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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 8 сәуір 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

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

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

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

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

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне туристік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң жобасын бірінші 
оқылымда қараймыз. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт 
министрі Райымқұлова Ақтоты Рахметоллақызына беріледі. 

 
РАЙЫМҚҰЛОВА А.Р. Қайырлы күн, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті 

депутаттар! Заң жобасы Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың 2018 жылғы 1 қыркүйекте алтыншы шақырылған Парламенттің 
төртінші сессиясының ашылуында берген тапсырмаларын орындау мақсатында 
әзірленген және елдің стратегиялық құжаттарына сәйкес туристік саланы мемлекеттік 
реттеуді жетілдіруге, сондай-ақ ұзақ мерзімді кезеңге арналған Қазақстанның 
экономикалық даму басымдықтарының бірі ретінде туризм саласын дамыту үшін 
қажетті құқықтық база құруға бағытталған.  

Заң жобасының негізгі жаңалықтары: 
1. Басым туристік аумақ ұғымын енгізу. 
Басым туристік аумақ – туристік картаның республикалық объектілер тізіміне 

енгізілген туристік дамудың ерекше әлеуеті бар аумақ. Басым туристік аумақ 
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ресурстарды туризмді дамытудың перспективалы нүктелерінде шоғырландыру 
мақсатында құрылады. Сондай-ақ бұл аумақта инвесторлар үшін ерекше жеңілдіктер 
және қазақстандықтарды елде демалтуға бағытталған ілгерілету шаралары 
қарастырылған инвестициялық жобалар бойынша шекті мәнді төмендету, 
инвестордың шығындарын өтеу кезінде жоба құнының неғұрлым жоғары шегі сияқты 
нормалар.  

2. «Шетелдік туристен туристік алым» жүйесін енгізу. 
Әлемдік тәжірибені ескере отырып, ішкі және сыртқы туристік нарықтарда 

аймақтық туристік әлеуетті ілгерілету үшін жергілікті бюджеттің қосымша көздерін 
табу мақсатында шетелдік туристерден туристік алым енгізу және операторларды 
анықтау жоспарлануда. 

Туристік алым мөлшерлемесінің өзін мәслихат, ал төлеу тәртібін Үкімет 
бекітеді. 

Туристік жарна жергілікті бюджеттің салықтық емес түсімдері түрінде болады. 
Норма 2022 жылдан бастап күшіне енеді.  

3. Туризм саласындағы реттеу саясатын жетілдіру және оны кәсіпкерлік 
кодексіне сәйкестендіру. 

Бұл туроператорлық қызметке лицензияны кіші түрлерге бөлу (кіру туризмі 
саласында, ішкі және ішкі туризм саласында), сондай-ақ профилактикалық бақылауды 
сырттан реттеу сияқты нормалар. 

Заң жобасында профилактикалық бақылауды регламенттеу Кәсіпкерлік 
кодексіне сәйкес келтіру үшін жүргізілді. 

4. Туризм саласын мемлекеттік қолдаудың жаңа шараларын енгізуге 
байланысты уәкілетті және басқа мемлекеттік органдарға келесідей қосымша 
құзыреттер беріледі: 

туристік нысандар мен жол бойындағы қызмет көрсету объектілерін салуға 
кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу; 

туристік мақсаттарға арналған көлік құралдары мен тау шаңғысы курорттарын 
дамытуға арналған жабдықтар алуға шығындардың бір бөлігін өтеу; 

туристік пакет шеңберінде әрбір келген шетелдік турист үшін 
туроператорларды субсидиялау; 

санитарлық-гигиеналық қондырғыларды күтуге арналған кәсіпкерлер 
шығындарын субсидиялау; 

туристік пакет шеңберінде балаларға арналған ұшу билеті үшін тасымалдау 
төлемін өтеу. 

Біздің есептеулеріміз бойынша бұл шараларды жүзеге асыру экономикаға 
бюджеттің қосымша кірісі түрінде 135 миллиард теңгені тартуға, 170 мыңнан астам 
жұмыс орнын құруға және кем дегенде 1000 жобаны іске асыруға мүмкіндік береді. 

Осы нормалардың барлығы саланың дамуына оң әсерін тигізіп, 
инвестицияларды арттырудың тиімді механизміне айналып, саланың жалпы ішкі 
өнімдегі үлесін 8 пайызға дейін жеткізу бойынша негізгі мақсатқа жетуге әкеледі. 

Заң жобасы Сенаттың барлық комитеттерінде мақұлданып, қолдау тапты. 
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Қолдауыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Шелпеков Бақтыбай Ақбердіұлына беріледі. 
 
