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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫ
АГРАРЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР, ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ
ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ АУМАҚТАРДЫ ДАМЫТУ
КОМИТЕТІНІҢ ОТЫРЫСЫ

2019 жылғы 23 қыркүйек

Отырысты Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы Ә.Ә. БЕКТАЕВ жүргізді.

ТӨРАҒА. Құрметті комитет отырысына қатысушылар! Комитет мүшелері қатысып отыр, бір комитет мүшесі денсаулығына байланысты қатыса алмай отыр, қалған әріптестердің бәрі осында. Комитет отырысын ашуға кворум жетеді. Қандай ұсыныстарыңыз бар?
ОРНЫНАН. Бастайық.
ТӨРАҒА. Онда комитет отырысын ашық деп жариялаймын. Күн тәртібінде екі мәселе бар.
Бірінші мәселе «Қазақстан Республикасы мен Солтүстік инвестициялық банк арасындағы Солтүстік инвестициялық банктің Қазақстан Республикасындағы қызметін реттейтін негіздемелік келісімді ратификациялау туралы» Заң жобасы жөнінде.
Екінші мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 
Күн тәртібі бойынша қандай ұсыныстарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Келісеміз.
ТӨРАҒА. Онда күн тәртібі бекітілді.
Бірінші заң жобасы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі Мадиев Жаслан Хасенұлына сөз беріледі. 
МАДИЕВ Ж.Х. Құрметті депутаттар! 2018 жылы Тұңғыш Президент – Елбасының Финляндия Республикасына ресми сапары барысында қол қойылған Солтүстік инвестициялық Банк пен Қазақстан Республикасы арасындағы Негіздемелік келісімді ратификациялауды сіздерге қарауға ұсынамыз.
Негіздемелік келісімге қол қою халықаралық қаржы институттарымен ынтымақтастықты бастау үшін жалпы қабылданған тәжірибе болып табылады және қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы ұқсас шарттарда Еуропалық инвестициялық банкпен және басқа да халықаралық ұйымдармен жұмыс істейді. 
Негіздемелік келісім Солтүстік инвестициялық Банктің өзіне мүше болып табылмайтын шамамен 40 елмен жұмыс істейтін үлгілік құжат болып табылады. 
Бұл ретте келісіммен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделмеген, атап айтқанда валюта айырбастау мен ақша қаражатын аудару шарттары бойынша тендерлер өткізу, сондай-ақ Солтүстік инвестициялық Банкті салық салудан босату бойынша нормалар белгіленіп отыр. 
На сегодняшний день СИБ является авторитетным международным финансовым институтом стран Скандинавии, Балтии, по оценке ведущих рейтинговых агентств, имеет наивысший уровень рейтинга AAA, что характеризует его максимальную кредитоспособность, соответственно, доступ к дешевым финансам и удешевление стоимости фондирования для наших заемщиков. 
СИБ является многосторонним банком развития и не является организацией, которая максимизирует прибыль. Суверенные займы предоставляются в евро на срок примерно до 20 лет по ставке 1,5-2 процента евро, в зависимости от уровня риска. 
Заключение рамочного соглашения имеет ряд стратегических преимуществ для страны.
Во-первых, обеспечение новым источником долгосрочного доступного финансирования, здесь такие секторы, как энергетика, транспорт, телекоммуникации, розничная торговля, промышленность, сельское хозяйство. Помимо финансирования проектов в традиционных секторах, Северный	 инвестиционный банк настроен на финансирование проектов «зеленой» экономики. 
На сегодня «Kazakh Invest» сформировал предварительный пул инвестиционных проектов на сумму 1,4 миллиарда долларов США, и после вступления в силу рамочного соглашения мы готовы представить на рассмотрение данный пул проектов. 
Во-вторых, кроме расширения источников долгосрочного финансирования для финансирования качественного экономического роста дополнительно появляется доступ к передовым технологиям и стимул технологической модернизации. 
В-третьих, заключение данного соглашения будет способствовать размещению на территории Казахстана якорных проектов ведущих компаний Европейского союза и приходу крупных транснациональных компаний. Это поможет мультиплицировать эффект развития на малый и средний бизнес вокруг этих крупных организаций. 
В-четвертых, весьма востребованным видится участие Северного инвестиционного банка в развитии Международного финансового центра «Астана» в сфере развития рынка ценных бумаг и его интеграции уже с международными рынками капитала. 
В-пятых, оформление партнерских отношений с СИБ повысит инвестиционную привлекательность Казахстана среди государств – членов ЕС. Также это соответствует нашим задачам по вступлению в Клуб ОЭСР. 
В целом принятие данного соглашения позволит реализовать в полной мере интересы Республики Казахстан и СИБ на взаимовыгодных условиях, будет способствовать реализации стратегических задач по обеспечению качественного роста экономики, повышению реальных доходов и благополучия населения, а также закреплению за Казахстаном статуса ведущего в регионе финансового, технического, промышленного, транспортно-логистического хаба. 
В этой связи в соответствии с Законом «О международных договорах Республики Казахстан» разработан проект закона, предусматривающий ратификацию данного соглашения.
Уважаемые депутаты, просим поддержать. 
Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? 
ТАҒЫМОВ М.М. Менің нақтылайтын бір сұрағым бар. Кредитті алғанда ставкалары мемлекеттік орган алса 2 пайыз, егер жекеменшік алса, 7 пайыз делінген. Бірақ мына арада бірінші болып айтылған, оны тікелей алуға да болады, сосын делдал арқылы да алуға болады деп. Делдал арқылы алғанда оның проценті көбейеді ме? Оны кім анықтайды? 
МАДИЕВ Ж.Х. Сұрағыңызға рақмет, Марат Мырзағалиұлы. 
Делдал арқылы алғанда ставкасы 2 процент болмайды. Орысша жауап берсем болады ма? 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
МАДИЕВ Ж.Х. В зависимости от степени риска ставка изменяется, ставку определяет Кредитный комитет банка, то есть по каждому проекту в зависимости от степени риска, от размера предоставляемого залога будет определяться ставка. 
ТӨРАҒА. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Жаслан Хасенұлы, менде бір-екі сұрақ бар. 
Бұл банктің бізде ашылуының жолдары қандай: офис аша ма, әлде банктің филиалын аша ма, жоқ сол жақта отырып жұмыс жасай ма? Бізде алынатын заемдар қалай алынатын болады, Европейский банк, Азиатский банк, Всемирный банк механизмімен алына ма? Насколько я понимаю, это коммерческий банк, ол өзімен тіке байланыста бола ма, заем алудың механизмдері қалай болады, Қазақстанда қалай жұмыс істейтін болады? 
МАДИЕВ Ж.Х. Сұрағыңызға рақмет. 
Банк Қазақстанда офис ашпайды. Он будет работать через другие посреднические финансовые организации (это практика таких международных финансовых организаций, как Всемирный банк, Азиатский Банк Развития), как Вы правильно отметили, поэтому открытия офиса не будет. Но ратификацией предусмотрено, что ему будет придаваться такой же статус юридического лица, как казахстанским юридическим лицам. Поэтому открытия офиса не предполагается, это стандартная практика его работы, по такому же механизму он работает и в Беларуси, и в России. 
ТӨРАҒА. Просто нам не понятна политика, конечно, это вопрос, может быть, к Национальному Банку, но Министерство национальной экономики – это главенствующее министерство, которое отвечает за экономику Казахстана в целом. Поэтому мы эти вопросы задаем. 
Почему мы не можем здесь открыть филиалы зарубежных банков, например, Северного инвестиционного банка? Почему нельзя, чтобы они здесь находились и напрямую финансировали по своим ставкам? Почему обязательно наши банки второго уровня должны быть посредниками? 
МАДИЕВ Ж.Х. Здесь ограничений нет, они могут напрямую финансировать, если это крупные проекты. Если это какие-то мелкие проекты, то через местный банк легче администрировать, потому что они лучше знают местную среду, у них скоринговые модели под местный рынок организованы. Но если это крупные проекты, они могут напрямую финансировать и будут оценивать риск отдельного крупного проекта. 
Что касается открытия офиса. Здесь двоякий вопрос. Открытие офиса влечет дополнительные расходы, и это может косвенно вызвать удорожание ставки, потому что это содержание офиса, административный персонал и так далее. Это все равно будут накладывать на ставку, на клиентов. Поэтому я думаю, что здесь необходимо иметь какую-то критическую массу проектов, чтобы завлечь этот банк в Казахстан, чтобы ему было намного интереснее, потому что здесь экономия масштаба должна сработать. Если много проектов, тогда имеет смысл открывать здесь представительство, банковское учреждение. Но на сегодняшний эта организация не присутствует ни в России, ни в Беларуси, где они уже подписали такое соглашение. 
ТӨРАҒА. Благосостояние страны будет крепким только тогда, когда средний слой населения будет крепким. Как экономист, наверное, Вы знаете. Средний слой населения – это средний и малый бизнес, не крупный бизнес. И страдает от наших банков, я не побоюсь этого слова, наш малый и средний бизнес. Они не могут получить нормальный кредит, доступный, длинный кредит. Эти зарубежные банки под 1-2 процента выдают, а наши банки под 18 процентов выдают. Что туда входит, какие риски? Вроде инфляция на мировой арене одинаковая, от 4 до 5 процентов везде, во всех государствах, в Китае, России и других. Какие другие риски могут быть? Это во-первых.
Во-вторых, если будут открывать иностранные банки у нас филиалы, то будет хоть какая-то конкуренция, а то наши монополисты только на бедах народа живут, мне кажется. Почему эти договоры, международные контракты, которые заключаются с международными финансовыми институтами, не предусматривают открытия филиалов здесь, пусть будет удорожание, в два раза пусть будет, но это будет 4 процента? Почему эти вопросы нельзя у нас отрегулировать? 
