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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 20 желтоқсан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті депутаттар және отырысқа қатысушылар! 

Сенаттың кезекті отырысын бастаймыз. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. 
Тіркеу режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Сенаттың отырысын ашық 
деп жариялаймын.  

Құрметті сенаторлар, 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 алғашқы төрт заң жобасы Адам құқықтары 

жөніндегі уәкіл қызметін реттеуге арналған. Олар Президенттің тапсырмасы бойынша 
депутаттардың бастамашылдығымен әзірленді. Бас комитет заң жобаларын бірге қарауды 
ұсынады. 

Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан 

Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын, 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) Қазақстан Республикасындағы Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын және «Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексіне Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірге қараймыз. 
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Аталған төрт заң жобасы бойынша бастамашылардың атынан баяндама жасау үшін 
сөз Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының Орынбасары Шәкіров Асқар 
Оразалыұлына беріледі. 

 
ШӘКІРОВ А.О. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Парламент 

депутаттарының бастамашыл тобы атынан «Қазақстан Республикасындағы Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл туралы» Заң жобасын таныстыру мен үшін үлкен мәртебе. 

Аталған заң жобасын қабылдау Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
бастамашылық еткен саяси реформалардың маңызды және ажырамас бөлігі болып 
саналады. 

Бұл оқиғаның қаншалықты маңыздылығына асыра баға беру қиын. Қазақстан 
тарихында алғаш рет заңнамалық негізде ұлттық Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің 
құқықтық мәртебесі, құзыреті және қызмет тәртібі айқындалады. 

Заң жобасын дайындау кезінде біз халықаралық тәжірибені, ең алдымен сіздерге 
бұрыннан таныс Париж қағидаты мен Венеция қағидаттарын мұқият зерделедік. Сондай-ақ 
бізге алыс және жақын шетелдердегі Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің 
заңнамалық негізі мен құқық қолдану практикасы пайдаға асты. 

1. Уәкіл заң жобасында тәуелсіз және ешбір мемлекеттік орган мен лауазымды 
тұлғаларға есеп бермейтін жауапты мемлекеттік лауазымды иеленетін тұлға ретінде 
айқындалады.  

Адам құқықтары жөніндегі уәкілге оның қылмыстық жауаптылығына немесе 
әкімшілік жауапкершілігіне қол сұғылмаушылық мәртебесі беріледі және куәгерлік 
айғақтар беруден босатылады. 

Омбудсменнің заңды қызметіне араласуға, не кедергі келтіруге тыйым салынады. 
Адам құқықтары жөніндегі уәкілге келсек, оның қызметіне қатысты келесі өзіндік 

талаптар мен шектеулер көзделеді:  
саяси қызметпен айналысуға;  
мемлекеттік қызметте болуға;  
саяси партияларға қатысуға тыйым салу және тағы да басқа.  
2. Омбудсменнің өкілеттіктері айтарлықтай кеңейеді. 
Олардың бірнешеуіне тоқталайық. Уәкіл мынадай құқықтарға ие: 
1) Президентке, Парламент пен Үкіметке адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын көтермелеу және қорғау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
заң жобаларын әзірлеу, заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге; 

2) шақырылған жағдайда Парламент Палаталарының, Үкіметтің, Конституциялық 
Кеңестің, мемлекеттік органдарда құрылған алқалық және басқа да органдардың, сондай-
ақ мәслихаттардың отырыстарына қатысуға; 

3) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бұзған адамға қатысты 
тәртіптік немесе әкімшілік іс жүргізу, не қылмыстық істі жүзеге асыру туралы өтінішхатпен 
мемлекеттік органдарға немесе лауазымды адамдарға жүгінуге;  

4) мемлекеттік аппараттың шешімдерімен немесе әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) 
бұзылған шектелмеген адамдар тобының құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін 
талап арызбен (талап қоюмен) сотқа жүгінуге және басқалары.  
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Мұндай шаралар сөзсіз Омбудсмен институтын нығайтады. 
3. Шағымдарды қарастыру механизмі. 
Уәкілге адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылуы туралы 

ақпаратты зерттеу және талдау функциясы жүктеледі, бұл оның қызметіне дәйектілік пен 
алдын алу сипатын береді. Осындай қызметтің қорытындылары бойынша уәкіл адам 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, сондай-ақ әкімшілік рәсімдерді жетілдіру 
жөніндегі жалпы сипаттағы ұсыныстарға бастамашылық жасайды. 

