіншіден – елімізде мемлекеттік-материалдық қорды қалыптастыру, яғни оны жасау, 
үшіншіден – жанар-жағармайды бақылау, яғни әр мұнай базасын тиісті құрал-
жабдықтармен қамтамасыз ету. 

Біз қазір мәселелерді зерттеп жатырмыз, оны қолға алдық. Енді жылдың аяғына 
дейін нақты ұсыныстар енгізетін боламыз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Бейбіт Бәкірұлы, жауап беріңіз. 
 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Көмірдің бағасы өспеу үшін біз де біраз шара қабылдадық. Көмір 

өндіретін ірі компаниялармен меморандумға қол қойылып, тұрақты бағаға келіскенбіз. Ол 
Қаражыра, Богатырь, Шұбаркөл разрездері. Бағалары 5 мың 200 теңгеден, ең 
қымбаты – Шұбаркөл, оның бір тоннасы 5700 теңге болады. 
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Ал сұраныс жағынан айтсақ, осы жылыту маусымына өңірлерден сұраныс 
9,3 миллион тонна, соның 8,8 миллионы тиелді. Вагондар уақытылы беріліп жатыр, көмір 
разрездеріндегі баға тұрақты. Ал өңірлерге жеткен жағдайда олардың өздерінің тарату 
орталықтары бар. 

Шұбаркөлге сұраныс көп болғаннан кейін осы қараша айында оған 484 мың тонна 
көмірге қосымша жоспарды біз теміржолға да, карьерлерге де бердік. Бүгінгі таңда 
уақытылы тиеліп жатыр. 

Өңірлерден одан бөлек сұраныс болса, біз оны көбейтуге дайынбыз. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Слово предоставляется депутату Булавкиной Ольге Александровне. 
 
БУЛАВКИНА О.А. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханович. 
Мой вопрос адресован Заместителю Премьер-Министра Скляру Роману 

Васильевичу. 
Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года 

отметил, что обеспечение стопроцентного доступа к услугам водоснабжения в городах и 
селах к концу 2025 года является приоритетной задачей Правительства. Хотя согласно 
ранее утвержденному Стратегическому плану развития Республики Казахстан эту задачу 
Правительство должно было выполнить к 2020 году. 

Одной из причин недостижения данной цели являлось отсутствие подтвержденных 
данных о запасах подземных вод, которое является основанием для проектирования и 
строительства системы водоснабжения. 

Следует отметить, что с 2015 года функция по проведению поисково-разведочных 
работ для подтверждения запасов подземных вод в населенных пунктах передана в 
компетенцию местных исполнительных органов, а мониторинг реализации этих 
мероприятий осуществлялся Министерством национальной экономики. Однако по причине 
невключения мероприятий по поисково-разведочным работам в новую государственную 
программу «Нұрлы жер» с 2020 года контроль и координация за ними со стороны 
государственных органов не осуществляются. 

В этой связи первый вопрос. Кто же будет нести ответственность за координацию и 
конечный результат этих работ, учитывая, что на их проведение выделяются значительные 
бюджетные средства, а это почти 12 миллиардов тенге на 2020 год? То есть это 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития или же Министерство экологии, 
геологии и природных ресурсов? 

Второй вопрос связан с ростом потерь питьевой воды, подаваемой потребителям. 
Так, только из-за изношенности водопроводных сетей потери в 2020 году в денежном 
выражении составили более 16 миллиардов тенге. По этому поводу Глава государства в 
ходе недавнего совещания по моногородам призвал кардинально изменить подходы к 
водопотреблению. 

Как мы видим, в проекте бюджета на водоснабжение и водоотведение населенных 
пунктов предлагается в течение трех лет выделить более 272 миллиардов тенге. Мы 
поддерживаем выделение указанных средств, но хотелось бы понимать, как будет 
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реализовано поручение Главы государства о стопроцентном обеспечении городов и сел 
чистой питьевой водой. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Пожалуйста, Роман Васильевич. 
 
СКЛЯР Р.В. Спасибо за вопросы, Ольга Александровна. 
Мы буквально на прошедшем заседании Правительства рассматривали ход работ по 

обеспечению водоснабжением сельских населенных пунктов и городов.  
Касательно государственного органа, координирующего работу, является 

ответственным за конечный результат Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития. 

Местные исполнительные органы действительно с 2015 года проводят работу по 
геологическому изучению недр и подтверждению запасов подземных вод. Таких 
населенных пунктов у нас сейчас 170, где необходимо провести данные работы. Они будут 
выполнены в течение 2022 – 2023 годов.  

Далее местные исполнительные органы разрабатывают ПСД, представляют ее в 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития. В течение пяти лет у нас есть 
планы по обеспечению 1922 аулов качественной питьевой водой. Мы их разделяем на две 
группы. В 793 аулах мы проведем централизованное водоснабжение. Также малые 
населенные пункты, где проживает менее 200 человек, будут обеспечены комплексными 
блок-модулями с устройством пункта водораздачи. Во всех этих населенных пунктах будет 
чистая питьевая вода. 

В национальном проекте «Сильные регионы – драйвер развития страны» данные 
мероприятия имеют приоритетное значение, соответствующими средствами мы 
обеспечены, поэтому эти работы будут выполнены. 

Что касается водосбережения и ресурсосбережения. При выполнении работ по 
устройству сетей как в сельских населенных пунктах, так и в городах данные мероприятия 
также имеют приоритет. Мы эти потери будем сокращать. К концу 2021 года мы достигнем 
98 процентов обеспечения жителей городов доступом к централизованному 
водоснабжению, 91,8 процента жителей сельских населенных пунктов к чистой питьевой 
воде. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Роман Васильевич, в целом вопрос очень актуальный. Депутаты Сената 

регулярно поднимают этот вопрос, направляют депутатские запросы, он достаточно 
активно обсуждается и на наших пленарных заседаниях. В целом на сегодняшний день 
проблема доступа к воде актуальна для более 700 тысяч граждан нашей страны. 
Согласитесь, что цифра немаленькая. 

В то же время мы видим здесь системные проблемы, в частности, износ сетей 
водоснабжения минимум 50 процентов. 

Что мы видели за последние годы? Та цель, которая была поставлена, обеспечить к 
2020 году водой все населенные пункты до конца не реализована по ряду причин. 

Одна из причин в том, что была достаточно высокая децентрализация по данному 
вопросу. То есть разные бюджетные программы охватывали вопросы обеспечения водой: 
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«Нұрлы жол», «Ауыл – ел бесігі», «Развитие окраин крупных городов», «Дорожная карта 
занятости», региональные программы и так далее. 

На сегодняшний день принята единая программа – Национальный проект «Сильные 
регионы – драйвер развития страны». В рамках этого национального проекта будет 
обеспечиваться вопрос развития сетей, обеспечения доступа к чистой питьевой воде во всех 
населенных пунктах. 

В этой связи, Роман Васильевич, наверное, очень важно, чтобы была очень четкая 
координация в реализации всей работы, чтобы мы все вместе вовремя выполнили 
поставленную Главой государства задачу по обеспечению стопроцентного доступа к воде 
всех населенных пунктов нашей страны. 

Кроме того, на совещании в Экибастузе по развитию моногородов наш Президент 
поднял вопрос по изменению подходов к водопотреблению, внедрению системы 
мониторинга потребления, внедрению современных технологий, в том числе цифровизации 
управления в этой сфере.  

В этом направлении, Роман Васильевич, если нужно оперативно внести какие-то 
изменения и дополнения в наши законы, депутаты заинтересованы быстро эту работу 
провести. Мы готовы рассмотреть ваши предложения, выйти с инициативой со стороны 
депутатов, оперативно внести необходимые изменения в наши законы по изменению 
подходов в сфере водопотребления, обеспечения водой. Здесь мы готовы активно с 
Правительством работать. 

Уважаемые коллеги, следующее слово предоставляется депутату Карплюку Сергею 
Алексеевичу. 

 
КАРПЛЮК С.А. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханович. 
У меня вопрос к Министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Багдату Батырбековичу. 
Президентом нашей страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на 

протяжении последних лет ставится вопрос по обеспечению сельских населенных пунктов 
качественными услугами интернета. 

К сожалению, на сегодняшний день около 1200 сел остаются вне охвата мобильным 
широкополосным доступом к интернету, порядка 630 труднодоступных сел – без сотовой 
связи. 

В прошлом году по инициативе Сената операторам связи были предоставлены 
налоговые льготы на период с 2020 по 2024 годы. В результате чего бюджет за данный 
пятилетний период недополучит порядка 85 миллиардов тенге. Эта сумма была направлена 
на реализацию проектов по продвижению качественного интернета, прежде всего в 
сельской территории. 

Также в проекте республиканского бюджета предусмотрено на плановый период 
выделение средств в сумме 17 миллиардов тенге ежегодно на выполнение государственных 
обязательств по проектам государственно-частного партнерства. 

Таким образом, учитывая ежегодное выделение значительных средств из 
республиканского бюджета, а также предоставление льгот на данные цели, хотелось бы 
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узнать, в какие сроки вы планируете обеспечить высокоскоростным интернетом все 
сельские населенные пункты нашей страны. 

 
ТӨРАҒА. Бағдат Батырбекұлы, жауап беріңіз. 
 
МУСИН Б.Б. Уважаемый Маулен Сагатханович, уважаемый Сергей Алексеевич! На 

самом деле вопрос интернета стоит очень остро на сегодняшний день. Мы как 
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности перед 
тем, как применять налоговые льготы, проанализировали все, что происходит по стране. 

