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Отырысты Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің төрағасы М.А. ҚҰЛ-МҰХАММЕД жүргізді.

ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, біздің бүгінгі отырысымыздың күн 
тәртібі сіздерге алдына ала таратылып берілген. Қарсы болмасаңыздар, күн 
тәртібін бекітейік.

Күн тәртібін бекітетін болсақ, онда кворум жеткілікті, 
жұмысымызға кірісейік. 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе «Мамандандырылған мекемелердің 
артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенцияны 
ратификациялау туралы» Заңның жобасы. 

Бұл заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Ашықбаев Ержан 
Нығматоллаұлына беріледі. 

АШЫҚБАЕВ Е.Н. Қайырлы күн, құрметті Мұхтар Абрарұлы, 
құрметті комитет мүшелері! Қарауларыңызға енгізіліп отырған заң жобасы 
бойынша келесіні баяндағым келеді. 

Бұл конвенция 1947 жылғы 21 қарашада қабылданып, Біріккен 
Ұлттар Ұйымының мамандандырылған мекемелерінің пайдаланатын 
артықшылықтар мен иммунитеттер жиынтығын біріздендіруге 
бағытталған. Бүгінгі күні бұл конвенцияға 131 мемлекет мүше болып отыр. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғысының 57-бабына сәйкес 
мамандандырылған мекемелер экономикалық, әлеуметтік, мәдени және 
гуманитарлық сияқты арнайы салалардан ынтымақтастықты жүзеге 
асыратын және Біріккен Ұлттар Ұйымымен байланысы бар әмбебаптық 
сипаттағы үкіметаралық ұйымдар болып табылады.

Мамандандырылған мекемелердің саны 19, олардың барлығына 
Қазақстан Республикасы мүше болып кіріп отыр.

Елімізде 7 мамандандырылған мекеменің, атап айтқанда, ЮНЕСКО, 
ФАО, Халықаралық еңбек ұйымы, сонымен қатар Бреттон-Вудс жүйесі 
мекемелерінің өкілдіктері орналасқан. Олардың ішінде ЮНЕСКО және 
Халықаралық қаржы корпорациясы өкілдіктері аймақтық мәртебеге ие. 

Мамандандырылған мекемелердің және олардың лауазымды 
тұлғаларының артықшылықтары мен иммунитеттері Қазақстан 1995 
жылдан өзі мүшесі болып, қатысушысы болып табылатын Біріккен Ұлттар 
Ұйымының артықшылықтары мен иммунитеттері туралы 1946 жылғы 
конвенциясында баяндалған Біріккен Ұлттар Ұйымының жалпы 
артықшылықтары мен иммунитеттеріне теңестірілген. 
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Осы екі құжаттағы артықшылықтар мен иммунитеттер туралы 
ережелер бір-бірін қайталайды және өзара бірдей. Сондай-ақ бұл ережелер 
осы аталмыш конвенцияның 5-бабына сәйкес осы ұйымдарға 
аккредиттелген Қазақстан Республикасы дипломаттарын да қамтиды.

Қазіргі уақытта Қазақстанда орналасқан мамандандырылған 
мекемелер өкілдіктерінің артықшылықтары мен иммунитеттеріне ие 
болатын халықаралық қызметкерлердің, олардың отбасы мүшелерін қоса 
алғанда жалпы саны 107 адам, яғни 52 қызметкер мен 55 отбасы мүшесі.

Конвенцияның ратификациялануы. Заң жобасында біз бір ескертпе 
мен бір мәлімдеме жасадық. Қазақстан азаматтарын салық төлемдерінен 
босатпаймыз, өйткені 35-бапқа сәйкес заңды түрде белгіленген 
салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әркімнің 
борышы әрі міндеті болып саналады. 