МАДИЕВ Ж.Х. Правильные вопросы, мы их поддерживаем. Здесь ситуация следующая. 
Что касается ставок и развития среднего слоя. На самом деле нужны и крупные проекты, и среднего размера проекта, потому что крупные якорные проекты вокруг себя начинают формировать экосистему и тянуть средний бизнес, вокруг них формируется бизнес. 
Что касается ставки, то, как я уже отметил в своем докладе, сегодня базовые ставки в евро ниже, чем в долларах, поэтому мы предполагаем, что это положительно скажется на общем уровне ставок при выдаче кредитов. Например, стоимость фондирования у этой организации при таком рейтинге практически нулевая, потому что сегодня в Европе ставки отрицательные. Для Казахстана эта ставка становится 1,5-2 процента. Если мы возьмем сегодняшнюю рыночную ситуацию, то эти ставки для Казахстана еще ниже. Сегодня представители Министерства финансов выехали на роуд-шоу. Привлекают, размещают в евро, ожидание, что будет семилетний период, примерно 0,5–0,7 процента. 
Сегодня рыночные условия по ставкам более благоприятные для Казахстана. И на проект гипотетически ставка должна быть около 10 процентов. То, что сегодня банки предлагают по завышенным ставкам, это деньги в тенге, не ниже 18-20 процентов, потому что базовая ставка в тенге выше, волатильность в тенге тоже выше, чем в твердой валюте. Из-за этого разница в ставках, разница в уровне инфляции по сравнению с Европой и Казахстаном, это все сказывается на ставке, потому что инвесторы и кредитные учреждения должны отбивать ставку, инфляцию должны отбивать. 
Что касается конкуренции. Наверное, на конкуренцию это сильно не повлияет, но здесь еще зависит, как мы будем маркетировать. Государство ратифицирует, подпишет, соответственно, мы будем уже через АО «КазАгро», чтобы аграрники знали, что есть такие потенциальные кредиты, которые можно получить. Мы должны через наши финансовые институты развития, через «Kazakh Invest» всех оповестить, что есть такие средства у такого финансового учреждения. 
Чем больше мы начнем заключать договоры, чем больше будет диверсифицированность источников фондирования, это повлечет постепенно к снижению ставок. Нам надо всегда диверсифицировать экономику, источники фондирования, инвесторскую базу. Поэтому с точки зрения конкуренции это тоже положительным образом скажется. 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, тағы сұрақтарыңыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Рақмет, Жаслан Хасенұлы.
Қосымша баяндама жасау үшін сөз комитет мүшесі Мұхтар Сабырұлы Жұмағазиевке беріледі. 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Құрметті төраға, құрметті әріптестер және шақырылғандар! Күн тәртібінде «Қазақстан Республикасы мен Солтүстік инвестициялық банк арасындағы Солтүстік инвестициялық банктің Қазақстан Республикасындағы қызметін реттейтін негіздемелік келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы қаралып отыр. 
Заң жобасының мақсатын баяндамашы толық айтып берді. Еліміздің маңызды аграрлық инфрақұрылым, қоршаған ортаны қорғау, энергетика және тағы да басқа салаларға инвестицияларды тарту мүмкіндігін беріп, олардың дамуын көздейді. 
Солтүстік инвестициялық банк беделді, кредит қабілеттілігінің рейтінгісі де жоғары халықаралық ұйым. 
Осы келісімді ратификациялау жаңа жобаларды іске асыру мен озық технологияларды елімізге тартуда жаңа серпін береді деп сенеміз. 
Заң жобасы жұмыс тобының отырысында жан-жақты қаралды және қойылған сұрақтарға тиянақты әрі түбегейлі жауаптар берілді.
Айтылғандардың негізінде заң жобасын бас комитетке ұсыныстар мен ескертулерсіз жіберуді ұсынамын. Рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет.
Қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда қосымша баяндамашының ұсынысын қолдаймыз ғой. Бас комитетке заң жобасын ескертусіз, қосымшасыз жіберу туралы шешімге дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ. Заң жобасы бас комитетке ескертусіз жолданады. 
Жаслан Хасенұлы, рақмет. Но вопросов много, чем ответов. Вы как новый человек внесете новую лепту именно в этом направлении, наверное. 
Приглашенным по первому вопросу спасибо.
Құрметті әріптестер, екінші мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 
Бұл заң жобасы бойынша Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылық министрі Сапархан Кесікбайұлы Омаровқа сөз беріледі.
ОМАРОВ С.К. Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті депутаттар! «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы Үкіметтің 2017 жылға арналған Заң жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес әзірленген және 2017 жылғы 31 қазанда Парламент қарауына енгізілген.
Жалпы заң жобасы 13 кодекс пен 29 заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізуді көздейді. 
Парламент Мәжілісіне енгізілген заң жобасы 345 түзетуді қамтыды, Мәжілісте қарау аясында оған қосымша тағы 500-ге жуық түзету келіп түсті. 
Заң жобасының негізгі концептуалдық өзгерістері мынадай:
Бірінші. Қаржыландырудың қолжетімділігі.
Қолданыстағы қаржы құралдарын жетілдіру және жаңаларын енгізу көзделген.
Қолданыстағы міндетті сақтандыру жүйесі 15 жыл бұрын арнайы заңмен енгізілген және өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды насихаттауға септігін тигізуі тиіс болатын. Алайда бұл міндет орындалмады, сақтандырылған егістер үлесі жыл сайын төмендеуде, сақтандыру формальды түрде қалып отыр. Шаруалардың алатын сақтандыру төлемдері ең аз өндірістік шығында да жаппайды. Осыған байланысты заң жобасы аясында ауыл шаруашылығындағы сақтандыру жүйелерінің тәсілдері өзгерді: міндетті сақтандырудан ерікті сақтандыруға, сондай-ақ сақтандыру төлемдерін субсидиялаудан сақтандыру сыйақыларын субсидиялауға көшу жүзеге асырылды.
Сақтандыру төлемдерін субсидиялаудан сақтандыру сыйақыларын субсидиялауға көшу ауыл шаруашылық өнеркәсіп субъектілері үшін сақтандырудың қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Өйткені сақтандыру полисі екінші деңгейдегі банктерден қарыз алғанда қосымша кепілдік бола алады.
Кредиттік серіктестіктердің қызметін жақсарту мақсатында кредиттік серіктестік құрамына кіру және шығу тәртібі жеңілдетілді. Егер бұрын бұл үшін кредиттік серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі талап етілсе, ал қазір кредиттік серіктестікке қатысушыларды қабылдау және одан шығару және оның жарғысын өзгерту жөніндегі құзырет серіктестік басқармасына берілетін болады. Сондай-ақ заң жобасымен облигациялық қарыздар бойынша купондық сыйақыны субсидиялау бөлігінде мемлекеттік қолдауды кеңейту жоспарлануда. Бұл «ҚазАгро» ұлттық басқару холдингі» АҚ-ның акционерлік облигацияларын арзандатуға және фермерлерге тиімді шарттармен кредит беруге мүмкіндік береді.
Екінші. Фитосанитариялық және ветеринариялық қауіпсіздік.
Өңдеуге жататын алаңдарды фитосанитариялық және карантиндік іс-шаралармен барынша қамту мақсатында осындай іс-шараларды жүргізуге қатысты жауапкершілікті мемлекет пен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер арасында бөлу ұсынылады. 
Осылайша жоғары фитосанитариялық қатер төндіретін зиянкестерге, ауруларға және арамшөптерге қарсы іс-шаралар жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік босалқы жерлерде карантиндік арамшөптерге қарсы іс-шаралар жүргізу бойынша жауапкершілікті мемлекетте қалдыру, ал қалған зиянкестер мен ауруларға қарсы өңдеулер жүргізу бойынша жауапкершілікті ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге бекітіп беру ұсынылады. Бұл ретте ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің фитосанитариялық және карантиндік іс-шаралар жүргізу үшін пестицидтер сатып алуға арналған шығындарын субсидиялау көзделеді. 
Ветеринария қызметінің жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін заң жобасында мыналар көзделеді:
бірінші, жергілікті атқарушы органдардан және кеден органдарынан бақылау-қадағалау функциясын ветеринария саласындағы уәкілетті орган ведомствосына қайтару жолымен барлық бақылау-қадағалау функциясын бір органға шоғырландыру;
екінші, жергілікті атқарушы органдардың ветеринариялық қызметінің вертикальды бағыныстылығын құру жолымен олардың құрылымын өзгерту, яғни ветеринариялық бөлімшелерді аудандар, облыстық маңызы бар қалалар деңгейінде өкілдері болу мүмкіндігімен облыстық маңызы бар қалалар деңгейінде өкілдері болу мүмкіндігі мен облыс деңгейінде шоғырландыру, сондай-ақ мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды облыстық деңгейге бағынысты ету. 
Жергілікті атқарушы органдарда ветеринария саласындағы іске асыру функциясы қалады, уәкілетті орган ведомствосына барлық кезеңдегі бақылау-қадағалау функциясы беріледі.
Үшіншіден, аграрлық ғылымды дамыту.
Кәсіпкерлерді инновацияны енгізуге тарту үшін заң жобасымен бизнестің ғылыми зерттеулерді қаржыландыру бойынша шығындарының бір бөлігін субсидиялау көзделеді. Бұл бизнес пен ғылымның өзара іс-қимыл жасау механизмін іске қосуға, агроөнеркәсіптік кешенге инновацияны енгізу ауқымын кеңейтуге мүмкіндік береді. 