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Рақмет. 
Құрметті Ақтоты Рахметоллақызы! Заң жобасында басым туристік аумақтарда 

туристік объектілер салу кезінде инвестициялық преференциялар беру арқылы туризм 
саласындағы инвесторларды қолдау шаралары қарастырылған. Соның ішінде туристік 
қызмет объектілерін салу және реконструкциялау кезінде кәсіпкерлік субъектілері 
шығындарының бір бөлігін өтеу көзделген. Осыған орай сұрақ.  

Заң жобасында қарастырылған жеңілдіктер инвесторларды қаншалықты 
ынталандырады? Сонымен бірге шығындарды өтеу механизмдері қандай және 
олардың көлемі бойынша шектеулер бола ма?  

 
РАЙЫМҚҰЛОВА А.Р. Сұрағыңызға рақмет.  
Заң жобасы бойынша инвесторларды ынталандыру бойынша бірнеше норма 

кіргізілген. Бірінші кезекте инвестициялық жеңілдіктер мен преференциялар басым 
туристік аумақтарда қарастырылады. Бұл инвестицияларды құйғанда инвесторларға 
корпоративтік табыс салығынан, қосымша құн салығынан, жер салығынан босату 
нормалары бар, сонымен қатар инвестициялық жеңілдіктердің арасында гранттарды 
беру сияқты инвестициялық жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен бірге 
инвесторларды қызықтыру үшін заң жобасының аясында инвестициялардың ең 
төменгі көлемі қарастырылған. Туристік саладағы инвестициялардың ең төменгі 
көлемі 200 мың айлық есептік көрсеткішке дейін төмендетілді.  

Жалпы айтқанда, басқа салаларда инвестициялардың ең төменгі көлемі –
 2 миллион айлық есептік көрсеткіш. Бұл инвесторларды ынталандыруға бағытталған 
бірден-бір норма. Сонымен қатар туристік объектілерді салғанда, жол бойындағы 
туристік сервистік объектілерді салғанда жеңілдіктер беріледі, туристік кластағы 
автобустарды сатып алғанда, тау шаңғысы курорттарындағы механизмдерге арналған 
жабдықтарды алғанда инвесторлардың шығындарын өтеу нормалары қарастырылған.  

Қазақстандағы ішкі туризмді өркендету мақсатыменен Қазақстанның ішіндегі 
саяхаттау, демалу аясындағы туристік пакетте ата-анасыменен жүретін балалардың 
(15 жасқа дейін) авиабилеттерінің құнын өтеу нормасы да қарастырылған.  

Тағы бір жақсы норманы айтып кетейін, мысалы, қазақстандық қызметшілер 
Қазақстанның туристік пакеті аясында демалысқа шыққанда жұмыс берушілер 
олардың шығындарын компенсациялайтын норма да кіргізілді. Бұл нормалар ең 
алдымен біздің ішкі туризмді және инвесторларды ынталандыруға өте үлкен үлес 
қосады деп ойлаймыз. 

Екінші сұрағыңыз бойынша айтып кетейін. Бұл мемлекеттік қолдау біздің 
еліміздегі басқа да мемлекеттік бағдарламалар аясындағы қолдау механизмі бойынша 
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өткізіледі. Туристік объектілерді салу, жол бойындағы сервистік туристік объектілерді 
салу бойынша 10 пайызға дейін инвестицияларды қайтару, сондай-ақ туристік класы 
бар автобустар мен автокөліктерді және тау шаңғысы курорттарындағы жабдықтарды 
алғанда 25 пайызға дейін инвесторлардың қаржыларын қайтару туралы нормалар өте 
маңызды деп ойлаймыз.  

Енді ең маңыздысы, Республикалық бюджет комиссиясының бұрын 
мақұлданған шешімдері шеңберінде осы механизмдердің жалпы абсолюттік мәнде 
өтеу шығындарының шекті мәні белгіленетіндігін айтып кету керек.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Қайырлы күн, Ақтоты Рахметоллақызы! Жаңа сөзіңізде күтілетін кіріс 

135 миллиард, 170 мың жұмыс орны ашылады деп отырсыз. Расында да үміт ұялатар 
цифр. Дегенмен менің сұрағым мынау, экономикамызға едәуір кіріс әкелетін сала болу 
үшін туризм саласына үлкен өзгерістер керек екенін түсінемін. Бірақ сол 
бастамаларды қолға алғанда тарихи орындарға, нысандарға нұқсан келмеуін, табиғаты 
ерекше әсем жерлердің бастапқы қалпынан айырылып қалмау жағы, яғни осы тепе-
теңдікті сақтау мәселесін қалай ойластырып жатырсыздар?  