Мамандандырылған мекемелердің қызметі мемлекет дамуының 
барлық дерлік маңызды салаларын қамтиды және бүгінгі күні біздің 
олармен ынтымақтастығымыз аса жоғары деңгейде. Мәселен, Азық-түлік 
және ауыл шаруашылығы ұйымымен ынтымақтастық шеңберінде 
Қазақстанда алдын ала мөлшермен 27 миллион доллардан асатын 17 
ұлттық, өңірлік және аймақтық жобалардың іске асырылуы жоспарлануда. 

Еліміздің ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің дамуына 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ынтымақтастық қомақты үлес 
қосуда. Бұл ұйыммен өзара әрекеттестікті нығайту қажеттілігі бұл 
ұйымның бүгінгі күні COVID-19 пандемиясымен күрес шеңберінде 
жаһандық үйлестіруші рөлін атқарып жатқан жағдайынан айқын көруге 
болады.

ЮНЕСКО ұйымы. Бұл ұйымның жобалық қызметі қазақстандық 
мәдени және табиғи мұраларды насихаттауға, орнықты даму үшін ғылым 
және гуманитарлық әлеуетті жұмылдыруға, білім беру және коммуникация 
саласында үздік халықаралық тәжірибені қолдануға қолғабыс көрсетіп 
отыр. 

Қорытындылай келе, конвенцияны ратификациялау Қазақстанда 
мамандандырылған мекемелердің қызметі үшін қолайлы жағдайлар жасап, 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың және Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Алматыда орнықты даму мақсаттары 
бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының орталығын құру және Біріккен 
Ұлттар Ұйымының басқа да ұйымдар мен агенттіктерін тарту туралы 
бастамасын іске асыруға көмек беретінін атап өткім келеді. 

«Мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары мен 
иммунитеттері туралы конвенцияны ратификациялау туралы» Заң 
жобасын қолдауларыңызды сұраймыз. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет, Ержан Нығматоллаұлы. 
Құрметті әріптестер, баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
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ТӨРАҒА. Онда Ержан Нығматоллаұлы, бір мәселеге сіздің 
назарыңызды аударғым келеді. 

Сенат Төрағасы халықаралық ұйымдардың басшыларымен өткізген 
кездесулерінде Қазақстан өзі мүшелік жарна төлейтін, қаржыландыратын 
халықаралық ұйымдардағы қазақстандықтардың үлес салмағының 
жеткілікті деңгейде болуы керек екендігіне ұдайы назар аударумен келе 
жатыр. Әсіресе, бұл Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа 
байланысты. Осы қауымдастықтың басшысы Мясниковичпен болған 
кездесуде айтылған болатын. 

Дәл қазір сіздің бұл мәселе бойынша жауап бермей-ақ қоюыңызға 
болады. Бірақ біз бір жылдың өзінде оларды қаржыландыруға 1, 7 
миллиард теңге қаражат төлейді екенбіз. Демек олардың құрамында да 
қазақстандық азаматтардың болуы Сыртқы істер министрлігінің тұрақты 
назарында болу керек деп есептеймін. 

Осы мәселе сіздің назарыңызда болсын деп әдейі айтып қойып 
жатырмын. 

Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда қосымша баяндама жасау үшін сөз комитет 

хатшысы сенатор Төлеубек Төлеуұлына беріледі.
МҰҚАШЕВ Т.Т. Рақмет.
Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті әріптестер! Аталған 

конвенция Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясының 1947 жылғы 
21 қарашадағы 179-2 қарарымен қабылданды.

Заң жобасының мақсаты Біріккен Ұлттар Ұйымының және әртүрлі 
мамандандырылған мекемелерінің артықшылықтары мен иммунитеттерін 
біркелкіге келтіретін конвенцияны ратификациялау болып табылады. 

Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының 19 мамандандырылған 
мекемесінің мүшесі. Олардың кейбірінің біздің елімізде өз өкілдіктері бар 
(тізім бойынша). Алайда Қазақстан конвенцияны ескертпемен және 
мәлімдемемен ратификациялады. 