Сонымен бірге заң жобасының шеңберінде Білім және ғылым министрлігінің ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша білім беру гранттарының көлемін қалыптастыру функцияларын Ауыл шаруашылығы министрлігіне беру көзделеді, сондай-ақ аграрлық жоғары оқу орындарының түлектері үшін ауылдық жерлерде міндетті түрде жұмыспен өтеу талабы енгізіледі. 
Төртінші, әкімшілік кедергілерді жою.
Қолайлы бизнес орта құру мақсатында заң жобасында «Астық туралы» Заңға өзгерістер енгізіледі, олар астық қабылдау кәсіпорындарында теміржол жолдарын беру, жарма өнімдерін өткізу, майлы тұқымдарды өңдеу мен өткізу сияқты қосымша қызмет түрлерін көрсету құқығын береді. Сондай-ақ отандық кәсіпорындарға карантиндік арамшөптердің тұқымдары мен жемістерін тіршілік ету қабілетінен айыруды қамтамасыз ететін технологияларды қолдану шартымен карантиндік арамшөптер мен залалданған шикізатты өңдеуіне мүмкіндік беріледі. 
Бесінші, Жер ресурстары саласында: 
Жер кодексіне елді мекендерде ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалануды регламенттеуге мүмкіндік беретін «бақша өсіру», «бақ өсіру» ұғымдары енгізілуде.
Ауыл шаруашылық жерлерін мониторингтеуді жобалау кезінде, сондай-ақ ауыл шаруашылық жерлерінің санатын анықтау үшін жерді қашықтықтан зондтау, жер беті түсірілімдері мен бақылау жасау деректерін пайдалануға мүмкіндік беріледі. 
Бұл ретте мониторинг ауыл шаруашылық жерлеріне басым тәртіппен жүргізілетін болады. 
Заң жобасында мемлекеттік шекара аймағында орналасқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, сондай-ақ шетелдіктер қатысатын қазақстандық заңды тұлғаларға жер пайдалану құқығын да беруге тыйым салынуда. 
Сонымен қатар қазақстандық заңды тұлғаларға қатыстық ретінде шетелдік немесе азаматтығы жоқ тұлғалар кірген жағдайда шекара аймағында және мемлекеттік шекара белдеуінде орналасқан жерлерге арналған меншік құқығын қайта ресімдеу немесе иеліктен шығару талаптары белгіленуде.
Бұдан басқа ғарыштық түсірілімдерді қолдану арқылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің ұтымды пайдалануын бақылау тетіктері өзгертіледі. 
Алтыншы, су ресурстары саласында.
Заң жобасы су шаруашылығы жүйелері мен құрылыс жайларын көп факторлы зерттеп қарауды орындау қағидаларын әзірлеу мен бекіту жөніндегі енгізілетін түзетулерден тұрады. Олар су шаруашылығы жүйелеріне көп факторлы зерттеу-қарау жүргізу кезіндегі бірыңғай талаптарды көздейтін болады. 
Бұдан басқа су жиналатын алаңда дезинфекциялық іс-шаралар мен басқа да іс-шараларды өткізу шарттарын нақтылануда. Мәселен, су объектілерінің су қорғау белдеулерінде пестицидтерді, тыңайтқыштарды пайдалануға тыйым салу ұсынылады. Қазір су жинау алаңында пестицидтер мен тыңайтқыштарды қолдануға тыйым салынған. 
Бөгеттер қауіпсіздігіне декларация жүргізбей тежегіш гидротехникалық құрылыстарды пайдалануға әкімшілік жауапкершілікті енгізеді. 
Жетінші, орман шаруашылығы мен жануарлар дүниесі саласында. 
Заң жобасында балықтар мен басқа да су жануарларының айналымын уақтылы қадағалау мен мониторингтеу тетіктері көзделеді. Бұл балықтар мен балық өнімдерінің көлеңкелі айналымының жолын кесуге мүмкіндік береді. 
Уран өндіру үшін мемлекеттік орман қоры жерлерін пайдалану кезінде, сондай-ақ пайдалы қазбаларды өндіру үшін мемлекеттік орман қоры жерлерін басқа санатқа ауыстыру кезінде жер қойнауын пайдаланушылардың орман екпелерін отырғызып, оларды орман көмкерген алаңға айналғанға дейін күтіп баптау міндеті белгіленеді. 
Бұлардан басқа әкімдіктерге дәрілік өсімдіктерді және өсімдіктерден алынатын техникалық шикізатты жинауға тыйым салу және оны жою туралы шешім қабылдау функциялары беріледі. 
Сондай-ақ заң жобасында жануарлар және өсімдіктер дүниесі саласындағы браконьерлік жөніндегі қылмыстық заңнаманы қатаңдату бойынша мүлікті тәркілеу және шетелдіктерді Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығару түрінде қосымша жаза енгізу бөлігіндегі нормалар қамтылады.
Бұдан басқа қаруды, жануарларды, көлікті қолдана отырып заңсыз аң аулағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі. Сондай-ақ осы қылмыстарды адамдар тобының жасауы ауырлататын мән-жайлар деп танылады. 
Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рақмет. 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сапархан Кесікбайұлы. 
Құрметті әріптестер, қандай сұрақтарыңыз бар? 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Қаржы аудармасына көп тоқталдыңыз ғой, ол дұрыс шығар, жеңілдету керек шығару. Дегенмен кейбір моменттерде шамадан тыс жеңілдеп кеткен сияқты, мысалы, серіктестіктерге байланысты. Серіктестіктің жиналысының айрықша құзыретіне жататын оның жарғысына өзгеріс енгізу жөнінде, мүшелерді кіргізіп-шығару жөнінде басқармаға беріп отырсыздар. 
Енді 5-тармаққа қосқандарыңызда серіктестіктің жалпы жиналысы егерде кворум мәслесіне байланысты қайта шақырылатын болса, кез келген мүшесі тіркелген жағдайда шақырыла береді деп қойыпсыздар. Ол қалай, бір адам қатысса да, екі адам қатысса да? Онсыз да серіктестікті ана жаққа беріп отырсыздар, енді бір адаммен де жиналыс өткізе береді дегенді кіргізіп отырсыздар. Ол болмайтын нәрсе ғой, заңдылық бар, жалпы жиналысқа берілетін құзыреттер бар. Осыған байланысты өткен де айтқанбыз осы жерде. Жеңілдеткенде де өйтіп жеңілдетуге болмайды ғой. Ол серіктестік мүшелерінің құқықтары бар, көп мәселе қаржыға байланысты ол жерде. Өзіңіз соған қалай қарайсыз? 
ОМАРОВ С.К. Өзіңіз білесіз, Қазақстанда екінші деңгейлі банктер ауыл шаруашылығын қаржыландыруға қатыспайды десе де болады. Қазіргі бүкіл қаржыландырудың барлығы «ҚазАгро» АҚ арқылы жүріп жатыр, 70 пайызы «ҚазАгро» АҚ арқылы жүргізіледі. Ал «ҚазАгро» АҚ арқылы барып жатқан қаржының бәрі мемлекеттің қаржысы. Сондықтан біздің негізгі ойымыз, бұл кредиттік серіктестіктер бойынша көптеген ұсыныстар енгізілген болатын, бірақ соның көбісі өтпей қалды. Біздің негізгі ойымыз болашақта осы кредиттік серіктестердің жұмысын ары қарай дамыту. 
Бүгінгі күні кредиттік серіктестер бойынша қайтарылмай қалған қарыздың көлемі өте аз, ол 10 пайызға да жетпейді. Басқалармен салыстырғанда ол жақсы көрсеткіш. Сондықтан былтырғы жылы осы кредиттік серіктестерді жинап, үш рет осындай отырыс өткіздік, солардың пікірін тыңдадық. 
Бекмырза Қайыпұлы, сіздің көтеріп отырған сұрағыңыз сол кредиттік серіктестердің өздерінің жиналғандағы берген ұсынысы еді. Бұл жерле сұрақ жаңағыдай болып қойылып жатса, бізге рұқсат беріңіз, біз ендігі отырысқа дейін олармен тағы да бір кездесіп, осы мәселені қарайық. Егер сіз жағынан сұрақ болатын болса, солармен бірге кездесіп, сіздің де қатысқаныңыз дұрыс болар. 
СӨЙЛЕУШІ. Ассоциация кредитных товариществ. 
Рұқсат болса орыс тілінде айтайын. 
ТӨРАҒА. Айтыңыз.
СӨЙЛЕУШІ. Действительно, законопроектом предусмотрена норма о делегировании полномочий общего собрания правлению. Я хотел отметить, что общее собрание вправе, но не обязано делегировать определенные полномочия. 
Ваши опасения понятны в части того, что правление может исключать либо добавлять новых участников, но в этой же статье предусмотрена оговорка, что повторно созванное общее собрание является правомочным, если на нем зарегистрировано любое количество участников, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 1 и 4 статьи 9. Как раз в этих пунктах 1 и 4 говорится о том, что если стоит вопрос о включении либо исключении новых участников, то в любом случае необходимо квалифицированное большинство голосов. То есть тогда этот пункт не будет работать, тогда нужно созвать квалифицированное большинство две третьих либо единогласно. 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Уважаемый представитель ассоциации, в любом случае с двумя человеками проводить собрание – ни в какие рамки закона не лезет. 
СӨЙЛЕУШІ. Они же будут проводить в рамках своих...
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Вы объясните мне: при регистрации любого числа участников товарищества, это сколько человек? 
По второму вопросу. Это исключительная компетенция общего собрания, это прописано в законе. Например, изменение устава – исключительная компетенция общего собрания? 