Енді ол заң шығару бастамасы құқығы субъектілеріне Қазақстан Республикасының 
заңнамасына түзетулер енгізу туралы ұсыныстармен шыға алады. Қоғамдық маңызы зор, 
не адамның және азаматтың Конституциямен кепілдік берілген құқықтары мен 
бостандықтары өрескел немесе жаппай бұзылған жағдайларда тікелей Президентке, 
Парламентке немесе Үкіметке хат жолдай алады. 

Конституциялық Кеңеске жолданым жіберу құқығы бар адамдардың өз 
жолданымын жіберуіне уәкілдің өтініш жасау мүмкіндігі, сондай-ақ сот практикасы 
мәселелері бойынша түсініктеме беру ұсынысымен Жоғарғы Сотқа жүгіну мүмкіндігі заң 
жобасының жаңашылдығы болып табылады. 

4. Уәкілдің өңірлердегі өкілдері. 
Заң жобасында уәкілдің өңірдегі өкілінің мәртебесі мен қызметі бекітіледі. Оны осы 

лауазымға мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сәйкес уәкіл тағайындайды және 
жұмыстан босатады. Өңірдегі өкіл әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде Адам құқықтары 
жөніндегі уәкілдің жекелеген өкілеттіктеріне ие болады. 

5. Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық. 
Уәкілдің және оның өңірлердегі өкілдерінің қызметін ақпараттық-талдамалық, 

ұйымдастырушылық-құқықтық және өзге де қамтамасыз етуді жүзеге асыратын жұмыс 
органы Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық болып саналады. 

Ілеспе заң жобалары. 
«Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы» Заңның 

нормаларын іске асыру үшін 6 кодекске (Бюджет, Салық, Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы, Қылмыстық-процестік, Азаматтық процестік, Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекстеріне) және 3 заңға («Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы», «Қоғамдық 
кеңестер туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы») өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. 

Келесі түзетулер енгізілді:  
ұстаудан, қамауға алудан, күштеп әкелуден, жауаптылыққа тартудан жеке адамның 

қол сұғылмаушылығын қамтамасыз ету; 
уәкілді куәгерлік айғақтар беруден босату; 
Адам құқықтары жөніндегі уәкілге қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуді 

реттеу; 
уәкілдің сотқа талап арызбен жүгінуі немесе тапсырма бойынша өкіл ретінде сотқа 

қатысуы; 
уәкілдің заңды қызметіне араласқаны, не кедергі келтіргені үшін жауапкершілік 

белгілеу.  
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Адам құқықтары жөніндегі уәкіл жіберетін талап арызды (талап қоюды) мемлекеттік 
баждан босату. 

Аталған заң жобалары Адам құқықтары жөніндегі уәкіл жанындағы Сарапшылық 
кеңес шеңберінде, ЕҚЫҰ және ЕКПА өкілдерімен келіссөздер өткізгенде, Мәжілісте 
таныстыру кезінде, Сенатта халықаралық, отандық құқық қорғау ұйымдары мен 
сарапшылардың қатысуымен өткен дөңгелек үстел барысында талқыланды. Үстіміздегі 
жылдың 10 қарашасында оларды Мәжіліс мақұлдады және Сенаттың қарауына енгізді.  

Заң жобасының іргелі халықаралық-құқықтық принциптерге сәйкестігі туралы 
Венеция комиссиясының оң қорытындысын алу өте маңызды.  