Бұл сұрағыма себеп, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласында экологияға байланысты туған жерімізді аялап ұстау 
туралы «Мәселе экологияда емес – отаншылдықта, заңда емес – санада», – деп 
жазылған.  

Осы жағынан келгенде сананы өзгерту бір күндік шаруа емес. Олай болса, 
қайтпек керек? Міне, осы орайдағы ойыңызды білгім келген еді. 

  
РАЙЫМҚҰЛОВА А.Р. Рақмет сұрағыңызға.  
Мәдениет министрлігі болғандықтан, туризм саласын ең алдымен қарастырған 

орган болғандықтан министрлік және туристік қауымдастық өкілдері тарихи маңызы 
бар ескерткіштерді, мәдениет ескерткіштерін сақтау, ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды сақтау және биоәртүрлілікті сақтаудың маңыздылығын әрқашанда есте 
сақтап, түсінетіндігін атап өткім келеді.  

Өздеріңіз білесіздер, Мәдениет министрлігінің ескерткіштерді сақтау, оларды 
реставрациялау және қалыпқа келтіру бойынша үлкен бағдарламасы бар. Осы 
бағдарлама аясында да туристерді тарту, ішкі және сыртқы туризмді дамыту 
жолындағы жұмыстарды да біз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен қатар қоршаған 
ортаны қорғайтын министрлікпен бірге табиғатты және табиғаты ерекше аумақтарды 
қорғау мақсатымен рекреациялық жүктемесін ұлттық саябақтардың инфрақұрылымын 
жақсарту мақсатымен, сонымен қатар экологиялық таза материалдармен жақсарту 
жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.  
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Біз халықаралық тәжірибеге сүйеніп, демалыс орындарының қағидаларына 
сүйеніп, сонымен қатар экологиялық төлемдерді төлеу, білікті, тәжірибелі 
экскурсоводтарды тартып ұйымдастырылған туризмді, турларды, саяхаттарды жасау 
үшін біз қазір үлкен жұмыс жасап жатырмыз және осыны енгізіп жатырмыз. 

Пилоттық жоба ретінде Алматы облысындағы ұлттық саябақтарда өткізіліп 
жатқан тәжірибеге сүйеніп эко және агротуризмнің тұжырымдамасы дайындалды. Осы 
тұжырымдамаға негізделіп рекреациялық жүйенің әсерін анықтап отыратын әдістеме 
де жасалды. Осы әдістемеге сүйеніп, біз осы жұмысымызда қоршаған ортаны 
қорғайтын министрлікпен бірге жүйелі жұмыс істеп жатырмыз.  

Тағы бір өте маңызды мәселе, ол демалысқа барған, туризмге, саяхатқа шыққан 
азаматтарымыздың мінез-құлқын тәрбиелеу. Кейбір келеңсіз әрекеттері мәдени 
ескерткіштері бар жерлерге, табиғи ескерткіштерге және табиғатқа кері әсерін тигізбеу 
үшін ақпараттық және тәрбиелік жұмыстарды қолға алып, жасап жатырмыз. 

  
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Ақтоты Рахметоллақызы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің мүшесі Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызына беріледі. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне туристік қызмет 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы туристік қызмет саласындағы заңнаманы 
жетілдірумен қатар еліміздің сыртқы және ішкі туризмін дамыту жөніндегі 
мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында әзірленген. 

2019 жылғы туризм саласындағы мәліметтерге қарасақ, елден шыққан туристер 
саны 8 миллионның үстінде болса, келуші туристер 6 миллиондай, ішкі туризмдегі 
демалушылар саны 5 миллионға жуық болған. Пандемияға байланысты бұл 
көрсеткіштер 2020 жылы 3,5 есеге төмендеп кетті.  

Туризм саласын дамыту туралы мемлекеттік бағдарламаға сәйкес 2025 жылға 
дейін жалпы ішкі өнімнің үлесін мейлінше арттыру қажет. Осыған байланысты 
баяндамада атап өтілгендей, қолданыстағы заңнамаларға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді. 