СӨЙЛЕУШІ. Да, я согласен, но мы делегируем полномочия. Если общее собрание своему правлению не доверяет, оно может и не делегировать. То есть эти вопросы в любом случае будут решаться большинством голосов общего собрания, не правления. Изменение состава участников и изменение устава. 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, оң өзгерістер бар, серіктестік «ҚазАгро» АҚ тарапынан қаржыландырылып жатқан бірден бір мекеме. Бірақ неге оны санаулы адамдарға ғана, мүшелеріне ғана беріп тұр. Жылда сол адамдарға береді, сол себептен қайтарымды болып жатқаны. Ол жақсы жұмыс істеп жатқаннан емес, әр серіктестікте бір нақты мүше бар, ол жарнасын салды, одан басқа адамға олар несие бермейді. Сол себептен ғой қайтарымының болып жатқаны, жылда сол адамға береді несиені.
ОМАРОВ С.К. Ол жерде кімнің болса да кредиттік серіктестікке кіруге құқығы бар, әрқайсысы өзінің серіктестіктегі мүшесіне жауап беру керек қой. Бұл бүгінгі күні жақсы жұмыс істеп жатқан қаржылық институт. 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Жергілікті жерден келіп отырмыз ғой, ол жаққа кім көрінген кірмейді оған, қандай сеткадан өтетінін білесіз, кредит алғысы келіп отырған шаруалардың көп екенін білесіз, неге кіре алмай отырғанын білесіз ғой. Ол сеткадан өтеді, оған жіктеліп-жіктеліп тәуекелі жоқ адамдарды қабылдайды. Алып жатқаны сол себептен, оның санының үлкеймей жатқаны да сол. Бұл шешім емес. 
ТӨРАҒА. Дүйсенғазы Мағауияұлы, осы мәселе бойынша ма? 
МУСИН Д.М. Осы мәселе бойынша қосымша ретінде нақтылау. 
Әли Әбдікәрімұлы, біз осы мәселені өткен жұмыс тобында вице-министр Құрманов мырзаның қатысуымен жан-жақты үлкен талқылау жасағанбыз. Әріптесіміздің қойып отырған мәселесі дұрыс, бұл жерде несиелік серіктестіктің жұмысының жағдайы түсінікті, жақсы жұмыс істеп жатыр, қазір екінші деңгейдегі банктерде несиелеу екі есе қысқарып кетті. Оның бәрі түсінікті. Осы жерде Рүстем Жомартұлы түсінік берсін деп ойлаймын: «правомочным считается при участии любого числа участников» деп тұр, мысалы, жалпы жиналысқа екі-ақ адам келуі мүмкін. Осы жағынан қойып отырсыз ғой? 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Иә.
ТӨРАҒА. Пожалуйста, Рустем Жомартович.
ҚҰРМАНОВ Р.Ж. Да, мы рассматривали на рабочей группе этот вопрос. Ассоциация кредитных товариществ была в отъезде, они форум в Алматы проводили. 
Здесь немножко пугающе звучит, что можно проводить любым составом, любым большинством непосредственно решение принимать. Но здесь имеется в виду, что есть оговорки, за исключением пункта 1-4. То есть по всем другим вопросам можно любым составом проводить. А что касается изменение устава или изменение членов КТ, то в данном случае это право не делегируется им. То есть это касается любых организационных вопросов, может принять любое количество членов КТ, но не ключевые нормы, которые касаются управления КТ. 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Но в любом случае полномочия общего собрания нельзя делегировать одному-двум человекам. Ваш пункт подразумевает любое количество, даже один человек может проводить собрание и принимать уполномоченное решение. 
ТӨРАҒА. Дүйсенғазы Мағауияұлы, дәл осы жағдай бойынша түзету бар ма?
МУСИН Д.М. Бар, кестеге енгізілді. 
ТӨРАҒА. Кестеге енгіздіңіздер ғой? Жұмыс тобында тағы да талқылап, ары қарай жұмыс жасаңыздар.
Я считаю, что вопрос есть, конечно. Формулировку надо посмотреть. Эту формулировку каждый человек может по-разному толковать. В суде и других юридических органах это выражение они могут толковать по-разному. Поэтому есть определенная опасность и опаска. Я считаю, что опасение правильное. 
Ары қарай талқылап көріңіздер, мүмкіндік бар.
Рашит Қайыржанұлы, осы мәселе бойынша ма?
ӘКІМОВ Р.Қ. Осы мәселе бойынша.
Жеткілікті айтылды. Осы арада ассоциацияның өздеріне жеңілдіктер жасап тұрғаны белгілі, орысша айтқанда лобби идет.
Есть общее положение. Понятно, кто инициатор, это Ассоциация кредитных товариществ.
Сапархан Кесікбайұлы, олардың қайтарымы жақсы болғаны, біріншіден, олардың құрамында тіркелген үлкен үлес иесі екі-үш құрылтайшы бар. Солар арқылы шешіп отыр. 
Кредитное товариществоны заңға кіргізіп отырсаңыздар, 100 мың, 200 мың теңгемен үлес қосып отырған шағын шаруаларды алып отырған жоқ, өйткені 20-30 қағаз керек. Оны алып отырған 4-5 үлкен құрылтайшылар, жылда қағаздарын дайындайды да ары қарай жалғастырып ала береді. Сондықтан мына әріптестердің айтып отырғаны дұрыс, қажет емес деп ойлаймын. Жалпы талап бар ғой, сол талаппен ары қарай да жұмыс істей берсін. 
ТӨРАҒА. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ТӨРАҒА. Я не знаю, кто из вице-министров может ответить, осы заң жобасында да астыққа қатысты біраз мәселелер енген, бірақ бізді ойландыратын...
Гүлмира Султанбаева, это у вас?
ТӨРАҒА. Біздің бәрімізді ойландыратын мәселе – астықтың экспорты. Біз неге осы астықтың экспортын астық күйінде жасаймыз, неге ұн күйінде жасамаймыз? Ұн күйінде тіпті жасамайды деп айту да дұрыс емес шығар, бірақ астық күйінде экспорт жасауға құмармыз. Мысалы, оңтүстікте тұрған диірмендердің барлығы тоқтап қалды да Ташкентте, Өзбекстанмен шекараның бойында бірнеше диірмендер ашылды. Олар бізден астық күйінде алады, ары қарай ұнға айналдырады да ұнменен өздерін қамтамасыз етеді, тіпті ары қарай Ауғанстанға да сатып жатқан жағдайлары бар. 
Қазір Қытаймен дәл сол сияқты болатын түрі бар, тағы да басқа мемлекеттермен. 
Осы астыққа байланысты, астықтың экспортына байланысты бізде қандай саясат бар?
ОМАРОВ С.К. Әли Әбдікәрімұлы, айтқаныңыз дұрыс, бізде кейінгі жылдары экспорттауға астықтың көлемін көбейтіп отырмыз, ұнның көлемі әзірге көбеймей жатыр. Оның үстіне кейбір уақыттарда ұнның экспортының көлемі азайып та келе жатыр. Өйткені бірінші мәселе ұнды алатын рынокқа байланысты. 
Бұрын Өзбекстан бізден үлкен көлемде алатын еді, қазір енді олар кәсіпорындарды өздері салып жатыр, тәжіктер де өздері сала бастады, ауғандар да салып жатыр. Сондықтан бүгінгі күні басты нарығымыз Ауғанстан. 
Ауғанстанның өзіне де кейінгі уақытта бізге Пәкістан конкурент. Пәкістанда астық жақсы болып, ұнды көп шығарса біздің ұнымыз өтпей де қалуы мүмкін. Сондықтан қазір бізде екі жол көріп отырмыз, жаңадан нарық ашу керек. 
Бірінші нарық Қытай. Президентпен бірге барған іссапарда біз әзірше Қытайдың бір провенциясымен келісіп келдік, олар айына 5 мың тоннадан бізден ұн алатын болып отыр. 
Екінші мәселе. Әңгіме ұнда емес, біз ары қарай кетуіміз керек. Ұнмен біз мәселені шеше алмаймыз, өйткені қазір 4 миллион тонна ұн шығарамыз. Оның 1,7 миллион тоннасын өзіміз ішкі нарықта қолданамыз да, 2,2 миллион тоннасы экспортқа кетеді, 100 мың тоннадай өзімізде қалып отыр. Одан артық ұнды бізде шығаратын басқа нарық жоқ, одан асып кете алмаймыз. Ұнды шығарғанмен ұн ішкі нарықта қалып кетеді. Сондықтан біз қазіргі кезде ұннан жоғары терең өңдеу жөнінде жұмыс істеп жатырмыз. 
Ұн жөнінде тағы бір айта кететін мәселе, біз Өзбекстанның нарығымен қанша жылдан бері соғысып келе жатырмыз, оларда бұрын пошлина 20 пайыз болатын, одан кейін 11 пайызға түсті, кейін 5 пайызға түсті. Былтыр Елбасы барып, өзі кездесу өткізіп келгеннен кейін бізде қазір Өзбекстанға пошлина жоқ, акциз жоқ. Одан кейін Өзбекстанның территориясы арқылы Ауғанстанға өткізу үшін транспорт шығындарын екі есеге азайтты. Бүгінгі күні біздің ұн шығарушыларымызға Өзбекстанның нарығына кіруге, ар жағындағы Ауғанстанға кіруге ешқандай кедергі жоқ, бәрі дұрыс. Бірақ болашақта ұнның нарығы үлкейеді деген болжам жоқ. Қазіргі бір үмітіміз Қытайға шығып, ары қарай кету, ал болашақта терең өңдеуге өтуіміз керек.
