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Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары және отырысқа 

қатысушылар! Жұмысымызды бастайық. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. 
Тіркеу режимі қосылсын. 

Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. 
Құрметті депутаттар, енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 

сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры 
шеңберінде мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді цифрландыру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын екінші оқылымда қарау 
жөнінде. 

Сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту 
комитетінің мүшесі Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі. 

 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң 

жобасын қабылдау нәтижесінде жер учаскесіне құқықтарды ресімдеу жеңілдетіледі: 
қызметтерді электрондық форматқа көшіру арқылы автоматтандыру; 
жерге орналастыру жобасы, жер учаскесіне сәйкестендіру секілді бірқатар 

құжаттарды алып тастау; 
жер комиссиясының жұмысына өзгерістер енгізу арқылы келісімдер санын азайту; 
әртүрлі инстанциялар бойынша құжаттардың барысына онлайн мониторинг 

жүргізу; 
композиттік қызметтерді енгізу; 
құжаттарды қарау және келісу ұзақтығын бір жылдан отыз күнге дейін қысқарту. 
Заң жобасында бұрын болмаған ұғымдарды енгізу көзделеді. Мысалы: 
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Жария кадастрлық карта, ресімделген жер учаскелерін және олардағы 
жылжымайтын мүлік объектілерін визуализациялау, сондай-ақ бос жер учаскелерін 
көрсету құралы; 

жер және құқықтық кадастрларды жүргізуді қамтитын ақпараттық жүйелерді 
біріктіру жолымен «Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры» ақпараттық 
жүйесі, яғни жер учаскелерінің кадастрлық есебін жетілдіруге бағытталған бірыңғай 
портал; 

жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспорты, жер учаскесі бойынша 
мәліметтерді және жылжымайтын мүлік объектісінің техникалық сипаттамаларын 
қамтитын жылжымайтын мүлік объектісіне сәйкестендіру құжаты. Ол өтініш берушінің 
жеке кабинетіне электрондық форматта келіп түседі. 

Сенат депутаттарының ескертулері мен ұсыныстарын ескере отырып, заң жобасын 
талқылау барысында заң жобасына мынадай негізгі бағыттар бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу қажеттігі туындады: 

заң жобасының атауына өзгеріс; 
жаңа ұғымдар және кейбір ұғымдардың атауларына өзгерістер; 
нақтылайтын, редакциялық түзетулер мен заң техникасының талаптарын орындау 

мақсатында басқа да өзгерістер енгізілді. 
Барлық ескертулер мен ұсыныстар 78 позициядан тұратын салыстырма кестеге 

жинақталған. 
Баяндалғанды ескере келе, Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 

ауылдық аумақтарды дамыту комитеті «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры шеңберінде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді цифрландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын ұсынылып 
отырған өзгерістермен және толықтырулармен қабылдауды ұсынады. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сұлтан Мырзабекұлы. 
Әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
Заң жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. Кестеге 78 түзету енгізілген. 

Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып отыр. Қарсылық жоқ па, әріптестер? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 

түзетулерді бас комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Түзетулер қабылданды. 
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Енді заң жобасының қалған баптарын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасының қалған баптары қабылданды. 
Енді заңды Сенат енгізген өзгерістермен және толықтырулармен қабылдау 

жөніндегі қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң Сенат енгізген 

өзгерістермен және толықтырулармен қабылданды. 
Құрметті әріптестер, жерді барынша тиімді пайдалануға жағдай жасау мемлекеттің 

алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі. Бұл ретте жер саласын цифрландырудың 
берері мол екені сөзсіз. Сондықтан қабылданған заң осы бағытта жасалған нақты қадам. 
Осы заң арқылы жер учаскесіне құқықты электрондық түрде беру тәртібі айқындалады 
және жалпы осы саладағы мемлекеттік саясаттың ашықтығы қамтамасыз етіледі. 

Заң жобасын қарау барысында Сенат оған қосымша түзетулер енгізді. Мысалы, 
ауыл шаруашылығы жерлерін пайдаланбаудың немесе ұтымсыз пайдаланудың уақытылы 
жолын кесу және алдын алу тетіктері күшейтілді. 

Алдағы уақытта заң жер қатынастары саласындағы мемлекеттік қызметтерді 
оңтайландыруға және олардың тиімділігін арттыруға оң әсерін тигізеді деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі келесі екі мәселе «Қазақстан 

Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Конституциялық заң жобасын және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне процестік заңнаманы жетілдіру және сот жүйесін реформалау мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын бірінші оқылымда 
қарау жөнінде. 

Заң жобалары бір топ Парламент депутаттарының бастамашы болуымен әзірленді. 
Олар сот жүйесін және сот ісін жүргізу тәртібін одан әрі жетілдіруге арналған. Сондықтан 
бас комитет екі заң жобасы бойынша бір баяндама жасауды ұсынып отыр. Қарсылық жоқ 
па, әріптестер? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса екі заң жобасы бойынша бастамашылар атынан баяндама 

жасау үшін сөз Сенат депутаты Лукин Андрей Ивановичқа беріледі. 
 
ЛУКИН А.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Депутатами 

инициированы два законопроекта, направленные на реализацию поручений Главы 
государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года 
«Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», которые можно 
разделить на два блока. 

Разрешите осветить основные новеллы законопроектов. 
Первый блок. Это поправки в Конституционный закон «О судебной системе и 

статусе судей Республики Казахстан». 
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Первое. Предлагается внедрить элементы выборности председателей районных 
судов. Этот вопрос давно поднимают и юридическая общественность, и предприниматели, 
и судьи. Причем речь идет не только об отдаленных и малосоставных судах. К примеру, 
сейчас в столице и областных центрах 15 судов работают без председателей. 

Полагаем, внедрение выборности изменит эту ситуацию. Судейское сообщество 
сможет предложить кандидата, а коллеги будут просить авторитетных судей стать 
самовыдвиженцами. Повысится прозрачность и транспарентность, система карьерного 
роста станет понятной. 

Судьи Верховного Суда также будут избираться Сенатом на альтернативной 
основе. У Сената будет выбор как минимум из двух судей. 

Второе. О создании межрайонных судов. Главой государства в Послании указано 
об обеспечении равного статуса судей со снижением их зависимости от председателей 
судов, в том числе за счет преобразования части позиций председателей судов в судейские 
должности. Поэтому законопроектом предлагается создание межрайонных судов в 
нескольких или одной территориальной единице, тем самым сократятся позиции 
председателей судов. 

Третье. О рычагах давления на судей. Сегодня правоохранительные органы имеют 
свои инструменты влияния на судей. Они вправе без досудебного расследования 
проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия против любого судьи. 
Сейчас достаточно только получить санкцию прокурора области, с этого момента 
правоохранительные и специальные органы могут прослушивать судью, собирать данные 
о нем и его личной жизни и так далее. 

При обсуждении «десяти шагов» в Сенате концептуально было определено, что 
специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей должен 
санкционировать исключительно только Генеральный Прокурор. Поэтому предложено 
закрепить эту гарантию на уровне конституционного закона. Это укрепит независимость 
судей. 

Четвертое. Усиление роли и статуса Высшего Судебного Совета. Главой 
государства поручено усилить роль и статус Высшего Судебного Совета в качестве 
полноценного института с четкими кадровыми функциями. Часть кадровых вопросов от 
Верховного Суда переданы в Высший Судебный Совет еще в 2019 году. Сейчас же 
предлагается передать в Высший Судебный Совет вопросы подготовки кандидатов в 
судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и 
прекращения полномочий действующих судей. 

В ведение Высшего Судебного Совета также передается Академия правосудия. То 
есть теперь Высший Судебный Совет будет полноценно отвечать за подбор судейских 
кадров, их дальнейший карьерный рост и уход в почетную отставку. 

Второй блок – это сопутствующий законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной 
системы». 

Первое. Усиление роли апелляционной инстанции. Главой государства поручено 
реформировать институт апелляции. Предлагается, чтобы суд апелляционной инстанции 
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принимал решение по существу и без возврата в первую инстанцию, то есть по правилам 
суда первой инстанции. Поэтому в случае если суд апелляционной инстанции начал 
рассматривать дело по существу, то работают правила суда первой инстанции, в том числе 
и в вопросах представления новых доказательств. Таким образом, суд обеспечит полноту, 
всесторонность и объективность судебного разбирательства. 

Этот механизм снизит количество судейских ошибок, повысит качество судебных 
актов, обеспечит единообразие практики судов, позволит быстрее восстановить 
нарушенные права граждан и предпринимателей. 

Второе. Справедливое решение суда. Задачами гражданского судопроизводства 
являются обеспечение полного и своевременного рассмотрения дела и вынесение 
законного решения. Суды нередко поставлены перед выбором: принять формально 
законное решение или встать на сторону людей, права которых были нарушены в силу 
различных обстоятельств. 

Как сказал Президент: «Новый Казахстан должен стать территорией 
справедливости, а для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона. Законы – 
не догма, они должны решать насущные проблемы граждан». Поэтому предлагаем 
включить справедливость в число задач гражданского судопроизводства наравне с 
законностью. 

Третье. О процессуальных правах и обязанностях представителей. В развитых 
странах для профессиональных представителей установлены четкие критерии. Суд 
МФЦА и Международный арбитраж тоже приняли Кодекс поведения для юристов, 
представляющих стороны спора, и нам надо внедрять такие стандарты. 

В Гражданском процессуальном кодексе четко прописаны права и обязанности 
всех участников процесса: сторон, третьих лиц, прокуроров, адвокатов, экспертов, 
свидетелей. Но там нет обязанностей профессиональных представителей. 

В настоящее время около 13 тысяч юристов оказывают подобные услуги, поэтому 
мы считаем, что нужно устранить этот пробел в Гражданском процессуальном кодексе. 

Құрметті әріптестер! Сегодня в зале присутствуют представители Верховного 
Суда, Высшего Судебного Совета, и мы готовы ответить на все ваши вопросы. 