1. Ескертпе қажеттілігі Қазақстан азаматтарының осы нормаларға 
объективті түрде қолжеткізе алмайтындығында, өйткені олар шетелдіктер 
немесе азаматтығы жоқ адамдар болып табылмайды. Тиісінше, осы 
адамдардың өз азаматтығы бар мемлекетінің аумағында болуына 
байланысты оларға репортациялау рәсімі қолданылмайды. 

2. Мәлімдемеге келетін болсақ, ол Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес босату, берілетін кедендік төлемдердің барлық 
түрлерімен түсінілетін кедендік алымдар терминін қолданылуымен 
байланысты. 

Заң жобасын қабылдау екіжақты және көпжақты ынтымақтастықты 
кеңейтуге және тереңдетуге, сондай-ақ оның үйлестірілуі мен тиімділігін 
арттыруға ықпал ететін мамандандырылған мекемелердің қызметі үшін 
қолайлы жағдайлар жасайды. 
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Заң жобасы бойынша жұмыс тобы өткізілді. Сенаттың тұрақты 
комитеттерінде заң жобасына ескертулер мен ұсыныстар жоқ. 
Баяндалғанды ескере отырып, комитетке бұл заң жобасын Сенат 
отырысының қарауына енгізуді ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет, Төлеубек Төлеуұлы. 
Қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Комитет мүшелері арасында шығып тағы да сөз 

сөйлеймін дейтіндер бар ма?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Ендеше, заң жобасын ешбір ескертулерсіз қолдап, 

Сенаттың отырысына шығару жөнінде бір ғана ұсыныс келіп түсті. 
Қарсы емессіздер ме?
ОРНЫНАН. Қарсы емеспіз.
ТӨРАҒА. Шешім қабылданды. Рақмет.
Бірінші мәселе бойынша шақырылған лауазым иелеріне 

рақметімізді айтамыз. 
Сенат отырысы 14 мамырға жоспарланған. Онда министр баяндама 

жасайтын болады.
Құрметті әріптестер, екінші мәселе «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заң жобасын бірінші оқылымда қараймыз.

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика вице-министрі Алпысов Ермек Амантайұлына беріледі. 

АЛПЫСОВ Е.А. Рақмет.
Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті депутаттар! Заң жобасының 

негізгі мақсаты жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін, сондай-
ақ мемлекеттік материалдық резервті одан әрі жетілдіру болып табылады. 
Сондай-ақ заң жобасының міндеті мемлекеттің жұмылдыру дайындығы 
деңгейін арттыру. Бұған қол жеткізу жұмылдыру дайындығы саласындағы 
уәкілетті органға мемлекеттік бақылау құзыретін беру жолымен көзделген. 

Кәсіпкерлік кодекстің мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы 
нормалары жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы 
қатынастарға таралмайтын болады. 

Мемлекеттік бақылау салалық заңмен белгіленген тәртіпте жүзеге 
асырылады.

Бұдан басқа жұмылдыру соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс 
уақытында жұмылдыру тапсырмаларын және тапсырыстарын 
орындамағаны үшін қылмыстық жауапкершілік, осы саладағы 
ісшараларды бейбіт уақытта орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілік 
орнату ұсынылады. 
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Жауапкершілік деңгейін арттыру үшін жұмылдыру органдарын 
тікелей мемлекеттік органдар мен ұйымдардың бірінші басшысына 
бағыныстылығын белгілеу ұсынылады. 

Заң жобасын, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы саласындағы 
мемлекеттік органдардың бірқатар құзыретін нақтылап, мемлекеттік 
материалдық резерв ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, төтенше 
жағдайдың алдын алу және жою гуманитарлық көмек көрсету құралы 
болып табылады. 

Қазіргі кезде пандемияға қарсы күрес кезінде мемлекеттік 
материалдық резерв Нұр-Сұлтан және Алматы қаласындағы 
стационарларды әскери ұтқыр госпитальдар мен блокпосттарды 
ұйымдастыру үшін материалдық құндылықтармен қамтамасыз етті. 

Он облыстың әкімдігіне Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитетінің бұйрығы негізінде жұмылдыру 
резервінен медициналық дәке, медициналық құралдар, аппараттар және 
басқа да тауарлар берілді. 