Мы отчитывались, что из 6459 сел 5332 села подключены к интернету. При 
проведении анализа мы выяснили, что в 768 селах из 5332 сел качество интернета очень 
низкое, то есть не дает возможности спокойно пользоваться интернет-ресурсами, онлайн-
образованием и так далее. 

В первую очередь на 2021 и 2022 годы запланировано поднять качество в 
768 сельских населенных пунктах, по которым было заявлено, что есть интернет, но 
некачественный. Мы будем проводить домашнюю работу, чтобы стабилизировать и 
повысить качество. 

Из 1178 сел, о которых Вы сказали, что вообще нет интернета, мы запланировали 
проведение следующей работы. Свыше 500 населенных пунктов войдут в план на 
2023 – 2024 годы, будет проведен высококачественный интернет за счет этих налоговых 
льгот. 

Более чем 600 сельских населенных пунктов труднодоступны, туда проводить 
интернет будет крайне дорого. Это на порядок выше тех цифр, которые Вы озвучивали. 
Поэтому мы планируем легализовать и привести сюда технологии негеостационарных 
спутниковых группировок. Это те группировки, о которых говорит сейчас весь мир, ими 
занимаются такие компании, как «OneWeb», «SpaceX». Мы с ними уже провели 
переговоры, они сейчас проводят тестирование на территории Республики Казахстан. Для 
их работоспособности на территории Казахстана нужно сделать две вещи. 

Первое. Нужно изменить немного радиочастотное регулирование, для этого нужно 
внести изменения в Налоговый кодекс, мы скоро придем с ними. 

Второе. Развернуть на территории Казахстана шлюзовые станции. 
Если мы эти две работы сделаем, то в конце 2022 года и начале 2023 года уже 

предоставим возможность любому человеку в любом месте, закупив необходимые 
устройства, быть подключенным к широкополосному интернету. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Сұлтанов Ерік Хамзаұлына беріледі. 
 
СҰЛТАНОВ Е.Х. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Менің сұрағым Ұлттық экономика министріне арналады. 
Құрметті Әсет Арманұлы! Обрабатывающая промышленность Казахстана 

испытывает значительные системные проблемы и риски, которые влияют на развитие всей 
промышленности страны. 
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Доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана составляет 
14 процентов, тогда как в России – более 20 процентов. 

Схожие с нами по структуре экономики страны наращивают меры поддержки, 
оказываемые своим предприятиям, где в том числе предоставляется 15-процентная 
условная скидка при государственных закупках. Как результат, казахстанским 
товаропроизводителям невозможно попасть на их рынок государственных закупок. 

Вопрос усугубляется тем, что с начала 2021 года в стране исключены требования по 
местному содержанию в товарах для недропользователей. 

По итогам 2020 года общий объем закупок товаров, работ и услуг 
недропользователей углеводородного сырья и добычи урана составил порядка 
5,4 триллиона тенге. При этом доля местного содержания данных закупок составила всего 
46 процентов. 

Таким образом, отечественные предприятия теряют преимущество при 
осуществлении государственных закупок. 

В этой связи у меня следующий вопрос: какие меры принимает Министерство 
национальной экономики по стимулированию и поддержке отечественных предприятий, 
снижению импортозависимости в экономике? 

 
ТӨРАҒА. Әсет Арманұлы, жауап беріңіз. 
 
ЕРҒАЛИЕВ Ә.А. Уважаемый Маулен Сагатханович, уважаемые депутаты! 

Индустриализация является стержневым направлением диверсификации экономики. В этой 
связи Министерством национальной экономики и Правительством в целом уделяется 
особое внимание развитию обрабатывающей промышленности. 

В утвержденном Национальном плане развития страны до 2025 года и 
утвержденных национальных проектах установлены конкретные индикаторы по развитию 
обрабатывающей промышленности. Это увеличение продукции, выпускаемой 
предприятиями обрабатывающей промышленности, до 15 триллионов тенге к 2025 году, 
увеличение несырьевого экспорта в два раза, до 41 миллиарда долларов США к 2025 году. 

Министерство национальной экономики реализует программы «Дорожная карта 
бизнеса» и «Экономика простых вещей». Программа «Экономика простых вещей» 
направлена на расширение производства товаров народного потребления, 
импортозамещение. Инструменты данной программы пользуются широким спросом и 
популярностью среди предпринимателей, предприятий обрабатывающей 
промышленности, предоставляются меры финансовой и нефинансовой поддержки. 

Так, за годы реализации программы «Экономика простых вещей» продукция, 
получающая поддержку предприятий в рамках данной программы, увеличилась на 
35 процентов. Количество проектов, которые получили поддержку в рамках данной 
программы, составило 3000, сумма 860 миллиардов тенге. 

Если говорить о других инструментах, которые у нас есть, это широкий спектр 
налоговых льгот и преференций, которые мы предоставляем предприятиям 
обрабатывающей промышленности. В этом году введена такая налоговая льгота, как 
предоставление 70-процентной скидки по оплате НДС на первые два года для новых 
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предприятий обрабатывающей промышленности, а также освобождение от уплаты КПН 
части доходов, которые направляются на реинвестирование, для развития предприятий, это 
для субъектов малого бизнеса. 

Кроме того, в этом году впервые был введен такой инструмент, как инвестиционное 
соглашение, в рамках которого в зависимости от параметров проекта можно получить 
также дополнительные налоговые и иные льготы. 

Кроме того, помимо данного направления, Министерство национальной экономики 
точечно проводит работу с каждым отраслевым государственным органом. Например, 
совместно с Министерством сельского хозяйства разработан Комплексный план по 
обеспечению продовольственной безопасности к 2024 году. Мы знаем, что эти вопросы 
сегодня вышли на первый план в результате пандемии коронавируса. 

Кроме того, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития 
разработан Комплексный план по импортозамещению строительных материалов. Также 
ведется работа совместно с Министерством здравоохранения по обеспечению медицинской 
безопасности лекарственных средств до 50 процентов. 

Данные меры уже дали свои плоды, об этом сегодня говорил и Премьер-Министр. 
Несмотря на те вызовы, с которыми мы столкнулись, несмотря на пандемию, реальный 
сектор экономики, обрабатывающая промышленность стали фактором устойчивости и 
конкурентоспособности национальной экономики. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Мәдениет және спорт министрі Райымқұлова Ақтоты 

Рахметоллақызына арналады. 
Президент бюджеттің есебінен кәсіби спорт клубтарын қаржыландыруды тоқтатуды 

және бұқаралық спортты дамытуды тапсырған болатын. Өкінішке қарай, Токио 
олимпиадасындағы жетістіктеріміздің түрі белгілі, қазіргі футболымыздың сиқы тағы 
белгілі. Осы ретте спортқа бюджеттен бөлінетін қаражаттың қайтарымы болу керек деп 
есептейміз. Мәселен, Алматы облысында олимпиадалық даярлау базасы 2005 жылдан бері 
салынып келе жатыр, 53 миллиард теңге жұмсалған екен. Алғашында сметалық құны 
14,8 миллиард теңгеге бағаланған, 16 жылдың ішінде 87,3 миллиард теңгеге, яғни 5,8 есеге 
өскен. Құрылыс әлі бітпеген. 

Осындай шығыны көп құрылыстарды тоқтатып, оның орнына азаматтарды 
бұқаралық спортпен айналыстыратын қаншама ауылға балалар спорт алаңдарын, футбол 
алаңдарын салуға болар еді. Пандемия кезінде халқымыздың өмір салтына біраз түзету 
келіп жатыр, азаматтар салауатты өмір салтын ұстануға бет бұрды, осындай жағдайда 
әсіресе балаларымыз виртуалды әлемге байланып үйден шықпайтын болды. Бұқаралық 
спортты дамыту өте маңызды екендігін бәріміз жақсы білуіміз керек. 2022 – 2024 жылға 
қаралып отырған бюджеттің жобасында бұқаралық спортты дамытуға бөлінген қаражат 
14 есеге аз. 

Осыған орай қойылатын сұрақтар:  
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Осындай аз қаражатпен бұқаралық спортты, әсіресе өңірлерде спорттық 
инфрақұрылымдарды дамыту бойынша Мемлекет басшысының тапсырмасын қалай 
орындаймыз? «Дені сау ұлт» ұлттық жобасында белгіленген 2025 жылы халықтың 
50 пайызын бұқаралық спортпен жұмылдыру туралы индикаторға осы түрімізбен қол 
жеткізе аламыз ба? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Ақтоты Рахметоллақызы, жауап беріңіз. 
 
РАЙЫМҚҰЛОВА А.Р. Қайырлы күн, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті 

депутаттар! Әрбір азамат үшін қолжетімді «Дені сау ұлт» денсаулықты сақтау ұлттық 
жобасы аясында шынында да біздің халқымыздың 50 пайызына дейін 2025 жылы спортпен 
шұғылдануы тиіс деген мақсатымыз бар. Соған жету үшін жүйелі түрде шараларды 
қарастырып отырмыз. Оның ішінде әр жыл бойы 40 мыңнан астам бұқаралық іс-шара 
өткізу, спорт нұсқаушыларын, соның ішінде ауылдық жерлерде олардың санын  
3561-ге дейін жеткізу бар, сосын жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп спорттық 
инфрақұрылымды жақсарту шараларын да көздеп отырмыз. Оның ішінде 2025 жылға дейін 
76 дене шынықтыру-сауықтыру кешені, 80 спорт кешені, сонымен қатар стадиондар, 
31 спорт залы, 9 бассейн сияқты инфрақұрылымдық құрылыстарды жоспарлап отырмыз. 
Сондай-ақ жобалық-сметалық құжаттамалар керек емес қарапайым инфрақұрылымдық 
спорт кешендерін, залдарды және әртүрлі құрылыстарды жоспарлап отырмыз. 

