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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 3 желтоқсан 

 
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, 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, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сот судьяларын сайлау және қызметінен босату туралы. 
Президенттің ұсынуын жариялау үшін сөз Қазақстан Республикасы Жоғары Сот 

Кеңесінің Төрағасы Донақов Талғат Советбекұлына беріледі. 
 
ДОНАҚОВ Т.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Мемлекет 

басшысы сіздердің қарауларыңызға Сәкен Абдолланы және Мәдениет Жақанқызы 
Омарбекованы Жоғарғы Соттың судьялары қызметтеріне сайлау, сондай-ақ Қаһарман 
Базарбекұлы Дүйсенбаевты орнынан түсуіне байланысты Жоғарғы Соттың судьясы 
қызметінен босату туралы ұсынымды енгізді. 

Для избрания на должности судей Верховного Суда представлены Абдолла Сакен – 
председатель Актюбинского областного суда и Омарбекова Мадениет Жакановна – судья 
столичного суда.  

Средний судейский стаж кандидатов составляет более 22 лет, оба в полной мере 
подготовлены к ответственной и сложной работе судьями Верховного Суда. 

Также Дуйсенбаев Гахарман Базарбекович подал в отставку и его прошение было 
удовлетворено. 

Құрметті депутаттар, Мемлекет басшысының Сәкен Абдолланы және Мәдениет 
Жақанқызы Омарбекованы Жоғарғы Соттың судьялары қызметтеріне сайлау туралы, 
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Қаһарман Базарбекұлы Дүйсенбаевты орнынан түсуіне байланысты Жоғарғы Соттың 
судьясы қызметінен босату туралы ұсынымын қолдауларыңызды сұраймыз.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Талғат Советбекұлы, орныңызға отыруға болады. 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті 

Жоғарғы Сот судьяларын сайлау және қызметінен босатуға ұсынылған кандидатураларды 
алдын ала талқылап, өз қорытындыларын әзірледі. 

Слово для информирования о заключении комитета предоставляется председателю 
комитета Волкову Владимиру Васильевичу. 

 
ВОЛКОВ В.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Комитет по 

конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции Республики 
Казахстан, пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и на основании представления 
Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года рекомендует Сенату Парламента 
Республики Казахстан избрать на должности судей Верховного Суда Республики 
Казахстан: 

1) Абдоллу Сакена, 1964 года рождения. Имеет высшее юридическое образование, в 
1986 году окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова по 
специальности «правоведение», кандидат юридических наук. Судейский стаж работы 
составляет более 19 лет. В настоящее время председатель Актюбинского областного суда;  

2) Омарбекову Мадениет Жакановну, 1965 года рождения. Имеет высшее 
юридическое образование, в 1992 году окончила Карагандинский государственный 
университет имени Е. Букетова по специальности «правоведение». Кандидат юридических 
наук. Судейский стаж работы составляет более 27 лет. С мая 2015 года по настоящее время 
судья суда города Нур-Султана.  

Также в соответствии с подпунктом 1 статьи 55 Конституции Республики Казахстан 
и статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан» Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам рекомендует Сенату Парламента Республики 
Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан 
Дуйсенбаева Гахармана Базарбековича в связи с уходом в отставку. 

Прошу поддержать. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, Владимир Васильевичке сұрақтарыңыз бар ма?  
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ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Онда жеке-жеке шешім қабылдайық. Алдымен дауыс беру тәртібін 

анықтап алайық. Бұл мәселе бойынша ашық дауыс беру ұсынылады. Қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, ашық дауыс беру арқылы шешім қабылдаймыз. 
Сәкен Абдолланы Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот судьясы қызметіне 

сайлау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Мәдениет Жақанқызы Омарбекованы Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот 

судьясы қызметіне сайлау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Қаһарман Базарбекұлы Дүйсенбаевты Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот 

судьясы қызметінен босату жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Құрметті сенаторлар! Конституцияға сәйкес Жоғарғы Сот судьяларының анттарын 

қабылдау Сенаттың ерекше қарауына жатады. 
Жоғарғы Сот судьясы қызметіне алғаш рет сайланған азамат ант беруі керек. 
Сәкен Абдолла Жоғарғы Сот судьясы қызметіне алғаш рет 2004 жылы сайланғанда 

ант берген. Сол себепті бүгін қайталап ант бермейді. 
Ал Мәдениет Жақанқызы Омарбекова Жоғарғы Сот судьясы қызметіне алғаш рет 

сайланып отыр. Сондықтан ант беру үшін мінбеге Мәдениет Жақанқызы Омарбекова 
шақырылады. 

 
ОМАРБЕКОВА М.Ж. Мен, Омарбекова Мәдениет Жақанқызы өз міндеттерімді адал 

және абыройлы атқаруға, сот төрелігін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен 
заңдарына ғана бағына отырып жүзеге асыруға, судья ретіндегі борышым міндеттегендей 
бейтарап және әділ болуға салтанатты түрде ант етемін! 

  
ТӨРАҒА. Рақмет, орныңызға отырыңыз. 
Жоғарғы Сот судьясы қызметіне сайланған азаматтарды құттықтаймыз. 

Қызметтеріңізге табыс тілейміз. 
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Ал бүгін Жоғарғы Сот судьясы қызметінен босатылған Қаһарман Базарбекұлына сот 
жүйесіне сіңірген еңбегі үшін ризашылығымызды білдіреміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық 
құрылысы туралы» Қазақстан Республикасы Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Бұл заң жобасын 
Парламенттің бір топ депутаты әзірледі. 

Баяндама жасау үшін сөз бастамашы топтың атынан Сенат депутаты Бекназаров 
Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 

 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар және 

отырысқа шақырылғандар! Сіздердің қарауларыңызға ұсынылып отырған «Қазақстан 
Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы бірқатар Парламент депутаттарының бастамашылығымен әзірленген.  

Аталған заң жобасы Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымы 
саласындағы заңнаманы жетілдіруді көздейді және еліміздің әкімшілік-аумақтық 
бірліктерінің, оның ішінде аудандық маңызы бар қалалардың ағымдағы мәртебесін толық 
көлемде қамтуға бағытталған.  

Қолданыстағы «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аудандық маңызы бар қалаларға халық 
саны 10 мың адамнан кем емес елді мекендер жатады.  