Құрметті әріптестер! Прошу поддержать инициированные депутатами 
законопроекты. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобалары бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Сатвалдиев Алишер Гапиржановичке беріледі. 
 
САТВАЛДИЕВ А.Г. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Жоғарғы Соттың өкіліне. 
Судьяларға қол сұғылмаушылық кепілдіктерін арттыру, оларға қатысты құқық 

қорғау органдары тарапынан қысым жасау тұтқаларын болдырмау және тиісінше 
«айыптаудан» құтылу үшін жағдайлар жасау мақсатында заң жобасында судьяларға 
қатысты арнайы жедел-іздестіру іс-шараларына санкция беру Бас Прокурордың 
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санкциясымен ғана жүзеге асырылуы ұсынылуда. Туындаған сұрақтар осыған 
байланысты. 

Бұл заңнамалық новелланы енгізу себептерін түсіндіріп берсеңіз. Судьяларға 
қатысты арнайы жедел-іздестіру іс-шараларын санкциялауды облыс прокурорынан Бас 
Прокурор деңгейіне беруден қандай нәтижелер күтілуде? 

Сіздің ойыңызша, мұндай өзгеріс белгілі бір сыбайлас жемқорлық әрекеттерге 
әкеліп соқтырмай ма? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Жоғарғы Соттың Азаматтық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы 

Шәріпов Нұрсерік Кәрімұлы, жауап беріңіз. 
 
ШӘРІПОВ Н.К. Сұрағыңызға рақмет. 
Қозғап отырған мәселеңіз өте орынды. Бүгінгі таңда күштік органдар қылмыстық 

істі қозғамастан арнайы жедел-іздестіру шарасына санкция алып облыстық прокурор 
деңгейінде жұмыстарын атқаруда. Ол нені білдіреді? Ол қазіргі таңда әлі де жергілікті 
соттарға күштік органдар тарапынан қысым көрсетілетінін, олар сол органдардың 
жетегінде кетіп, айыптау бағытында қалып қоятынын білдіреді. Одан арылуымыз керек. 
Себебі тыңдау, жеке өміріне араласу әрекеті әрі қарай істі бір нәтижеге жеткізудің құралы 
ретінде пайдаланылып отыр. Оны жасырудың қажеті жоқ, ондай жағдай орын алуда. 

Біз басқа елдермен салыстырып көрдік. ТМД-ның тоғыз мемлекетінің алты 
мемлекетінде осындай санкцияны сот береді, тек үш елде – Белоруссияда, Қазақстанда 
және Өзбекстанда санкцияны беру прокурор деңгейінде қалған. Ол енді облыс прокуроры 
деңгейінде емес, Бас Прокурор деңгейінде шешілсе, ол судьялардың тәуелсіздігіне кепіл 
құралы ретінде қолданылатын болады деп есептейміз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Келесі сөз депутат Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызына беріледі. 
 
ЖЕКСЕНБАЙ Б.Н. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым да Жоғарғы Сот өкіліне. 
Қаралып отырған конституциялық заң жобасының жаңалығы аудандық соттардың 

төрағалары лауазымына кадр резервіндегі азаматтардың және кандидатураға өзін ұсынған 
азаматтардың арасынан сайлау элементтерін енгізу болып табылады. Судьялар 
қауымдастығы аудандық соттар төрағаларының кандидатураларын сайлайтын болады. 

Осыған байланысты келесідей сұрақтар туындайды. 
Аудандық соттар төрағаларының кандидаттарын сайлау қалай жүзеге асырылады? 
Дауыс беру кезінде кадр резервіндегі тұлғаларда басымдылық болмай ма? 
Кадрлық резервтен немесе кандидатураға өзін ұсынған азаматтардан лайықты 

кандидаттар болмаған жағдайда аудандық сот төрағасының бос орны қалай толтырылады? 
 
ТӨРАҒА. Нұрсерік Кәрімұлы, жауап беріңіз. 
 
ШӘРІПОВ Н.К. Сұрағыңызға рақмет, құрметті Бибигүл Нұрғалиқызы. 
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Бүгінгі таңда аудандық сот төрағасының лауазымы соншама бір қызығатындай 
беделді лауазым емес. Оны ашық айтуымыз керек. Олардың жұмысы да, жауапкершілігі 
де, жүзеге асыратын шаруалары да, міндеттері де көп. 

Қазір республика деңгейінде 390 аудандық және оған теңестірілген соттар болатын 
болса, оның 40 соты төрағасыз қызмет атқаруда, яғни барлығы вакансия. Бұл шалғайдағы 
аз құрамдағы соттар емес, бұндай жағдай облыс орталықтарында да, Астана қаласында да 
орын алып отыр. Мысалы, Павлодар облысының экономикалық соты үлкен сот, 2 жыл 9 
ай болды, онда төраға жоқ. Арқалықта да сондай жағдай. Шығыс Қазақстан облысының 
Тарбағатай ауданында да сондай жағдай орын алуда. Сондықтан біз Мемлекет 
басшысының тапсырмасына сәйкес аудандық соттың төрағаларын сайлау механизмін 
енгізсек, ахуалға оң ықпалын тигізеді деп есептейміз. 

Судья қауымдастығы өздері беделді судьяларды лауазымға ұсынуға өтініш 
білдіреді, оларға қатысыңыздар деп өтініш айтады. Сонымен қатар Жоғары Сот Кеңесі 
кадр резервінде тұрған тұлғалардың тізімін жібереді. Оларды облыстардың судьялары 
кеңейтілген жалпы отырыста жасырын дауыс беру арқылы сайлайды, яғни кандидатты 
Жоғары Сот Кеңесіне ұсынады. Егер кандидаттыққа лайықты адам табылмаса немесе 
орын бос қалса, онда Жоғары Сот Кеңесі конкурсты қайтадан жариялауға құзыретті. 
Сондықтан осы механизм жүзеге асса, сот төрағалығына көп уақыт бос тұрған вакансия 
толығып, ары қарай сот төрелігін жүзеге асыруға оң ықпалын тигізетініне біз кәміл 
сенеміз. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Шиповских Геннадий Геннадиевичке беріледі. 
 
ШИПОВСКИХ Г.Г. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің өкіліне. 
Негізінде «Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі туралы» Заңның 13-

бабы 3-тармағына сәйкес бұрын кемінде бес жыл тұрақты судья болып жұмыс істеген 
және қызметтен босатылған күннен бастап төрт жыл ішінде судья лауазымына қайтадан 
орналасуға ниет білдірген адамдар біліктілік емтиханын тапсырудан босатылады. 

Осы баптың 4-тармағына сәйкес Жоғарғы Сот жанындағы Сот төрелігі 
академиясының түлектері, оқуды бітірген күннен бастап төрт жыл бойы біліктілік 
емтиханын тапсырудан босатылады екен. 

Менің ойымша, біліктілік емтиханын тапсырудан босатудың белгіленген төрт 
жылдық мерзімін қайта қарау керек сияқты. Өйткені біздің елімізде, өздеріңізге белгілі, 
құқықтық жүйе үнемі жетілдіріліп, сонымен қатар жаңартылып отырады. Жалпы, орта 
есеппен біздің елімізде жыл сайын 100-ге жуық заң қабылданады. Яғни, менің ойымша, 
бұл жерде біліктілік емтиханын тапсырудан босатылғандар сот төрелігін жүзеге асыру 
кезінде жаңа заңнамалық нормаларды дұрыс қолдануда айтарлықтай артта қалады. 
Осыған байланысты сұрақ туындайды. 

Негізі Жоғары Сот Кеңесімен осы біліктілік емтихандарын тапсырудан төрт 
жылдық босату мерзімін екі немесе үш жылға дейін қысқарту мәселесі қарастырылып 
жатыр ма? Рақмет. 
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ТӨРАҒА. Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Сот жюриінің 

төрағасы Қасымов Ақылтай Ахмеджанұлы, жауап беріңіз. 
 
ҚАСЫМОВ А.А. Сұрағыңызға рақмет, Геннадий Геннадиевич. 
Құрметті Геннадий Геннадиевич, сіз айтқан төрт жыл мерзім ол көптен бері 

зерттелген. Тарихты алсақ, бұл мерзім көбірек болатын. Жан-жақты зерттеп, төрт жылды 
Жоғары Сот Кеңесі тұжырым ретінде пайдаланып жүр. Осы төрт жылдың ішінде, сіз 
айтқандай, заңдар өзгереді. Бірақ сол сотқа кандидат азаматтар күнделікті жұмысында осы 
заңдармен жұмыс жасайды, олар сырттан келген азаматтар емес, олардың арасында, 
мысалы, адвокаттар, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, сот саласының 
қызметкерлері бар. 

Біз өркендеген елдердің тәжірибесін зерттедік, онда мұндай мерзім көрсетілмеген. 
Бұрын бізде көрсетілмеген еді, бірақ соңғы жылдары тексеретін уақытты төрт жыл, бес 
жыл деп алдық. Біздің ойымызша, осы төрт жыл негізгі нақты көрсеткіш ретінде 
пайдалануға мүмкіншілік береді. Екі жылға, үш жылға ауыстырудан айырмашылық көріп 
отырған жоқпыз, сондықтан төрт жыл деген мерзімді белгілеп, осы бағытты ұстанып 
отырмыз. 

Күнделікті жұмыс істеп жүрген судьялардың жұмысы бес жылдан кейін тағы да 
тексеріледі, сол кезде олардың білімі, біліктілігі анықталады. Сондықтан төрт жыл, бес 
жыл, біздің ойымызша, ол орынды пайдаланылатындай уақыт. Қазір Жоғары Сот 
Кеңесінің бағдарламасында бұл мәселені өзгерту туындап отырған жоқ. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Спасибо, Андрей Иванович, присаживайтесь. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Арғынбекова Айнұр Серікпайқызына 
беріледі. 

 
АРҒЫНБЕКОВА А.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Рассматриваемый проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» 
разработан в целях реализации поручений Главы государства по обеспечению 
верховенства права и качества отправления правосудия. 