Сондай-ақ 2020 жылдың басынан бастап табиғи сипаттағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу және оларды жою үшін еліміздің бірқатар 
өңірлеріне 200-ден астам арнайы техника мен басқа тауарлар да 
шығарылды. 

Ұсынылып отырған заң жобасында мемлекеттік материалдық 
резерв жүйесін жетілдірудің жаңа тәсілдері көзделген. 

Денсаулық сақтау министрлігіне денсаулық сақтау жүйесінің 
жұмылдыру резервінің дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарын 
қалыптастыру, сақтау және жаңарту жөніндегі функцияларды беру 
ұсынылады. 

Сапалы тауарларды жеткізу мәселесін шешу мақсатында Денсаулық 
сақтау министрлігінің ұлттық сараптама орталығы мемлекеттік резервке 
жеткізілетін немесе сақтаудағы тамақ өнімдерін Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сәйкестігіне зертханалық зерттеулер 
жүргізетін болады. 

Бұдан басқа сақтау мерзімі өткен тауарларды кәдеге жарату және 
кәдеге жаратылған тауарларды сату үшін айналымға шығару мүмкіндігі 
көзделеді. 

Өз кезегінде бұл сақтау мерзімі өткен мемлекеттік материалдық 
резерв тауарларын басқа тауарға қайта өңдеуге және республикалық 
бюджеттің кіріс бөлігін толықтыра отырып, оларды сатуға мүмкіндік 
береді.

Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық 
құндылықтарының сақталуын қамтамасыз ету үшін сақтау пункттерін 
талдау кезінде өлшемдерді бекіту жөніндегі Үкіметтің құзыретін белгілеу 
көзделеді. 

Сақтау пункттерін белгілі бір талаптарға, тиісті өндірістік 
қуаттарға, қаржы экономикалық тұрақтылыққа, қоймалардың сақтау 
шарттарына сәйкестігіне сәйкес келетін ұйымдарды ғана анықтайды. 
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Сақтау пункттеріне қойылатын қосымша талаптар мемлекеттік 
резерв тауарларының сандық және сапалық сақталуын қамтамасыз ету 
үшін қажетті өндірістік мүмкіндіктері жоқ делдалдық құрылымдарды алып 
тастауға мүмкіндік береді. 

Осы норманы жалғастыру үшін сақтау пункттерінің тауарларды 
жаңарту мүмкіндігі енгізіледі. 

Көрсетілген тетік тауарларды сақтау пунктіне салғаннан кейін 
барлық жаңарту процесін шартта белгіленген жаңарту кестесі бойынша 
сақтау пункті дербес жүргізеді деп болжайды.

Жаңартылуға жататын және броньнан шығарылған материалдық 
құндылықтарды Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 
шешімі бойынша өтеусіз негізде басқа мемлекеттік органдардың 
балансына беру көзделген. 

Бұдан да басқа заң жобасының нормаларын басқа заңнамалық 
актілерге сәйкес келтіру мақсатында редакциялық және нақтылайтын 
сипаттағы түзетулер енгізілді. 

Заң жобасын іске асыру 6 кодекске және 5 заңға түзетулер енгізуді 
көздейді. 

Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және 
құқықтық салдарға әкеліп соқпайды. Республикалық бюджет 
комиссиясының отырыстарында мақұлданды. 

Заң жобасы белгіленген тәртіпке сәйкес Президент Әкімшілігімен 
және мемлекеттік органдармен келісілді. 

Назарларыңызға рақмет. Қолдауларыңызды сұраймын.
ТӨРАҒА. Рақмет, Ермек Амантайұлы.
Құрметті әріптестер, баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
Сенатор Қайрат Пернешұлы Қожамжаров. 
ҚОЖАМЖАРОВ Қ.П. Құрметті әріптестер, қандай жағдайда да бұл 

заңның қабылданғалы отырғаны белгілі болып отыр. Бірақта тікелей айту 
керек, бұндай заңдар сыбайлас жемқорлыққа тікелей жол ашатын заңдар. 
Себебі шешімдер Кәсіпкерлік Кодекстің нормаларын ескермейтін болады, 
лауазым иелері тек қана өздері шешім қабылдайтын болады. 