Қазіргі уақытта еліміздегі 48 аудандық маңызы бар қаланың 13-і халықтың саны 
бойынша қала мәртебесіне сәйкес келмейді, яғни осы аудандық маңызы бар қалаларда 
тұрғындар санының аздығына байланысты олардың мәртебесін өзгерту қажеттігі 
туындады.  

Айта кету керек, Ұлттық экономика министрлігінің мәліметіне сәйкес халық саны 
кем болып тұрған 13 аудандық маңызы бар қалада 80 мыңға жуық тұрғын бар. Алайда 
қолданыстағы заңнамада аудандық маңызы бар қаланың мәртебесін ауыл санатына өзгерту 
жөнінде норма қарастырылмаған. Осыған байланысты осы заң жобасында аудандық 
маңызы бар қалаларды өзге елді мекендерге қайта құру жөніндегі құзыретті айқындайтын 
түзетулер енгізіліп отыр.  

Енгізілген түзетудің ұтымды тұстарының бірі – қала мәртебесінен ауылдық елді 
мекенге өзгерген жағдайда сонда тұратын азаматтар заңдарда қарастырылған ауыл 
тұрғындарына арналған мемлекеттік әлеуметтік қолдауларға қол жеткізеді. Мысалы, 
денсаулық сақтау, білім беру, спорт, мәдениет, әлеуметтік қамсыздандыру салалары 
қызметкерлерінің жалақысына жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша 
25 пайыздан кем емес үстемеақы қосылады. Қазіргі мәліметке сәйкес 5171-ге жуық 
әлеуметтік сала мен бюджет қызметкері осы аудандарда қызмет атқарады.  

Оған қосымша тұрғындар коммуналдық төлемдерге, қызметтік тұрғын үйге және 
жер, мүлік салықтарына қатысты жеңілдіктермен қоса «Дипломмен ауылға» бағдарламасы 
бойынша, «Еңбек» бағдарламасы бойынша кәсіптік білім алу мен ауылдық жерде 
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кәсіпкерлікті қолдауға, дамытуға қатысты бірқатар жеңілдіктерді пайдалана алатын 
болады. Сондай-ақ заң қабылданып, іске асқан жағдайда инфрақұрылымдарды дамыту 
бойынша ауылдық елді мекендер «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасына қатыса алатын 
болады.  

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бұл мәселе Сенат 
қабырғасында көтеріліп жүрген мәселе, ауылдың экономикасы мен ауыл тұрғындарының 
әл-ауқатын көтеру әр уақытта Сенаттың назарында. Ол парламенттік тыңдаулар мен үкімет 
сағаттарында, депутаттық сауалдарда әр уақытта көтеріліп жүр. Сондықтан бұл ұсынылған 
түзетулер қолданысқа енген жағдайда тұрғындардың жағдайын аз да болса жақсартуға 
септігін тигізеді деп ойлаймыз.  

Сондай-ақ заң жобасында халықты жұмыспен қамтудағы өлшемшарттардың өзгеруі 
мен уақыт талабына сай келмеуіне байланысты «аудандық маңызы бар қала», «кент» және 
«ауыл» ұғымдарынан қосымша өлшемшарттарды алып тастауды көздейтін түзетулер 
ұсынылады.  

Бұл түзетулер редакциялық сипаттағы түзетулер және қалалар мен ауылдардың өмір 
тіршілігіне әсерін тигізбейді.  

Оған қосымша заң жобасындағы түзетулер іске асырылған жағдайда туындайтын 
заңнамадағы құқықтық олқылықтарды жою мақсатында бірқатар өзгерістер енгізу 
ұсынылған. 

Құрметті депутаттар, осыған байланысты жоғарыда баяндалғандарды ескере келе, 
аталған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Слово 

предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо, Маулен Сагатханулы.  
Этот вопрос мы задавали на заседании комитета, но ясного ответа не получили.  
Мой вопрос адресован вице-министру национальной экономики Алпысову Ермеку 

Амантаевичу и связан с новой редакцией понятия «село», которое излагается в Законе «Об 
административно-территориальном устройстве». Данный термин в законе переводится как 
«аул», вместе с тем хочу сказать, что у этих понятий разная этимология, происхождение. 
Если «село» происходит от праславянского «пашня» и ассоциируется с понятиями 
«поселение», «жилое помещение» или «деревня», отличительной особенностью которого в 
России до революции 1917 года было наличие церкви, то понятие «аул» имеет исконно 
тюркское происхождение, позднее закрепившееся у кочевых народов и означавшее 
подвижное поселение. Именно «аул» закрепился в нашем сознании как колыбель 
духовности и развития народа и под таким названием успешно реализуется проект «Ауыл 
– ел бесігі». 

В этой связи вопрос. Поддерживаете ли Вы предложение закрепить в 
законодательстве понятие «аул», независимо от языка употребления, с учетом 
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исторического, культурного его происхождения, а также вышеизложенных обстоятельств? 
Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Ермек Амантайұлы, жауап беріңіз. 
 
АЛПЫСОВ Е.А. Спасибо за вопрос, Сергей Михайлович.  
Суть вопроса понятна. Вы правы, до 2013 года термин «аул» применялся в скобках 

к понятию «село», я имею в виду на русском языке, на казахском языке термин «ауыл» так 
и оставался. Я думаю, этот вопрос требует дополнительной проработки, в том числе с 
экспертами в области ономастики. Сейчас у нас законопроект по расширению 
самостоятельности районного и сельского уровней власти. В рамках этого законопроекта 
мы Ваше предложение рассмотрим. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Хорошо, договорились. 
Құрметті әріптестер, басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Нұрлан Құдиярұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және 

кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Қаниев Бауыржан Нұралыұлына беріледі. 
 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған «Қазақстан 

Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасының мақсаты еліміздің 
әкімшілік-аумақтық құрылымы саласындағы заңнаманы жетілдіру болып табылады. 