Заң жобасы арқылы 2 кодекске, 9 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.  
Халықаралық сарапшылардың мәліметтерінше, Қазақстанның туристік 

потенциалының төмендеу себептері келесідей:  
туристік инфрақұрылымның мардымсыз сапасы; 
әуе қатынастарының толыққанды ашық еместігі; 
жолдардың төмен сапасы; 
автомобильдерді жалдау бойынша компаниялардың жеткіліксіз саны; 
туризм саласындағы білім сапасының төмен болуы.  
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Заң жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына 
мынадай бағыттар бойынша түзетулер енгізуді көздейді: 

туристік қызмет объектілерінің құрылысы және қайта жөнделуі мен жол 
бойындағы қызмет объектілерінің құрылысы кезіндегі шығындарының, туристік 
қызмет саласындағы кәсіпкерлік субъектілеріне сыйымдылығы кемінде сегіз адам 
отыратын орны бар автокөлік құралдарын сатып алу шығындарының бір бөлігін өтеу;  

елді мекендерден тыс жердегі туристерді орналастыру орындарына дейінгі 
кірме автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау 
жөніндегі шараларды жергілікті атқарушы орган арқылы жүзеге асыру; 

шетелдік туристі тарту бойынша туроператорлардың шығындарын 
субсидиялау; 

мәслихаттарға жергілікті бюджеттерге түсетін туристік жарналардың 
ставкаларын бекіту бойынша өкілеттіктер беру;  

ішкі және кіру туризмі саласындағы туроператорлардың қызметін 
лицензиялауды реттеу.  

Осы енгізіліп отырған барлық нормалар ұлан-байтақ елімізде туризмді дамыту 
үшін барлық қажетті мәдени, тарихи, географиялық және климаттық жағдайларды 
халқымыздың игілігі жолында тиімді пайдаланып, туризм саласының ел 
экономикасының дамуындағы маңызды саланың біріне айналуына мүмкіндік туғызу.  

Осы орайда заң жобасын талқылау кезінде ұтымды ойларыменен бөлісіп, заң 
жобасын жан-жақты талқылауға қатысып, белсенді жұмыс жасаған әріптестеріме 
шынайы алғысымды білдіремін. 

Осы заң жобасына қолдау көрсету мультипликативтік эффект нәтижесінде 
туристік нарықта аумақтарымыздың бәсекеге түсу әлеуеті жоғарылайды, туристік 
кластерге кіретін туристік ұйымдардың тиімділігі артады деп сенемін. 

Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аталған заң 
жобасын қолдауларыңызды сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Динар Жүсіпәліқызы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
 
КҮРІШБАЕВ А. Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Қаралып жатқан заң жобасына сәйкес басым туристік аумақтар ұлттық 

парктердің шегінде болуы мүмкін. Кезінде Елбасының тапсырмасымен құрылған 
ерекше қорғалатын аумақтардың басты міндеті болашақ ұрпағымызға мұра ретінде 
табиғаттың болмысы мен биоалуантүрлілігін сақтау болып табылады.  

Қазақстанда Қызыл кітапқа енгізілген жабайы жануарлардың 43 түрі, 
құстардың 57 түрі мекендейді. 

Климаттың өзгеруі, қауіпті аурулар, антропогендік әсерлер олардың 
популяциясына кесірін тигізуде. Мәселен, 70-жылдары бізде шамамен 1 миллион 300 
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мың киік басы болса, ал қазір олардың бар болғаны 334 мыңы ғана қалып отыр, яғни 
төрт есе азайған. Оның үстіне киіктердің әлемдік популяциясының 90 пайызы қазақ 
жерінде мекендейтінін ескеруіміз қажет. Бұл Қазақстанда киік басы азайса, бүкіл 
әлемде азаяды деген сөз. Қазір бізде 4 мың 255 құлан, 14 мың 650 қарақұйрық, 18 мың 
460 арқар және 914 тоғай кербұғысы қалып отыр. 

Жабайы жануарлардың көптеген түрі – киіктер, құландар, қарақұйрықтар және 
тағы да басқалары қоныс аударатын жануарлар түріне жатады. Сондықтан да туристік 
қызметтің, атап айтсақ, шамадан тыс шу мен қозғалыстың, құрылыстың нәтижесінде 
табиғи ландшафттардың өзгеруі және басқа да жасанды факторлар жануарлар әлемінің 
тыныштығын бұзып, стресс тудырмауы аса маңызды. Мысалы, жабайы жануарлардың 
көшіп-қонуы кезінде олар жүріп өтетін жекелеген учаскелерде темір жолдарды, 
автомагистральдарды салу кезінде біз экодук деп аталатын арнайы табиғи жағдайға 
жақын көпір (эстакадалар) немесе жерасты өткелдерін салуымыз керек еді. Өкінішке 
қарай, ондай экодуктар еш жерде жасалмады, бұл жануарлар әлемінің экожүйесіне 
теріс әсерін тигізуде. 