В этой связи поправками в конституционный закон предусматривается: 
обеспечение равного статуса судей со снижением их зависимости от председателей 

судов; 
внедрение элементов выборности судей Верховного Суда, а также председателей 

районных судов на местах органами судейского самоуправления; 
передача от Верховного Суда Высшему Судебному Совету функций, касающихся 

кадровых вопросов. 
В целях оптимизации гражданского судопроизводства разработан следующий 

рассматриваемый проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
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законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
процессуального законодательства и реформирования судебной системы». 

Законопроектом вносятся поправки в четыре кодекса и шесть законов, которые 
направлены на: 

расширение подсудности специализированных межрайонных судов по делам 
несовершеннолетних путем передачи им брачно-семейных дел, связанных с интересами и 
защитой прав несовершеннолетних; 

расширение полномочий суда апелляционной инстанции по гражданским и 
уголовным делам, что позволит обеспечить единообразие судебной практики и ускорить 
восстановление нарушенных прав граждан, предпринимателей и других лиц; 

повышение ответственности руководителя административного органа при 
отсутствии обязательного досудебного порядка разрешения споров в действующих 
законах. 

Уважаемые коллеги, от постоянных комитетов Сената замечаний и предложений 
по концепции законопроектов не поступало. 

С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктом 7) статьи 29 Закона 
«О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение 
заседания Сената и в соответствии с подпунктом 5) пункта 55-4 Регламента Сената 
рекомендует одобрить проект Конституционного закона «О внесении изменений и 
дополнений в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» и проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
процессуального законодательства и реформирования судебной системы» в первом 
чтении. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Айнұр Серікпайқызы. 
Әріптестер, енді заң жобаларын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Медебаев Советбек Тұрсынұлына беріледі. 
 
МЕДЕБАЕВ С.Т. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасының 

сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Конституциялық заңның және 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне процестік заңнаманы 
жетілдіру және сот жүйесін реформалау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңның жобалары уақытылы және өзекті. 

Мемлекеттің бағдарламалық құжаттарынан сот жүйесін жетілдіруге, судьялар 
корпусының кәсіпқойлығы мен олардың тәуелсіздігін арттыруға мүмкіндік беретін сот 
реформасын жалғастыру, қажетті құқықтық тетіктерді әзірлеу міндеттері туындайды. 

Осыған орай Палатаның қарауына енгізілген заңнамалық түзетулер осы 
міндеттерді орындау жолында маңызды үлес болып табылады деп есептеймін. Атап 
айтқанда, аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына кандидатураларды 
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судьялардың өздері іріктеу кезінде сайлау тетіктерін қолдану аудандық соттар 
төрағаларының лауазымы беделін өсіруді және олардың тәуелсіздігін қамтамасыз етеді, 
сондай-ақ бос лауазым орындарын лайықты кадрлармен қамтамасыз ету мәселесін де 
шешеді деп ойлаймын. Ал кадрлық және ұйымдастыру сипатындағы өзге де мәселелерді 
Жоғарғы Соттың құзыретінен Жоғары Сот Кеңесінің қарамағына беру сот төрелігін 
жүзеге асыру сапасын арттыруға мүмкіндік береді, өйткені сот жүйесіне сот төрелігін 
жүзеге асыру мәселелеріне басым назар аударуына жағдай жасайды. 

Судьяларға қатысты арнаулы жедел-іздестіру іс-шараларын санкциялауды Бас 
Прокурорға беру судьялардың тәуелсіздігі кепілдігін арттырады және құқық қорғау 
органдарының оларға қысым жасау тетігін болдырмайды. 

Сот жүйесі мемлекеттің басты құрамдас негіздерінің бірі әрі әлеуметтік, 
экономикалық және саяси жаңғыру жолында елді демократиялық дамыту тетіктерінің бірі 
болып табылады. 

Осыған орай «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 
мәртебесі туралы» Конституциялық заңның және «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне процестік заңнаманы жетілдіру және сот жүйесін реформалау 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңның жобаларын 
қабылдау Президенттің Жолдауы шеңберінде өткізілетін реформаларды іске асыруға және 
қоғам талабына жауап беретін судьялар корпусының жай-күйін жақсартуға септігін 
тигізетін болады. 

Мен заң жобаларын қолдаймын және әріптестерімді қолдауға шақырамын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобалары бойынша жеке-

жеке шешім қабылдайық. 
Алдымен «Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі 

туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасы 
бірінші оқылымда мақұлдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке 
конституциялық заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Слово предоставляется Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, құрметті Төраға. 
Құрметті әріптестер! Вношу предложение – включить в повестку сегодняшнего 

заседания Сената рассмотрение Конституционного закона «О внесении изменений и 
дополнений в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» во втором чтении. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Конституциялық заң 
жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 

Құрметті әріптестер, енді «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне процестік заңнаманы жетілдіру және сот жүйесін реформалау мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы бірінші оқылымда 
мақұлдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заң жобасын 
екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Слово предоставляется Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, құрметті Төраға. 
Құрметті әріптестер! Вношу предложение – включить в повестку сегодняшнего 

заседания Сената рассмотрение проекта Закона Республики «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной 
системы» во втором чтении. Рақмет. 

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

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

оқылымда қаралады. 
Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін 

боссыздар. 
Құрметті әріптестер, сағат 14.30-ға дейін үзіліс жарияланады. Жұмысымызды 

түстен кейін жалғастырамыз. Рақмет. 
 
ҮЗІЛІС. 
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын. 
Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі келесі төрт мәселе – Қазақстан Республикасы 

Әлеуметтік кодексінің жобасын және оған ілеспе «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын, «Қазақстан 
Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының жобасын және «Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Қазақстан Республикасының Кодексіне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда қараймыз. 
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Төрт заң бір-бірімен байланысты. Жаңа Әлеуметтік кодекс және оған ілеспе заң 
жобалары осы саладағы мемлекеттік саясатты жүйелі реформалауға бағытталған. 
Сондықтан бас комитет оларды бірге қарауды ұсынып отыр. Қарсылық жоқ па, 
әріптестер? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобалары бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 

Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Дүйсенова Тамара 
Қасымқызына беріледі. 

 
ДҮЙСЕНОВА Т.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Жаңа 

әлеуметтік саясат Мемлекет басшысы жариялаған ауқымды өзгерістердің маңызды бөлігі 
саналады. Оның негізі назарларыңызға ұсынылып отырған Әлеуметтік кодекс жобасында 
көрініс тапты. 

Жобада: 
біріншіден, мемлекеттік әлеуметтік қолдау жүйесінің парадигмасын түбегейлі 

өзгерту ұсынылады, яғни ол әлеуметтік сын-қатерлердің салдарын жоюға емес, керісінше 
өмірлік қиын жағдайлардың алдын алуға көбірек бағытталатын болады; 

екіншіден, әлеуметтік саланы цифрландыруды тереңдету және соның арқасында 
әлеуметтік қолдауды бүгінгі өтініш беру нысанынан адресті анықтау және проактивті 
форматта көрсету жүйесіне көшу қарастырылған; 

үшіншіден, азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру бойынша жауапкершілік тек 
мемлекетке ғана емес, жұмыс берушіге және азаматтың өзіне де жүктелетін болады. Бұл 
жаңа әлеуметтік келісімшарт негізінде жүзеге аспақ; 

төртіншіден, әлеуметтік сақтандыру жүйесін дамыту нәтижелі және формальды 
жұмыспен қамтуды ынталандыруды көздейтін болады. 

Аталған бағыттардың заңды базасын қалыптастыру үшін халықаралық тәжірибе 
мұқият зерделеніп, Еуроодақтың әлеуметтік кодексі басшылыққа алынды. Әрине, мұнда 
өз еліміздің ерекшеліктері де жан-жақты ескерілді. Қолданыстағы еңбек және әлеуметтік 
саласына қатысты заңдар толық зерттеліп жүйеленді, олардың бірізділігі қамтамасыз 
етілді. 

Рұқсат болса, құжаттың негізгі бес новелласына тоқталайын. 
Кодекстің бірінші новелласы – Отбасының цифрлық картасы немесе еліміздегі 

отбасылардың мемлекеттік кепілдіктер бойынша дербестендірілген дерекқоры. Бұл 
дерекқор мемлекеттік органдардың қазіргі ақпараттық жүйелері негізінде 
қалыптастырылып жатыр. 

Оны енгізудегі негізгі мақсат – қазақстандықтардың мемлекеттік қолдау жүйесіне 
теңдей қолжетімділігін қамтамасыз ету. Сондықтан кодексте: 

біріншіден, отбасылық картаны мемлекеттік әлеуметтік саясаттың орта және ұзақ 
мерзімді міндеттері мен бағыттарын айқындау құралы ретінде белгіледік. Яғни, мемлекет 
кімге, қашан, қандай көмек қажеттігін анықтап қана қоймай, әлеуметтік тәуекелдердің 
алдын алу шараларын қарастыруға мүмкіндік алады; 
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екіншіден, карта отбасылар немесе отбасы мүшелерінің әлеуметтік статусына және 
отбасылық әл-ауқат дәрежесіне қарап, мемлекеттік қолдаудың қандай түрін алуға құқылы 
екендігін жеткізіп отыратын электрондық жаршы құралы қызметін атқаратын болады. 
Мұндай ақпарат әрбір отбасына орталық мемлекеттік орган тарапынан SMS-хабарлама 
ретінде жіберіледі; 

үшіншіден, мемлекеттік қолдауды проактивті форматта жүргізу көзделген. Яғни, 
азаматтарға әлеуметтік төлемдер және көмектер ақпарат жүйесінде бар деректерге 
негізделіп тағайындалатын болады. Қолданыстағы қағаз құжаттар кезең-кезеңімен 
жүйеден шығарылатын болады. 

Кодекстің екінші новелласы – атаулы әлеуметтік қолдауды күшейту. Оған сәйкес 
мемлекеттік қолдау әлеуметтік сын-қатердің алдын алатын атаулы шара, одан кейін ғана 
атаулы әлеуметтік көмек ретінде қарастырылатын болады. 