Заң жобасы арқылы «Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына келесідей түзетулер енгізіледі: 

1) қаладағы аудандарды елді мекендердің құрамдық бөліктеріне жатқызу; 
2) облыстық маңызы бар қалада, республикалық маңызы бар қалада, астанада халық 

саны 400 мың адамнан астам болған кезде оларда аудан құру; 
3) аудандық маңызы бар қаланың және ауылдың өлшемшарттарын нақтылау; 
4) Қазақстан Республикасының Президентіне Үкіметтің ұсынуы бойынша 

республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларды өзге елді мекендер етіп 
қайта құру туралы шешім қабылдау бойынша өкілеттік беру; 

5) Қазақстан Республикасының Үкіметіне облыстық және аудандық маңызы бар 
қалаларды өзге елді мекендер етіп қайта құру туралы ұсыныс енгізу бойынша облыстық 
өкілді және атқарушы органдарға жаңа өкілеттік беру; 

6) аудандық маңызы бар қала әкіміне, аудандық өкілді және атқарушы органдарға 
аудандық маңызы бар қаланы ауыл санатына өткізу туралы ұсыныс енгізу бойынша 
өкілеттік беру қарастырылған. 

Заң жобасы комитеттің кеңейтілген отырысында жан-жақты талқыланып, қаралды. 
Сенаттың тұрақты комитеттерінен осы заң жобасы бойынша ескертпелер мен 

ұсыныстар келіп түскен жоқ. 
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Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Экономикалық саясат, 
инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заң жобасын Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес 
қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бауыржан Нұралыұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Алдашев Сүйіндік Тасеменұлына беріледі. 
 
АЛДАШЕВ С.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып 

отырған заң жобасы туралы ақпаратты баяндамашылар толық баяндады. Ұсынылып 
отырған заң жобасы еліміздің әкімшілік-аумақтық құрылымы саласындағы заңнаманы 
жетілдіріп қана қоймай, аудандық маңызы бар кейбір қалалардың мәртебесін ауылдық елді 
мекенге өзгертуді көздейді. 

Аудандық маңызы бар қалалардың мәртебесін ауылдық елді мекендерге өзгерту 
тұрғындарға мемлекет тарапынан қарастырылған әлеуметтік қолдауларды толығымен 
алуға және ауылдық елді мекенді экономикалық-әлеуметтік жағынан дамытуға мүмкіндік 
береді деп сенемін. 

Сала қызметкерлерінің жалақысына 25 пайыздық үстемеақы қосылып, 
тұрғындардың коммуналдық қызмет төлемдері, қызметтік тұрғын үй, «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасы бойынша, білім алу мен ауылдық жерде кәсіпкерлікті қолдауға, дамытуға 
қатысты бірқатар жеңілдіктерді пайдалана алатын болады. 

Бұдан басқа республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалаларды өзге 
елді мекендерге қайта құру жөніндегі ұсынылып отырған тетік шеңберінде Президенттің, 
облыстық өкілді және атқарушы органдар билігінің, сондай-ақ аудандық маңызы бар 
қалалар әкімдерінің өкілеттіктері кеңейтіледі. 

Мәселен, «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылыс туралы» 
Заңның 14-бабын түзетуге сәйкес аудандық маңызы бар қала әкімі аудандық маңызы бар 
қаланы кент, ауыл санатына жатқызу туралы ұсынысты аудандық өкілді және атқарушы 
органдарға енгізеді. 

Жоғарыда аталған заң жобасын толығымен қолдаймын, сондай-ақ әріптестерімді 
қолдауға шақырамын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Талқылау аяқталды. 

Енді заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бұл құжат Қазақстанның әкімшілік-аумақтық құрылысы 

туралы заңнаманы жетілдіруге арналған. Алдағы уақытта бұл заң елді мекендерді 
әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан дамытуға және тұрғындардың өмір сүру сапасын 
жақсартуға ықпал етеді деп сенеміз. 

Осы заңға бастамашы болған депутаттарға ризашылығымызды білдіреміз. Бұл 
мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 

Құрметті сенаторлар, келесі мәселе Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал 
беру жөніндегі қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда қарау 
жөнінде. Бұл заң жобасын да Парламенттің бір топ депутаты әзірледі. 

Слово для доклада от имени инициаторов законопроекта предоставляется депутату 
Сената Ершову Сергею Михайловичу. 

 
ЕРШОВ С.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру жөніндегі қызметтерді 
көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының 
бастамашылығымен жасалып, қарыздық еңбек саласын құқықтық реттеудің болмауына 
байланысты проблемалық мәселелерді шешу мақсатында әзірленген. 

Қазақстанда қарыздық еңбек жергілікті нарыққа шетелдік капиталы бар ірі инвестор 
компаниялардың келуімен бірге пайда болды. Сонымен қатар қарыздық еңбектің негізгі 
аутсорсинг, аутстаффинг және іссапармен бару түріндегі үш формасының ішінде тек соңғы 
түрі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде реттелген. 

Как показала практика, отсутствие правового регулирования услуг по 
предоставлению персонала привело к грубейшим нарушениям прав работников заемного 
труда. Работники, выполняющие на одинаковых должностях со штатными сотрудниками 
аналогичные обязанности, сложности, количество и качество работ, с тем же уровнем 
квалификации, получают оплату за труд намного ниже, чем штатные сотрудники компании.  

Они не защищены условиями отраслевых соглашений, как правило, не получают 
доплаты за вредные условия труда, не являются участниками коллективных договоров, 
соответственно, не имеют никаких социальных пакетов. Не защищены должным образом в 
случае получения травмы и даже гибели на производстве в связи с тем, что не страхуются 
в системе социального страхования по виду деятельности отрасли, куда направляются для 
работы.  

В этой связи депутатами Парламента был инициирован указанный законопроект для 
полного обеспечения конституционных прав граждан, предусмотренных статьей 
24 Конституции Республики Казахстан, согласно которой каждый имеет право на условия 
труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, и на вознаграждение за труд без 
какой-либо дискриминации.  

Законодательные инициативы в рамках данного проекта закона решают большой 
блок вопросов о внедрении гибких форм занятости, их нормативном регулировании, 
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выработке дополнительных действенных механизмов для повышения трудовой 
мобильности.  

Законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в три кодекса 
(Гражданский, Трудовой и Предпринимательский) и два закона («О занятости населения», 
«Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей»). 

Позвольте подробно остановиться на указанных поправках. 
В Гражданский кодекс Республики Казахстан вводится новый вид договора 

возмездного оказания услуг – Договор на оказание услуг по предоставлению персонала, 
согласно которому одна сторона (направляющая) направляет своего работника для 
выполнения работы в интересах, под управлением и контролем другой стороны 
(принимающая). 