ТӨРАҒА. Біздің де негізгі айтып отырғанымыз сол. Ұн дегеніміз первая стадия переработки. Зерно в переработанном виде.
Әрине, қазір өте қиын, себебі біз астықпенен ұрып сатып жатқаннан кейін көрші мемлекеттердің бәрі өздерінде диірмен ашып алды. Мысалы, Өзбекстан біздің берген астықты ұнға айналдырып, пайдаланып жатыр, шетелге де шығарып жатыр. Тәжікстанға да сатып жатыр. Тәжікстан біздің рынок еді, ол рынокты қазір біз арқылы алған астықты өңдеп Өзбекстан алып отыр, енді Ауғанстанға жіберіп жатыр. Сол сияқты ары қарай сөйтіп кетеді. 
Енді Қытаймен жұмыс жасайын деп жатырмыз, Қытаймен де сондай болайын деп жатқан сияқты, қазір біз астықтың экспорты туралы әңгіме жасап жатырмыз, ұн туралы емес. 
Жалпы халықаралық статистиканы алатын болсақ, астық өнімдері бойынша әлемнің халқын қамтамасыз ету 50 процентті ғана құрайды, астық әлемдегі халыққа жетпейді. Оны шығаратын мемлекеттердің өзі санаулы, сол Өзбекстанның өзі де астық өндіреді, бірақ оның астығы біз айтқан сапаға дәл келмейді. Сол сияқты астық өндіретін мемлекеттер көп шығар, бірақ сапалы астықпен, нан жасауға болатын астықпен әлемнің халқы қамтамасыз етілмеген. Яғни рынок бар деген сөз, біріншіден.
Екіншіден, ет бойынша да сондай басталып жатыр. Етті де малдың басымен экспортқа шығарып жатырмыз. Біз ет күйінде шығарып жатқан жоқпыз, біз малды шығарып жатырмыз. Экспорттың көлемі жарты жылда былтырғымен салыстырғанда екі есе өсіп кетті. Біздің осы саясатты өзгерту керек сияқты болып көрінеді. 
Министрліктің, сіздердің бастап жатқан жұмыстарыңыз бұл салада бар, жоқ деп айтуға болмайды, бірақ жалпы мемлекеттік саясатты өзгерту керек шығар, переработкаға көңіл бөлу керек шығар деген әңгіме біздің айтып отырғанымыз.
ОМАРОВ С.К. Малдың шығарылу мәселесі бойынша бізде бұйрық шықты, аналық басқа тыйым салдық. 
Біз жақында анализ жасап біттік, республика бойынша 78 откормочная площадка арқылы мал шетелге шығады екен. Негізгі кетіп жатқан жағы Өзбекстан. Сондықтан қазір 78-ді азайтайын деп отырмыз, елушақтысын жабамыз, оларға мал шығаруға рұқсат бермейміз. Өйткені 78-дің бәрін бүгінгі бақылау мүмкін болмай кетті. Сондықтан елуін қысқартып, 28-інен шығатын болады. Ол жерден толығымен бақылап отырамыз. 
Айтқаныңыз рас, малдың шығаруын біз қазір азайтуымыз керек. Біз қазір ет өңдейтін заводтармен сөйлесіп жатырмыз. Олардан келіп түскен ұсыныс ет өңдейтін кәсіпорындарға малдың жеткізуін субсидировать етсек деген ой бар.
Қазіргі кезде 175 өңдейтін кәсіпорын бар екен, загруженность 38-40 пайыздан аспайды. Оның өзі де статистика. 
Осыларға беріп жатқан инвестсубсидия бар, ары қарай бізге заводтарды салудың да керегі жоқ шығар. Сол инвестсубсидияларды басқа бағыттарға бұрсақ па деген ойымыз бар. 
ТӨРАҒА. Переработкаға ориентер алатын болсақ, ол бәрібір керек. Инвестиция бәрібір салынуға тура келеді, оборудование алу керек, заводтар салыну керек по переработке. 
ОМАРОВ С.К. Біз былай қараймыз, перерабатывающие предприятия бір облыстарда көп шоғырланып кеткен, бір облыстарда жоқ. Бәрі айналып келіп бір облысқа сала береді, керек жерлерде салынбайды. Сондай подход жасаймыз. 
ӘКІМОВ Р.Қ. Төрағаның сұрағына байланысты сұрақ. Біздің мемлекетімізде мал басының азайып кету себепті біз асылдандыру үшін, мал басын жалпы көбейту үшін біз пәлен жылдан бері шетелден мал алып жатырмыз. Сөйте тұра біз өзіміздің малды шетелге шығарып жатырмыз. Оның бағасы да белгілі ғой, қалай алып жатқанымыз да, қалай шығарып жатқанымыз да. 
Кезінде мұнай шығаруға да, астық шығаруға да біз тыйым салдық. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, өңдейтін салаларда 40 пайыз ғана, сөйте тұра мал шығаруға неге біз тыйым салмаймыз? Тыйым салуға болады ғой, өзіміз көріп отырмыз, көзіміз жетіп отыр. 
Талай ұрғашы мал да, бәрі кетті ғой, жалғыз Өзбекстан емес, шекаралық облыстардан Ресейге де, басқа жерлерге де кетіп жатыр. Бұл бірінші сұрақ. 
Екінші сұрақ серіктестер туралы. Мұнда орталық кредиттік серіктестік құруға мүмкіндік беріп отыр заң бойынша. Олардың құрамына тұрақты қор құру көзделген. Біріншіден, орталық кредиттік серіктестік құруға жалпы талаптарыңыз қандай? 
Мәжілістегі бір әріптесіміз сұрақ қойған екен, 200-дің 100-ы ғана келісіп отыр. Бұл ерікті ме, еріксіз бе? 
Қор қай көзден, жаңа кредиттік серіктестіктер қорынан ба, әлде бюджеттен беріле ме? 
ОМАРОВ С.К. Рашит Қайыржанұлы, сізде ескі редакция кетіп қалған ғой деймін, өйткені орталық кредиттік серіктестік дегенді Мәжілісте алып тастаған. 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Мұнда жүр ғой.
ОМАРОВ С.К. Ол қалай кетіп қалған? 
ТӨРАҒА. Мынау Мәжілістің варианты емес пе?
ОМАРОВ С.К. Оны алып тастаған.
СӨЙЛЕУШІ. Центральное кредитное товарищество в Мажилисе исключили, потому что был законопроект Национального Банка, исключили. 
ОМАРОВ С.К. Сіздерде ескі вариант кетіп қалған.
РАЙМБЕКОВ К.Ө. Правительствоның заключениесінде бар, заңда жоқ. 
ОМАРОВ С.К. Заңда жоқ, оны алып тастаған.
ТӨРАҒА. Бір сұрақ қалды, малды тіпті шығармау жөнінде.
ОМАРОВ С.К. Тіпті шығармау жөнінде бұл өте қиын сұрақ. Біз апрельден бері қайта-қайта талқылап келе жатырмыз. Екі жаққа бөлініп алған, бір жағы жабу керек, бір жағы жабу керек дейді, екінші жағы жаппау керек дейді. Жиналып, бір шешімге келген уақытта бұрынғы жабу керек деп жүргендер енді жаппау керек деп шығады. Сондықтан бұл сұрақ әлде де талқыланатын болады. Егер мүмкіндік болса бір талқылауға қатысып өздеріңіздің пікірлеріңізді айтсаңыз дұрыс болар еді. Өйткені бір шешімге келгендей боламыз, ертеңіне қайтадан пікірлерін өзгертіп жібереді. 
ТӨРАҒА. Шығару керек деп отырғандар крупный производительдер ғой. 
ОМАРОВ С.К. Сол крупный производительдердің өздері бірде мына жағына, бірде мына жағына шығады. Қазір енді бір қадам бастап жатырмыз. 
ТӨРАҒА. Қатыстырыңыз.
ОМАРОВ С.К. Бірігіп бір талқылау өткізейік.
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Мен «Ауыл – ел бесігі» жобасына байланысты кейін бағдарламаға арнайы шақырып сөйлесеміз ғой деп бұл сұрағымды қоймайын деп отыр едім. Бір аудандарда екі-үш мясокомбинат салады, бір аудандарда тіпті жоқ, сол себептен біз тоқтатқымыз келіп отыр деп өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз. Ол өте дұрыс емес нәрсе. 