Біздің бұқаралық спорт, бұл алдымен балалар мен жасөспірімдерге арналған. 
Сондықтан Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп мектеп және студенттік лигаларды 
нығайтып және олардың бұқаралық спорттық іс-шараларын көбейтіп жатырмыз. Бүгінгі 
күні 45 мыңнан астам спорт секциясы ашылды, сонымен қатар 1 миллионға жуық бала осы 
спорт секцияларында спортпен шұғылданып жатыр. 

Өздеріңіз білесіздер, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша мемлекеттік 
тапсырыс аясында жан басына шаққанда қаржыландыру механизмі бойынша 1 мамырдан 
бастап мемлекеттік тапсырыс аясында спорт секциялары ашылып жатыр. Бұл өте 
қолжетімді және жақсы механизм болып шықты. Бүгінгі күні 115 мыңнан астам бала қазір 
ақысыз спорт секцияларымен шұғылданады, 2023 жылы 146 мыңнан астам бала 
шұғылданады деп жоспарлап отырмыз. 

Жалпы биыл осы бұқаралық спортқа жан басына шаққандағы қаржыландыру 
механизмі бойынша 7,1 миллиард теңге жергілікті атқарушы органдардан бөлінді. 
Өздеріңіз білесіздер, сонымен қатар ерекше физикалық сұраныстары бар адамдардың да 
спортқа қол жетімділігі бойынша инфрақұрылымдық құрылыстарда әртүрлі шараларды да 
өткізіп жатырмыз. Олардың санын 14 пайызға дейін жеткіземіз. 

Жалпы айтқанда «Дене шынықтыру және спорт туралы» Заңның бабына сәйкес 
бұқаралық спортты дамыту жергілікті атқарушы органдардың құзыретінде. Сондықтан 
2022 жылы жалпы 50,2 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарлап отырмыз. Оның 20 пайызы 
инфрақұрылымдық құрылыстарға, 63 пайыздан аса осы мемлекеттік тапсырыс аясында жан 
басына қаржыландыру механизмі бойынша балаларға, бұқаралық спортқа негізделеді және 
оның тағы қалған 20 пайызы бұқаралық іс-шараларға бағытталады. Сондықтан Мемлекет 
басшысының тапсырмасы шеңберінде және ұлттық жоба ретінде «Nur Otan» партиясының 
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сайлауалды бағдарламасы шеңберінде қойылған мақсаттарымызды біз орындаймыз. Ал 
бұқаралық және ұлттық спортты дамытуға арналған 35-бағдарлама бойынша 
республикалық бюджеттен 1,2 миллиард жоспарланып отыр. Ол әртүрлі бұқаралық іс-
шараларға бағытталған. Мысалы, «Qazaqstan qyzmet cup» турнирі, сондай-ақ ұлттық 
спортты дамыту сияқты іс-шараларға бағытталған қаржы. Сондықтан алдымызға қойған 
осындай негізгі бағыттарды және мақсаттарды сапалы және уақытылы орындаймыз деп 
айтуға болады. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Басқа сұрақтар жоқ. Осымен сұрақ қою рәсімі аяқталды. Енді қосымша баяндаманы 

тыңдауға көшейік. 
Слово для содоклада по двум законопроектам предоставляется председателю 

Комитета по финансам и бюджету Перепечиной Ольге Валентиновне. 
 
ПЕРЕПЕЧИНА О.В. Спасибо. 
Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые депутаты, члены Правительства и 

приглашенные! Республиканский бюджет является ключевым звеном в реализации 
долгосрочных целей по повышению благосостояния населения и обеспечению устойчивого 
роста экономики в рамках реализации Стратегии «Казахстан – 2050» и Национального 
плана развития Республики Казахстан до 2025 года. 

Представленный проект республиканского бюджета на 2022 – 2024 годы, несмотря 
на все сложности, возникшие на фоне пандемии, направлен на полное и своевременное 
выполнение всех социальных обязательств государства при любой экономической 
конъюнктуре, а также на обеспечение устойчивого развития экономики в текущих 
условиях. 

Расходы социального блока растут, в 2022 году составят 8 триллионов тенге с 
увеличением на 643 миллиарда тенге к уровню текущего года. Это 51 процент к общему 
объему затрат бюджета. Основная доля расходов приходится на социальные выплаты и 
социальное обеспечение граждан порядка 4 триллионов тенге. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемом бюджете нашло отражение 
продолжение финансирования государственных программ «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», 
«Дорожная карта бизнеса – 2025», АПК и другие, которые в рамках реформы системы 
государственного планирования были трансформированы в национальные проекты. 

Докладчики уже остановились на основных макроэкономических и бюджетных 
показателях, не буду повторять, поэтому остановлюсь на наиболее важных моментах 
формирования республиканского бюджета и той части вопросов, которые поднимались 
депутатами в ходе его рассмотрения. 

Первое. Объемы гарантированного и целевого трансферта из Национального фонда 
на плановый период достаточны для обеспечения сбалансированности республиканского 
бюджета и его расходов. Но при этом активно используется стабилизационная функция 
Национального фонда, что не позволяет реализовать его сберегательную функцию. В итоге 
возникает риск стремительного сокращения активов Национального фонда. 
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Так, чистые накопления средств в Национальном фонде запланированы с 
отрицательными значениями в 2021 – 2022 годах, так как использование средств 
Национального фонда превышает объем поступлений. 

Более того, в 2022 году накопления Национального фонда постепенно приблизятся 
к уровню неснижаемого остатка в 30 процентов к ВВП. 

Глава государства неоднократно отмечал необходимость расходования этих средств 
исключительно на реализацию антикризисных программ и социально значимых и 
стратегически важных инфраструктурных проектов национального масштаба. Поручил 
разработать концепцию, обеспечить контроль над объемами и эффективностью 
государственных расходов. 

Правительству необходимо придерживаться данного вектора и не допускать в 
будущем включения в проект бюджета текущих мероприятий и стандартных проектов для 
финансирования за счет средств Национального фонда. 

Во избежание не всегда продуманного использования трансфертов из 
Национального фонда на сегодня приоритетом должны стать строгая бюджетная 
дисциплина и жесткие бюджетные правила. 

В конце 2020 года в Концепцию формирования и использования средств 
Национального фонда и в Бюджетный кодекс было включено невнятное описание 
контрцикличного бюджетного правила, срок введения которого был отложен до 1 января 
2024 года. 

Возникает сомнение, насколько правильно будут работать бюджетные правила без 
детальных пояснений, понимания целей и задач бюджетных реформ в целом и без решения 
иных проблем бюджетной системы. 

Второе. Прогнозируемые базовые макроэкономические параметры социально-
экономического развития страны не всегда совпадают с реальностью. К примеру, при 
анализе показателя по валовому внутреннему продукту на протяжении пяти лет 
наблюдаются отклонения в диапазоне от 1 до 6 процентов. 

Несмотря на совершенствование в текущем году методологических подходов в 
прогнозировании, продолжаются погрешности основных параметров прогноза социально-
экономического развития на 2022 – 2026 годы, которые являются основой для разработки 
и формирования республиканского бюджета на плановый период. 

Так, рост экономики спрогнозирован за счет увеличения объемов производства 
товаров в среднем на 4 процента. Тогда как вклад производства товаров в прирост ВВП 
составляет в среднем лишь 1,5 процентных пункта по причине более низкой его доли в 
структуре экономики. 

С учетом погрешностей параметров прогноза социально-экономического развития и 
одновременного сокращения расходов на реальный сектор экономики с 2 триллионов тенге 
до 703 миллиардов тенге в 2026 году, который еще нуждается в государственной 
поддержке, возникают сомнения по достижению целей и конечных результатов 
стратегических направлений. И заявленного роста экономики в проекте бюджета мы не 
увидели реальных дополнительных доходов республиканского бюджета. 
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Поэтому для полноты и качественной разработки прогнозов актуально 
предусмотреть в прогнозе социально-экономического развития глубокий факторный 
анализ отдельных компонентов валового внутреннего продукта. 

Третье. В рассматриваемом проекте бюджета сохраняются риски финансовой 
устойчивости государства, что выражается в исполнении гарантированных государством 
обязательств. 

В сравнении с 2020 годом на ближайшие пять лет прогнозируется двукратный рост 
государственного долга, и в соотношении к ВВП с 31,6 процента в 2022 году будет снижен 
лишь до 31,3 процента к 2026 году и составит уже 37 триллионов тенге. При этом 
Правительством этот уровень не рассматривается как существенный риск, поскольку в 
рамках проводимой на сегодня реформы в Национальном плане развития страны до 
2025 года показатель государственного долга скорректирован на уровне 50 процентов от 
ВВП. 

Но с учетом сырьевой зависимости экономики, высокой волатильности внешних 
рыночных конъюнктур и в целом нестабильности мировой экономики есть большая 
вероятность возможной реализации этого риска, способного в итоге оказать негативное 
воздействие. 

Это влияет и на рост дефицита в абсолютном выражении, что отражается на затратах 
по обслуживанию долга с ростом в 2021 году с 958 миллиардов тенге до 1,5 триллиона тенге 
к 2024 году. 

Одновременно растут и расходы на погашение и обслуживание правительственного 
долга, которые в 2022 году составят 22,8 процента к доходам республиканского бюджета, 
превысив лимит в 15 процентов, установленный Концепцией формирования и 
использования средств Национального фонда. 

Также и по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под 
государственную гарантию наблюдается рост в 5 раз, которые могут увеличить долговую 
нагрузку на бюджет в случае финансовой несостоятельности заемщиков. 

Обеспокоенность вызывает и вопрос эффективности и целесообразности 
использования связанных грантов в сегодняшних условиях, которые также влекут 
определенные расходы за счет республиканского бюджета, реализацию которых можно 
отложить до «лучших времен». 