В Трудовой кодекс Республики Казахстан внесены новые определения 
«направляющая сторона», «работники направляющей стороны», «принимающая сторона», 
«акты принимающей стороны» и «предоставление персонала». 

Также в Трудовой кодекс вводятся следующие поправки:  
запрещается дискриминация в сфере оплаты труда в отношении работников 

направляющей стороны; 
предусматриваются дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска 

для работников направляющей стороны, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, в соответствии с действующим законодательством; 

устанавливаются повышенные должностные оклады или доплаты работникам 
направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда; 

предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени работникам 
направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

Одновременно депутатами предложено запретить направляющей стороне заключать 
договоры с принимающей стороной на оказание услуг по предоставлению персонала в 
случае непредоставления результатов аттестации производственных объектов по условиям 
труда. 

Также закреплена обязанность принимающей стороны отстранять работников 
направляющей стороны от работы в случае их появления в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсикоманического опьянения. В этой связи закреплена обязанность 
работника направляющей стороны проходить профилактические медицинские осмотры в 
соответствии с актами принимающей стороны. 

В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан вносится норма, согласно 
которой среднегодовая численность работников субъектов предпринимательства, 
использующих труд работников направляющей стороны, определяется с учетом 
работников направляющей стороны.  

В Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» вносится 
норма, согласно которой направляющая сторона при осуществлении деятельности в рамках 
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договора на оказание услуг по предоставлению персонала подлежит отнесению к виду 
экономической деятельности, который имеет класс профессионального риска не ниже 
класса профессионального риска принимающей стороны. 

Поправками в Закон Республики Казахстан «О занятости населения» 
предусматривается, что при установлении местными исполнительными органами квот для 
трудоустройства отдельных лиц в списочной численности работников направляющей 
стороны не учитываются работники, привлекаемые для работы в рамках договора по 
предоставлению персонала.  

Кроме этого, предусматривается, что количество привлекаемой работодателем 
иностранной рабочей силы по разрешениям должно соответствовать процентному 
соотношению к численности казахстанских кадров с учетом работников, осуществляющих 
трудовую деятельность в рамках договора по предоставлению персонала. 

Құрметті әріптестер, заң жобасы Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бағдарламалық құжатында жарияланған Жалпыға ортақ 
еңбек қоғамы идеясының толық жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге арналғанын, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Игілік баршаға! 
Сабақтастық. Әділдік. Өрлеу» сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөніндегі шаралар 
жоспарында қойылған міндеттерді шешетіндігін атап өткен жөн.  

Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандарды және осы заң жобасының 
маңыздылығын ескере отырып, сіздерден біздің заңнамалық бастамаларымызды 
қолдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сергей Михайлович. Екі тілде мазмұнды баяндама жасадыңыз. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақ қою рәсіміне көшейік. Әріптестер, 

сұрақтарыңыз бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Сергей Михайлович, спасибо Вам. Пожалуйста, присаживайтесь. 
 
ЕРШОВ С.М. Я участвовал во всех рабочих группах, во всех комитетах. Я очень 

благодарен вам, уважаемые коллеги, за вашу поддержку не только закона, но и за вашу 
поддержку меня. Я видел ваше волнение, ваше теплое сочувствие. Большое спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо, Сергей Михайлович. 
Құрметті әріптестер, қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму 

және ғылым комитетінің мүшесі Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі. 
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
жобасына Қазақстан Республикасы Парламентінің бір топ депутаты бастамашылық етті. 
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Заң жобасының мақсаты персонал беру жөніндегі қызметтерді көрсету саласын 
құқықтық реттеу, осындай қызметтер көрсетуге шарт жасасу тәртібін айқындау, 
тараптардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен 
міндеттерін белгілеу болып табылады. 

Еліміздің экономикасында жаңа еңбек қатынастарының туындауына байланысты 
персонал беру жөніндегі қызметтер көрсету саласын құқықтық реттеуді қамтамасыз ету де 
уақытылы қаралып отыр және толықтай мақсаттар мен міндеттерге сәйкес келеді. Оны 
қабылдаудан күтілетін нәтиже жұмыспен қамтудың осы нысаны бойынша негізгі 
ұғымдарды заңнамалық деңгейде бекіту, осы санаттағы жұмыскерлерге еңбекақы төлеу 
және сыйақы беру жүйесін нақтылау, өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 
тетігін ретке келтіру, қызметкерлерді, оның ішінде зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары 
бар өндірістерде жұмыс істейтіндерді әлеуметтік қорғау мәселелерін шешу, тараптардың 
құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін белгілеу болып табылады. 

Заң жобасының қабылдануы жұмыскерлер мен жұмысқа алушылардың 
жұмыстарының тиімділігін арттыруға ықпал ететін қолайлы жағдайлар жасайды. 

 Құрметті әріптестер, аталған заң жобасының жоғары әлеуметтік маңыздылығын 
ескере отырып, заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ақмарал Шәріпбайқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Төреғалиев Нариман Төреғалиұлына беріледі. 
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Еңбек және 

жұмыспен қамту мәселелері қашан да еліміздегі маңызды мәселелердің бірі болып 
қалатындығы баршамызға мәлім. Қарастырылып отырған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру жөніндегі қызметтерді көрсету мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы аталған мәселелерді 
жетілдіруге тікелей септігін тигізеді және өзекті болып табылады. Заң жобасының басты 
мақсаттары туралы баяндамашы толығымен жүйелі түсініктеме жасады. 

Осы ретте аталған заң жобасы қарапайым еңбек адамының мүддесін қорғайды және 
оған лайықты жалақыға, өмірі мен денсаулығын қорғауға, жақсы еңбек жағдайларына 
кепілдік береді деп айта аламыз. Сондай-ақ қазіргі таңдағы дүниежүзілік жағдайды 
ескерсек, аталған заң жобасы уақытылы әрі өзекті болып табылады. 

Заң жобасына енгізілетін өзгерістер жұмыскердің еңбекке қабілеттілігінен 
айырылуына немесе қаза табуына әкеп соққан өндірісте орын алған жазатайым оқиға 
болған жағдайда жұмыскердің еңбекті қорғауға, қауіпсіздікке және сақтандыру 
жарналарын төлеуге арналған кепілдіктерге құқықтарын қамтамасыз етеді. Осылайша, заң 
жобасы мұндай жұмыскерлердің конституциялық құқықтарының толықтай қорғалуын 
реттейді және жұмыспен қамтудың осы нысаны бойынша негізгі ұғымдарды заңнамалық 
деңгейде бекітеді. 