Венеция комиссиясының мүшелері уәкілдің тәуелсіз мәртебесін заңнамалық 
тұрғыдан белгілеуді, оның қызметінің негізіне алынған заңның үстемдігі қағидаты, сондай-
ақ Конституцияның уәкіл үшін күшті негіз болатынын ерекше атап өтті. Сонымен бірге 
қорытындыда жекелеген ұсынымдар берілді. Олардың кейбіреулері заң жобасында 
ескерілді, қалғандары назарға алынды және Қазақстанда Омбудсмен институтының 
қалыптасуына қарай қаралатын болады.  

Осы заң жобаларын қабылдау теріс және өзге де жағымсыз әлеуметтік-
экономикалық және құқықтық салдарларды болжамайды. Олар адам мен азаматтың 
Конституцияда кепілдік берілген негізгі құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге 
бағытталған демократиялық процестердің дамуын күшейтуге, сондай-ақ Мемлекет 
басшысы ұсынған саяси реформалардың үшінші пакетіне толық сәйкес келеді.  

Қолдауларыңызды сұраймын.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Қылышбаев Нұрлан Наурызұлына беріледі.  
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Мой вопрос адресован Уполномоченному по правам человека.  
Уважаемая Эльвира Абилхасимовна! Важной новеллой законопроекта «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» является учреждение 
региональных представителей. Всего предполагается 17 представителей, которые будут 
осуществлять свои полномочия от имени Уполномоченного по правам человека в пределах 
соответствующей административно-территориальной единицы.  

Какие конкретно полномочия будут возлагаться на региональных представителей?  
Также прошу уточнить, обладают ли региональные представители таким же правом, 

как у Уполномоченного по правам человека, обращаться с иском в суд по защите прав и 
свобод граждан? Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Эльвира Әбілқасымқызы, жауап беріңіз.  
 
ӘЗІМОВА Э.А. Сәлеметсіздер ме! Сұрағыңызға рақмет.  
Действительно, согласно проекту закона создаются региональные 

представительства. Конечно, учитывая, что конституционно предусмотрена только фигура 
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Уполномоченного по правам человека, соответственно, вопросы представительства именно 
Уполномоченного по правам человека на местах будут осуществляться только по 
доверенности.  

Вы задали вопрос конкретно про обращение в суд. Здесь прямая функция 
Уполномоченного по правам человека. Но также в рамках гражданского процессуального 
законодательства допускается представительство по доверенности. Поэтому это будет 
выполняться в строгом соответствии с процессуальным законодательством.  

Что касается других функций, естественно, поскольку это представительство 
именно Национального центра по правам человека, который является рабочим органом 
Уполномоченного по правам человека, все эти функции связаны с обеспечением 
исполнения на местах функций Уполномоченного по правам человека. Там же, где 
требуется непосредственно прямое участие Уполномоченного по правам человека, это 
взаимодействие с ним. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі.  
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Мой вопрос тоже адресован Уполномоченному по правам человека в Республике 

Казахстан Азимовой Эльвире Абилхасимовне.  
Институт Омбудсмена утвержден в более 100 государствах мира. Омбудсмен 

назначается, как правило, высшими органами законодательной власти и имеет широкие 
полномочия.  

Во всем мире ежегодно 10 декабря отмечается как День прав человека. Ровно 73 года 
назад Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую 
декларацию прав человека. 

Пример Казахстана по совершенствованию национального законодательства в сфере 
защиты прав человека в соответствии с международными стандартами может стать 
успешной моделью для других стран Содружества Независимых Государств. 

В этой связи у меня вопрос. При подготовке законопроекта были ли привлечены 
международные эксперты, использованы их рекомендации? Какой опыт и каких стран 
использовался при подготовке законопроекта? 

У меня был еще второй вопрос, по каким принципам в результате обобщенных 
результатов рассмотрения жалоб вы будете формировать и направлять иски в суды от 
имени Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, но на него Вы уже 
ответили. Пожалуйста, ответьте на первый вопрос.  