«Ауыл – ел бесігі» деген жоба жоспарланды, оны Ұлттық экономика министрлігі координат жасап жатыр. Біз өткенде осы жерде сіздің орынбасарларыңызға сұрақ қойып едік. «Ауыл – ел бесігі» жобасы негізінен ауыл. Ол кісілердің жасап жатқан документтерінің бәрі инфрақұрылым: жол, свет, газ, мектеп, денсаулық сақтау саласы. Оның бәрі дұрыс, жасалу керек, осы кезге дейін де ол азды-кемді жасалды. Соның бір пунктінде «Ауыл – ел бесігі» жобасының мақсаты жазылған: елді жұмыспен қамтамасыз ету деп айта келе өндірістік инфрақұрылымдарды дамыту делінген. Осы мәселеге келген кезде олар сіздерге сілтейді. Биыл 52 елді мекенді бөліп алды, келешекте 1,5 опорный елді мекендер. Соның тұсына сіздер мына ауданда мясокомбинат жоқ, бір мясокомбинат салыну керек деп жазылу керек қой. Соны осы кезге дейін добиваться ете алмаймыз. Кім қатысқанын білмеймін осы жерде біз күштеп салдыра алмаймыз, өйткені ол өз еркімен барып, конкурсқа қатысып ұтып алу керек дейді. Ал мемлекет оны заинтересовать етіп, сол жерге салынатындай жұмыс жасау керек дейміз. Біз депутаттық сұрау жазайық деп отырмыз: 1500 елді мекеннің барлығына әлеуметтік инфрақұрылыммен бірге, әлде Ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан бола ма, әлде ФИИР бағдарламасының есебінен бола ма бірдеме жазулы тұру керек еді. Мысалы, халықты ол жерге жинағанмен, оны жұмыспен қамтамасыз етпесең, қанша алтынмен аптасаң да ол жерге бармайды, жұмыс орны жоқ болса. Осы мәселені біз айтып келе жатырмыз, ешқандай қозғалыс жоқ. Бір-біріңізге сілтейсіздер. Мәжілісте осы жөнінде сізге де сұрақ қойыпты ғой, сіз де аналарға сілтепсіз: экономика министрлігі ғой координация жасап отырған деп. Негізінен ауылға жаны ашитын сіз ғой, олар енгізбей жатса, өздеріңіздің тарапыңыздан енгізіңіздер. Бір жерден шығу керек ол, ФИИР бағдарламасымен болады, мысалы Қаскелеңде болса ФИИР-мен де келеді, развитие регионовпен де келеді, Минсельхоздің АПК-мен келеді. Соның бәрі жазылып, көрініп тұру керек қой әр ауылда. Спецпроект деген Елбасының қойған тапсырмасы: ашып қалған кезінде осында-осындай жағдай болады, осындай стандарттар енгізіліп, осындай жұмыс орны ашылады. Бағдарлама осылай болу керек қой деп ойлаймыз. Оған қалай қарайсыз?
ОМАРОВ С.К. Сіздің айтқаныңыз дұрыс шығар, бірақ біз бүгін Ауылшаруашылық министрлігі тарапынан әр жерде жұмыс істеуге мүмкіндік беріп жатырмыз. Барлық субсидирование бар, кредитование бар. 
Мен мысалы, сіздің ауылыңызға келіп, мына жерге сен не істесең де, мясокомбинат сал деп ешкімге айта алмаймын ғой, болмаса сіздің ауылыңызға келіп, мына жерде отырған адамдарға сен бүгін мына жерден молочно-товарная ферма сал деп айта алмаймын. Ол үшін мен мынаумен айналысамын деп адамның өзі шешу керек. Осы уақытқа дейін үстінен тапсырма беріп келдік қой, тапсырма бергеннен не пайда шығып жатыр? Сол күйінде қалып кетіп жатыр. Төбеден тапсырма беріп 2000-2500 астам кооператив құрдық, оның 30 пайызы бүгін істемейді. Хорошо, мен әр ауылдың айналасына жазып қоямын: «Мына жерге мясокомбинат сал, мына жерге молочно-товарная ферма сал» деп. Егер адамның өзі ол жерге оны салуға құқығы жоқ болса, мен қалай айтамын оған? Ол ертең біздің мойнымызға ілінеді ғой, жұмыс істемейтін болып.
Егер соларды істеуге мүмкіншілік жоқ десе, онда айтыңыз: «Міне мына жерде молочно-товарная ферма салайын деп жатыр, оған мүмкіншілігі жоқ» деп. Бүгінгі күні барлық мүмкіншілік беріліп отыр ғой. 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Мемлекеттің саясатын жүргізу үшін Минсельхозыңыз бар, жергілікті атқарушы органдар бар, барлығымыз жабылып, салынатын жағдай жасауымыз керек қой. Әркім өзі біледі деп отыра берсек дым болмайды, Кооперативтің өзінің болмай қалғаны да содан. Әркім өзі біледі деп тізіп жіберді. Ол жерде кооперативтің сүт қабылдайтын ештеңесі жоқ, сосын ғой ол кооперативтің жұмыс істемей жатқаны. Сондықтан мемлекеттік көзқарас болу керек. 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ОМАРОВ С. К. Кооперативтер қалай істелді. Мына жерде отырды да, Минсельхоздан или неден тарс-тарс еткізіп, әр облысқа план берді. Солай істеді де сол план бойынша кооперативтерді құртып тастады. Кооперативтегі адамды бір-бірімен біріктіріп қойды да, олар жұмыс істеген жоқ. 
Мен қазір Ауыл ел бесігінде мынаны қалай болса да саласың деп план жасауыма болады. Ол адамның өзінің құлқы болмағаннан кейін одан не пайда? 
Сіздің айтқаныңыз дұрыс, біз жоспарлауымыз керек.
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Жоспарлау керек, жоспарлау керек. Айтып отырғаным сол ғой. 
ОМАРОВ С.К. Оған келісемін. Мысалы, негізі мына жерде осындай салса дұрыс болады деп мына жерде біз өзіміз айтуымыз керек, содан кейін акиматпен бірігіп жұмыс істеуіміз керек. Оған мен келісем, ал енді пландап қойып...
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Жоқ, ол елді мекеннің тұсына жазылғанда оның орындалу-орындалмауы екіталай екенін көріп отырсыз ғой, бірақ орындалатындай жағдай жасау керек қой. 
ТӨРАҒА. Бекеңнің айтып отырғаны завод қана емес, жұмыс орындарын ұйымдастыру керек дейді. Әңгіменің бәрі сіздің инвестсубсидияны алып тастаймыз дегеннен шығып тұр.
ОМАРОВ С.К. Мен субсидияны алып тастаймын деп жатқан жоқпын, ол туралы әңгіме көп қазір. Менің айтып жатқаным мынадай, мысалы, мукомолдардың шулайтын себебі неліктен? Өйткені кезінде тарсылдатып мукоперерабатывающий өнеркәсіпті салып тастады. Кезінде цементный зауыттарды салып еді ғой тарсылдатып, тура сондай қылып мынаның барлығын салып тастады. 
Қазіргі Өзбекстанның да жағдайы да сондай. Мыналардың барлығын қазір ұрып салып жатыр, ертең біздің қалпымызға келеді олар да. Сондықтан баяғы Минсельхозда специализация регионов деген болған. Жақсы нәрсе. Бірақ сол аяғына дейін жетпей кетті. Сондықтан сол специализация регионовқа келуіміз керек. Менің айтып жатқаным сол, мясокомбинаттардың барлығын жауып тастайын деп жатқан жоқпын. Бірақ әр жерде керегіне қарай салу керек. 
ТӨРАҒА. Жақсы. Құрметті әріптестер, біз министрмен әлі де кездесеміз. Мемлекеттік бағдарламаның орындалуы жөнінде бізде ноябрьде арнайы министрмен кездесу бар, сол кезде тағы да талқылармыз бұл мәселенің барлығын. 
Тағы кімде сұрақ бар? Әбеке, сізде бар ма?
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Сапархан Кесікбайұлы, өзіңізге бір сұрақ. Жаңа глубокая переработка туралы өзіңіз айтып кеттіңіз, глютен, крахмал деп жатырсыз. Шын мәнінде клейковина да алуға болады. Ол өндірілетін өнімнің қосымша құнын екі есе арттырады. Ол барлығымызға белгілі. 
Өткен жұмада біз Алматы қаласында аграрлық өңірдің дамуына байланысты научно-исследовательский институттарда болдық, КазНАУда болдық. Сол жерде көтеріліп отырған мәселе переработка, оның керек екені баршамызға мәлім, тем более глубокая переработка, Бірақ аграрлық ғылымға бөлінген қаражат бар-жоғы 271 миллион, 3,6 пайызды құрайды екен. Біз депутаттық сұрау да қойғанбыз, ол өзгерген жоқ. Осыған байланысты сіз не айтасыз? 
Бізге енді шын мәнінде глубокая переработка керек деп жатырмыз. Разработка жасау үшін бөлініп жатқан қаражат жоқ, осыған байланысты не айтар едіңіз?
ОМАРОВ С.К. Наукаға бөлініп жатқан ақша қазір 7 миллиардқа жетті ғой деймін.
ОРНЫНАН. Иә, 7 миллиард. 
ОМАРОВ С.К. Бұрынғы министрлер ары-бері жүгіріп екі есе көтерілді. 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Екі есе көтерілді ғой, бірақ переработкаға бөлініп жатқан ақша 276 миллион теңге – 3,6 пайызды ғана құрайды екен. Жаңа Әли Әбдікәрімұлы көтеріп жатыр, глубокая переработка керек деп өзіңіз қосып жатырсыз. Ол үшін бізге ақша бөліну керек, разработка да жасау керек.
ОМАРОВ С.К. Жасалу керек. Енді бөлінген ақша бұрын кеткен, біз қазір НАНОЦ-тің жаңа бастықтарымен бірге қайтадан ақшаның бағыттарынн қарап жатырмыз. Бұрын Ауылшаруашылық министрлігіндегі департаментте переработки болмаған, негізі переработкаға сонша мән берілмеген, қазір біз штатымызды ауыстырып жатырмыз. Сонымен департамент құрып, екі жақты переработканы толығымен анализ жасап, қандай направление, қандай ақша керектігін анықтап, жұмыс істеп жатырмыз. Соның нәтижесі ойынша көреміз, қазір бір нәрсе деп айта алмаймын. Өйткені переработкамен бұрын ешкім айналыспаған. 
ТӨРАҒА. Жақсы, рақмет.
ТАҒЫМОВ М.М. Осы сұрақтың жалғасы. Мал тапсырмай жатыр мясокомбинатқа, сондықтан мүмкін. етті субсидировать етеміз деп жаңа сіз өзіңіз айттыңыз. Маған өте ұнады. 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ТАҒЫМОВ М.М. Өте бір маңызды жағдай. Елді мекенде жүргенде жүн туралы көп сұрақ қойылады.