Сонымен қатар 2019 жылдың мәліметі бойынша персоналды беру жөніндегі 
қызметтерді көрсетуде негізінен мұнай-газ саласындағы компаниялар аталған механизммен 
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17 компания 8 мыңнан аса жұмыскерді алған. Сондықтан қазақстандық жұмыскерлердің 
құқығын қорғау мақсатында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
ережесіне сәйкес жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға және ұзартуға 
Қазақстан Республикасы азаматтар санының бірінші және екінші санаттарға жататын 
жұмыскерлердің тізімдік санының кемінде 70 пайызын сақтаған кезде рұқсат беріледі және 
рұқсатты ұзартуды жүзеге асырады делінген. 

Осыған байланысты алдағы уақытта Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі аталған ережеге Қазақстан Республикасы азаматтар санының бірінші және 
екінші санаттарға жататын жұмыскерлердің тізімдік санының кемінде 80 пайызын сақтаған 
жағдайда жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға және ұзартуға рұқсат беріледі 
деген талаптарды қатаңдатса деген ұсынысымды қарастырады деп сенемін. 

Тұтастай алғанда заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді қолдауға 
шақырамын. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Талқылау аяқталды. Енді заң жобасы 

бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру 

жөніндегі қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі 
қаулының жобасы сіздерде бар. Сол қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет. 
Құрметті Төраға, қадірлі әріптестер! Сенат отырысының күн тәртібіне талқыға түсіп 

отырған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру 
жөніндегі қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді 
сұраймын. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

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

оқылымда қаралады. 
Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе бойынша комитеттің отырысын өткізу 

үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 
 
ҮЗІЛІС. 
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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 персонал беру жөніндегі қызметтерді 
көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі Әлназарова Ақмарал 
Шәріпбайқызына беріледі. 

 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Ұсынылып отырған заң жобасы Сенат отырысында қаралды және бірінші оқылымда 
мақұлданды. 

Оның негізгі мақсаты – персонал беру жөніндегі қызметтерді көрсету саласын 
құқықтық реттеуді қамтамасыз ету, осындай қызметтер көрсетуге шарт жасасу тәртібін 
айқындау, тараптардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен 
міндеттерін белгілеу. Тұтастай алғанда осы заң арқылы Қазақстан Республикасы 
Конституциясында жарияланған әлеуметтік және еңбек кепілдіктерін қамтамасыз ету 
болып табылады.  

 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру 
жөніндегі қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобасы қажеттілікке негізделген және уақытылы болып табылады деп 
санаймыз. 

Заң жобасы комитеттің кеңейтілген отырысында жан-жақты талқыланды.  
Құрметті әріптестер, заң жобасының маңыздылығын ескере отырып, бас комитет 

оны тұтастай қабылдауды ұсынады. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ақмарал Шәріпбайқызы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Тағы да 

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

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
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Құрметті әріптестер! Еңбек мәселесі қашанда өте маңызды. Сондықтан бұл саланы 
заңмен қорғау үшін әрдайым нақты қадамдар жасалып келеді. Соның бірі – бүгін 
қабылданып отырған заң. 

Бұл құжат персонал беру процесі аясында жұмыскерлерді әлеуметтік қорғауды 
көздейді. Ол туралы әріптестеріміз бүгін жақсы айтты. Алдағы уақытта заң 
жұмыскерлердің құқықтарын толыққанды қамтамасыз етуге үлесін қосады деп сенеміз. 

Осы заңға бастамашы болған Парламент депутаттарына алғысымызды білдіреміз. 
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 

Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Енді депутаттық 
сауалдарға көшейік. 

Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет. Біздің депутаттық сауалымыз Премьер-Министрдің 

атына жолданады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 2017 жылы қолға алынған 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі тармақтарының бірі «Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. Жоба аясында 2017 жылдан бері 77 оқулық 
аударылып, оқу орындарына таратылды. Қалған 23 оқулықты аудару, басу және тарату 
жұмыстарын биылғы жылдың аяғына дейін аяқтау жоспарланған.  

Айта кетуіміз керек, Білім және ғылым министрлігінің бастамасымен шетелдің 
оқулықтарын аудару 2011 жылы басталып, 391 аталым бойынша 2018 жылға дейін 
500 мыңнан астам кітап аударылған болатын. Алайда оқулықтарды аудару жұмыстары 2018 
жылы белгісіз себептермен тоқтатылды.  

Кез келген қоғамның күші білімде, ал кез келген тілдің қуаты – ол тілдегі мазмұнда. 
Сондықтан да мұндай оқулықтарды мемлекеттік бағдарлама аясында аударып, елдегі 
барлық оқу орындары мен студенттерге тегін тарату – әлемде баламасы жоқ тәжірибе 
болып табылады. 

«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қорының айналасында көптеген әңгімелер 
болды, сондықтан да Сенаттың Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті үстіміздегі 
жылы 2 маусымда «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры қызметін еліміздің бір топ 
белгілі ғалымдарын сарапшылыққа тарта отырып, жан-жақты талдаған болатын. Көптеген 
сыни пікірлерге қарамастан талдау және сараптау барысында аз ғана уақыт ішінде қыруар 
жұмыс жасалғанына көз жеткіздік. Аталмыш жобаның арқасында қазақстандық 
гуманитарлық білім мазмұны толықтай жаңарып, жаңа деңгейге көтерілді. Дүниежүзінің 
алдыңғы қатарлы оқу орындарының ең беделді ғалымдары дайындаған оқу құралдары қазақ 
тіліне аударылып, еліміздің барлық оқу орындарына тегін таратылды. Атап айтсақ, 
философия, әлеуметтану, психология, тарих, тіл білімі, әдебиет теориясы, педагогика, 
саясаттану, медиа мен журналистика, экономика мен кәсіпкерлік, құқықтанудың бірнеше 
салалары бойынша жоғары мектеп оқулықтары мазмұн тұрғысынан ілгері халықаралық 
деңгейге көтерілді. Әлемнің ең озық университеттерінің оқу мазмұны біздің 
аудиторияларға келді. Бұл тұрғыдан «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «100 жаңа 
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оқулық» жобасы «Болашақ» бағдарламасының кең ауқымды жалғасы іспеттес екенін 
айтуымыз керек. 