 
ТӨРАҒА. Эльвира Әбілқасымқызы, жауап беріңіз. 
 
ӘЗІМОВА Э.Ә. Что касается международного опыта. В Казахстане этот 

законопроект разработан впервые, поэтому мы очень внимательно изучали международный 
опыт. Тем более что разработка законопроекта была инициирована сенаторами, 
соответственно, мы активно это обсуждали. 
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Какие международные эксперты привлекались? Привлекались те, которые дают и 
оценку, и рекомендации в адрес Казахстана о принятии закона. Во-первых, это 
Представительство Организации Объединенных Наций, во-вторых, Венецианская 
комиссия, которая была упомянута докладчиком, это совещательно-консультативный орган 
при Совете Европы. Казахстан является членом Венецианской комиссии с 2012 года. Также 
привлекали Представительство ОБСЕ. Как вы знаете, с учетом мандата вопрос прав 
человека является одной из трех корзин деятельности ОБСЕ. Поэтому в этом ключе мы 
работали со всеми экспертами. 

Более того, хочу сказать, что законопроект был значительно доработан в отличие от 
первоначальной версии, которую разрабатывала рабочая группа. 

Что касается принципов, я уже ответила, но еще раз скажу, что статья 
2 законопроекта предусматривает принципы деятельности Уполномоченного по правам 
человека. Это законность, справедливость, объективность, открытость и другие принципы, 
которые закреплены в Конституции. Конечно же, с точки зрения обращения в суд – это 
вопрос невмешательства в деятельность суда, только суд должен давать оценку. Это также 
деятельность прокуратуры, осуществляющей высший надзор за соблюдением законности. 
Спасибо. 

 
ШӘКІРОВ А.О. Маулен Сагатханович, можно добавить?  
 
ТӨРАҒА. Пожалуйста. 
 
ШӘКІРОВ А.О. Поскольку вопрос адресован инициаторам закона, я хотел бы в 

порядке комментария сказать, что привлечение международных экспертов, 
международных организаций, в первую очередь правозащитных, при разработке закона 
являлось одним их главных компонентов в нашей работе.  

Вообще, история подготовки этого закона исчисляется годами, поскольку еще в 
бытность Омбудсменом мы этим вопросом занимались.  

Как я в своем выступлении говорил, заключение Венецианской комиссии является 
наиболее приоритетным, поскольку эта международная организация является ведущей в 
данной сфере. В соответствии с Парижскими принципами и работой Венецианской 
комиссии каждое государство при разработке такого законодательства основывается на 
политико-правовой системе своего государства. Поэтому каждое государство избирает 
свою модель Омбудсмена.  

Что касается Казахстана, то мы старались в первую очередь руководствоваться 
опытом ведущих зарубежных стран, в первую очередь Скандинавских стран. Естественно, 
опыт наших ближайших соседей стран Содружества Независимых Государств также был 
очень важен.  

Как я уже говорил, Венецианская комиссия в целом одобрила, дала положительную 
оценку независимости статуса Омбудсмена, кругу полномочий, которые ему были даны. И 
по тем незначительным замечаниям, пожеланиям, которые были, достигнута 
договоренность о том, что в дальнейшей работе мы будем их имплементировать.  
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Поэтому я считаю, по мнению разработчиков закона, практически все 
международные стандарты в законопроект внесены. Спасибо 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Асқар Оразалыұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Слово для содоклада по четырем законопроектам предоставляется председателю 

Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам Волкову Владимиру Васильевичу. 

 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! На ваше рассмотрение 

представлены проекты Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Казахстан» и трех сопутствующих к нему законопроектов.   

По проекту Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Казахстан», инициированному депутатами Парламента в рамках реализации поручений 
Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, озвученных на открытии первой 
сессии Парламента седьмого созыва. 

Законопроект направлен на последовательное совершенствование сферы защиты 
прав человека, в том числе законодательное закрепление правового статуса 
Уполномоченного по правам человека и организационных основ его деятельности в 
самостоятельном законодательном акте.  