Қазір өзіңіз білесіз, жүнді балшыққа араластырып жолға салып жатыр. Атырау қаласында жақсы зауыт бар, өзіңіз білесіз ғой. Сонда «неге соған тапсырмайсыздар?» деп мен сұраймын ғой, 20 теңгеге сұрайды дейді. Сондықтан жаңа субсидияны сол переработкаға да қарау керек шығар. Жүн мәселесі, тері мәселесі біздің жақта әлі қозғалған жоқ, қалғанына әйтеуір қозғалыстар бар. Сол есіңізде болсыншы.
 ОМАРОВ С.К. Жақсы. Теріні шығаруға қазір запрет тұр, қазір алдын ала келістік. Ол запретті алып тастайтын болып жатыр, ол жерде де екі жақты мәселе. 
Біріншіден, осы запрет болған кезде Министерство индустрияның айтуына қарағанда теріні өңдеу қарқыны көтерілді. 
Екінші жағында тері тапсырушылар бар. Оларды да бір-бірімен кездестіріп сөйлестірдік. Тері өңдейтіндерде обороткаға ақша жоқ, мыналарға сатқызбайды. Оның барлығы шіріп жатыр. Сонымен екі жақты бір-бірімен кездестіріп келіссек, мыналар сіз айтқандай баға бермейді. 
Сонымен қазір экономика простых вещей деген программа бар ғой, соның айналасында мына тері өңдейтіндерге удешевленный кредит беретін болып жатырмыз. 6,6 пайызбен мыналар береді, содан кейін екіжақты қазір кооперация жасаймыз деп жатырмыз. Қаншалықты болатынын көреміз енді. 
Барлық жерде де сондай. Мыналарда ең басты нәрсе –переработка жасайтындарда оборотка жоқ. Оборотка жоқ болғаннан кейін бұлар баға бермейді. Кейде мыналарға запрет беріп қойсаң, мыналар баға бермейді. Сосын екі жақ жылайды. Кішкене қиын сұрақ, тері мәселесін шештік, енді жүнге де кірісеміз. 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ОМАРОВ С.К. Заң бойынша малдың бәрі только убойный пунктерде сойылу керек. Біз қазір сол убойный пунктерге талаптарды қатаңдатайын деп жатырмыз. Одан кейін міндетті түрде мясокомбинатқа барып сою керек. Сонда ғана терінің сапасы көтеріледі. 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Рұқсат берсеңіз, сіздің орынбасарларыңызға менің екі сұрағым бар.
ОМАРОВ С.К. Жақсы.
ТӨРАҒА. Животноводство у кого, Гульмира Султанбаевна, у Вас?
ОМАРОВ С.К. Нет, у Гульмиры Султанбаевны – ветеринария.
ТӨРАҒА. Ветеринария у кого, в частности? 
ОРНЫНАН. Ветеринария у Гульмиры Султанбаевны.
ТӨРАҒА. Да, я примерно… Направление дұрыс қой деп естідім.
Гульмира Султанбаевна, самый больной вопрос — это ветеринарная служба в сельском хозяйстве. И самый больной вопрос – это низкая зарплата ветеринаров на местах, мизерная зарплата 50-60 тысяч тенге. Текучесть кадров, нехватка ветеринарных врачей связана в большей мере с этим. Многие говорят, что это из-за юридической формы образования. Там вроде бы ГКП, государственные предприятия, где устанавливают сами зарплату, а доходность этих предприятий на уровне районов очень маленькая, естественно, зарплата назначается очень мизерная. 
Что вы думаете об этом, и какие меры вы могли бы предпринять, в частности в лице Министерства сельского хозяйства? И что нужно было бы сделать, потому что это очень больной вопрос? Это общий такой фон по сравнению с другими регионами, республиками, с которыми мы граничим.
И второй вопрос. В данном законопроекте вы управление ветеринарной службой передаете области. Несколько лет тому назад (4 или 5 лет тому назад) в рамках политики децентрализации власти эти ветеринарные службы были переданы районам. Почему мы так часто меняем? Что это нам даст? 
ИСАЕВА Г.С. Разрешите ответить сначала на второй вопрос. 
Уважаемые депутаты, дело в том, что действительно в 2014 году был внесен ряд поправок, в соответствии с которыми часть контрольно-надзорных функций передали с республиканского уровня на уровень местных исполнительных органов. Это было сделано в связи с многочисленными просьбами акиматов, чтобы часть функций, которые связаны с контролем предприятий, расположенных именно в этом регионе, адресовать именно управлениям и отделам ветеринарии, которые были созданы после того, как эти функции были переданы. Но опыт прошедших четырех лет показал, что без отсутствия центральной власти управления в области ветеринарии невозможно решать вопросы, связанные с эпизоотической обстановкой, которая не знает границ административного характера района, области, которые нужно решать только с использованием республиканского бюджета, с использованием центральной вертикали. 
Поэтому после широкого обсуждения с ветеринарными специалистами регионов и учеными, изучения опыта было принято решение о том, что надо вернуть часть контрольно-надзорных функций обратно на уровень республики. Вместе с тем на уровне акиматов остаются функции реализационного характера. Это то, что акиматы делали с 2009 года. Это вопросы проведения ветеринарных мероприятий, забора крови, идентификации, вакцинации и так далее. А контрольно-надзорные функции теперь будут сосредоточены на уровне республики. При этом мы понимаем, что, оставив просто реализационные функции на уровне регионов и не создав там вертикали, мы тоже не получим того эффекта. Поэтому в рамках этого законопроекта есть еще и предложение о создании вертикали, когда областные управления ветеринарии будут управлять деятельностью районных отделов ветеринарии. К сожалению, на сегодняшний день такого прямого подчинения нет. И поэтому каждый район, по сути, сам проводит ветеринарные мероприятия, занимается реализацией, а областные структуры занимаются только вопросом формирования бюджета. 
ТӨРАҒА. Сразу вопрос. При Советском Союзе всем управляли и контролировали, и заправляли районные ветеринарные станции, больше никаких вертикальных властей не было. Почему мы сразу уповаем на то, что управлять трудно, контролировать трудно?
ИСАЕВА Г.С. Мы изучали опыт. У нас есть структуры, которые существовали по государственной ветслужбе в Советском Союзе, а также с 1991 года в Казахстане. Мы везде видели, что существовала четкая жесткая вертикаль, которая подчинялась Министерству сельского хозяйства.
Это действительно было через выстраивание подразделений, подчиненных конкретно министерству. И управления ветеринарии также подчинялись министерству. И когда мы обсуждали вопросы реформирования, было очень много предложений создать такую жесткую вертикаль образца Советского Союза, тогда управления ветеринарии, которые сейчас есть в акиматах, тоже должны перейти в структуру Минсельхоза. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что существует Указ Президента о том, что необходимо разделять контрольно-надзорные функции и реализационные. То есть невозможно, чтобы один и тот же сотрудник одной и той же службы исполнял мероприятия и в то же время проводил оценку, то есть контрольный надзор исполнения этих мероприятий. Поэтому было принято такое решение о том, чтобы вернуть к образцу структуры 2014 года, когда контрольно-надзорные функции сосредоточены на уровне республики, а реализационные мероприятия оставить за акиматами, но при этом выстроить вертикаль по типу 2009 года, когда область и район взаимодействовали по реализации мероприятий.
ТӨРАҒА. Например, недавно была сибирская язва в Аршалынском районе. Не смог крайнего найти, никто не отвечает. Но при этом ответственность за Министерством сельского хозяйства. 
ИСАЕВА Г.С. Касательно первого вопроса по поводу низкой заработной платы. В свое время, когда в 2014 году создавалась целая сеть государственных ветеринарных организаций, а это 202 районные ветстанции и более 2300 ветеринарных пунктов, закладывалась такая идея, что они выполняют часть функций, которые являются монопольными со стороны государства. А это ветеринарные мероприятия, связанные с вакцинацией против особо опасных болезней животных, идентификацией, отбором крови и так далее. И параллельно мы закладывали, что они могут исполнять функции, которые связаны с оказанием платных услуг населению. И тогда мы рассчитывали, что в среднем зарплата за исполнение монопольных функций должна составить от 60 до 80 тысяч тенге, в зависимости от популяции поголовья, дополнительно должно зарабатываться ветврачом за оказание платных услуг, для этого были созданы условия: ветеринарные пункты оснащены необходимым оборудованием, каждому ветврачу дали специализированные машины. Но впоследствии при формировании бюджета, когда мы отстаивали вопрос, в какой форме эта организация будет создаваться, к сожалению, осталась только функция, которая обязывает исполнять только государственные функции. 
Сейчас в рамках реорганизации этих служб мы также планируем вернуться к той идее, когда они могут оказывать платные услуги, то есть зарабатывать деньги на селе, оказывая услуги не по особо опасным, а по незаразным болезням животных, 
ТӨРАҒА. У меня просьба, Гульмира Султанбаевна, на местах более точно изучите эту обстановку. Я понимаю, что у вас работы очень много, загруженность очень большая, но для интереса надо выехать, особенно в южные регионы, посмотреть на уровне района, села, что творится в этом плане. Вы красиво сказали, что так можно заработать, через год заказ можно заработать, через платные услуги... А фактически ни одного такого нет на уровне села. Не срабатывает этот механизм. У ветврачей нет зарплаты. Если было бы 80 тысяч тенге, то мы бы радовались. На местах нет такой зарплаты, люди уходят, не задерживаются, они идут на какие-то коррупционные и другие поступки. 
ОМАРОВ С. Если позволите, Али Абдикаримович. 
У нас председатель комитета Утегулов Арман Каримович сейчас объезжает все регионы. Әр регионға барды, үш регионды айналып шығып жатсыз ба?