Құрметті Ақтоты Рахметоллақызы, сондықтан ғалымдар мен эколог 
мамандардың қатысуымен ерекше қорғалатын аумақтарда туристік қызметті 
ұйымдастырудың ерекшеліктері бойынша арнайы заңға тәуелді құқықтық акт 
әзірлеуді ұсынамын. 

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне туристік қызмет 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Сөз Төреғалиев Нариман Төреғалиұлына беріледі. 
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сенат 

отырысының күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне туристік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымға енгізуді 
сұраймын.  

 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру 

режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң жобасы бүгін екінші 

оқылымда қаралады. 
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Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет, екінші оқылымға дейін 
боссыздар. 

Құрметті сенаторлар! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Қырғыз Республикасының Үкіметі арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
Тұрғымбаев Ерлан Заманбекұлына беріледі. 

 
ТҰРҒЫМБАЕВ Е.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз 
Республикасының Үкіметі арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Заң жобасы ұсынылады. 

Келісімге 2019 жылы 27 қарашада Бішкек қаласында қол қойылды. 
Бұл құжат азаматтық туралы ақпарат алмасуға, заңсыз көші-қонмен күресуге 

мүмкіндік береді.  
Нақты айтсақ: 
1. Статистика мен ақпарат алмасуға мүмкіндік бар. 
2. Азаматтар туралы жеке ақпарат алуға болады.  
3. Екі ел үкіметтері тәжірибе алмасып, бір-біріне практикалық көмек көрсетеді. 
4. Қазақстан мен Қырғызстан азаматтарының құқықтық мәртебесі анықталады.  
5. Көші-қон саласындағы қылмыстармен күресіп, заңсыз каналдарды жоюға 

мүмкіндік береді.  
Қырғызстан Парламенті келісімді 2021 жылғы 17 ақпанда бекітті. 
Бүгінгі таңда Ішкі істер министрлігі көші-қон бойынша тағы да 23 халықаралық 

келісімді бекітті. Халықаралық деңгейде тағы 8 келісім дайындалуда.  
Осы келісімдердің нәтижесінде: 
заңсыз көші-қон бойынша ақпарат алмасу жолға қойылады; 
адамдарды басқа елдерге қайтару мәселесі шешіледі; 
шетелдіктердің Қазақстанда болу мерзімі анықталады; 
қос азаматтыққа жол бермеу мәселесі шешіледі. 
Өткен жылы Қазақстанға Қырғызстаннан 281 мыңнан астам азамат келді, ол 

осы жылғы 3 айда 32 мыңнан асты. Ал Қазақстаннан өткен жылы 175 мың азамат 
Қырғызстанға барды, ол осы жылғы 3 айда 36 мыңнан асты. Екі елдің ынтымағы 
артып жатыр.  

Қазақстан осындай келісімді Өзбекстан, Тәжікстан, Әзірбайжан және Беларусь 
мемлекетімен жасады.  

Құрметті депутаттар! Заң азаматтық туралы ақпарат алмасуға, заңсыз көші-
қонды реттеуге, қос азаматтықпен күресуге бағытталған. Әлеуметтік-экономикалық 
және құқықтық теріс салдарға әкеп соқпайды және қосымша қаражат талап етпейді.  

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет.  
Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Құртаев Әлімжан Сейітжанұлына беріледі. 
 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым баяндамашыға арналады. 
Құрметті Ерлан Заманбекұлы! Осы келісімнің 6-бабының 3тармағы бойынша 

бір тарап мемлекетінің азаматтығына қабылданған немесе қайта қалпына келтірілген 
екінші тарап мемлекетінің азаматтары, сондай-ақ тараптардың бірінің азаматтығына 
тиесілігі туралы мәліметтерді бере алады. 

Бұл норманың мақсаты – қос азаматтықты анықтау және жою. Сонымен бірге 
келісім ақпарат беру құқығын береді. Тараптар азаматтық туралы ақпаратты бере 
алады, сонымен қатар бермесе де болады делінген. 

Осыған байланысты тараптардың қос азаматтық фактілерін анықтауға 
айтарлықтай әсер ететін ақпарат беру міндеттемесі шартта неге қамтылмаған? Мұндай 
келісімдер болмаған кезде қазір қос азаматтықты қалай анықтайсыздар? Рақмет. 