Сонымен бірге бұл бастама осы уақытқа дейін қазақ тілінде болмаған, мүлде жаңа 
салаларға жол ашты. Мысалы, статистика, зерттеудің сандық және сапалық әдістері, 
демография, эстетика, өнер философиясы, көркемөнер, театр және кино тарихы мен 
теориясы, интеллектуалдық меншік, келіссөздер, стратегиялық менеджмент, ұйымдық 
мінез-құлық, интернет психологиясы және басқа да бірқатар біз үшін тың бағыттар 
ашылды.  

Cондай-ақ «100 жаңа оқулық» жобасының арқасында кәсіпқой академиялық және 
көркем аудармашылар ортасы қалыптасты. Өзіндік жұмыс технологиясы мен стилі бар 
аударма мектебі пайда болды. Жобаға қатысқан жүздеген маман кәсіби шыңдалып, 
аудармашы ғана емес ұстаз, ғалым, зиялы орта өкілі ретінде жаңа қырынан танылды.  

Еліміздегі жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің 70 пайызы мемлекеттік 
тілде білім алатындығын ескере отырып, жоба аясында жинақталған қыруар білім мен 
тәжірибені жоғалтып алмау үшін еліміздегі ғылыми және көркем аударма жұмысын 
жалғастыру қажет деп санаймыз. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы «Жаңа білім» деген жалпы 
атаумен жалғастырылып, оның аясында аударылатын әдебиет ауқымын кеңейтуді 
ұсынамыз. Атап айтқанда, жыл сайын аударылып басылатын кітаптар тақырыбы төмендегі 
санаттарды қамтыса дейміз: 

1) 10 атау жоғары оқу орындарына арналған оқу құралдары (гуманитарлық, 
жаратылыстану және техникалық бағыттар бойынша); 

2) 10 атау әлемдік көркем әдебиет үлгілері (балалар әдебиеті, классикалық көркем 
әдебиет, Нобель сыйлығын иеленген шығармалар); 

3) 10 атау публицистикалық және іскерлік әдебиет үлгілері. 
Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Осы айтылғанды ескере келе, өзіңізден осынау 

қоғамдық маңызы аса зор жұмыстың тоқтап қалмауы үшін және еліміздің рухани, 
интеллектуалдық, ғылыми потенциалын өсіретін елдік шаруаға қолдау көрсетуіңізді 
сұраймыз. 

Құрметпен, сенаторлар Жұмағұлов, Күрішбаев, Бақтиярұлы». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Бұл депутаттық сауал Премьер-

Министр Мамин мырзаға жолданады.  
Біздің айтарымыз еліміздегі ветеринария жүйесінің бүгінгі жай-күйі туралы. 

Ашығында мұндағы жағдай қазір сындарлы халде, тіпті саланың өзі дертке шалдыққан 
деуге болады. Мұның негізгі себебі –кезіндегі біртұтас ветеринария жүйесінің бөлінуіне, 
ветеринарлық инспекцияның қатаң вертикалінің бұзылуына, оның қадағалау 
функциясының әлсіреуіне алып келген соңғы жылдардағы дұрыс ойластырылмаған 
реформалар.  
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Осындай өзгерістерден кейін ветеринария жүйесінен саланың эпизоотиялық 
жағдайының мүддесін қорғаған тәжірибелі мамандар кетуге мәжбүр болды.  

Тиімсіз реформаның соңы неге алып келгенін біздің жағдайымызға бейімделмеген 
малды жаппай импорттап, онымен бірге бұрын бізде болмаған экзотикалық жұқпалы 
ауруларды таратуға сеп болған «Етті мал шаруашылығының экспорттық әлеуетін арттыру» 
жобасының мысалынан көруге болады. Осы уақытқа дейін қоғамда импортталған малдың 
қалай бейімделгені туралы, олардың қаншасы ауру болып шыққаны, қаншасының 
жойылғаны, қандай ауру түрлерін әкелгені және қандай ауқымда таралғаны жөнінде 
ақпарат берілген жоқ.  

Бруцеллезге қарсы күрес саясатын өзгерту, зертханаларды зерттеулердің 
сезімталдығы төмен әдістеріне ауыстыру, шығарылған қорытындыны сотта даулау 
нормаларын енгізу нәтижесінде елімізде бруцеллездің таралу жағдайы тек шиеленісе түсті.  

Сонымен қатар аса қауіпті аурулардың таралу фактілерін жасыру жаппай етек алып, 
күрделі мәселеге айналды. 

Жуырдағы құс тұмауының өршуі ветеринария саласының қауқарсыздығын айқын 
көрсетті, оның нәтижесінде құс шаруашылығы өнеркәсібінің бірқатар кәсіпорындары 
жылдар бойы өсірген құс басынан айырылды, оған қоса қазіргі экономикалық дағдарыс 
жағдайында республикалық бюджеттен 3,7 миллиард теңге мөлшерінде өтемақы төлеуге 
мәжбүр болып отырмыз. 

Ветеринария жүйесінің елдегі ең жемқор салалардың біріне айналғаны ерекше 
алаңдаушылықты тудырады. Мұның себебі – жалақының мардымсыз деңгейі (мал 
дәрігерінің орташа айлық жалақысы 80-100 мың теңге шегінде), ветеринарлық ұйымдар мен 
кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасының артта қалуы.  

Сыбайлас жемқорлық ветеринарлық препараттарды мемлекеттік сатып алу 
жүйесінде де терең жайлап кетті, бұл – саланың сапасыз вакциналар мен 
диагностикумдармен жабдықталуына себеп болып отыр. 

Жергілікті жерлердегі мамандардың білім деңгейі өте төмен. Елде ветеринарлардың 
біліктілігін арттыру жүйесі жоқ деуге болады. Жоғары оқу орындарында ветеринар 
мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз ету үшін зертханалық-тәжірибелік база 
жетіспейді. Мал дәрігері мамандығының жастар арасында беделі жоқ және тартымсыз. Сол 
себепті ауылдық жерлерде көбінесе зейнет алдындағы және зейнет жасындағы ветеринар 
мамандар жұмыс істеуде. 