Бұл ретте екі мәселеге сіздердің назарларыңызды аударғым келеді. 
Бірінші. Атаулы шаралар Цифрлық карта негізінде анықталып, отбасының 

статусына қарай көрсетілетін болады. Мысалы, цифрлық картадан көпбалалы 
отбасылардың түрлі әлеуметтік сын-қатерге тап болуы ықтималдығы жоғары екендігін 
көрдік. Сондықтан балалы отбасыларды әлеуметтік қолдаудың қолданыстағы жүйесін 
сақтай отырып қосымша атаулы шаралар қарастырылды. Оның ішінде өздеріңіз қолдап 
жыл басынан енгізілген бала күтіміне байланысты төлемдер мерзімін 1,5 жасқа дейін 
ұзарту, атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарынан 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға 
арналған натуралды пакетті монетизациялау, көпбалалы аналарға берілетін жәрдемақы 
мөлшерін саралау және оларға «наградталған аналар» деген жаңа статус беру, сонымен 
бірге өздеріңіздің ұсыныстарыңызбен қолдау тапқан әлеуметтік осал топтарға берілетін 
жәрдемақылардың мөлшерін көбейту сияқты шаралар қарастырылып отыр. 

Осы бағыттағы тағы бір маңызды өзгеріс – атаулы әлеуметтік көмек беру үшін 
кедейлік шегі бүгінгі күнкөріс деңгейі арқылы емес, медиандық табыс деңгейі арқылы 
анықталатын болады. Бұл ретте Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 
елдерінің тәжірибесі зерделенді. Ұйымға кіретін сегіз мемлекет осы тәсілді пайдаланады. 

Бүгінде АҚШ-тағы кедейлік шегі медиандық кірістің 40 пайызына, Канадада 50, ал 
Еуроодаққа кіретін мемлекеттерде 60 пайызына пара-пар. Біз де осы тәжірибені 2025 
жылдан енгізуді көздеп отырмыз. 

Кодекстің үшінші новелласы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін 
трансфомациялауға қатысты. 

Мұндағы негізгі мақсат – мүгедектігі бар азаматтардың арнаулы әлеуметтік 
қызметтерге деген қолжетімділігін арттыру. Бұл үшін келесідей өзгерістерді қарастырып 
отырмыз. 

Бірінші. Мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсету ісіне олардың отбасы 
мүшелерін тарту қарастырылған. Бұл ретте отбасы мүшесі жеке көмекші ретінде 
рәсімделеді. Бұл жұмысқа еңбекақы төленеді және осы кірістен әлеуметтік төлемдер мен 
зейнетақы жарналары аударылады. 

Осылайша отбасының жұмыспен қамтылмаған мүшелері еңбекке қабілетті 
жасында жұмыспен қамтамасыз етіледі және ықтимал әлеуметтік тәуекел туындаған 
жағдайда әлеуметтік қамсыздандыру шараларымен қамтылатын болады. 
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Екінші. Арнаулы әлеуметтік қызметтердің жаңа стандарттарын даярлап, жан 
басына шаққандағы нормативтерді енгізу қарастырылып отыр. Оның мөлшері қызметтер 
үшін жеке норматив, ал компенсаторлық техникалық құралдар үшін шектеулі бағалар 
түрінде жіктелетін болады. 

Бұл өзгерістер бір жағынан кейбір жекелеген қызмет немесе тауар түрлерін 
монетизациялауға алып келеді. Ал екінші жағынан арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге 
жеке секторды кеңінен тарту арқылы саланың инфрақұрылымын ауылдық жерге дейін 
жеткізуге мүмкіндік береді. 

Үшінші. Әлеуметтік қызмет порталы бойынша жергілікті атқарушы органдар 
жанында құрылған комиссияларға жаңа құзыреттер беру, оларға: 

мүгедектігі бар азаматтардың сапасыз тауар немесе қызмет туралы айтылған 
өтініштерін әлеуметтік қызмет порталы арқылы қабылдау және бес күн ішінде қарау; 

өнім берушіге немесе қызмет көрсетушіге берілген тауар мен көрсетілген 
қызметтің сапасын жөндеу жөнінде мерзімі көрсетілген хат жолдау және оның 
орындалуын бақылау құзыреті беріледі; 

сондай-ақ өнім берушіні немесе қызмет көрсетушіні әлеуметтік қызмет порталынан 
алып тастау және оны міндеттемелерін адал атқармайтын өнім беруші тізіміне енгізу 
туралы шешім қабылдай алатын болады. 

Кодекстің төртінші новелласы әлеуметтік сақтандыру және зейнетақы жүйелеріне 
қатысты. Қазіргі сақтандыру жүйесі әлеуметтік тәуекелдің бес түрінен сақтандырады. Бұл 
халықаралық стандарттарға және нақты экономикалық жағдайларға сай келетін жүйе. 
Сондықтан оның негізі сақталады, дегенмен оның мақсаты өзгереді. Жүйе әлеуметтік 
төлем төлеуге ғана бағытталмай, ең алдымен азаматтарды формальды жұмыс істеуге 
ынталандыруды көздейтін болады. Бұл ретте ұсынылатын өзгерістердің басты тренді: 

біріншіден, жүйеге мемлекет, жұмыс берушілер мен жұмыскерлердің қатысуы; 
екіншіден, жүйеге қатысу уақыты мен әлеуметтік төлемдер мөлшерінің арасындағы 

байланысты күшейту; 
үшіншіден, әлеуметтік жарналарын уақытылы аударып отырған жұмыскерлерге 

сақтандыру қорларынан әлеуметтік төлемдер мөлшері кезең-кезеңімен ұлғайту болмақ. 
Мысалы, жұмыссыз қалған азаматтарға әлеуметтік сақтандыру жүйесіне жарна 

төлеген уақытына сәйкес алты айға дейін бұрынғы табысының 45 пайызын төлеу 
қарастырылып отыр. 

Енді зейнетақы жүйесіне қатысты өзгеріске тоқталайын. Қазіргі қолданыстағы 
жүйе зейнеткерлердің үш буынын қамтиды. 

Қарастырылған өзгерістерде 1998 жылға дейін және 1998 жылдан кейін зейнетке 
шыққан азаматтар зейнетақы төлемдерінің негізгі бөлігін мемлекеттен, ал болашақ 
зейнеткерлер жинақтаушы зейнетақы жүйесінен алатын болады. 

Осы мақсатта бүгінгі зейнеткерлері үшін базалық және еңбек зейнетақыларының 
мөлшерін есептеу параметрлері өзгерді. Бұл өзгеріс аталған зейнетақылардың мөлшерін 
көбейту мақсатында қарастырылып, бүгінгі ұрпақ зейнеткерлерінің толық мемлекеттік 
қолдауда болатынын көрсетеді. Ал болашақ зейнеткерлер үшін 2024 жылдың 1 
қаңтарынан бастап жұмыс берушілер тарапынан қосымша зейнетақы жарналары 
енгізілетін болады. 
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Сонымен қатар кодекс жобасына өз активтерін басқару бойынша салымшылардың 
құқығын кеңейтуге қатысты өзгерістер енгізілді, яғни салымшыларға зейнетақы 
жинақтарының 50 пайыздан аспайтын бөлігін активтерді басқару компаниясына беру 
және мұндай компанияны өздері таңдау құқығы беріледі. Бұл ретте мемлекет зейнетақы 
жинақтарының сақталуына кепілдікті жинақтың Ұлттық Банк басқаратын бөлігіне ғана 
беретінін атап өткен жөн, ал жеке басқаруға берілетін зейнетақы жинақтарының 
сақталуына және оның табыстылығына салымшы таңдап алған компания жауапты болады. 
Сондықтан әрбір салымшы басқару жөніндегі жеке компанияны таңдаған кезде ықтимал 
тәуекелдерді мұқият ескеруге тиіс. 

Кодекстің бесінші новелласы – халықты жұмыспен қамтудың жаңа тәсілдері. 
Ұсынылған жаңа тәсілдер келесідей бағыттарды көздейді. 

Бірінші бағыт – еңбек нарығын либерализациялау. Бұл икемді жұмыспен 
қамтылудың барлық түрлерін, соның ішінде платформалық жұмысты тануды білдіреді. 
Бұл өзгерістер негізінен өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды әлеуметтік сын-
қатерлерден сақтандыру, ал тәуекел болған жағдайда әлеуметтік қолдауды қарастырады. 

Осы мақсатта бұл санаттағы азаматтар үшін «тәуелсіз жұмыскер» деген атау 
енгізілді, бұлар – табыс әкелетін еңбек қызметімен айналысатын, бірақ тиісті уәкілетті 
органдарда ресми мемлекеттік тіркелмеген тұлғалар. 

Мұндай қызметкерлердің қызметі онлайн-платформалар офертасына қосқан немесе 
жария шарт жасалған жағдайда ресми жұмыспен қамтылған деп танылатын болады. 
Мысалы, онлайн Яндекс платформасына қосылған таксистер, Glovo платформасындағы 
курьерлер осындай категориялардағы жұмыскерлерге жататын болады. 

Екінші бағыт– жұмыспен қамтудың цифрлық орталықтары. Бүгін азаматтарға 
жұмыс іздеу, жұмыссыз ретінде тіркелу, жұмысынан айырылған кезде арнайы төлемдерге 
өтініш беру процестері толық цифрланып, электрондық еңбек биржасы арқылы жүзеге аса 
бастады. 

Осыған байланысты аймақтардың ерекшелігін ескере отырып, өңірлік еңбек 
нарықтарын дамыту жөніндегі барлық бастамалар мен бағдарламаларды үйлестіретін 
территориальды мобильді орталықтар және жұмыспен қамтудың цифрлық орталықтарын 
ендіру қарастырылып отыр. 

Ілеспе заңдарда жаңа көші-қон саясатына және еңбек заңнамасын одан әрі 
жетілдіруге бағытталған бірқатар түзетулер дайындалды. 