Законопроект расширяет полномочия Уполномоченного по правам человека в 
восстановлении нарушенных прав граждан, вводятся дополнительные механизмы 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Следует отметить, что важной новизной законопроекта является учреждение 
представителей Уполномоченного по правам человека, что будет способствовать 
повышению правовой защищенности граждан в регионах. 

Устанавливаются гарантии неприкосновенности Уполномоченного по правам 
человека от уголовной и административной ответственности, от мер процессуального 
принуждения, недопустимости вмешательства и воспрепятствования его деятельности. 

В ходе обсуждения законопроекта на заседаниях рабочей группы, с учетом 
поступивших замечаний и предложений возникла необходимость внесения изменений в 
одобренный Мажилисом законопроект. 

Во-первых, предлагается внести поправки, направленные на обеспечение 
единообразного подхода при закреплении в законопроекте гарантий неприкосновенности, 
предоставляемых Уполномоченному по правам человека.  Поскольку привилегия, 
предоставляемая Уполномоченному по правам человека при производстве по делам об 
административном правонарушении в отношении него, не нашла закрепления в основном 
законопроекте, предлагается привести в соответствие основного законопроекта с 
сопутствующим к нему проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан». 
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Во-вторых, согласно действующим кодифицированным и другим законодательным 
актам, регулирующим деятельность национального превентивного механизма, ежегодный 
консолидированный доклад готовится Координационным советом, а не Уполномоченным 
по правам человека, как указано в законопроекте. Именно такая норма была закреплена 
инициаторами законопроекта.   

В этой связи предлагаются изменения, связанные с исключением правовой коллизии 
с нормами кодифицированных актов в части полномочия Уполномоченного по правам 
человека по подготовке ежегодного консолидированного доклада.   

Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу. В этой связи от 
имени комитета вношу предложение – рассмотреть сравнительную таблицу и в 
соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендовать 
Сенату направить в Мажилис Парламента изменения в проект Закона Республики 
Казахстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». 

По сопутствующим законопроектам. Тремя сопутствующими законопроектами 
вносятся изменения в шесть кодексов и три закона в целях приведения регулирующих норм 
с положениями основного проекта Закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Казахстан». 

Так, предусмотрены поправки, устанавливающие особый порядок досудебного и 
административного производства в отношении Уполномоченного по правам человека в 
течение срока своих полномочий. 

В целях усиления защиты прав граждан Уполномоченному по правам человека 
предоставляется право обращаться в суд в защиту неограниченного круга лиц и 
представлять интересы граждан в судах во всех инстанциях, при этом он освобождается от 
государственной пошлины при подаче иска в суд. 

Вносятся поправки: 
в части включения Уполномоченного по правам человека в перечень лиц, 

подпадающих под закон о коррупции; 
обеспечивающие неприкосновенность Уполномоченного по правам человека от 

задержаний, ареста, обыска, досмотра, привлечения к уголовной ответственности и мерам 
административного взыскания; 

относящие Уполномоченного по правам человека к числу участников уголовного 
процесса, которые не подлежат допросу в качестве свидетеля. 

Также законопроект предусматривает права иностранцев обращаться к 
Уполномоченному по правам человека для защиты своих прав. 

Вносятся поправки, способствующие развитию национального правозащитного 
учреждения и его соответствия Парижским и Венецианским принципам. 

В целом законопроекты содействуют формированию эффективной системы 
национального института по защите прав граждан и позволяют обеспечить доступ к 
правосудию и защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями 
или действиями (бездействием) государственных органов, органов местного 
государственного управления и самоуправления, должностных лиц.   

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 58 Регламента Сената, 
Комитет рекомендует одобрить три проекта закона в первом чтении. Спасибо.  
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ТӨРАҒА. Спасибо, Владимир Васильевич. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобаларын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Айтпаева Сәуле Мұханбедианқызына беріледі. 
 