Так, к примеру, в Министерстве образования и науки в 2022 году предусмотрены 
расходы на сумму 501 миллион тенге на связанный грант, по которому в 2020 году средства 
были возвращены в бюджет, а в 2021 году расходы не были произведены. 

Четвертое. В 2020 году истек срок действия Концепции новой бюджетной политики. 
То есть формирование республиканского бюджета Правительство уже второй год подряд 
проводит без основных концептуальных подходов бюджетной политики, которая должна 
быть ориентиром для обеспечения сбалансированности государственных финансов и 
бюджетной эффективности. 

И несмотря на то, что проведен ряд реформ бюджетного процесса, их оказалось 
недостаточно ввиду отсутствия комплексного подхода по решению вопросов. Нужен новый 
курс на обеспечение фискальной устойчивости государственных финансов, принятие 
которого Правительству необходимо ускорить. 
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Пятое. При формировании проекта республиканского бюджета на плановый период 
вопреки рекомендациям депутатов Парламента и Счетного комитета не в полном объеме 
проведена оценка экономического эффекта от заявляемых расходов. 

Из-за отсутствия единой методологии оценка государственными органами 
проводилась разрозненно, с применением стандартных показателей и в условиях 
отсутствия координации со стороны профильных министерств. 

Экономический эффект определен только по бюджетным инвестициям, а по 
17 бюджетным субсидиям, или 74 процента от всего запланированного объема, 
экономический эффект не просчитан. 

Шестое. В рамках предыдущих оценок Счетным комитетом неоднократно 
указывалось, что при реализации государственных программ происходит размежевание и 
рассредоточение бюджетных средств по причине финансирования в рамках различных 
программных документов и отсутствия единого подхода по распределению функций и 
ресурсов. 

Так, начиная с 2019 года финансирование строительства и реконструкции 
внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется в рамках 
отраслевых программ «Ауыл – ел бесігі», развития окраин крупных городов, «Дорожная 
карта занятости» в составе бюджетных программ нескольких администраторов 
(министерств национальной экономики, труда и социальной защиты населения, индустрии 
и инфраструктурного развития). Тогда как согласно Водному кодексу компетенция по 
водоснабжению и водоотведению закреплена исключительно за Министерством индустрии 
и инфраструктурного развития. 

Таким образом, применение такого подхода не способствует полноценному анализу 
экономического воздействия, эффективному планированию бюджетных средств и 
правильности определения требуемых к реализации мероприятий. 

В целом проект республиканского бюджета соответствует задачам, поставленным 
Главой государства, и обеспечивает макроэкономическую, финансовую и социальную 
стабильность страны. 

Рассмотрение проекта республиканского бюджета с учетом высказанных 
предложений депутатов является важной базой для дальнейшего совершенствования 
экономической, бюджетной, налоговой политик и повышения качества управления 
бюджетными средствами. 

Цели Парламента, Правительства и Счетного комитета, как и граждан Казахстана 
едины – это обеспечить высокий уровень развития страны и повысить благосостояние 
наших граждан. 

Уважаемые депутаты и приглашенные! В ходе обсуждения данного законопроекта 
от постоянных комитетов и депутатов поступило 136 предложений по внесению в него 
изменений и дополнений, которые были сведены в сравнительную таблицу. 

Всего поддержано предложений на трехлетний период на сумму 86 миллиардов 
тенге, в том числе в 2022 году – 64,5 миллиарда тенге. 

Увеличение расходов будет осуществляться за счет перераспределения резерва 
Правительства. 

Предложения предусматривают вопросы финансирования следующих направлений: 
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внедрение факторно-балльной шкалы государственным служащим в 2022 году – 
44,4 миллиарда тенге; 

реконструкция и развитие автодорог – 8,2 миллиарда тенге, в том числе в 2022 году 
– 4,5 миллиарда тенге. По итогам 2022 года доля автомобильных дорог республиканского 
значения в хорошем и удовлетворительном состоянии должна составить 94 процента; 

строительство и ремонт водопроводных сетей – 8,1 миллиарда тенге, в том числе в 
2022 году – 3,8 миллиарда тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам 
водоснабжения в городах до 99 процентов, в селах до 95 процентов; 

газоснабжение – 1,2 миллиарда тенге, что позволит достигнуть уровня газификации 
до 55 процентов; 

строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам 
промышленного и жилищного строительства – в общей сумме 5,3 миллиарда тенге, в том 
числе в 2022 году – 4,6 миллиарда тенге. 

На основании изложенного Комитет по финансам и бюджету рекомендует: 
принять проект Закона Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из 

Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы»; 
рассмотреть сравнительную таблицу и направить в Мажилис Парламента изменения 

и дополнения в проект Закона «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы». 
Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Ольга Валентиновна. 
Енді заң жобаларын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызына беріледі. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті депутаттар! Тұтастай алғанда болашақ республикалық бюджет өзінің 

әлеуметтік бағытын сақтап отыр. Әлеуметтік блоктың шығыстары үш жылдық кезеңде 
26,7 триллион теңгені құрайды. Оның ішінде 2022 жылы 8,1 триллион теңге. 2022 жылы 
бюджеттің жалпы көлеміне қатысты әлеуметтік шығыстардың үлесі 50,8 пайызға дейін 
ұлғаяды. Қаржының қомақты көлемі халықты әлеуметтік қамтамасыз етуге бағытталған, 
яғни медицина, білім беру ұйымдарының қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 
4,3 триллион теңге, оның ішінде 2022 жылға 1,1 триллион теңге көзделген. Дегенмен 
әлеуметтік саладағы бірқатар өзекті мәселелерге тоқталуды жөн көрдім. 

Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде Мемлекет басшысы бүгінде қосымша 225 мың 
оқушы орны қажет және алдағы уақытта бұл көрсеткіш бір миллионға жетуі мүмкін екеніне 
тоқталып, 2025 жылдың соңына дейін 1000 мектеп салуды тапсырды. 

Жыл сайын жаңа мектептер салуға бюджеттен қомақты қаржы бөлінгенімен 
мектептерге деген тапшылық азаяр емес, сондықтан көптеген мектептерде сыныптар саны 
әліпби әріптерінің жартысынан асты. Ал астанамыздың іргесіндегі Қосшы қаласында 
№2 орта мектепте 1«ы» сыныбы ашылған. Бұған тағы бір айқын мысал, елордамыздағы 
1200 оқушыға арналған №59 мектеп-лицейінде нормативтен үш еседен артық жүктеме 
орын алып, 4100 жас жеткіншек оқуда. Маңғыстау облысында 15 мемлекеттік жалпы білім 
беру ұйымы үш ауысымдық режимде жұмыс істейді. Осындай мектепке деген тапшылық 
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орын алып отырғанда 2019 жылы Ақтөбе облысының Шилісай ауылында 1,4 миллиард 
теңгеге салынған 680 орындық мектеп бос тұр. Себебі құрылыс кезеңінде мектепке су 
құбырын және коммуникацияларды өткізуді ұмытып кеткен. Ал Шилісайдың жүзге тарта 
оқушысы көрші ауылға барып оқуда. Бұл бір ғана мысал. Мектептерді салуға бөлінген 
қомақты қаражаттың толыққанды қадағалаудың жоқтығынан тиімсіз жұмсалуы көңілді 
құлазытады. Осы орайда Үкімет еліміз бойынша мектеп орны санына нақты қажеттілікті 
талдап, жоспарлауда жүйелілікті сақтап, бюджет қаражатының тиімсіз жұмсалуына жол 
бермей, бос тұрған мектептерді толтыру және шамадан тыс жүктелуді шешуі тиіс. Бұл 
өзекті мәселені шешуде мемлекеттік-жекеменшік әріптестік механизмдеріне басымдық 
беріп, жеке инвесторлардың қаражаты есебінен мектеп салу үрдісіне кең қолдау көрсетуі 
қажет деп санаймыз. 

Еліміздегі 2014 жылдан бастап іске асырылып келе жатқан «Серпін» жобасы еңбек 
ресурстары мол еліміздің оңтүстік өңірінен жастарды кадр тапшылығы бар өңірлерде оқыту 
және жұмысқа орналастыру үшін қаралған. Жобаға 2021 жылға дейін 33 мың 966 грант, 
яғни 38 миллиард 336 миллион теңге бөлу жоспарланған. Есеп комитетінің бақылау 
қорытындыларына сүйенсек қазіргі уақытта жобаның аясында қол жеткізілуі тиіс негізгі 
мақсаттар жеткілікті дәрежеде орындалмай, дайын жас мамандар оңтүстік өңірлерге, яғни 
үйлеріне қайтып оралуда. 

Бүгінгі күні қажетті бизнес-идеяны жолға қою кәсіпкерлікті енді қолға алған адамға 
қиын шаруа. Осы ретте кәсіпкерлікке баулитын «Бастау Бизнес» жобасы жүзеге асырылып 
келеді. Негізінен бұған қатысушылар халықты жұмыспен қамту орталықтарында 
тіркелгеніне қарамастан жұмыссыз жүргендер, NEET санатындағы жастар, жұмысқа 
қабілеті бар адамдар. Мәселен, 2017 – 2021 жылдары «Бастау Бизнес» жобасы бойынша 
184 мың адам бизнес жүргізуге оқытылды, оның ішінде 177 мың адам бизнес-жобаларын 
қорғады, 5 жыл ішінде оқытылғандардың ішінен 54 мыңы, яғни 30 пайызы ғана өз ісін 
ашқан. Біз осы санаттағы өз кәсібін ашқан азаматтарымыздың қатарын кемінде  
75-80 пайызға жеткізуіміз керек деп санаймыз. Бұл жұмыссыздар санын азайтуға және 
экономикада кіші және орта бизнестің үлесін арттыруға мүмкіндік берері сөзсіз. Үкімет 
бұған баса назар аударса дейміз. 