Олардың мақсаты Қазақстан экономикасын сұранысқа ие және білікті кадрлармен 
қамтамасыз ету, жұмыс берушілер мен жұмыскерлер арасындағы еңбек қатынастарын 
жетілдіруге қатысты болмақ. 

Жаңа көші-қон саясатына қатысты үш мәселеге көңіл аударғым келеді. 
Бірінші – сұранысқа ие кадрларды тарту. Осы міндет аясында экономика салалары 

үшін сұранысқа ие технологиялар бойынша үздік оқытушылар, үздік ғалымдар, тапшы 
кәсіптер бойынша мамандарды оңайлатылған визалар және 10 жылға тұру құқығымен 
тарту ұсынылады. 

Екінші – инвестиция тарту. 300 мың АҚШ доллардан кем емес инвестиция салуды 
көздеген шетел кәсіпкерлері үшін беретін «Инвесторлық визаны» енгізу ұсынылады. 
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Шетелдегі қандастарымыздың елмен тығыз байланыста болуын қамтамасыз ету 
үшін және елге келіп өздерінің ең үздік бизнес-кейстерін іске асыру үшін «Ата жолы» 
картасын ендірілгелі отыр. Бұл карта иегерлері жеңілдетілген виза және 10 жылға дейін 
уақытша тұруға мүмкіндік алатын болады. 

Сондай-ақ Әлеуметтік кодекстің нормаларының орындалуын толық қамтамасыз 
ету мақсатында төрт конституциялық заңға, оның ішінде «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының 
мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты туралы» және 
«Прокуратура туралы» заңдарға кодекстің қабылдануына байланысты жойылуға 
қойылатын заңдарға терминология мен сілтемелік нормалардың өзгеруі бойынша, 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске зейнетақымен қамсыздандыру туралы, 
міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң жобасында 60-тан астам заңға өзгерістер мен қосымшалар 
қарастырылды. 

Құрметті депутаттар, Әлеуметтік кодекстің негізгі бағыттарының қысқаша 
мазмұны мен ілеспе заңдардағы өзгерістер осындай. 

Өздеріңізге ұсынылған Әлеуметтік кодекстегі бұл нормаларды толық жүзеге асыру 
үшін мемлекеттік бюджеттен алдымыздағы үш жылға 2,3 триллион теңге бөлініп отыр. 

Кодекс новеллаларының басым бөлігі Президент тапсырмаларын және өткен 
жылғы халыққа Жолдауын орындау аясында қарастырылды және үстіміздегі жылдың 
қаңтарынан жүзеге аса бастады. 

Осы ретте даярланған заң жобалары Сенаттың жұмыс тобында қаралды. 
Мүмкіндікті пайдалана отырып депутаттарға және жұмыс тобы мүшелеріне 

сындарлы ұсыныстары мен жүйелі жұмысы үшін ризашылығымызды білдіреміз. 
Назарларыңызға рақмет. Қолдауларыңызды сұраймын. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Тамара Қасымқызы. 
Әріптестер, заң жобалары бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз Әйткенов Ернұр Нұрмұханұлына беріледі. 
 
ӘЙТКЕНОВ Е.Н. Әлеуметтік кодекс аясында жұмысқа орналасқан тұлғалардың 

қызметін интернет-платформалар арқылы реттеу ұсынылып отыр. Мен бұл түзетулерді 
қолдаймын, өйткені бүгінгі таңда біздің азаматтардың көп бөлігі әртүрлі платформаларда 
жұмыс істейді. Осыған байланысты олардың қызметін заңдастыру және кіріс алудың 
ашықтығын қамтамасыз ету қажет. 

Бұл ретте интернет-платформалар мен орындаушылардың арасында еңбек 
қатынастары белгілерінің болмауына байланысты келесідей сұрақ туындайды. Бұл 
санаттағы жұмыспен қамтылған азаматтардың қызметі, оның ішінде оларды әлеуметтік 
қорғау жүйесіне тарту қалай реттеледі? Рақмет. 

 
ДҮЙСЕНОВА Т.Б. Сұрағыңызға рақмет. 
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Бірінші. Жаңа жұмыспен қамту мәселелері жөнінде өздеріңізге бірнеше тәсілді 
атап кеттім. Соның ең бастысы – еңбек нарығын либерализациялау, яғни икемді 
жұмыстарды толық тану. Соның бірі өзіңіз айтып отырған платформалық жұмыспен 
қамту мәселесі. 

Қазір тек «Яндекс.Таксидің» өзінде ғана 500 мыңға жуық таксист жұмыс істейді, ал 
«Glovo»-да 200 мың. Жалпы, платформалық жұмыста бізде 1 миллионға жуық азамат 
жұмыс істеп жатыр. Қазір бұл жұмыс икемді әрі табыс көзінің бірі болып отыр. 
Сондықтан олардың жұмысына ешқандай кедергі келтірмей, бірақ формальды жұмыс 
істеп жүрген азамат ретінде тану үшін ол сол платформаға кірсе, яғни жария шартқа қол 
қойса, онда тәуелсіз жұмыскер ретінде танылатын болады. 

Екінші. Біз қазір осы кодексте платформаның иесін салық агенті ретінде 
қарастырып жатырмыз. Яғни, азаматтар үшін салыққа төлейтін қаражатты немесе 
әлеуметтік қамсыздандыруға төленетін қаражатты салық агенті ретінде платформаның 
операторлары төлейтін болады. Сондай-ақ азаматтың өзі жеке кәсіпкер ретінде төлеу 
мүмкіндігін де қарастырып жатырмыз. Осылардың барлығы бізге азаматтарды салықтық 
режимге тартуға мүмкіндік береді. Егер әлеуметтік төлемдер төлейтін болса, ол азаматтың 
әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінен қажетті көмек алуына құқығы болады. 

Үшінші. Салық кодексіне сәйкес 2025 жылдан бастап осы санаттағы азаматтар 
үшін салық төлемдерінің режимі оңтайландырылатын болады. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жөргенбаев Жанболат Әкебайұлына беріледі. 
 
ЖӨРГЕНБАЕВ Ж.Ә. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Тамара Қасымқызына. 
Ел Президенті Қазақстан халқына Жолдауында зейнетақы жүйесінің тиімділігін 

арттыру бойынша жаңа шаралар пакетін ұсынды. Олардың бірі – 2028 жылға дейін 
әйелдердің зейнеткерлік жасын 61 жасқа дейін арттыруды тоқтата тұру. Ол Әлеуметтік 
кодексте көрініс тапты. 

Бұл шара коронавирус пандемиясының азаматтарымыздың денсаулығы мен өмір 
сүру ұзақтығына теріс әсерін ескере отырып қабылданғаны белгілі. Осыған байланысты 
сұрақтар туындайды. 

2029 жылдан бастап зейнеткерлік жасты ұлғайту жоспарлануда ма? Егер солай 
болса, қандай жағдайда ерте зейнеткерлікке шығуға болады? 58 жастағы әйелдердің 
зейнетке шығуы туралы норманы қайтару қарастырыла ма? Рақмет. 

 
ДҮЙСЕНОВА Т.Б. Сұрақтарыңызға рақмет. 
Жалпы, пандемияға байланысты азаматтарымыздың денсаулығы мен өмір 

ұзақтығына қатысты өзгерістер енгізілді. Соған байланысты әлеуметтік қамсыздандыру 
жүйесіне де өзгерістер енгізіліп, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес биылғы 
жылдың қаңтарынан бастап Әлеуметтік кодексте зейнеткерлік жас 61 жас деп белгіленді. 

Жалпы, азаматтардың зейнеткерлікке шығу жасы өмір ұзақтығына және 
зейнетақының деңгейіне байланысты болады. Сондықтан алдағы бес жылда денсаулық 
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саласы бойынша үлкен ұлттық жоба жүргізілгелі жатыр. Оның негізгі мәселесі – ауылдық 
медицинаны жақсарту, көпсалалы ауруханаларды көбейту, яғни мамандандырылған 
медициналық көмекті азаматтарға жеткізу, телемедицина, ерте скрининг сияқты 
мәселелерді қарастыру. Егер осының нәтижесінде азаматтарымыздың, 
азаматшаларымыздың өмір сүруі ұзаратын болса, онда 2029 жылдан кейін қайтадан 
қаралатын болады. Ал егер дәл осылай қалып немесе керісінше, төмен түсетін болса, 
әрине, онда жас мөлшері қайтадан қаралатын болады. 

58 жасқа келетін болсақ, 2018 жылдан бастап 58 жастан асып кеткен 
азаматшаларымыздың саны 500 мыңнан астам. Егер біз сол жасқа оралатын болсақ, онда 
ол азаматтардың зейнетақысын қайта есептеуіміз керек болады. Қайта есептеу 
зейнетақының көбеюіне емес, керісінше, азаюына әкеп соғады. Сондықтан осындай 
тәуекел болмау үшін 61 жас дұрыс деген шешімге тоқтадық. 

Зейнеткерлікке ертерек шығу мәселесі заңда бар. Егер ананың бес баласы болса, 
онда ол зейнеткерлікке 53 жасында шыға алады. Сонымен қатар Семей ядролық полигоны 
аймағында тұрған азаматтар зейнеткерлікке 45 жасында шығып жатыр. Егер зейнетақы 
қорларында зейнетақы активтері болса, онда зейнеткерлікке 55 жастан зейнетақы 
аннуитеті арқылы шығуына мүмкіндіктер қарастырылған. 

Сонымен қатар қазір Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ауыр жұмыста 
істейтін азаматтардың зейнеткерлік жасын, зейнетақы мөлшерін қарастыру мәселесін 
жұмыс тобында Ұлттық Банкпен, агенттіктермен бірге талқылаудамыз. Ол жөнінде 
сіздерге жақында тұжырымдамамызды береміз. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Арубаев Сәкен Қаланұлына беріледі. 
 