ӨТЕҒҰЛОВА А.К. Оңтүстік болды, Батыс Қазақстан, Солтүстік бар.
ОМАРОВ С.К. Тура сіз айтқандай, төменге түсіп, төменнен қарап жатып қазір барлық проблемаларды. Өзі, председатель комитета. График жасап қойдық, бүкіл региондарды аралап шығасың дедік. Барлық жерді қарап жатыр.
ТӨРАҒА. По итогам, если у вас будет письменный отчет, то предоставьте нам тоже, пожалуйста. И именно по ветеринарной службе. 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ТӨРАҒА. Осы мәселені тездетіп жөндеу керек. Болмаса, өте қиын, тем более қазіргі уақытта бізде мал шаруашылығы деген алдымыздан шығып тұр ғой. 
ОМАРОВ С.К. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ӘКІМОВ Р.Қ. Али Абдикаримович, чтобы не повторяться об этом. Как раз, когда я с председателем комитета ездил, у нас сложилась парадоксальная ситуация. Ветеринарных инспекторов больше, чем ветеринарных работников стало. А по априори должно быть меньше. Работать некому, а все инспектируют. Инспекторов гораздо больше в областях и районах. А работать некому. Вот эти болезни, все эпизоотии оттуда, некому работать.
ТӨРАҒА. Жақсы, рақмет. Одан кейін жаңа астық бойынша Сапархан Кесікбайұлы, 2018 жылдың қорытындысы бойынша өндірілген астықтың қайсысы қайда бөлінді, сол туралы ертең бір ақпарат берсеңіздер: экспортқа қаншасы кетті, переработкаға қаншасы кетті, одан кейін кормға қаншасы кетті, «Продкорпорацияға» қаншасы кетті, олар қайда бөлді барлығын. Олар да өзі экспортқа шығарады. Сол бойынша более развернутый данные болса. 
Құрметті әріптестер, бұл мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз комитет мүшесі Дүйсенғазы Мағауияұлы Мусинге беріледі. 
МУСИН Д.М. Рақмет. Құрметті төраға, құрметті әріптестер! Бүгінгі комитет отырысына шақырылғандар. Күн тәртібіне ұсынылып отырған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіп кешендері реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасының негізгі мақсаттарын Ауылшаруашылық министрі Сапархан Кесікбайұлы Омаров жан-жақты баяндап берді. 
Өздеріңізге мәлім, еліміздің Еуразиялық экономикалық одаққа және Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігі – мүмкіндіктермен қатар ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекеге қабілеттілігіне жоғары талаптар қояды. 
Осыған байланысты ел экономикасының негізгі секторы – агроөнеркәсіптік кешенін мемлекеттік реттеудің рөлі өте маңызды.
Сондықтан заң жобасымен бұл саладағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыруға және «Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға бағытталған, қолданыстағы 13 кодекске және 29 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі көзделген.
Құрметті әріптестер! Биылғы жылғы Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының бірлескен отырысында Мемлекет басшысы «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауында біздің негізгі ресурсымыз ауыл шаруашылығының әлеуеті толық пайдаланбай отырғанына, әлемде үлкен сұранысқа ие органикалық және экологиялық таза өнім өндіру үшін зор мүмкіндіктер барын, сондай-ақ суармалы жер көлемін ұлғайту және тағыда басқа агроөнеркәсіптік кешеніндегі өзекті мәселелерге назар аудара отырып, Үкіметке нақты нәтижеге қол жеткізуді міндеттеді.
Осы орайда бүгінгі қарастырылып отырған заң жобасының мақсаты айқын, маңызы ерекше.
Заң жобасында ұсынылатын өзгерістер мен толықтырулар ауыл шаруашылығын қаржыландырудың қолжетімділігі, фитосанитариялық және ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ветеринария, аграрлық ғылымды дамыту, әкімшілік кедергілерді жою, елді сумен қамтамасыз ету, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтау және дамыту жөніндегі жаңа нормаларды енгізуді көздейді. 
Сонымен қатар орман және су шаруашылығын, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту бойынша өзгерістер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын Еуразиялық экономикалық одақтың нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келтіруге бағытталған өзгерістер қарастырылған. 
Бұған қоса АӨК-де ерікті сақтандыруға көшу, жер ресурстарын, әсіресе ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану, ауыл шаруашылығы саласындағы кадр даярлау жүйесін жетілдіру ұсынылған.
Заң жобасында көзделіп отырған өзгерістер заңнамалық базаны жетілдіре отырып, еңбек өнімділігін еселеуге, сондай-ақ өңделген өнім экспортын ұлғайту арқылы Агроөнеркәсіптік кешені саласының бәсекеге қабілеттігін арттыруға қолайлы мүмкіндіктер қалыптастыруы сөзсіз.
Құрметті әріптестер! Заң жобасы жұмыс тобының 7 отырысында қаралды. Бар осы отырыстарға комитет мүшелері белсенді қатысты. Сенаттың тұрақты комитеттерінен және Сенат депутаттарынан заң жобасының тұжырымдамасы бойынша өзгертпелер мен ұсыныстары келіп түскен жоқ.
Заң жобасын бірінші отырысында қолдап, комитеттің кеңейтілген отырысында қарауды ұсынамын. 
Назарларыңызға рақмет. 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сұрақтарыңыз бар ма қосымша баяндамашыға?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, қосымша баяндамашының ұсынысын қолдасақ, қалай қарайсыздар? 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
 ТӨРАҒА. Онда осы заң жобасын кеңейтілген отырысқа шығаруымыз керек. Менің ұсынысым: кеңейтілген отырысты басқа күні тағы да қосымша шақырып жүрмеу үшін, қатысатын азаматтардың барлығы осында, шақырылатын азаматтардың барлығы осында, тағы да қосымша адам шақыру қажеті бар ма? Онда бүгін осы министрдің келіп қатысып отырғанын пайдалана отырып, кеңейтілген отырысты бірге өткізсек.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫ
АГРАРЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР, ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ 
ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ АУМАҚТАРДЫ ДАМЫТУ 
КОМИТЕТІНІҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫ

2019 жылғы 23 қыркүйек

Отырысты Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы Ә.Ә. БЕКТАЕВ жүргізді.

ТӨРАҒА. Квота бар. Отырысты ашық деп жариялауға болады. 
Күн тәртібінде қаралатын мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 
Бұл заң жобасы бойынша жаңағы баяндамаға қосымша қосып-аларыңыз бар ма, Сапархан Кесікбайұлы?
ОМАРОВ С.Б. Жоқ. Барлығын осы жерде баяндадым.
ТӨРАҒА. Негізгі басымдылықтардың барлығы баяндалды. 
Дүйсенғазы Мағауияұлы, сөз өзіңізге.
МУСИН Д.М. Рақмет. 
Құрметті төраға, құрметті әріптестер! Заң жобасы бойынша қазір ғана комитет отырысы өтті. Заң жобасын комитеттің отырысында қарап, Ауылшаруашылық министрінің басшылығының баяндамасын тыңдадық. Біраз сұрақтарға жауаптар алынды. 
Сенаттың тұрақты комитеттерінен және Сенат депутаттарынан заң жобасының тұжырымдамасы бойынша ескертпелер мен ұсыныстары келіп түскен жоқ. Комитет мүшелері заң жобасын жан-жақты талқылады. Сондықтан жоғарыда баяндалғандарды назарға ала отырып, қарастырылып отырған заң жобасын қолдап, Сенаттың кезекті отырысында бірінші оқуында қарау үшін жолдауды ұсынамын.
 Назарларыңызға рақмет. 
ТӨРАҒА. Сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда аграрлық мәселелер табиғатты пайдалану және ауылды аймақтарды дамыту комитеті Сенат регламентінің 58 тармағын басшылыққа ала отырып, Парламент Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. 
Ертең Сенаттың пленарлық отырысына осындай ұсыныспен шығамыз деп отырмыз. 
Қарсылықтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Келісеміз ғой осы қаулыға? Онда осы қаулыға дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы, қалыс қалғандар жоқ. 
Бұл мәселе бойынша пленарлық отырысында Қазақстан Республикасының Ауылшаруашылығы министрі Сапархан Кесікбайұлы баяндама жасайды. Комитет атынан баяндамашы Дүйсенғазы Мағауияұлы Мусин.
Басқа ұсыныстар бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Шақырылатындардың тізімі белгілі. Бүгінгі осы комитетте қатысқан азаматтар негізінен сол жерде қатысады деп отырмыз. Басқа қосып алар ой-пікір жоқ па?
Онда құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселелер қаралды, комитеттің кеңейтілген отырысын жабық деп жариялаймын. 
Осы мәселе бойынша концептуалды түрде негізінен мақұлданғанмен, депутаттардың тарапынан, басқа да комитеттердің тарапынан түсіп отырған бірақ қосымша ұсыныстар мен толықтырулар бар. Жұмыс тобы жеті рет мәжіліс өткізді, тағы да бір-екі рет өткізеді. Сіздердің адамдарыңыз осы мәселе бойынша бірлесіп жұмыс жасау керек қой деп ойлаймыз. 
Кейінгі пленарлық отырысқа онда осы заң жобасын екінші оқылымға шығарамыз деп жоспарлап отырмыз. Ол 10 қазан деп жоспарлануда.
Онда сіздердің аттарыңыздан Сапархан Кесікбайұлы Омаровқа өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Бүгін осы мәселеге көңіл бөліп, маңыздылығын көтеріп, арнайы келіп осы мәжіліске қатысып отырғаныңыз үшін рақмет.
Мәжілісті жабық деп жариялаймын. Депутаттар қалуларыңызды өтінемін. Қалған шақырылған азаматтарға рұқсат. Сау болыңыздар.
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