Ветеринарлық қызметтің негізгі түрлерінде мемлекеттік монополияның басым 
болуы және жергілікті жерлерде кадрлардың тапшылығы ветеринария саласына жеке 
капиталдың келуін іс жүзінде тоқтатып тастады.  

Осылайша, біздің ветеринария жүйеміз «мүшкіл халде» деп шындығын айтуымыз 
керек. Ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан ықтимал шаралар қабылдануда, бірақ 
бұл мәселеде бүкіл Үкіметтің қолдауы қажет. Егер бүгін мемлекеттік деңгейде ветеринария 
саласын қалпына келтіру бойынша қажетті шаралар қабылданбаса, елдің экономикасы ғана 
зардап шекпейді, бұл біздің азаматтарымыздың денсаулығына әсер етуі мүмкін.  

Осыған байланысты хатта елдегі ветеринария жүйесін дамытудың басты 10 бағыты 
бойынша ұсыныстар беріліп отыр. Оларды Үкімет мұқият қарап, қажетті шара қолданады 
деп үміттенеміз. 
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Қорытындылай келе келесіні айтқым келеді. 
Қазіргі коронавирус пандемиясы денсаулық сақтау жүйесінің уақыт сынақтарына 

төтеп бере алмайтын әлсіздігін көрсетті. Бұл қауіпті ауру көптеген отандастарымыздың 
өмірін қиды, ел экономикасына үлкен зиян келтірді. Егер бүгінде халық денсаулығының 
қауіпсіздігі мәселесімен тығыз байланыста тұрған ветеринария жүйесін нығайту бойынша 
батыл шаралар қабылданбаса, ветеринарлық қызметтің қабілетсіздігінен бұдан да ауыр 
зардаптарды көруіміз әбден мүмкін, себебі аса қауіпті аурулардың көпшілігі адамдар мен 
жануарларға ортақ болып келеді. 

Құрметпен, депутаттар Күрішбаев, Сүлеймен, Булавкина, Жұмағазиев, 
Дүйсембинов, Мусин, Нұралиев. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық 

сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Маминге арналады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Біздің депутаттық сауалымызға халықтың оңтүстік 

өңірлерден солтүстік аймақтарға қоныс аудару процесінде туындайтын мәселелері себеп 
болып отыр. Қолға алынып жатқан мемлекеттік шаралар мен тетіктерге қарамастан, әлі де 
шешімін күткен мәселелерге Үкімет назарын аударғымыз келеді.  

Солтүстік аймақтарда тұрғындар санының кеміп бара жатқанына Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев алаңдаушылық білдіріп, қоныс аударушыларға берілетін 
жәрдемақыны екі есеге көбейту қажеттігін тапсырғаны белгілі.  

 Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жыл басынан бері облыс тұрғындарының 
саны үш мыңнан астам адамға кеміген. 2018 – 2019 жылы және осы жылдың 9 айында 
Солтүстік Қазақстан облысына оңтүстік өңірлерден 5 мың 123 адам қоныс аударса, есесіне 
өңірден 10 мыңға жуық адам көшіп кеткен. Әсіресе Қазақстанның Ресеймен шекаралас 
ауылдарында адам саны күрт кеміген. Тұрғындар санын толтыру проблемасы Шығыс 
Қазақстан, Қостанай, Павлодар облыстарында да бар. Тіпті Солтүстік Қазақстан облысында 
соңғы жылдары жүздеген мектеп жабылып, мектеп ғимараттары аукционға қойылып 
сатылуда.  

Соңғы 5 жылда елден 189 мың 765 адам қоныс аударса, 70 мың 933 этникалық қазақ 
көшіп келді. Айырмашылық 118 мың 832 адамды құрайды. Қазақстаннан шетелге тұрақты 
тұруға кететіндердің 43 пайызын 13 пен 34 жасқа дейінгі жастар құрайтындығы 
алаңдатады.  

Сыртқы көші-қонның санын азайту үшін ішкі көші-қон үдерісіндегі еңбек 
теңгерімінің тұрақты және тиімді қалпын сақтау маңызды. 

Ел аумағының біртұтастығы үшін оңтүстіктен солтүстік аймақтарға бағытталған 
көші-қон үрдісін жалғастыру керек деп санаймыз.  

Халықты оңтүстік өңірлерден солтүстікке қоныс аудару кезінде туындайтын 
мынадай негізгі мәселелер:  

 1. Тұрғын үй мәселесінің түпкілікті шешілмеуі. Солтүстік Қазақстан облысында 
тұрғын үй салу бойынша пилоттық жобаны іске асыруда оң нәтиже бар болғанымен, ол 
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жеткіліксіз. Қоныс аударушылар үшін мемлекет беретін үйлердің көпшілігі қазіргі заманғы 
өмір сүру стандарттарына, санитарлық нормаларға сәйкес келмейді, кейбір үйлер апатты 
жағдайда тұр.  

2. Тұрақты жұмыс орнының болмауы. Еңбекке қабілетті қоныс аударушылардың 
біраз бөлігі тұрақты жұмысқа орналаспаған. Қоныс аударушылар жақсы табыс табу 
мақсатында бір ауылдан екінші ауылға «көшіп» жүретін жағдайлар да сирек емес. 

 3. Қоныс аударушылардың кәсіпкерлік қызметпен айналысуына қолдау көрсетудің 
кейбір тетіктерінің жеткіліксіздігі. «Бизнес Бастау» бағдарламасының бағыты шағын 
бизнестің басталуымен емес, кейде формальды түрде сертификат алумен аяқталады. Қоныс 
аударушыларда несие алу үшін кепіл мүлкінің болмауы. Мәселен, қоныс аударушылардың 
2018 жылы 5,6 пайызына, 2019 жылы 4,1 пайызына, 2020 жылы 2,9 пайызына ғана 
кәсіпкерлік қызметпен айналысуға қолдау көрсетілген. 

 4. Сонымен бірге климатқа бейімделудегі қиындықтар бар.  
Көші-қон процестерінің жалпы ұлттық экономиканың дамуына, атап айтқанда 

аграрлық секторға әсері зерттелмеген күйінде қалып отыр. Себебі оңтүстік өңір 
тұрғындарының көп бөлігі ауыл шаруашылығына (мал шаруашылығы, егіншілік, бау-
бақша өсіру, көкөніс өсіру), құрылысқа бағдарланған болса, ал Солтүстік Қазақстан 
облысының аудандарында дәрігерлер, мұғалімдер, ветеринариялық дәрігерлер және 
техникалық мамандықтар сұранысқа ие.  