АРУБАЕВ С.Қ. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара 

Қасымқызына. 
Сенатта Әлеуметтік кодекс жобасымен жұмыс барысында мүмкіндігі шектеулі 

азаматтарды әлеуметтік қорғау, оның ішінде мүгедектігі бойынша жәрдемақы мөлшерін 
арттыру мәселелері қаралды. 

Бюджетті нақтылау кезінде Үкімет бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға әлеуметтік жәрдемақы мөлшерін 1,92 күнкөріс деңгейінен 2,2-ге дейін, ал 
үшінші топқа 1,4-тен 1,61-ге дейін арттыруды қолдаған болатын. Бірінші топтағы 
мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, қаржылай тұрғыда айтсақ, 11 мың 358 теңгеге қосылып 
отыр, ал үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 8 мың 520 теңге қосылып отыр. 

Дегенмен 2023 жылы жылдық инфляция 20,7 пайызды құраса, азық-түлік 
тауарларының бағасы 25,7 пайызға, азық-түлік емес тауарлар 20,2 пайызға, ақылы 
қызметтер 14,2 пайызға өскен. Осыған орай сұрақтар туындайды. 

Бірінші сұрақ. Қазір өсіп келе жатқан инфляция деңгейінде мүгедектігі бар адамдар 
үшін жәрдемақылардың өсу мөлшері қаншалықты тиімді? 

Екінші сұрақ. Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау жөнінде министрлік 
тарапынан қосымша қандай шаралар қабылданатын болады? Рақмет. 
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ДҮЙСЕНОВА Т.Б. Сұрақтарыңызға рақмет. 
Алдымен өздеріңізге үлкен ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Жалпы, 

мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жәрдемақыларын көбейту бойынша сіздердің жасаған 
ұсыныстарыңыз республикалық бюджетте қаралып, Үкімет тарапынан қолдау тапты. 

Өздеріңізге белгілі, жыл басында барлық жәрдемақылар, соның ішінде мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға берілетін жәрдемақылар 8,5 пайызға көтерілген болатын. Енді қазір 
сіздердің ұсыныстарыңызбен тағы қосымша 14,5 пайызға көтеріліп жатыр. Сонда жылмен 
есептегенде 23 пайыз, яғни сіздің жаңа айтқан орташа бағаңыздан жоғары. 

Бұл тек республикалық бюджеттен берілетін жәрдемақы. Ал бізде 200 мыңға жуық 
азамат соған қосымша Мемлекеттік сақтандыру қорынан алады, егер сол жүйеге қатысса. 
Олардан берілетін әлеуметтік төлемдер де дәл осылай қосымша тағы 14,5 пайызға 
көтерілетін болады. 

1 шілдеден бастап бірінші топтағы мүгедек 89 мың теңгенің көлемінде алса, егер ол 
жүйеге қатысушы болса, онда қосымша Мемлекеттік сақтандыру қорынан 56 мың теңге 
алатын болады. Сонымен бірінші топтағы мүгедектің жәрдемақысы 140 мыңға жеткелі 
отыр. Тағы қайталап айтамын, егер ол әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысқан азамат 
болса. Ал егер бала кезінен болатын болса, онда 89 мың теңгенің көлемінде қалатын 
болады. 

Жалпы, біз мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, мүгедектігі бар азаматтарға берілетін 
жәрдемақыларды немесе әлеуметтік қорғауды қарастырған кезде тек жәрдемақыларды 
ғана қарастырмаймыз, мемлекет тарапынан оларға қосымша арнаулы әлеуметтік көмектер 
көрсетіледі, техникалық құралдар беріледі, сурдоаудармалар жасалады, санаториялық-
курортқа жолдама беріледі, протездік құралдар беріледі. Оның бәрі мемлекет тарапынан 
тегін беріледі. 

Өткен жылы өңірлерге барғанымызда мүмкіндігі шектеулі азаматтар тарапынан өте 
көп сұрақтар қойылды. Біз Spinabifida катетеріне қосымша қаражат сұрап отырмыз. Ертең 
республикалық бюджетті қарайсыздар, сол ұсынысымызды қолдауларыңызды сұраймын. 

Сондай-ақ гигиеналық заттарды көбейтуді сұраған болатын. Жергілікті әкімдердің 
орынбасарларымен кездестік, 1 шілдеден бастап оны көбейту мәселесін қарастырдық, ол 
да қолдау тапты. 

Сонымен қатар ментальді ауруы бар жас балаларға санаториялық-курорттық 
жолдамалар беру жөніндегі мәселе қарастырылған болатын. Ол жөнінде де жергілікті 
әкімдікпен келістік, 1 шілдеден қосымша қаражаттар бөлінетін болады. Қазіргі таңда 71 
миллиард теңге осыған бөлінген. Жергілікті бюджеттен және республикалық бюджеттен 
осы мәселелерге қосымша тағы 10 миллиард теңге қарастырылмақшы. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Тамара Қасымқызы. 
Жалпы, біздің әріптестеріміз өте маңызды сұрақтарды көтеріп отыр. Әлеуметтік 

кодекстің жобасында мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдау негізгі бағыттардың бірі деп 
отырсыз. Көптеген нормалар осы кодекске енгізіліп жатыр. Басқа да мәселелерді айтып 
жатырсыз. Бірақ сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі адамдарды тағы екі бағыт бойынша 
қолдаған өте маңызды деп есептейміз. 
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Бірінші бағыт бойынша, яғни жұмыс істеймін деген мүгедектігі бар адамдар болса, 
оларды жұмысқа тұрғызуға біз көмектесуіміз керек. Егер мүмкіндіктері болып жатса, 
олардың өз-өздерін қамтамасыз етіп, адамдармен араласып, ортаға кіруі үшін жұмысқа 
тұрулары өте маңызды. Еңбек кодексіне ме, басқа заңдарға ма тиісті өзгерістерді 
енгізуіміз керек шығар. Жұмыс берушілердің көбі осындай адамдарды жұмысқа алуға 
онша құштар емес екенін де ашық айтуымыз керек. 

Өткен жылдары біздің бастамашылығымызбен «Әлеуметтік кәсіпкерлік туралы» 
Заң қабылданды. Сол заңда әлеуметтік кәсіпкерліктің негізгі міндеттерінің бірі мүгедектігі 
бар адамдарды жұмысқа орналастыру деп көрсеткенбіз. Бүгін біз «Әлеуметтік кәсіпкерлік 
туралы» Заңның осы бағытта дұрыс жұмыс істемей жатқанын көріп отырмыз. Қазір ондай 
нормаларды енгізудің қажеті жоқ шығар, бірақ біз ақылдасып, пысықтап, осындай 
адамдарды жұмысқа тұрғызу мәселесіне қатысты заңдарға өзгерістер енгізуіміз керек. Бұл 
бірінші бағыт. 

Екінші бағыт. Осындай адамдардың ішінде шығармашылықпен айналысамыз деп 
жүрген азаматтар да аз емес. Оларды қолдау мақсатқа сай деп есептейміз. Мысалы, 
Петропавл қаласындағы «Sensitive» би тобы бар, өзіңіз білесіз, сол би тобында өз 
өнерлерін көрсетіп жүрген мүмкіндігі шектеулі балалар бар, жастар бар, соларды жұмысқа 
орналастыру мәселесінде де сұрақтар туындауда. Бір жолдарын тауып оларды сол жердегі 
театрға орналастырған, бірақ сонда да жыл сайын сұрақтар туындайтын көрінеді. Өйткені 
Еңбек кодексінде кейбір мәселелер көрсетілмеген, яғни әлеуметтік саладағы 
кәсіпорындарға, театрларға, басқа жерлерге оларды жұмысқа орналастыру үшін заңда 
тиісті нормалар жоқ. Сондықтан осындай адамдардың шығармашылықпен айналысуына 
да мүмкіндіктер жасауымыз керек.  

Тамара Қасымқызы, сіз көтеріп жатқан мәселелермен қатар осы екі бағыт бойынша 
да біздің Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетімен, басқа да әріптестерімізбен 
бірге отырып ақылдасып, осы бағытта да өзгерістер жасасақ деймін. 

 
ДҮЙСЕНОВА Т.Б. Мәулен Сағатханұлы, сіздің өткен жылы айтқан 

тапсырмаларыңызға біраз өзгерістер енгіздік. Рұқсат болса, сол туралы айта кетейін. 
Шығармашылық топ бойынша біз Ақпарат және қоғамдық даму министрілігімен, 

Мәдениет және спорт министрлігімен бірге өз ұсыныстарымызды береміз. Әлеуметтік 
қызмет көрсету саласында екіден төртке дейін квота бар, бірақ ол дұрыс жұмыс істемейді. 
Біз қазір жұмыс берушілерге жауапкершілікті қатаңдаттық, соның аясында екі жылда 110 
мың адамды жұмысқа орналастырдық. 

Жаңа өзіңіз де ол мәселеде жұмыс берушілер онша ынталы емес деп айттыңыз. 
Сондықтан мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арнайы жұмыс орнын ашатын 
жұмыскерлердің шығынын өтеуге 300 айлық есептік көрсеткіш, яғни 1 миллион теңгенің 
көлемінде субсидия берілетін болды. Өткен жылы оны пилоттық түрде өткіздік, 55 
компания алды. Соны жалғастырамыз деп отырмыз. 

Әлеуметтік жұмыс орындары бойынша мүмкіндігі шектеулі азаматтар тарапынан 
сұрақтар болды, олар бір жылға аз деп отыр, сөйтіп оны үш жылға создық. Енді оларға ай 
сайын мемлекет тарапынан 100 мың теңгенің көлемінде субсидия берілмек. 
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Жалпы, сіздің айтқан мәселеңізді Еңбек кодексінің аясында тағы қарастыратын 
боламыз. 

 
ТӨРАҒА. Жақсы, рақмет. 
Келесі сөз депутат Қадырбек Мұрат Болатұлына беріледі. 
 
ҚАДЫРБЕК М.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағыма да мүгедектігі бар азаматтардың жұмысқа орналасу мәселесіне 

қатысты еді, оған толық жауап берілді. Басқа сұрағым жоқ. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Жақсы, рақмет. 
Келесі сөз депутат Толамисов Амангелді Ғабдылкәрімұлына беріледі. 
 