 
ТҰРҒЫМБАЕВ Е.З. Сұрағыңызға рақмет.  
Бізде мына келісімнен басқа тағы бір келісім бар, ол 1998 жылы Тәуелсіз 

Мемлекеттер Достастығына мүше мемлекеттердің арасында қабылданған болатын. 
Сол келісім бойынша қос азаматтыққа жол бермеу үшін бәрі нақты жазылған. Сіз жаңа 
өте дұрыс айттыңыз, осы келісімнің бабында бір тармақ бар, онда азаматтарға ақпарат 
бермеу мәселесі жазылған. Бірақ Қазақстан мен Қырғызстан арасында тағы да бірнеше 
келісім бар, ол келісімдер бойынша құқық органдарының арасында қылмыс жасағанда, 
әкімшілік құқық бұзушылық жасағанда жеке азамат бойынша сұрау жіберіледі. Сол 
сұрау бойынша басқа мемлекет жауап беруі керек.  

Бүгінгі келісім бойынша бір норма бар, ол ақпарат алмасу. Бізде әр мемлекет 
көші-қон саласында статистика жүргізеді, ол статистиканы қазір бір-біріне осы екі 
мемлекет береді.  

Екіншіден, Шекара қызметі бізбен бірге тығыз жұмыс істейді. Өздеріңіз 
білесіздер, азаматтығын ауыстырғанда басқа құжаттар беріледі, бір құжатпен 
шекарадан өтіп, екінші құжатпен шыққанда осы фактілер анықталады да, осы 
азаматты жауапқа тарту үшін біздің Ішкі істер министрлігіне беріледі.  

Үшіншіден, елшілік арқылы. Азамат азаматтығын ауыстыру үшін арызбен 
елшілікке барған кезде бізге де хабар береді. Осы келісімде осы тармақтардың бәрі 
нақты жазылған. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Ерлан Заманбекұлы, орныңызға отырыңыз. 
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Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 
құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына 
беріледі. 

 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Қаралып отырған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз 
Республикасының Үкіметі арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Заңның жобасы көші-қон саласын жетілдіруге 
бағытталған.  

Келісімде екі елдің құзырлы органдары заңсыз көші-қон арналарын анықтау 
туралы мәліметтер мен екі ел арасындағы шетел азаматтарымен еңбек шарттарын 
реттеу, құқықтық және ғылыми әдістемелік ақпарат алмасу, ынтымақтастық 
процесінде туындайтын мәселелер бойынша жұмыс топтарын құру нормалары 
қамтылған. 

Заң жобасын қабылдау өте өзекті, өйткені мигранттар ағыны Қазақстан арқылы 
Ресей Федерациясына және басқа да шекаралас елдерге ары-бері транзитпен өтетіні 
белгілі. Мысалы, пандемия кезеңінде шекаралар жабылып, көптеген мигранттар 
шектеулерге байланысты Қазақстанның аумағынан шыға алмады, соған байланысты 
Үкіметтің арнайы қаулысы қабылданып, елде болу мерзімі ұзартылуға мәжбүр болды. 
Жалпы осы жылдың қаңтар-ақпан айларының өзінде Халықаралық көші-қон 
ұйымымен бірлесіп жүргізілген жұмыс нәтижесінде 133 мың мигрант өз отанына 
оралды.  

Өз еркімен кетуден бас тартқан және тіркеу органдарынан жасырынған 674 
шетел азаматы бес жыл бойы Қазақстан аумағына кіру құқығынсыз сот тәртібімен 
елден шығарылып, заңсыз көші-қон ұйымдастырған фактілер бойынша 27 қылмыстық 
іс қозғалған. Тек 2017 жылдан бері Қырғызстаннан келген азаматтар саны 2 миллион 
321 мың 201 болып, жалпы осы аралықта елімізге келген барлық шетел 
азаматтарының 11,6 пайызын құрап отыр. 

Елімізде болған осы кезеңде 12 мың 387 қырғыз елінің азаматы әкімшілік 
жауапқа тартылып, 879-ы қылмыс жасаған. Бұл жалпы шетелден келген барлық 
азаматтардың ішіндегі қылмыс жасағандардың 11,7 пайызын құрап отыр. Қазақстан 
азаматтарының қырғыз елінде 111 мың заң бұзушылықтары тіркелген.  

Көші-қон еліміздегі ұлттық қауіпсіздікке, әлеуметтік-экономикалық жағдайға 
тікелей әсер ететін сала болғандықтан көші-қон процестерін реттеп, заңсыз көші-
қонның алдын алу үшін тиісті құқықтық негіздер жасау өте маңызды. 