Өздеріңізге белгілі, Президент биылғы халыққа Жолдауында мәдениет 
қызметкерлерінің, мұрағатшылардың, тағы басқалардың жалақысы 2022 – 2025 жылдары 
жыл сайын орта есеппен 20 пайызға өсетінін атап айтты. Бұл осы санаттағы азаматтарға 
жақсы қолдау болар еді. Алайда бізге жиі қойылатын тағы бір мәселе, кітапханашы, 
мұрағатшы қызметін «еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстардың тізбесіне қосу» 
болып отыр. Қызметкерлер күн сайын қағаз шаңы, ең күшті аллерген, зиянды химиялық 
заттармен жұмыс жасайды. Сондықтан бұл қызметкерлердің зиянды орындарда жұмыс 
істегені үшін Еңбек кодексіне сәйкес жеңілдіктер мен үстемақы қосу жөніндегі талаптары 
орынды деп ойлаймыз. 

Қорыта айтқанда, Үкімет жоғарыда аталған өзекті мәселелерді қатаң әрі тұрақты 
бақылауда ұстап, жүйелі шаралар қабылдауы, бюджет қаржысына үлкен жауапкершілікпен 
қарап, оның мақсатты және тиімді жұмсалуын мұқият бақылауы қажет деп есептейміз. 
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Құрметті әріптестер! Жалпы қаралып отырған заң жобалары еліміздің әлеуметтік-
экономикалық даму болжамы негізінде макроэкономикалық тұрақтылықты сақтауға, 
ұлттық экономиканы тұрақты дамытуға бағытталған. 

Сондықтан заң жобаларын қолдаймын және сіздердің де қолдауларыңызды 
сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі. 
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер, құрметті Үкімет мүшелері! Поддерживая законопроекты, хотел 

бы отметить следующее. 
Главный позитив проекта бюджета – это усиление его социальной направленности. 

Доля социальных расходов к общему объему затрат в 2022 году составит порядка 
51 процента. Это отразится на повышении доходов людей и качестве их жизни. 

Надо отметить задачи, связанные с поддержкой реального сектора экономики в 
рамках программ «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», «Дорожная карта бизнеса – 2025», АПК и 
других, расходы по которым составят 3,6 триллиона тенге на три года. 

Вместе с тем весь этот позитив проекта бюджета несколько скрадывается из-за не 
совсем понятных нюансов бюджетирования. Так, например, не совсем понятно, почему 
целевым назначением расходов, финансируемых за счет гарантированного трансферта из 
Национального фонда, является выплата солидарных пенсий и государственных базовых 
выплат из республиканского бюджета. Это противоречит Концепции формирования и 
использования средств Национального фонда, целевое назначение которых «обеспечение 
социального и инфраструктурного развития». То есть трансфертные средства направляются 
не на развитие, а на проедание. 

Также отметим, что расходы из Национального фонда в первом полугодии текущего 
года превысили поступления в него. К тому же Счетным комитетом выявлено 
неэффективное использование средств на 1 триллион тенге. Другими словами, выделяемые 
из Национального фонда средства не гарантируются от их неэффективного или нецелевого 
использования. 

При рассмотрении законопроектов в стенах Парламента не раз поднимался вопрос о 
недостаточно работающей системе научно-методического обоснования целей и задач 
государственных и отраслевых программ развития, обоснованности выделяемых на 
программы финансовых ресурсов. 

К сожалению, заложенные подходы не позволяют реалистично и обоснованно 
прогнозировать развитие экономики даже на среднесрочный период. Это порождает 
реальные риски недостижения стратегических целей и задач. В этой связи отметим 
следующее. 

Задачи формирования и совершенствования научно-методической базы и 
инструментов системы прогнозирования социально-экономического развития страны, 
отраслей и регионов полностью находятся в компетенции Министерства национальной 
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экономики, которые пока не совсем эффективны. Поэтому надо принять реальные меры для 
выправления ситуации. 

На недостатки проекта закона о республиканском бюджете указывает оценка 
Счетного комитета, который рекомендовал оптимизировать средства на сумму 
306 миллиардов тенге из охваченных оценкой на 2022 год 1,2 триллиона тенге, или 
25 процентов финансовых средств. То есть четверть бюджетных расходов имела нечеткую 
адресность и уже через год могла вызвать либо проблемы с освоением, либо попала бы в 
разряд неэффективных расходов. 

Реальный рост ВВП, подчеркиваю, в реальном, а не в номинальном выражении, к 
сожалению, пока не достиг показателей объема ВВП допандемийного времени, когда за 
2017 – 2019 годы он варьировался в пределах 104,1-104,5 процента. 

Оценкой проекта бюджета были охвачены направления расходов, имеющих влияние 
на развитие экономики и благосостояние населения, по которым отмечались системные 
недостатки или неполное исполнение рекомендаций. 

Вместе с тем каким-то образом анализ обходит вниманием некоторые направления 
достаточно больших, но в недостаточной степени обоснованных расходов, например, на 
программу «Экономика простых вещей». Безусловно, это исключительно важное 
направление. Однако это не снимает с повестки оценку реальной эффективности 
программы. Пока мы видим только лишь показатели освоения средств, по которым трудно 
судить об ее эффективности. 

Также можно привести немало примеров по инициативам финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства. При этом они нередко сводились к раздаче 
льготных займов без оценки должного эффекта и возвратности средств. 

При разработке Прогноза социально-экономического развития Республики 
Казахстан на 2022 – 2026 годы поставлена актуальная задача (цитирую): «Будет 
реализована инициатива «Правительство на основе данных», которая предполагает 
принятие решений на государственном уровне с учетом проверенных фактических данных, 
аналитики и надежных обоснованных прогнозов. Это позволит проводить политику, 
основанную на фактах, и четко прогнозировать потенциальный эффект от новых инициатив 
и принимать соответствующие решения». Однако эта инициатива тормозится уже сегодня. 

В этой связи стоит поднять вопрос о проводимой в стране не первый год политики 
диверсификации экономики на индустриально-инновационной основе. Дело в том, что из 
отчетов последних лет практически не проглядываются ни оценки результатов в развитии 
обрабатывающей промышленности, ни меры по бюджетной поддержке этой сферы 
производства. 

Статистика показывает, что в последние годы доля обрабатывающей 
промышленности в ВВП находится на уровне 11-13 процентов, в то время как в период 
времени до начала реализации государственных программ индустриального развития, 
форсированного индустриального развития этот показатель был даже выше – на уровне  
13-15 процентов. 

В стране отмечается высокая зависимость от импортного сырья и комплектующих. 
Сегодня нужно принять меры по стимулированию инвестиционной активности и развитию 
обрабатывающих производств внутри страны. Иначе это может привести к тому, что спрос 
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на необходимые машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, 
медицинские изделия и препараты и тому подобное будет удовлетворяться за счет 
импортной продукции. 

Нельзя не упомянуть и меры по повышению казахстанского содержания, которые, к 
сожалению, отошли на второй, если не на третий план. В свое время этот вопрос находился 
на жестком контроле Правительства, центральных и местных органов. 

В этой связи отметим, что в современных условиях развития международной 
торговли и сложной ситуации в мировой экономике развитие местного содержания 
является очень действенным, а по сути ключевым инструментом, который позволит 
эффективно решать вопросы дисбаланса торгового оборота. 

В заключение хотел бы отметить следующее. 
Сегодня надо пересмотреть систему формирования и направленность деятельности 

исполнительных органов для достижения устойчивого социально-экономического роста. 
Пандемия вскрыла все те системные недоработки, которые накапливались и обнажились 
сегодня. Поэтому надо определить перспективы развития страны на ближайшую 
перспективу. 

В целом, несмотря на усилия Правительства и Национального Банка, важнейшая 
проблема, связанная с системой научного обоснования прогнозов социально-
экономического развития, долгое время не решается и остается открытой. 

Несмотря на высказанные замечания, которые, надеемся, будут учтены в будущем, 
предлагаю, коллеги, поддержать законопроекты. 

Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі. 
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Уважаемые коллеги, приглашенные! Главой государства неоднократно 

обозначалась значимость первичной медико-санитарной помощи, важность сельского 
здравоохранения и инфраструктуры. 

Сегодня мы наблюдаем перегрузку первичного звена, которая обострилась в период 
пандемии и привела к отсрочке необходимой медицинской помощи, снижению ее объемов 
и качества. Об этом свидетельствует рост общей смертности на 28 процентов за последние 
два года, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – на 32 процента, 
четырехкратный рост материнской смертности. 

Позвольте коротко остановиться на некоторых аспектах работы сельского 
здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, требующих пристального 
внимания и поддержки Правительства. 

Медицинская помощь сельским жителям сегодня основана на тех же принципах, что 
и в городской местности, и не учитывает низкой плотности населения и отдаленности 
населенных пунктов друг от друга. Нормативы нагрузки одинаковы как для города, так и 
села – 1700 человек на один участок. Механизмы и объемы финансирования не позволяют 
сельскому здравоохранению внедрять новые подходы в организации медицинской помощи. 
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В итоге маломощные районные больницы не в состоянии развивать специализированную 
помощь и вынуждены направлять значительный поток пациентов в областные центры. 

Не полностью реализован потенциал передвижных аптечных пунктов для 
лекарственного обеспечения отдаленных сел. Комплексный подушевой норматив сегодня 
не покрывает оказания фармацевтических услуг. Существующий порядок отпуска 
льготных лекарств сдерживает развитие более гибкой частной аптечной сети и не позволяет 
внедрить механизмы сооплаты со стороны населения. 