ТОЛАМИСОВ А.Ғ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Тамара Қасымқызына. 
Атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің негізгі міндеттерінің бірі аз қамтылған 

азаматтарды еңбекке ынталандыру болып табылады. Жыл сайын жұмыспен қамту 
бағдарламаларын іске асыруға бюджеттен орасан зор қаражат бөлінетінін білеміз. 
Жұмыссыздарды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тарту бойынша түрлі жобалар 
қарастырылып жатыр. Алайда бұл шаралар шалғай елді мекендердің тұрғындары үшін 
қолжетімсіз. Мысалы, жаңа біліктілік алу үшін жұмыссыз азаматтар аудан орталығына 
немесе қалаға баруы керек. Бұл шалғайдағы ауылдардың тұрғындары үшін қиын мәселе 
болып табылады. 

Өздеріңіз білетіндей, жұмыспен қамтудың белсенді шараларынан бас тартқан 
азаматтар атаулы әлеуметтік көмек ала алмайды. Осыған байланысты шалғай елді 
мекендерде тұратын атаулы әлеуметтік көмек алушыларға қолдау көрсету мәселелері 
қалай шешіледі? 

 
ДҮЙСЕНОВА Т.Б. Сұрағыңызға рақмет. 
Атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасында егер 30 жастағы жұмыс жасындағы 

азамат болса, онда өзара жауапкершілік негізінде беріледі, яғни, егер ол ұсынылған 
жұмысқа немесе оқуға баратын болса, мемлекет атаулы көмекті сол уақытта береді. 
Сондықтан тұрғылықты жерде азаматтардың жұмыс істеуі үшін мемлекет тарапынан 
субсидияланған жұмыс орындары қарастырылады, олар жастар практикасынан бастап 
қоғамдық жұмыстарға дейін. Биылдың өзінде республикалық бюджеттен осыған 135 
миллиард теңге қарастырылып отыр. 

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жастарға жеңілдетілген 2,5 
пайыздық несие беруді наурыз айынан бастадық. Бұл ауыл жастарына жергілікті жерде 
жұмыс істеу үшін үлкен көмек деп ойлаймыз. 

Грант жөнінде. Өткен жылы 21 мың азаматқа грант берілді. Жастарға несие беретін 
болсақ, грантты әлжуаз, осал топтағы, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да 
қарастырып жатырмыз. Ертең бюджетте бұл мәселе қаралады, соны қолдауларыңызды 
сұраймын.  
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Жамбыл облысында ауылдарда тұратын азаматтарды жұмысқа тарту және табысын 
көтеру жобасы бүкіл Қазақстанға таралады. Оған республикалық бюджет тарапынан 100 
миллиард теңге қарастырылуда. 

Сонымен қатар ауыл аймағындағы ірі кәсіпорындардың жанынан жұмыс 
орындарын ашуға қосымша 100 миллиард теңге қарастырылуда. Биылдың өзінде ауыл 
азаматтарын жұмысқа тарту мәселесі бойынша 200 миллиард теңге қарастырылады. 
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес келесі жылдары бұл 1 миллионға дейін 
жеткізілмекші. Бұл ауыл азаматтарының жұмыс істеуіне өте қолайлы мүмкіндік. 

Жергілікті жердегі азаматтарды жұмысқа тартуда негізгі проблеманың бірі – кәсіби 
мамандықтарының болмауы. Сондықтан биыл жұмыспен қамту бағдарламаларының 
аясында жаңа екі жобаны бастағалы отырмыз. Мысалы, Ақмола облысында 
мамандандырылған колледждердің жылжымалы оқу орталықтарын шалғай аудандарға 
жіберу бойынша нәтижелі тәжірибе бар. Қазір осыны алты өңірде бастамақшымыз. 
Жергілікті жерге осындай мамандар қажет болса, жылжымалы оқу орындарында оқып, 
сол жерден сертификаттарын алуға мүмкіндіктері бар. 

Шалғай ауылдарға, аудан орталықтарына жұмыспен қамтамасыз ету 
орталықтарының мобильдік тобын жіберіп, сол арқылы ауыл жастарын электрондық 
еңбек биржасындағы бос орындарға тарту мәселесін қарастырып жатырмыз. Бұның 
барлығы биыл 1 сәуірден басталады. 

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

комитетінің мүшесі Қалтаева Ләззат Молдабекқызына беріледі. 
 
ҚАЛТАЕВА Л.М. Рақмет, Құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер! Әлеуметтік кодекстің жобасы Мемлекет басшысының «Жаңа 

жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру 
үшін әзірленді және әлеуметтік саладағы нормативтік құқықтық базаны өзектендіруге әрі 
оны реформалауға бағытталған. 

Кодекс әлеуметтік қорғау процестерін мемлекеттік басқарудағы тиімділікті 
арттырудың негізі болмақ және әлеуметтік саладағы жаңа тәсілдерді табысты түрде іске 
асырудың кепіліне айналады деп нық сеніммен айта аламыз. 

Кодекс шеңберінде азаматтардың әлеуметтік құқықтарын жүйелеу жүзеге 
асырылатын болады. 

Кодексте әлеуметтік қорғау шаралары мұқтаж жағдайлардың туындауы кезінде 
көрсетілетіні және олар әлеуметтік тәуекелдерге байланысты болатындығы баяндалған. 

Балалы отбасыларды әлеуметтік қорғаудың қазіргі моделі мемлекеттік 
жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдердің жеті түрін қамтиды. 

Кодексте осы шаралардың барлығы толық сақталып отыр. 
Новшество коснется пособий для многодетных матерей. 
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Прежде всего следует отметить, что кодексом вводится новое понятие 
«награжденные матери». Кроме того, будет дифференцирован размер пособия, 
выплачиваемого награжденным матерям. 

Новая политика занятости предполагает переход от «содействия занятости 
отдельных уязвимых категорий граждан» к «созданию равных стартовых условий для 
продуктивной занятости всех категорий трудоспособных граждан». 

Реализация новой политики будет обеспечена за счет либерализации рынка труда, 
создания условий для гибкой занятости. Получит развитие трудовое посредничество через 
усиление помощи в трудоустройстве. Будет проведена трансформация действующих 
центров занятости, которые предлагается преобразовать в карьерные центры. 

В кодексе система адресной социальной помощи направлена на усиление 
мотивации к труду трудоспособных малообеспеченных граждан, недопущение 
проявления иждивенческих настроений и повышение доходов нуждающихся семей. В 
этой связи кодексом предусматривается дальнейшая модернизация системы социального 
обслуживания с акцентом на солидарное участие государства, частного сектора, 
неправительственных организаций и самих граждан. 

Вместе с тем необходимо отметить, что кодекс, к сожалению, не предлагает новых 
механизмов стимулирования работодателей исполнять квоту по трудоустройству лиц с 
инвалидностью. Данный вопрос активно поднимается гражданским обществом, в 
частности, защищающего права лиц с нарушениями интеллекта и ментальными 
нарушениями, а также профессиональными сообществами, требует внимательного 
изучения и решения. Надеюсь, что Правительство возьмет данный вопрос на контроль и 
внесет предложения по их решению. 

В целях дальнейшего развития системы социальной защиты лиц с инвалидностью 
среди новелл в проекте Социального кодекса предусмотрено: 

законодательное закрепление заочной формы установления инвалидности через 
механизм, который предусматривает интеграцию информационных систем 
заинтересованных государственных органов, что исключает бумажный документооборот 
и участие заявителя в сборе документов, а также оцифровку процесса 
освидетельствования с исключением участия освидетельствуемого лица при проведении 
медико-социальной экспертизы; 

внедрение института независимых экспертов медико-социальной экспертизы из 
числа специалистов здравоохранения и специалистов службы медико-социальной 
экспертизы; 

выравнивание размеров государственных социальных пособий по инвалидности 
лицам с инвалидностью с детства третьей группы с 1,2 прожиточного минимума до 1,4 
прожиточного минимума. 

Хотелось бы отметить увеличение размера всех пособий, связанных с 
инвалидностью, за счет пересмотра их расчетов относительно прожиточного минимума. 
Но, по моему мнению, еще важнее то, что впервые в Социальном кодексе раскрывается 
понятие дискриминации в области социальной защиты, в том числе по признаку 
инвалидности, что даст возможность людям эффективно защищать свои права. В этой 
связи необходимо сказать, что работа над кодексом показала необходимость разработки 
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отдельного рамочного закона о правах лиц с инвалидностью, отвечающего принципам и 
нормам международного права. 

Наряду с мерами социальной защиты в рамках проекта Социального кодекса 
предлагается определить конкретные направления, в которых будет осуществляться 
государственный контроль в сфере социальной защиты населения. Появятся 
государственные инспекторы социальной защиты по защите прав нуждающихся лиц, в 
том числе и лиц с инвалидностью 

Лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, наряду с выбором 
специальных товаров и услуг, организаций обслуживания, будет предоставлена 
возможность выбора социальных работников, предоставляющих им эти услуги. 

В целом кодекс направлен на укрепление правовой базы развития системы 
социальной защиты населения, повышение благополучия социально уязвимых категорий 
граждан, их вовлечение в активную социальную и экономическую деятельность, развитие 
методологической базы социальной работы. 

Мы ожидаем, что эта база положит начало развитию эффективной системы 
социальной работы во всех сферах: здравоохранения, образования, правопорядка и 
других. 

Осы ауқымды да маңызды акті қабылдануымен қолданыстағы тоғыз заң күшін 
жояды және олардың бәрі біртұтас құжатқа біріктіріледі. 

Бұдан басқа «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобасымен 61 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болады. 
Сондай-ақ «Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасы және 
«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде олардың 
ережелерін Әлеуметтік кодекс жобасына сәйкес келтіруге бағытталған өзгерістер 
енгізіледі. 