АЙТПАЕВА С.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бүгін біз 

құқық қорғау қызметін күшейтуге бағытталған өте маңызды заңды қабылдаймыз.  
Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанда адам құқықтары жөніндегі функциялар 

дамып, қазіргі уақытта елімізде бірқатар омбудсмендер жұмыс істейді. Адам құқықтары 
жөніндегі омбудсмен басты орын алады. Уәкілді Сенат бес жыл мерзімге қызметке 
сайлайды. Бұл лауазым конституциялық болып табылады.   

Мемлекет басшысы Тоқаевтың VII шақырылған Қазақстан Республикасы 
Парламентінің бірінші сессиясының ашылуында айтылған тапсырмаларын іске асыру 
шеңберінде «Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы» Заң 
жобасы мен оған ілеспе заң жобаларына Қазақстан Республикасы Парламентінің 
депутаттары бастамашылық жасады. 

Заң жобасының мақсаты дербес заңнамалық актіде Адам құқықтары жөніндегі 
уәкілдің құқықтық мәртебесін және оның қызметінің ұйымдастырушылық негіздерін 
заңнамалық бекіту. 

Заң жобасында Адам құқықтары жөніндегі уәкілге ешкімнің тиісуіне болмайды, 
оның қызметіне араласуға жол бермеу және бекітілген өкілеттіктерін жүзеге асыруына 
кедергі келтірмеу кепілдіктерін қамтамасыз ету көзделеді. 

Әріптестерім мен жұмыс тобының мүшелеріне заң жобасы бойынша жемісті және 
сындарлы жұмыс жүргізгендері үшін ризашылығым шексіз.  

Уәкілдің мәртебесін нығайту, ол еліміздегі адам және азаматтардың құқықтарының 
қорғалуын дамыту мен күшейту.  

Құрметті әріптестер, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобалары бойынша жеке-

жеке шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз.  
Кестеге үш түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып отыр.  
Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па?  
 
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 Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс мақұлдаған қалған баптар қабылданды. 
Енді Сенат енгізген түзетулерді Мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа қоямын. 

Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды.  
Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер Мәжіліске жіберіледі. 
Енді «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 

Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) Қазақстан Республикасындағы Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат 
қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 

Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке ілеспе үш заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Слово предоставляется сенатору Волкову Владимиру Васильевичу. 
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Вношу предложение – 

включить в повестку сегодняшнего заседания Сената рассмотрение во втором чтении трех 
проектов законов, одобренных в первом чтении. Спасибо  

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

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Ілеспе үш заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне құқық қорғау органдары, прокуратура және сот арасында өкілеттіктердің және 
жауапкершілік аясының аражігін ажырата отырып, үш буынды модельді ендіру мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. Заң жобасы бірінші оқылымда қаралады.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 20 желтоқсан 

Стенографиялық есеп 11 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының 
орынбасары Шындалиев Әсет Қазақбайұлына беріледі. 

 
ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Қылмыстық процеске үш буынды модель енгізу бойынша түзетулер туралы заң жобасы 
Президент Жолдауларында берген тапсырмаларды жүзеге асыруға бағытталған. 

Өткен жылдың аяғында Парламент тергеушінің негізгі шешімдерін прокурормен 
келісу туралы заң қабылдады. Ал енді реформаның келесі қадамы 2022 жылдан бастап 
айыптау актілерін дайындауды прокурорға беру. Бұндай тәртіп алдыңғы қатарлы елдердің 
тәжірибесіне негізделген. Бұл өкілеттік прокурордың мемлекет атынан қылмыстық 
қудалауды жүзеге асыру туралы конституциялық функциясына сәйкес келеді.  

Бүгінгі таңда тергеуші өзі жинаған дәлелдерге баға беріп, айыптау актісін жасайды. 
Сондықтан айыптау бейімділігін төмендету үшін Мемлекет басшысы бұл сатыны тергеуден 
тәуелсіз прокурорға жүктеуді тапсырды.  