Требует решения вопрос обновления существующей сети сельских объектов 
первичной медико-санитарной помощи. Сегодня средний износ инфраструктуры 
организаций составляет более 55 процентов, сохраняется высокий износ медицинской 
техники. 

Необходимо пересмотреть организацию работы передвижных медицинских 
комплексов. Тарифы на эти услуги сегодня не учитывают транспортных и 
командировочных расходов, а цена равна медицинской услуге, оказанной в условиях 
поликлиники. Вместе с тем около 25 процентов незастрахованных сельчан не могут 
получить данную помощь, так как большая ее часть доступна только для застрахованных 
лиц. В итоге освоение по итогам девяти месяцев не превышает 28 процентов. 

С 2020 года внедрен механизм финансирования первичной медико-санитарной 
помощи по консультативно-диагностической помощи через привлечение соисполнителей. 
Однако при несовершенстве информационных систем, отсутствии инструментов контроля 
качества и объемов услуг у объектов первичной медико-санитарной помощи это привело к 
неуправляемому наращиванию некоторых видов медицинской помощи. Ситуация 
усугубляется отсутствием системы планирования. К примеру, право граждан на обращение 
в любую стоматологическую клинику без направления участкового врача не только 
расширило доступность, но и привело к перепотреблению данного вида помощи. При этом 
сверхплановые объемы специализированной помощи покрываются за счет подушевого 
норматива организаций в ущерб основной деятельности. 

Следующее. С начала пандемии поликлиникам не удается полноценно развернуть 
работу мобильных бригад для больных COVID-19. Система финансирования возмещает 
расходы только за первичный вызов и только подтвержденного случая. Затраты за 
повторные вызовы мобильных бригад несет сама амбулаторная организация. 

С марта текущего года перечень обязательных профилактических прививок 
дополнен вакциной против коронавирусной инфекции. В связи с этим годовой план 
иммунизации в целом по стране увеличился в 2,5 раза. Для охвата контингента вовлечена 
вся участковая сеть, в разы увеличились затраты на транспортные расходы, приобретение 
медицинских материалов и других расходных средств. Это повлекло значительные 
непредвиденные издержки. Рассчитанные на плановую работу средства были 
перенаправлены на организацию противоэпидемических мероприятий, но остаются 
невозмещенными, кроме средств индивидуальной защиты. 

Таким образом, текущая ситуация, наряду с ранее сложившейся тенденцией 
недофинансирования, ослабила экономическую устойчивость первичной медико-
санитарной помощи, ухудшила доступность услуг первичной медико-санитарной помощи 
для населения. 
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Сегодня стоит новая задача по организации вакцинации детского и ревакцинации 
взрослого населения. Между тем в проекте бюджета система здравоохранения находится в 
числе отраслей, в которых отмечено сокращение финансирования к уровню 2021 года на 
11 процентов, что также было отмечено в заключении Счетного комитета. 

В целом поддерживая проект республиканского бюджета, выражаю надежду, что 
Правительство предпримет все необходимые меры для решения озвученных проблем 
отечественной системы здравоохранения. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА.Рақмет. 
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Мен заң жобасын қолдай отырып, екі мәселеге тоқталғым келеді. 
Біріншісі азық-түлік инфляциясы бойынша. Биыл ауыл шаруашылығы үшін өте 

қолайсыз жыл болды. Мұндай жаппай құрғақшылық бізде 30 жылдан астам уақыт 
болмаған. Сондықтан қазір азық-түлік тауарларының нақты теңгерімін бақылап отыру өте 
маңызды. Ал ол үшін біз ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің нақты көлемін білуге 
тиіспіз. Өкінішке қарай, ауыл шаруашылығы өнімдері туралы статистикалық деректерде 
үйлеспейтін, бір-бірінен алшақ ақпараттар көп. 

Қазір ауыл шаруашылығы өндірісінің көлемі туралы есепті тек заңды тұлғалар ғана 
тапсырады, ал шаруа-фермер қожалықтарынан және жеке қосалқы шаруашылықтардан бұл 
деректерді интервьюерлер іріктемелі әдіспен жинайды. Шаруа қожалықтарының тек 
30 пайызы және қосалқы шаруашылықтардың бар болғаны 2,5 пайызы ғана есеп береді, 
яғни олардың 97,5 пайызы ешқандай есеп бермейді. Басқаша айтқанда, ауыл 
шаруашылығындағы өндіріс көлемінің едәуір үлесі әкімдер жинайтын әкімшілік ақпаратқа 
негізделіп айқындалады. Бүгінде Үкімет ауыл шаруашылық саласында цифрландыру 
бойынша белсенді шаралар қабылдауда. 

Біз жақында Цифрлы үкімет офисінің жұмысымен таныстық. Үкімет жұмысындағы 
осындай жаңа бағыттарды қолдау керек деп санаймыз. Сонымен қатар әкімдердің ауыл 
шаруашылығының жай-күйі бойынша жинаған ақпаратының дұрыстығын қамтамасыз ету 
жөніндегі жауапкершілігін арттыруымыз керек. Статистика басшыларының өздері атап 
өткендей, жергілікті атқарушы органдардың өз рейтінгілерін көтеру мақсатында егін 
өнімділігі бойынша жоғары көрсеткіштерге мүдделілігі статистика деректерін 
бұрмалауына әкелу қаупі бар. Ал бұрмаланған ақпараттар «қисық айна» әсерін тудырып, 
мемлекеттік органдардың маңызды шешімдер қабылдауына, соның ішінде азық-түлік 
балансын реттеу жұмыстарына негіз болуы мүмкін. Кейде қағаз жүзіндегі әдемі 
көрсеткіштер ауылдағы жағдаймен сәйкес келмейді. 

Второй вопрос. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал четкие 
указания по кардинальному улучшению ситуации в субсидировании агропромышленного 
комплекса. 

Обнародованные недавно факты повальных хищений государственных средств в 
этой сфере вызывают справедливое возмущение наших граждан. 

В рассматриваемом нами бюджете на субсидирование аграрной отрасли в 2022 году 
планируется выделить 303 миллиарда тенге, в том числе с учетом местного бюджета. 
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Десять лет назад в системе агропромышленного комплекса было всего 15 видов 
субсидий, а в последние годы их количество увеличилось до 51, то есть в 3,5 раза. Но от 
этого эффективность государственной поддержки особо не улучшилась. Причиной этого 
являются три системные проблемы в этой сфере. 

Во-первых, нацеленность многих видов государственной поддержки не на 
получение конечного результата, а на выполнение промежуточных технологических 
процессов. При этом нет ответственности получателя субсидий, поскольку в правилах 
субсидирования нет четких индикаторов результативности работы. 

Во-вторых, высокая степень коррупционных рисков из-за размытости множества 
установленных критериев соответствия для получения субсидий, сложности 
администрирования программ. 

В-третьих, недоступность субсидий для большинства аграриев. Дело в том, что 
80 процентов субъектов, а это в основном средние и мелкие сельхозтоваропроизводители, 
не имеют доступа к мерам государственной поддержки. 

В то же время из-за неправильного планирования сельхозтоваропроизводители 
зачастую не могут получить субсидии даже в пределах утвержденных им квот, что создает 
непредсказуемость системы государственной поддержки и является серьезным тормозом 
для привлечения в отрасль инвестиций. 

Что предлагается? 
Первое. Нужно, чтобы основным критерием получения субсидий являлся конечный 

результат труда, а именно объем реализованной продукции собственного производства. 
Такой показатель сложно сфальсифицировать и в то же время легко проконтролировать. 

Со временем, когда стабилизируется техническое и технологическое обеспечение 
отрасли, главный акцент в системе государственной поддержки можно будет сделать на 
выделение фермерам длинных и дешевых кредитов за счет субсидирования ставок 
вознаграждения. 

Второе. Необходимо ввести планирование всех получателей субсидий, что придаст 
системность государственной поддержки, возможность точно рассчитывать объемы 
необходимых бюджетных средств, создать условия для поддержки наиболее актуальных 
направлений инвестирования. 

И последнее. Нынешняя система выдачи субсидий «Қолдау» технически не 
совершенная, а главное, вызывает много нареканий со стороны 
сельхозтоваропроизводителей. Поэтому у Министерства сельского хозяйства должна быть 
своя государственная система распределения субсидий, и эта услуга ею должна 
оказываться на бесплатной основе. 

В настоящее время работа по совершенствованию механизмов субсидирования в 
Министерстве сельского хозяйства уже начата. Считаем, что она идет в правильном 
направлении. Мы все отвечаем за эффективность расходования бюджетных средств. По 
договоренности с Министром сельского хозяйства в состав рабочей группы также войдут 
депутаты Сената, имеющие практический опыт работы в сельском хозяйстве. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
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Сөз депутат Бектаев Әли Әбдікәрімұлына беріледі. 
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Үкімет мүшелері, қадірлі 

әріптестер! 2020 жылғы қазан айында Сенат өткізген парламенттік тыңдауда ауылдық 
аумақтарды дамыту барысы сараланып, Үкіметке ұсыныстар жолданған болатын. Сол 
ұсыныстардың біразы «Қуатты өңірлер – ел дамуының драйвері» атты ұлттық жобада 
ескерілгендігін көріп отырмыз. 

Бұған дейінгі мемлекеттік бағдарламалардың кемшілігі бір-бірімен 
үйлестірілмегендігінде болатын. Мысалы, 2015 – 2021 жылдар аралығында сумен 
жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға қаралған 1,2 триллион теңге қаржының 
917 миллиард теңгесі ғана бөлінген. Оның негізгі себебі жаңа Мәулен Сағатханұлы 
айтқандай сумен жабдықтаудың бірнеше бағдарламалар мен министрліктер арқылы 
жүргізілуінде. 