Қазір Президентіміз көп қаржы бөліп отыр, ол біздің кәсіпкердің 
жағдайын жасау үшін. Ал олардың жағдайын жасау үшін, оларға тапсырыс 
беру үшін, қаржы болу үшін бұл комитеттің де тұтынатын заттары өте 
маңызды. Сол себепті менің бір ғана сұрағым бар. 

Біздің отандық кәсіпкерлерге, өндірушілерге осы жағдайда қандай 
ықтимал басымдық беріледі, себебі біз әдейі қаражат бөліп отырмыз. 

ТӨРАҒА. Ермек Амантайұлы, сұрақты түсіндіңіз бе? 
ҚОЖАМЖАРОВ Қ.П. Менің ойымша, бұл жерде шешім 

қабылдайтын лауазым иелеріне тікелей жауапкершілік арту керек: 
қылмыстық және әкімгершілік жауапкершілік. Себебі осы кезең өткеннен 
кейін олардың іс-әрекетіне құқықтық тұрғыдан баға беріп тексеріс жүргізу 
керек. Себебі осындай жағдайда көптеген мемлекеттерде сыбайлас 
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жемқорлыққа өте үлкен жол ашылады. Бұл мәселенің екінші жағы бар, 
соған жауап берсеңіздер. Рақмет. 

ТӨРАҒА. Ермек Амантай, жауап қысқа болсын. 
АЛПЫСОВ Е.А. Сұрағыңызға рақмет, Қайрат Пернешұлы. 

Кәсіпкерлік Кодексіне кіреді ме, жоқ па деген алдын ала көптеген ұсыныс 
болды. Біз «Атамекен» ҰКП-мен келісіп, мемлекеттік органдармен бірге 
келісіп, кәсіпкерлермен ақылдасқан кезде АРВ-дан өткізгенбіз осы 
Кәсіпкерлік Кодекске кірмеу үшін. Сондықтан осы нормалар кірген. 

Өзіңізге белгілі, бұл салада бұрын мемлекеттік бақылау болған жоқ, 
жауапкершілік те көзделмеген. Бұл заңның ерекшелігі, осы салада 
мемлекеттік бақылау күшейтіледі, арнайы жауапкершілік те көзделген. 

Біздің отандық кәсіпкерлерге ең негізгі мемлекеттік резервте 
сақталынатын тауарлар бойынша ең негізгі басымдық отандық 
кәсіпкерлерге беріледі. Мысалы, біз қазіргі кезде Мемлекет басшысының 
тапсырмасымен тамақтандыру қорын толығымен қамтамасыз етіп 
жатырмыз. Ең негізгі басымдық отандық кәсіпкерлерге беріледі. Бірақ 
бізде тамақ қорында сақталатын кейбір тауарлар өз елімізде тапшы, ол 
жерде тек екі-үш түрі ғана бар, сондықтан импорт арқылы алуды қазір 
көздеп жатырмыз. 

Осы заңның ішінде тағы бір қосымша нормалар, ол сақтау 
пункттерін енгіземіз деп жатырмыз. Отандық кәсіпкерлер өздерінің сақтау 
қоймаларына жоспар бойынша сақтап отырады, егер мерзімі келіп отырса, 
жаңадан жаңартылып тұрады. 

Қаражатты қолдау жағынан біз де бизнес жол картасына ұсыныс 
енгізіп жатырмыз. Қазіргі төтенші жағдай кезінде осындай қызмет 
көрсететін кәсіпкерлерге жеңілдетілген қаражат алуға мүмкіндік бар.

ТӨРАҒА. Түсінікті. Ермек Амантайұлы, болашақта істейтін 
жұмыстарыңыздың бәрін айта бермеңіз, бар-жоқ деп қысқаша ғана жауап 
беріңіз. 