Келісімнің ережелері халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған 
қағидаттарына сәйкес және қолданыстағы ұлттық заңнамаға қайшы келмейді.  

Заң жобасы бойынша мүдделі мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен 
жұмыс тобының отырыстары өткізілді және жан-жақты талқыланды. 

Келісімді іске асыру теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға 
әкеп соқтырмайды, сондай-ақ республикалық бюджеттен қосымша қаржы 
шығындарын қажет етпейді. 
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Сенат комитеттерінен заң жобасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар түскен 
жоқ. 

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Құдиярұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі 

арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қырғыз 

Республикасы Үкіметі арасындағы бұл келісімнің маңызы зор. Өйткені ол заңсыз 
көші-қонға қарсы күресте және көші-қон процестерін реттеуде қосымша құқықтық 
тетіктер қалыптастырады. Сол арқылы бұл құжат екі ел арасындағы осы саладағы 
ынтымақтастықты нығайтуға оң ықпалын тигізеді деп сенеміз. 

Осы заң бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне адвокаттық қызмет және заң көмегі мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мен Сенаты 
арасындағы келіспеушілікті еңсеру жөніндегі келісім комиссиясының ұсынысы 
туралы. 

Слово для выступления от имени согласительной комиссии предоставляется 
депутату Сената Лукину Андрею Ивановичу.  

 
ЛУКИН А.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы! Уважаемые коллеги! Сенат, 

рассмотрев проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и 
юридической помощи» 4 марта текущего года на пленарном заседании Палаты, вернул 
его в Мажилис с изменениями и дополнениями по девяти позициям.  

Мажилис согласился с восемью позициями Сената, одна позиция была 
вынесена на рассмотрение согласительной комиссии. 

Согласительная комиссия Палат Парламента провела три рабочих заседания с 
участием представителей юридического сообщества. По итогам работы 
согласительная комиссия приняла совместное решение по пункту 1 статьи 78-1, 
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которым регламентированы вопросы образования Республиканской коллегии 
юридических консультантов. В частности, Республиканская коллегия юридических 
консультантов основывается на добровольном членстве палат юридических 
консультантов, представляющих не менее двух третьих областей, городов 
республиканского значения и столицы.  

Мажилис Парламента согласился с решением согласительной комиссии. 
Сопоставительная таблица вам роздана. 

Уважаемые коллеги, на основании изложенного прошу поддержать решение 
согласительной комиссии.  

Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Андрей Иванович. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, салыстыру кестесін қараймыз.  
Кестеге бір түзету енгізілген. Келісім комиссиясы бұл түзетуді бірлесіп 

дайындалған редакцияда қабылдауды ұсынады. Қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, келісім комиссиясы салыстыру кестесіне енгізген 

ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Енді осы мәселе бойынша Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Сенат келісім комиссиясының ұсыныстарымен келісті және «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адвокаттық қызмет және заң көмегі 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңы қабылданды. 

Құрметті сенаторлар! Осы құжатты қарау барысында заң консультанттары 
палаталарының Республикалық заң консультанттары алқасына міндетті мүше болуы 
туралы норма қызу талқыланған еді. Осыған орай келісім комиссиясының 
ұсыныстарын ескере отырып, аталған норма заңнан алынып тасталды. Соған сәйкес 
Республикалық алқаға мүше болу, тиісінше оған жарна төлеу ерікті түрде жүргізіледі. 
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Бүгін қабылданған заң азаматтардың сапалы заң көмегін алу және 
конституциялық құқықтарын қорғау кепілдіктерін арттырады. Сондай-ақ адвокатура 
мен заң консультанттарының қызметін одан әрі жетілдіріп, ашықтығын қамтамасыз 
етеді деп сенеміз. 

Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе бойынша 
комитеттің отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын.  

 
ҮЗІЛІС.  
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар! Тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу 

режимі қосылсын. Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне туристік қызмет мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын екінші оқылымда қараймыз.  

Сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі Нөкетаева Динар 
Жүсіпәліқызына беріледі. 

 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң 

жобасының негізгі мақсаты реттеуші құралдарды оңтайландыру, туристік саланы 
мемлекеттік қолдау шараларын айқындау, сондай-ақ көшпелі туризмнің қызметін 
реттеу арқылы ішкі және келу туризмін дамытуды ынталандыру бойынша құқықтық 
жағдайлар жасау болып табылады. 

