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Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитеті

Қазақстан Республикасының 
пенитенциарлық жүйесі мәселелері 
бойынша комитет отырысының 
қорытындысы                         бойынша

ҰСЫНЫМДАР 

Нұр-Сұлтан қ. 17 ақпан 2021 ж.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті (бұдан әрі - 
Комитет) қылмыстық-атқару жүйесінің қызметі туралы өзекті мәселелерді, 
оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің депутаттық сауалында бұрын 
айтылған мәселелерді қарап, мынаны атап өтеді.

Комитет депутаттары көшпелі отырыстың қорытындысы бойынша 
қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін жетілдіру жөніндегі уәкілетті органның 
жұмысын қанағаттанарлық деп тану туралы қорытындыға келді.

Осы саладағы өзекті мәселелерді шешуге бағытталған тиісті шараларды 
іске асыру мақсатында комитет депутаттары төмендегілерді ҰСЫНАДЫ:

1. ҚазақстанРеспубликасыІшкіістерминистрлігіне:
1.1. Сотталғандардың құқықтарын кеңейтуге бағытталған заңнамалық 

актілерге өзгерістер мен толықтыруларды енгізу жөнінде ұсыныстарды әзірлеу.
1.2. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін салуға, қайта жаңартуға 

жеке секторды тарта отырып, мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту 
шеңберінде пенитенциарлық инфрақұрылымды жаңғырту жөнінде шаралар 
қабылдау.

1.4. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде сотталғандардың 
жұмыспен қамтылуын арттыру жөніндегі жұмысты жалғастыру.
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1.5.Сотталғандарды босатылғаннан кейін қоғамға қайта біріктіру 
мақсатында қазіргі заманғы еңбек дағдыларын қалыптастыру үшін қоғамда 
сұранысқа ие кәсіптер мен мамандықтар мониторингін тұрақты негізде жүргізу.

2.Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісім 
бойынша:

2.1. Күрделі шығыстар бойынша ұсыныстарды қарау кезінде(құрылысқа, 
реконструкциялауға, күрделіжөндеуге, ЖСҚ әзірлеуге) сотталғандардың және 
тергеу-қамауға алынған адамдардың бас бостандығынан айыру орындарында 
қауіпсіз болуын қамтамасыз ету мақсатында 100% тозған қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемелерінің ғимараттары мен құрылыстарының жай-күйін ескеру.

2.2. Пенитенциарлық мекемелерді қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемелерінің кешенді қауіпсіздік жүйесін құра отырып, бейне бақылау 
құралдары мен жарақтандыруды қамтамасыз ету.

2.3. Сотталғандардың еңбегін пайдалана отырып қызметін жүзеге 
асыратын кәсіпкерлік субъектілеріне қосымша ынталандыру шараларын 
(салықжеңілдіктері, мемлекеттікгранттар, жеңілдікпен кредит беру, жалдау 
мөлшерлемелерін және мемлекеттік мүлікті пайдаланғаны үшін төлемақыны 
төмендету және т.б.)беруге бағытталған нормативтік актілерге (заңдарға, 
Үкімет қаулыларына) өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу.

2.4. Әлеуметтік мәртебесін арттыру мақсатында тұрғын үйді жалдау 
(жалға алу) үшін өтемақы алуға құқығы бар қылмыстық-атқару жүйесі 
қызметкерлері лауазымдарының тізбесін кеңейту жөнінде шаралар қабылдау.

3. Қазақстан РеспубликасыныңДенсаулық сақтау министрлігімен 
келісім бойынша:

3.1. Сотталғандар үшін толыққанды медициналық көмекті, тар 
медициналық мамандарға және диагностикалық тексерулерге қолжетімділікті 
қамтамасыз ету тетігін әзірлеу.

3.2. Сотталғандарды және тергеу қамауындағы адамдарды медициналық 
қамтамасыз ету функциясын Ішкі істер министрлігінің қарамағынан Денсаулық 
сақтау министрлігінің қарамағына кезең-кезеңімен беру мәселесін пысықтау.

Орындау мерзімі 2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін.

Комитет төрағасы В. ВОЛКОВ