АЛПЫСОВ Е.А. Кешірім сұраймын. Бар. 
Екінші мәселе бойынша. Шешім қабылдайтын лауазымды 

қызметкерлер тексеріске шыққан кезде қолданыстағы заң бойынша, егер 
осындай кемшіліктер анықталса, құзыретті органдар заң талаптарын 
қолдайды деп ойлаймын. 

ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, басқа сұрақтар бар ма?
Қайрат Пернешұлы, тағы да сұрағыңыз бар ғой деймін.
ҚОЖАМЖАРОВ Қ.П. Мен өзіміздің тәжірибеден айтып отырмын 

ғой, осы комитеттің бұрынғы бес-алты төрағасы қылмыстық жауапқа 
тартылып кетті. Оны сіздер де білесіздер. 

Ең бастысы тізім. Сол мемлекеттік тапсырысты осындай жағдайда 
кім қояды. Бұл жерде лауазымды адамдар көршілес Ресей, Қытай елдерінің 
өндірісшілерімен ауыз жаласып, бізде өндірілетін тауарлардың түрін жоқ 
деп, солардан тауар алып, солармен бөліседі. Сондықтан сол тізімді кім 
жасайтыны өте маңызды. Ол Үкіметтің деңгейінде жасалатын нәрсе. Сол 
біздің айтатынымыз. Рақмет.
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ТӨРАҒА. Ермек Амантайұлы, егер сұрақты түсінбеген жағдайда 
орыс тілінде де жауап беруге болады. 

Вопрос с подсказкой. После принятия этого законопроекта 
Правительство подзаконными актами, а именно постановлением 
Правительства, должно регулировать те вопросы, которые не вошли в 
законопроект. Ответ должен быть такой. 

Құрметті әріптестер, басқа сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда мен сіздердің назарларыңызды бір нәрсеге 

аударғым келеді. 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы Дариға 

Нұрсұлтанқызы өте маңызды мәселе көтеріп отыр. Ол мәселе мынаған 
келіп саяды. Можете ответить на русском языке, если Вам так удобно. 

Почему из государственного контроля выводятся Вооруженные 
Силы Республики Казахстан, другие войска и воинские формирования? 
Привожу конкретный пример. Допустим, вы проверяете Министерство 
внутренних дел, привлекаете к административной ответственности тех 
должностных лиц, которые допустили ошибки в своей работе. В то же 
время в составе этого министерства имеются формирования, которые 
уходят от такой ответственности. С одной стороны, руководство МВД 
привлекается к ответственности, с другой стороны, руководство 
подразделения МВД по гражданской обороне или Национальной гвардии 
не подпадает под этот законопроект. Как такое может быть? 

Пожалуйста, Ермек Амантайулы. 
АЛПЫСОВ Е.А. Рақмет. 
У нас на рабочей группе этот вопрос поднимался. Сейчас 

соответствующие запросы в силовые органы и Совет Безопасности мы 
направили. В письменной форме ответ в ближайшие дни представим, 
позиции всех государственных органов. 

ТӨРАҒА. Понятно. Сейчас мы скажем по этому поводу свое 
мнение. 

Құрметті әріптестер, басқа сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ болатын болса, қосымша баяндама 

жасау үшін сөз комитет мүшесі сенатор Талғат Амангелдіұлы Мұсабаевқа 
беріледі. 

МҰСАБАЕВ Т.А. Рақмет. 
Құрметті төраға, құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң жобасы 

жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйелерін, сондай-ақ 
мемлекеттік материалдық резервті жетілдіруге бағытталған. 

Заң жобасында алғаш рет жұмылдыру дайындығы саласындағы 
бұзушылықтар үшін әкімшілік жауапкершілік енгізіледі. Сонымен қатар 
мұндағы жаңашылдық жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру 
саласындағы мемлекеттік бақылауды енгізу болып табылады. 
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Бұл заң жобасы өте маңызды. Өйткені оны қабылдау біздің 
еліміздің жұмылдыру дайындығын мемлекеттің әскери қауіпсіздігі мен 
қорғанысын қамтамасыз ететін деңгейде қолдауға мүмкіндік береді. 