Заң жобасын қабылдау туристік саладағы мемлекеттік реттеуді одан әрі 
жетілдіруге, туристік қызмет саласындағы заңнаманың сапасын арттыруға және 
инвестициялар тарту тетігі арқылы туристік саланы дамытуға мүмкіндік береді. 

Заң жобасын екінші оқылымға дайындау барысында Сенаттың тұрақты 
комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Баяндалғанды ескере отырып, Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті 
Қазақстан Республикасы Конституциясы 61-бабының 4-тармағына сәйкес «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне туристік қызмет мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 
қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Динар Жүсіпәліқызы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Тағы да 

талқылаудың қажеті бар ма? 
  
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне туристік қызмет 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысының жобасы сіздерде бар. 
Сол қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Қазіргі таңда әлемнің көптеген елдерінде туризм ішкі 

жалпы өнімді арттыруға айтарлықтай оң әсерін тигізуде. Сондай-ақ бұл сала жаңа 
жұмыс орындарын ашуда маңызды рөл атқарады. Экономиканың көлік, құрылыс, 
ауыл шаруашылығы, тұтыну тауарларын өндіру сияқты негізгі салаларына да тигізер 
ықпалы зор. Сондықтан біздің елімізде де туризм саласын дамыту маңызды 
мақсаттардың бірі. 

Бүгін қабылданған заң осы бағытта кешенді заңнамалық негіз қалыптастырады. 
Соған сәйкес қаржылай қолдау тетіктерінің де ауқымы кеңейді. Олардың қатарында 
инвестициялық жеңілдіктер, туристік қызметті ынталандыру, сырттан туристер 
әкелетін туроператорлардың шығындарын субсидиялау сияқты басымдықтар бар. 
Алдағы уақытта бұл заң елімізде туризмді дамытуға өз үлесін қосады деп сенеміз. 

Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 
депутаттық сауалдарға көшейік. Әріптестер, сауалдар бар ма? 

Сөз депутат Сұлтанов Ерік Хамзаұлына беріледі. 
 
СҰЛТАНОВ Е. Х. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары Роман Склярға арналады.  
«Последние трагические события, связанные с взрывами газобаллонного 

оборудования в жилых домах города Петропавловска Северо-Казахстанской области и 
села Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области, привели к гибели 
шести человек. 

Несмотря на проводимые превентивные меры, такие печальные итоги во 
многом стали следствием игнорирования потребителями газа ограничений и 
требований, установленных Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», 
а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
использования газа. 

В частности, сегодня многие коммунально-бытовые и бытовые потребители 
газовых баллонов не соблюдают требования пункта 4 статьи  
19 закона, предусматривающего обязанность заключения договора технического 
обслуживания принадлежащего им газового оборудования  
с газосетевой организацией или владельцем газонаполнительного пункта, 
реализующим газ в бытовых баллонах.  

В то же время организации, реализующие газ и заинтересованные  
в большей степени в получении прибыли, не обременены как обязанностью 
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заключения такого договора, так и правом требования от потребителей наличия 
договора с организациями, оказывающими услуги по техническому обслуживанию 
газотехнического оборудования. 

Принимая во внимание вышеизложенное, в целях обеспечения безопасности 
населения просим Вас, уважаемый Роман Васильевич, рассмотреть целесообразность 
внесения следующих изменений и дополнений в Закон «О газе и газоснабжении» и 
нормативные правовые акты в сфере использования газа. 

 1. Установить обязанность газоснабжающей организации требовать  
от потребителя заключения договора на техническое обслуживание газового 
оборудования и баллонов либо представления такого договора, заключенного со 
специализированной организацией, оказывающей такого рода услуги. 

2. Закрепить право газоснабжающей организации отказывать  
в продаже газовых баллонов для бытового использования при отсутствии такого 
договора либо отказе в заключении договора. Данная норма позволит в полной мере 
реализовать обязанности газоснабжающей организации и владельцев 
газонаполнительных пунктов по проверке технической исправности наполняемых 
бытовых баллонов, проводить аварийное и плановое обслуживание газобаллонных 
установок. 

3. Определить ответственность как потребителей, так и газосетевых  
и газонаполнительных организаций за отсутствие заключенных договоров  
на техническое обслуживание газового оборудования и газовых баллонов. Введение 
отдельной нормы способствовало бы упорядочению взаимоотношений между 
газоснабжающей организацией и потребителем, повышению их ответственности за 
состояние газотехнического оборудования в целом. 

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

С уважением, депутаты Комитета по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству». 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен Сенат отырысын 

жабық деп жариялаймын. 
Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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