Барлық түзетулер кодекстің қабылдануымен заңнамалардағы сілтемелік 
нормалардың өзгеруі себепті, зейнетақымен қамсыздандыру туралы, міндетті әлеуметтік 
сақтандыру туралы, арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы және басқа да заңдардың күшін 
жоюға байланысты ұсынылған. 

Кодекстің және оған ілеспе заңдардың қабылдануы теріс әлеуметтік-экономикалық 
және құқықтық салдарға әкеп соқпайды. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінде кодекс тұжырымдамасы және ілеспе заңдар 
бойынша ескертулер мен ұсыныстар жоқ. 

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере келе, Әлеуметтік-мәдени даму және 
ғылым комитеті «Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы 7) тармақшасын және Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенаты Регламентінің 55-4-тармағы 5) тармақшасын 
басшылыққа ала отырып Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің жобасын, 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
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Республикасы Заңының жобасын, «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын және «Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззат Молдабекқызы. 
Әріптестер, енді заң жобаларын талқылауға көшейік. 
Сөз Рүстемов Руслан Рүстемұлына беріледі. 
 
РҮСТЕМОВ Р.Р. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер! Еліміз тәуелсіздік алған сәттен бастап әлеуметтік бағдарлы 

қоғам құру жолында келеді. Осы орайда Мемлекет басшысының тапсырмасымен 
әзірленген Әлеуметтік кодекс әділетті әлеуметтік саясатты жүргізудің негізгі құралы және 
елдің өркендеу жолындағы маңызды құжат болмақ. 

Әлеуметтік кодекстің негізгі мақсаты әлеуметтік қатынастарды құқықтық реттеу 
негіздерін белгілеу арқылы азаматтарды әлеуметтік қорғау мен мемлекеттен берілетін 
әлеуметтік кепілдіктерді толығымен жүзеге асыру болып табылады. 

Әлеуметтік кодексті қабылдау нәтижесінде келесідей маңызды міндеттер шешіледі. 
Біріншіден, азаматтардың әлеуметтік құқықтарын жүйелеу мақсатында 

қолданыстағы тоғыз заңнан бірыңғай құқықтық негіз құрылады. 
Екіншіден, әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтарды әлеуметтік қолдау 

күшейтіледі. 
Үшіншіден, әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік қызметтерді электрондық 

түрде беру кеңейтіледі. 
Төртіншіден, жұмыспен қамту саласында жаңа тәсілдер енгізіледі. Атап айтсақ: 
жұмыспен қамтудың икемді нысандарын дамыту арқылы жұмыспен қамтуды 

ресімдеу қолға алынады. Бұл алдағы уақытта интернет платформалары арқылы жұмыс 
істейтін азаматтарға әлеуметтік төлемдер алуға мүмкіндік беретін болады; 

жұмыспен қамту орталықтарын жаңғыртуды, электрондық еңбек биржасының 
функционалын кеңейтуді көздейтін еңбек нарығының инфрақұрылымы дамиды. Бұл ретте 
жұмыспен қамту саласындағы электрондық мемлекеттік қызметтердің үлесі артады, яғни 
азаматтар үшін қызметтердің қолжетімділігі артады деп жоспарланған. 

Жалпы, кодекс бюджеттен, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан және 
басқа да қаржыландыру көздерінен бүгінгі күні қолданылып жүрген барлық әлеуметтік 
кепілдіктер мен әлеуметтік қолдау түрлерінің сақталуын қамтамасыз етеді. 

Кодексті қабылдау көмекке мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының өмір 
сүру сапасын жақсарту, олардың әлеуметтік қорғалу дәрежесін арттыру, сондай-ақ 
олардың тыныс-тіршілігіне және қоғамға кірігуіне тең мүмкіндіктер береді. 

Сонымен қатар ілеспе заңдарға еңбек заңнамасын және жаңа көші-қон саясатын 
одан әрі жетілдіруге бағытталған бірқатар түзетулер ұсынылды. Сондай-ақ заң 
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жобалардың баптары нормаларының ішкі келісілуін қамтамасыз етуге және заң техникасы 
қағидаларына сәйкес келтіруге байланысты бірқатар өзгерістер енгізіліп отыр. 

Мен заң жобасын қолдаймын және әріптестерімді де оны қолдауға шақырамын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобалары бойынша жеке-

жеке шешім қабылдайық. 
Алдымен Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің жобасы бірінші 

оқылымда мақұлдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке кодекс 
жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Енді «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік 
қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
жобасы бірінші оқылымда мақұлдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заң жобасын 
екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Енді «Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасы бірінші 
оқылымда мақұлдансын деген Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке 
конституциялық заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Енді «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексіне 
өзгерістер енгізу туралы» Заң жобасы бірінші оқылымда мақұлдансын деген Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заң жобасын 
екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Тамара Қасымқызы, 
сізге рақмет. Сау болыңыздар. 

Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген екі мәселе – «Қазақстан 
Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Конституциялық заңның жобасын және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне процестік заңнаманы жетілдіру және сот жүйесін реформалау мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын екінші оқылымда 
қараймыз. 

Осы мәселелер бойынша үзіліс кезінде бас комитет өз отырысын өткізді. 
Екі заң жобасы бойынша сөз сенатор Арғынбекова Айнұр Серікпайқызына 

беріледі. 
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АРҒЫНБЕКОВА А.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Проект 
Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный 
закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» 
одобрен в первом чтении. 

В ходе обсуждения проекта и подготовки его ко второму чтению возникла 
необходимость внесения следующих изменений и дополнений: 

1) исключен институт старших судей, осуществляющих организацию 
судопроизводства в отдаленных и малосоставных судах; 

2) из компетенции Верховного Суда переданы в ведение Высшего Судебного 
Совета кадровые полномочия по внеконкурсному назначению судей; 

3) исключена поправка о сроках привлечения судей в отставке к отправлению 
правосудия; 

4) введено право выбора прохождения стажировки кандидатами на судейскую 
должность после получения рекомендации Высшего Судебного Совета. 

Следующий рассматриваемый проект Закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной 
системы» также одобрен в первом чтении. 

В рамках подготовки его ко второму чтению были внесены следующие поправки: 
1) представитель по поручению наделяется процессуальными правами и 

процессуальными обязанностями лица, интересы которого он представляет; 
2) доработаны нормы, касающиеся оснований отмены либо изменения решения 

суда в апелляционном порядке; 
3) уточняется ряд полномочий Высшего Судебного Совета, касающихся кадровых 

вопросов; 
4) скорректированы сроки введения в действие отдельных норм законопроекта. 
Помимо этого, в рассматриваемые законопроекты внесены поправки 

редакционного и уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, 
корреспондирования норм двух законопроектов, а также приведения в соответствие с 
действующими законами. 

Уважаемые коллеги, замечания и предложения сведены в сравнительные таблицы. 
С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктом 7) статьи 29 Закона 
«О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение 
заседания Сената и в соответствии с подпунктом 5) статьи 55 Конституции Республики 
Казахстан, подпунктом 7) пункта 55-4 Регламента Сената рекомендует принять 
Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 
Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и 
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального 
законодательства и реформирования судебной системы» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Сенатом. 

Назарларыңызға рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет, Айнұр Серікпайқызы. 
Әріптестер, заң жобаларын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобалары бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық. 
Алдымен «Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі 

туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Конституциялық заң жобасы бойынша салыстырма кестені 
қараймыз. 

Кестеге 23 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып 
отыр. Қарсылық жоқ па, әріптестер? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Конституциялық заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 

түзетулерді бас комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Түзетулер қабылданды. 
Енді конституциялық заң жобасының қалған баптарын дауысқа қоямын. Дауыс 

беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Конституциялық заң жобасының қалған баптары 

қабылданды. 
Енді конституциялық заң Сенат енгізген өзгерістермен және толықтырулармен 

қабылдансын деген қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Конституциялық заң Сенат енгізген өзгерістермен және толықтырулармен 

қабылданды. 
Енді «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне процестік 

заңнаманы жетілдіру және сот жүйесін реформалау мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 

Кестеге 37 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып 
отыр. Қарсылық жоқ па, әріптестер? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 

түзетулерді бас комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Түзетулер қабылданды. 
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Енді заң жобасының қалған баптарын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасының қалған баптары қабылданды. 
Енді заң Сенат енгізген өзгерістермен және толықтырулармен қабылдансын деген 

қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң Сенат енгізген 

өзгерістермен және толықтырулармен қабылданды. 
Құрметті әріптестер, Мемлекет басшысы еліміздің сот және құқық қорғау 

жүйелерін жетілдіруге қатысты бірқатар маңызды міндетті айқындап берді. 
Бүгін қабылданған заңдар соңғы жылдары осы бағытта жүйелі түрде іске 

асырылып жатқан нақты шаралардың жалғасы. 
Бұл заңдардың мақсаты – азаматтардың әділ, тәуелсіз және кәсіби сотқа қол 

жеткізуін қамтамасыз ету. Сол үшін заңдар аясында судьялардың тәуелсіздігін нығайту 
және сот ісін жүргізу тәртібін жетілдіру ұсынылады. Атап айтқанда, аудандық соттардың 
төрағаларын сайлаудың жаңа тетігін енгізуге және судьяға ешкімнің қысым жасамауын 
қамтамасыз етуге бағытталған нормалар бар. 

Сонымен қатар заңдарда апелляция институтын жетілдіруге қатысты ережелер де 
қамтылды. 

Жоғары Сот Кеңесінің рөлін арттыруға бағытталған нормалар да бар. Соған 
байланысты оның кадрлық құзыреті кеңейеді және қарамағына Сот төрелігі академиясы 
беріледі. 

Алдағы уақытта осы заңдар қоғамның, азаматтар мен бизнестің қажеттіліктеріне 
сай сот жүйесін қалыптастыруға өз үлесін қосады деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік. Депутаттық сауалдар бар ма, әріптестер? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Депутаттық сауалдар жоқ. Олай болса Сенат отырысын жабық деп 

жариялаймын. Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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