Құрметті әріптестер, Сенаттың тұрақты комитеттері заң жобасын 
тұжырымдамалық тұрғыда қолдады және ол бойынша бірқатар ұсыныс 
енгізді. 

Жұмыс тобы ескертулер бойынша жұмысты жалғастыруда, оларға 
қатысты шешім екінші оқылымда қабылданады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, заң жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдауды ұсынамын. 

ТӨРАҒА. Рақмет.
Құрметті әріптестер, қосымша баяндамашыға қоятын сұрақтарыңыз 

бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Тағы да сөз сөйлеймін дейтін азаматтар бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Ендеше, Сенаттың отырысы 14 мамырға жоспарланып 

отыр. Бүгінгі отырысымызда бұл заң жобасын бірінші оқылымда қарап 
отырмыз. 

Ермек Амантайұлы, Сенаттың жалпы отырысында бұл мәселе 
бойынша министр баяндама жасайды. Ол баяндама жасардың алдында сіз 
бүгінгі отырыста болған, көтерілген проблемалық мәселелерді ол кісіге 
баяндауыңыз керек. Өйткені Сенаттың жалпы отырысында дәл осы 
сұрақтар қойылуы мүмкін. Сонда жауап нақты болу керек. Бұл бір.

Екіншіден, Сенаттың жалпы отырысында бірінші оқылымнан кейін 
үзіліс жасалып, үзілісте біз осы заң жобасын кеңейтілген комитеттің 
отырысында қарайтын боламыз. Парламенттің жалпы отырысының 
үзілісінде тағы отырыс өткіземіз. 

Сәрсембаев мырза, оған тиісті кабинетті даярлап қоясыз, сонда біз 
тиісті шешім қабылдайтын боламыз. 

Осы мәселеге байланысты біз алдын ала кесте жасадық. Ол кестеде 
комитет тарапынан осы заңға түсірілетін бір өзгеріс бар. Ол үлкен өзгеріс 
емес, ол Конституцияны, қолданыстағы заңнаманың нормаларын сақтау 
үшін жасалып отырған менің сұрағымнан туындап отырған өзгеріс. 

Сіздер оған келісетін болсаңыздар, онда жұмыс тобына 
қосылуларыңызды сұраймыз. Мен мұны Ұлттық экономика министрлігінің 
басшылығына айтып отырмын. Сосын комитеттің отырысындағы үзілісте 
талқылау кезінде не біздің түзетулерімізбен Мәжіліске қайта қайтару 
жөнінде шешім қабылдаймыз, не оны осы күйінде қалдырамыз. 

Осы отырысқа дейін сіздерде екі күн уақыт бар, екі күннің ішінде 
осы заң жобасына жауапты сенатор Мұсабаевпен хабарласып, өздеріңіздің 
позицияларыңызды білдірулеріңізді сұраймын. Бұл Ұлттық экономика 
министрлігіне қатысты айтылған мәселе. 
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Қазір осы кестеге түсірілген позиция бойынша заң жобасын қолдап, 
Сенаттың жалпы отырысына шығару жөнінде жаңа ұсыныс айтылды. Осы 
ұсынысты дауысқа қоямын. Қарсы емессіздер ме? 

ОРНЫНАН. Қарсы емеспіз.
ТӨРАҒА. Ендеше, осындай шешім қабылданды. 
Ермек Амантайұлы, баяндамаңызға рақмет. Жұмысыңызға табыс 

тілейміз, сау-саламатта болыңыз. 
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақметімізді 

айтамыз. Сау болыңыздар. 
Кеңейтілген отырыс осымен аяқталды. 

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс 
және қауіпсіздік комитетінің төрағасы                                      М. Құл-Мұхаммед
               
ШЖҚ-дағы  «Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету  басқармасының инженерлік      
орталығы» РМК директоры                                     А. Құсайынов
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