Әртүрлі бағдарламалар шеңберінде бірыңғай қаржыландыру тәсілінің болмауы 
экономикалық әсерді дұрыс талдауға, бюджет қаражатын тиімді жоспарлауға, шараларды 
дұрыс айқындауға мүмкіндік бермейтіні анық. Мысалы, ауылдық аумақтарды орталық су 
жүйесімен қамту 80 пайыздан асты деген мәлімет бар, ал ішкі су жүйелерінің 50 пайыздан 
астамының тозғаны еш жерде ескерілмеген. 

Алдағы үш жылдық бюджетте де осы маңызды әлеуметтік мәселе бірнеше 
бюджеттік бағдарламаларға бөлініп қаралған. Ең негізгісі ауылдық аумақтарда жүргізілген 
су жүйесін басқарудың тетіктері анықталмаған, бір жерде ауыл әкімшілігінің, ал бір жерде 
коммуналдық шаруашылықтың, енді бір жерде мердігердің құзырында қалып қойған. Осы 
күйінде қала берсе бар су жүйелерінен айырылып қалу қаупі де жоқ емес. Халыққа берілетін 
судың бағасы оны басқару жүйесіне тікелей байланысты екендігі даусыз. 

«Ауыл – ел бесігі» жобасының да кемшілігі өндіріспен үйлестірілмегендігінде 
болып отыр. Елді мекендерде жол салу, су шығару, әлеуметтік нысандарды жөндеу өте 
маңызды. Бірақ жаңа өндіріс орындарын ашу, тұрғындарды, әсіресе жастарды тұрақты 
жұмыспен қамту одан да маңызды деп есептейміз. Ауылдарда әлеуметтік 
инфрақұрылымдарды жаңғыртумен бірге жаңа жұмыс орындарын ашу шаралары қатар 
жүргізілгені дұрыс. 

2017 – 2021 жылдар аралығында «Еңбек» бағдарламасына қаралған 593 миллиард 
теңге қаржының 42 пайызы ғана бөлінген. Тұрғындар үшін өз кәсібін ашуға ауадай қажет 
қаржылардың бөлінбей қалуы түсініксіз. Жұмыс болмаса ауыл халқының көшу үрдісі 
тоқтамайтыны анық. 

Мемлекетіміз үшін ауылдарды сақтап қалу ұлттық идеяға айналуы тиіс. 
Тұрғындарды тұрақтандыру, халықты ауылға көшіру сияқты мәселелер мақсатты бағдар 
болуы керек. Халқы тығыз орналасқан өңірлерден тұрғындарды солтүстік аймақтарға 
көшіру бағдарламасын түбегейлі өзгерту қажет. Бөлініп жатқан қаржы көлемін ұлғайтып, 
келген отбасыларға жағдай жасау, жұмыспен қамту шараларының ауқымын кеңейте түскен 
абзал. 

Өкінішке қарай, көшіп барған отбасыларға үй алып беру үшін тек Солтүстік 
Қазақстан облысында ғана қаржы қаралған. Оның өзінде 2021 жылдың 9 айында бөлінген 
1,9 миллиард теңге мақсатты трансферттің 19 пайызы ғана игерілген. Басқа облыстарға 
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қаржы неге қаралмайды? Жергілікті жерлерде осы бағытта тиянақты және мақсатты 
жұмыстың жоқтығы көрініп тұр. 

Тұрғын үймен қамтамасыз ету – ауыл тұрғындарын тұрақтандырудың маңызды 
тетігі, бірақ қолданыстағы бағдарламалар талаптары ауыл азаматтары үшін қолжетімді 
емес. 

Біздің ұсынысымыз – тұрғындарға үй салу үшін жер бөлу қарқынын арттыру қажет. 
Соңғы жеті жылда бөлінген жер учаскелерінің саны 122 мың ғана, яғни өтініш білдірген 
азаматтардың 10 пайызына да жетпейді. 

Шындығында әкімдер үй іргелік жер бөлуге ынталы емес, себебі инфрақұрылым 
жүргізуге жергілікті бюджеттің шамасы келмейді, ал республикалық бюджеттен бөлінген 
қаржы мардымсыз. Сондықтан да Үкімет бекіткен үй іргелік жер бөлу қағидаларын өзгерте 
отырып, инфрақұрылымдық жобаларға қойылатын талаптарды ықшамдау да керек шығар. 

Өңірлерде проблемалар жетерлік. Облыстардың жартысында ауыл жолдарының 
жағдайы сын көтермейді, елді мекендерді газдандыру 33 пайыздың деңгейінде, 850-ден 
астам ауылда бірде-бір медицина мекемелері жоқ. Әрине өңірлерді дамыту, соның ішінде 
ауылдық аумақтарды дамыту бір ғана бағдарламамен шешілмес, оған көптеген маңызды 
көп салалы жұмыстар атқарылу керек. 

Жаңа қабылданған ұлттық жобалар министрліктер мен бағдарламалардың 
мақсаттарын бір арнаға тоғыстырады деп сенеміз. Біздің ойымызша, әр ұлттық жобаның 
іске асырылуын үйлестіретін жобалық офистер министрліктерде емес, Үкіметтің жанынан 
ашылуы керек. Оларды Үкімет басшысының орынбасарлары басқаруы тиіс. 

Құрметті әріптестер, Үкімет мүшелері! Әрине біздің елімізде атқарылған жұмыстар, 
жеткен жетістіктер орасан зор. Бірақ алпауыттар арпалысының ортасында жүріп, сол 
жетістіктерді сақтап қалу да оңай шаруа емес. Осы жолда Қазақстан Үкіметіне жүктелген 
жүк те, республика Парламентінің атқарар шаруасы да аз емес. Барлығымыздың ниетіміз 
бір. Сондықтан да қаралып отырған заң жобаларын қолдаймын және әріптестерімді де 
қолдауға шақырамын. 

Тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Рақмет. 
Первое. На презентации проекта бюджета я задавал вопросы заместителю 

Председателя Национального Банка по структуре импорта, инфляции, по факторам роста 
инфляции, о доле внутренней и внешней составляющей, внутренней составляющей доли 
монетарной и немонетарной составляющей. В рамках подготовки вопроса на заседании 
комитета представителю Национального Банка я задавал вопрос: какова доля ФАО в 
фактически сложившейся инфляции? То, о чем мы сегодня говорили. Ответа не было. В 
связи с этим хотел бы сказать следующее. 

Вопрос очень важный, сложный. Во-первых, без учета и мониторинга невозможно 
получить качественную аналитику и сделать правильные выводы и предложения. 
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Во-вторых, инфляция – это когда спрос превышает предложения. Предложение 
товара и спрос, когда много денег на руках. Спрос – это три источника: текущая зарплата, 
сбережения и потребительское кредитование. Зарплата в среднем выросла, в декабре – 
233, 9 месяцев – 243. Если сбережения население снимает и идет покупать, это создает рост 
спроса над предложением. Источник инфляции. Что у нас? У нас в декабре – 10,9 триллиона 
тенге, по итогам 9 месяцев – 12,5 триллиона тенге, то есть сбережения на месте. 

Что с потребительским кредитованием? Потребительское кредитование было 
4,4 триллиона тенге в декабре, 5,6 триллиона тенге по итогам 9 месяцев, то есть выросло на 
1,2 триллиона тенге, это 28 процентов. То есть банковский сектор поучаствовал в том, 
чтобы произошел необоснованный рост спроса, в том числе мы раскручиваем инфляцию. 
Почему так произошло? Потому что нет учета, мониторинга, аналитики, и мы не видим 
границы, где необходимо остановить эту инфляцию. Наверное, с этим учетом как-то нужно 
разобраться и навести порядок. 

Второе. В августе 2015 года мы ввели режим таргетирования инфляции, но он у нас 
не работает. Почему? Есть два инструмента таргетирования инфляции – базовая ставка и 
инфляционные ожидания. Базовая ставка у нас до пандемии, в период пандемии, после 
пандемии находится на одном высоком уровне. Я не буду приводить примеры северных и 
южных соседей. 

Инфляционные ожидания постоянно высокие. Почему? Потому что курс 
национальной валюты не находится в рыночной среде, не находится в свободном плавании, 
он растет от 4 до 400. К примеру, у северного соседа в пик кризиса 2015 – 2020 годов рубль 
упал до 79, после кризиса вернулся на 70. Конечно, там будет определенное уважение к 
своей валюте, к главному своему банку.  

А что у нас? Каждый новый год мы встречаем с новой инфляцией и с новым курсом 
тенге, соответственно, и ожидания не самые хорошие, какие хотелось бы видеть 
Национальному Банку. 

Что нужно делать? Мне кажется, нужно рассмотреть вариант внедрения 
таргетирования номинального ВВП. Как говорит наука, во всяком случае есть шанс 
защитить нашу экономику от внешних шоков, это уже большое дело. 

Сегодня мы рассматриваем прогноз социально-экономического развития на три 
года. Но почему у нас нет прогноза платежного баланса? Министерство национальной 
экономики рассчитывает прогноз социально-экономического развития по трем вариантам – 
оптимистичному, пессимистичному и базовому. Почему Национальный Банк не может 
предложить три варианта расчета платежного баланса? Ведь если у нас будут конкретные 
цифры по прогнозу платежного баланса, совсем по-другому будем смотреть на прогноз 
социально-экономического развития, на бюджет, это же очень важный показатель. Если 
отрицательное сальдо, он будет давить на тенге, соответственно, и расчеты нужно будет 
приводить в соответствие. Поэтому я считаю, что мы этот вопрос должны решить. 