Жоғарыда айтылған мәселелерге байланысты қоныс аудару бағдарламасын іске 
асырудағы жекелеген тетіктерді жетілдіру мен оның тиімділігін арттыру үшін мынадай 
шараларды жедел қолға алу қажет деп есептейміз.  

1. Қоныстандырудың арнайы мемлекеттік немесе өңірлік бағдарламасын әзірлеуді 
ұсынамыз. Себебі қазіргі таңда халықты көшіру процесі «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту 
бағдарламасының бір бөлігі ғана. Бұл бағдарлама қоныстандыру барысында туындайтын 
міндеттер мен мәселелердің барлығын қамтымайды. «Бастау Бизнес» бағдарламасының 
бағыты кәсіпкерлікті, әсіресе, қоныс аударушылар үшін өнімді жұмыс істей алатын ауыл 
шаруашылығы саласындағы мәселелерін қажетті шамада шешпейді. 

2. Жергілікті атқарушы органдар деңгейінде арнайы бейімдеу орталығын құру 
қажет.  

3. Жұмыс күші тапшы өңірлерге қосымша ынталандыру шараларын енгізуді 
ұсынамыз.  

4. Өңіраралық көші-қон процесіне жас отбасыларды тартуға елеулі көңіл бөлініп, 
мемлекеттік қолдаудың нақты тетіктерін жүзеге асыру керек.  

5. Қоныс аударушылар үшін тұрғын үй берудің нақты тетігін пысықтау қажет. 
Қоныстанушыларға бюрократиялық кедергісіз жер учаскелерін беру, қоныс 
аударушыларды жинақы қоныстандыру үшін жеке тұрғын үй салуға жеңілдетілген несие 
беру.  

6. «Бір терезе» қағидаты бойынша қоныс аударушылар туралы деректердің бірыңғай 
автоматтандырылған ақпарат жүйесін енгізу қажет.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Жоғарыда айтылған мәселелерді ескере отырып, сізден 
депутаттық сауалымызға заңнамада көрсетілген мерзім ішінде жазбаша жауап беруіңізді 
сұраймыз.  
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Құрметпен, Қапбарова, Бақтиярұлы, Нөкетаева, Нухұлы, Төреғалиев». 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

 



МАЗМҰНЫ 2020 жылғы 3 желтоқсан 

20 Стенографиялық есеп 

МАЗМҰНЫ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 

СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 
2020 жылғы 3 желтоқсан 

 
Күн тәртібі бойынша 
О повестке дня  .................................................................................................................. 1 
 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьяларын сайлау және 

қызметінен босату туралы 
Об избрании и освобождении от должностей судей Верховного Суда Республики 

Казахстан 
Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы 

Т.С. ДОНАҚОВТЫҢ баяндамасы  
Доклад Председателя Высшего Судебного Совета Республики Казахстан 

ДОНАКОВА Т.С. .......................................................................................................................... 1 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 

комитетінің төрағасы В.В. ВОЛКОВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад председателя Комитета по конституционному законодательству, 

судебной системе и правоохранительным органам ВОЛКОВА В.В.  ..................................... 2 
Сөз сөйлеген: 
Выступила: 
ОМАРБЕКОВА М.Ж. –  Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы, 

судья Верховного Суда Республики Казахстан  ........................................................................ 3 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве 
Республики Казахстан», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты 
Н.Қ. БЕКНАЗАРОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад депутата Сената Парламента Республики Казахстан 
БЕКНАЗАРОВА Н.К.  .................................................................................................................. 4 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ЕРШОВ С.М.  .................................................................................................................... 5 



МАЗМҰНЫ 2020 жылғы 3 желтоқсан 

Стенографиялық есеп 21 

АЛПЫСОВ Е.А. – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-
министрі, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан  .......................... 6 

 
Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің 

мүшесі Б.Н. ҚАНИЕВТЫҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству КАНИЕВА Б.Н.  ................................................................. 6 
Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
АЛДАШЕВ С.Т.  ................................................................................................................ 7 
 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру жөніндегі 
қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по 
предоставлению персонала», одобренном Мажилисом Парламента Республики Казахстан, 
(первое чтение) 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты 
С.М. ЕРШОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад депутата Сената Парламента Республики Казахстан ЕРШОВА С.М. ........... 8 
 
Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі 

А.Ш. ӘЛНАЗАРОВАНЫҢ қосымша баяндамасы  
Содоклад члена Комитета по социально-культурному развитию и науке 

АЛЬНАЗАРОВОЙ А.Ш.  ............................................................................................................ 10 
Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н.  ........................................................................................................... 11 
БАҚТИЯРҰЛЫ М.  ......................................................................................................... 12 
 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне персонал беру 

жөніндегі қызметтерді көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по 
предоставлению персонала» (второе чтение) 

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі 
А.Ш. ӘЛНАЗАРОВАНЫҢ баяндамасы  

Доклад члена Комитета по социально-культурному развитию и науке 
АЛЬНАЗАРОВОЙ А.Ш.  ............................................................................................................ 13 

 



МАЗМҰНЫ 2020 жылғы 3 желтоқсан 

22 Стенографиялық есеп 

Депутат М. БАҚТИЯРҰЛЫНЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  

Депутатский запрос депутата БАКТИЯРУЛЫ М. к Премьер-Министру 
Республики Казахстан Мамину А.У.  ....................................................................................... 14 

 
Депутат А.Қ. КҮРІШБАЕВТЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата КУРИШБАЕВА А.К. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.  ....................................................................................... 15 
 
Депутат А.Ж. ҚАПБАРОВАНЫҢ Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі А.Ұ. Маминге депутаттық сауалы  
Депутатский запрос депутата КАПБАРОВОЙ А.Ж. к Премьер-Министру 

Республики Казахстан Мамину А.У.  ....................................................................................... 17 
 
 
 
 
 
ШЖҚ-дағы "Материалдық-техникалық  
қамтамасыз ету басқармасының  
инженерлік орталығы" РМК директоры                              A. Құсайынов 
  
Стенографиялау қызметінің  
жетекші редакторы                                                                           И. Шыныбаева 
 
 