При рассмотрении вопроса на заседании комитета я задал вопрос представителю 
Национального Банка. Мы в регионе являемся лидерами по привлечению прямых 
иностранных инвестиций. Я спросил: какова эффективность этих прямых иностранных 
инвестиций? Он перевел вопрос на Министерство национальной экономики. Обращаюсь к 
представителю Министерства национальной экономики, тот переводит на Министерство 
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иностранных дел, потому что там находится Комитет по инвестициям. Я до сих пор этого 
ответа не получил. Считаю, что не Министерство иностранных дел, наверное, в этом деле 
самым главным должно быть, а надо правильно расставить акценты. 

Следующее. В трехлетнем бюджете уровень кредитования экономики к ВВП 
заложен 19,9 процента. Это ниже чем в текущем году. Как же мы будем бороться с 
инфляцией, если не будет предложений, то есть не будет товаров, мы не будем 
диверсифицировать экономику и обеспечивать экономический рост? Я считаю, что 
инфляция в нынешнем виде умеренная, до 10 процентов. Ее нужно побеждать не 
снижением и зажиманием спроса, а нужно увеличивать предложения, то есть товары. 
Только так можно эту инфляцию победить. Извините, наши доходы не такие уж большие, 
чтобы мы зажимали доходы населения. Поэтому я считаю, что на это нужно обратить 
внимание. 

Приведу пример. Обзор конъюнктуры реального сектора экономики за третий 
квартал 2020 года (это дает Национальный Банк, Ерболат Аскарбекович). Приемлемая для 
горнодобывающей промышленности ставка кредитования составила 3,8 годовых, для 
обрабатывающей промышленности – 5,4 процента, для строительной – 5,3 процента, для 
торговли – 7 процентов. А фактическая процентная кредитная ставка в то время составляла 
более 11 процентов. Как же мы экономику будем двигать, диверсифицировать? Мне 
кажется, наша двухуровневая модель банковской системы себя исчерпала. Нужно обратить 
внимание на опыт северного и южного соседей, где успешно функционирует трехуровневая 
банковская система. Может быть, это как-то нам поможет выйти из этой ситуации. 

Я понимаю, что эти проблемы накапливались годами. Но проблема нынешнего 
руководства Национального Банка и Правительства, я считаю, заключается в том, что у вас 
нет качественной аналитики, и вы не можете правильно и акцентированно поставить 
задачи, сделать правильные выводы. 

 
ТӨРАҒА. Даурен Зекенович, по регламенту 7 минут даются каждому депутату для 

участия в обсуждении. Ваши 7 минут прошли, поэтому даем еще полминуты, просьба 
завершить выступление в соответствии с регламентом. 

 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Хорошо. 
Почему-то и Национальный Банк, и Правительство устраивают «дорогие» деньги, 

это неправильно. И все наши успехи в экономике – это не высокая производительность 
труда, я считаю, что это ценовой фактор. Причины известны. 

В приветствии к участникам Конгресса финансистов Президент страны сказал, что 
банки обязаны взять на себя роль одного из главных двигателей динамичного становления 
экономики, ее дальнейшей диверсификации, что означает, на мой взгляд, Национальному 
Банку нужно заняться экономическим ростом. Считаю, что данное поручение Президента 
нужно перевести в правовое поле, внести соответствующие изменения и дополнения в 
Закон «О Национальном Банке». И тогда, наверное, Национальному Банку будут интересны 
и курс национальной валюты, и кредитование экономики, и базовая ставка, и инфляция, и 
прямые инвестиции, и платежный баланс, наверное, мы составим и так далее. 

Я поддерживаю оба проекта закона. Спасибо. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ, талқылау аяқталды. Енді заң жобалары 

бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық. 
Алдымен «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2022 – 2024 жылдарға 

арналған кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Енді «2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 
Құрметті әріптестер, кестеге 107 түзету енгізілген. Бас комитет 107 түзетуді 

қабылдау жөнінде ұсыныс жасап отыр. Қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 

түзетулерді бас комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер 
қабылданды. 

Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс мақұлдаған баптар қабылданды. 
Енді Сенат енгізген түзетулерді Мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа қоямын. 

Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң жобасына Сенат енгізген 

түзетулер Мәжіліске жіберіледі. 
Құрметті отырысқа қатысушылар! Біз «Қазақстан Республикасының Ұлттық 

қорынан 2022 – 2024 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы» Заң жобасы 
мен «2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң жобасын 
қарадық. Бұған дейін Сенаттың тұрақты комитеттері кірістер мен шығыстардың барлық 
баптарын мұқият зерделеп, Үкімет өкілдерімен бірге талқылады. Бүгінгі отырыста да бұл 
мәселелерді жан-жақты қарап, тиісті шешімдер қабылдадық. Жалпы алдағы үш жылға 
арналған бюджет еліміздің дамуындағы басымдықтарды қамтамасыз етуге бағытталған. 

Соңғы жылдары Қазақстанда пандемия салдарын еңсеруге басымдық берілгені 
белгілі. Мемлекет басшысының тапсырмасымен азаматтарымыз бен зардап шеккен 
кәсіпорындарға әлеуметтік қолдау көрсетуге қомақты қаражат жұмсалуда. 

Жағдай әлі де болса оңай емес. Бірақ жалпы Қазақстан пандемия дағдарысын еңсеріп 
келеді деп айтуға болады. Сондықтан алдағы үш жылға арналған бюджет негізінен қайта 
қалыпқа келуге және дамуға бағытталып отыр. 

Президентіміздің биылғы Жолдауында пандемиядан кейінгі кезеңде экономиканы 
қалпына келтірудің нақты міндеттері белгіленді. Өнеркәсіптің тиімділігін арттыруға, 
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өңірлерді дамытуға, халықты алаңдатқан өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге қатысты да 
мақсат-міндеттер айқындалды. Президенттің тапсырмасына сәйкес жаңа мемлекеттік 
жоспарлау жүйесі аясында 10 ұлттық жоба әзірленіп, бекітілді. Олар экономиканың өсуіне 
және азаматтарымыздың өмір сүру сапасын жақсартуға арналған. 

Бүгін қаралған үш жылдық бюджетте сол жобаларды іске асыру үшін тиісті қаражат 
бөлініп отыр. Сондықтан әр теңгені орынды пайдаланып, мемлекет қаржысының 
тиімділігін арттыру аса маңызды. 

Жалпы алдағы үш жылдық бюджетті Үкімет үшін үлкен сынақ деуге болады, себебі 
Үкімет экономиканы дамыту қарқынын арттыру және көлеңкелі секторды азайту арқылы 
бюджеттің кірісін 35 пайызға өсіруді көздеп отыр. 

Сонымен бірге бюджет тапшылығын кезең-кезеңімен төмендету және Ұлттық 
қордан бөлінетін трансферттер көлемін қысқарту жоспарланған. Бұл мәселені Сенат 
депутаттары бұған дейін де көтерген болатын. Бүгін Үкіметтің осы бағыттағы белсенділігін 
байқап отырмыз. Осындай бастамаларды біз, әрине, қолдаймыз. 

Соған қарамастан мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелері толығымен 
орындала береді. Үш жылдағы кірістердің өсуін ескере отырып, әлеуметтік салаға 
жұмсалатын шығыстарды 30 пайызға ұлғайту жоспарлануда. 

Жалпы алғанда 2022 – 2024 жылдары әлеуметтік салаға 26,7 триллион теңге 
бөлінеді. Осы қаражат көптеген әлеуметтік мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Мысалы, 
әлеуметтік төлемдерді индекстеу, мұғалімдердің, дәрігерлердің, бюджеттен еңбекақы 
алатын басқа да қызметкерлердің жалақысын арттыру және көптеген әлеуметтік нысандар 
салу көзделген. 

Сонымен қатар бүгін сенаторлар бірқатар өзекті мәселелерді көтерді. Оның ішінде 
ауыл тұрғындарын сумен, интернетпен қамтамасыз ету, фельдшерлік пункттер желісін 
кеңейту мәселелері сөз болды. Осы орайда Үкімет мүшелерінен бүгін депутаттар көтерген 
барлық мәселелерді ескеруді сұраймыз. 

Құрметті әріптестер! Мәжіліс қарап, Президентіміз қол қойғаннан кейін алдағы үш 
жылға арналған республикалық бюджет ел игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. Алдымызда 
Мемлекет басшысы анықтап берген біраз мақсат бар. Жұдырықтай жұмылып, оларды бірге 
жүзеге асыруымыз қажет. Бұл жұмыста Сенат депутаттары Үкіметке қажетті қолдау 
көрсетуге дайын. 

Асқар Ұзақбайұлы, сізге және барлық Үкімет мүшелеріне, Ұлттық Банк Төрағасына, 
Есеп комитеті мен квазимемлекеттік сектордың басшылығына Сенат отырысына 
қатысқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс пен 
сәттілік тілейміз. 

Республикалық бюджет бойынша шақырылған лауазым иелеріне рақмет. 
Жұмыстарыңыз табысты болсын. Сау болыңыздар. 

Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. 
Құрметті әріптестер, депутаттық сауалдар бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Біз бүгін еліміздің тұрақты дамуын қамтамасыз ететін республикалық 
бюджетті қарадық. Бірқатар түзетулер енгізіп, оларды Мәжіліске жібердік. Нәтижелі 
жұмыс істедік деп ойлаймын. Заң жобаларын қарауға белсенді қатысқандарыңыз үшін 
баршаңызға алғыс білдіремін. 

Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рақмет. Сау 
болыңыздар. 

 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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