Прокурорлар мен тергеушілерді жаңа үлгідегі жұмыс істеуге алдын ала дайындадық. 
Ол үшін осы жылғы сәуірден бері пилоттық жоба іске асырылып жатыр.  

Пилот аясында прокурорлар адам өлтіру істерін өндіріске алып, олар бойынша 
негізгі шешімдер мен айыптау актілерін өздері әзірледі. Бұндай істерді сотпен ақтау немесе 
кері қайтару жағдайлары орын алған жоқ. Керісінше соттар бірнеше істер бойынша 
тергеудің жоғары сапасын атап өтті.  

Құрметті депутаттар! Заң жобасының негізгі ережелері келесідей. 
1. Прокурорға айыптау актісін жасау міндеті жүктеледі. Ол новелла кезең-кезеңімен 

енгізіледі. Атап айтқанда, 2022 жылдан бастап бірқатар аса ауыр қылмыстар бойынша, 
2023 жылдан бастап сыбайлас жемқорлық бойынша, ал 2024 жылдан бастап барлық алдын 
ала тергеу істері бойынша енгізілмек. 

Бұл форматта тергеуші жиналған дәлелдерге талдау жасамай, тергеу нәтижесін 
қысқаша есеппен ғана тұжырымдайды. Демек прокурордың кеңейтілген айыптау актісі іс 
бойынша тергеуге қорытынды беретін түпкілікті құжат болады. Себебі сол арқылы 
прокурор жиналған дәлелдерге баға беріп, қорғау тарапының уәждерін тексеріп, істі сотқа 
жолдау, не қысқарту мәселесін шешеді. 

2. Іс жүргізуді жеңілдету үшін анықтау мен жеделдетілген тергеу бойынша үлкен 
айыптау актісінің орнына қысқаша хаттама жасау көзделген. Оны прокурор бекітіп, істі 
сотқа жолдайтын болады. 

3. Осы қарқынды жалғастыра отырып, қылмыстық теріс қылықтар бойынша тергеу 
рәсімін барынша оңайлатуды ұсынамыз.  

Қазір теріс қылықтар бойынша іс жүргізу барысында орта есеппен 20 негізгі және 
11 қосымша қаулы қабылданады. Бұл құжаттар санын екі есеге қысқартуды ұсынамыз, яғни 
анықтаушы 20 шешімнің орнына тек 10 негізгі шешім шығаратын болады. Демек жеке 
қаулымен бекітілетін бірнеше процессуалдық әрекеттер теріс қылық туралы қорытынды 
хаттамада көрсетіледі.  

4. Тергеуді тездету үшін кейінге қалдыруға болмайтын кезде прокурордың 
келісімінсіз күдіктіден жауап алу мүмкіндігі көзделген. Мысалы, айғақтарды жедел бекіту 
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қажет болса немесе қылмыс алыс елді мекенде жасалса тергеуші алдымен тергеу 
әрекеттерін жүргізеді, сосын барып прокурорға материалдарды келісім алуға жолдайды.  

5. Жобада сот сатыларында істерді қарауға қатысты түзетулер де бар. Азаматтық 
процестегі сияқты бірінші сатыдағы сот өз шешімінде техникалық қате жіберсе, онда ондай 
қатені өзі қосымша қаулымен түзете алатын болады.  

Қазір ондай қателерді прокурордың, қорғаушының немесе сотталған адамның 
өтінішхаты бойынша апелляция сатысы түзетеді. Оған кем дегенде бір ай уақыт кетеді, сот 
актісінің күшіне ену мерзімі ұзарады. Сондай-ақ кассацияға берген өтінішхатты әділ 
тексеруді қамтамасыз ету үшін оны қазіргідей бір судья емес, үш судья зерделейтін болады. 
Ондай өтінішхаттарды алдын ала қарау үшін сот отырысы тағайындалады, оған тараптар 
шақырылады.  

Құрметті депутаттар! Заң жобасы тергеу тиімділігін арттырады, қылмыстық 
процестің барлық сатыларына азаматтарды қорғаудың қосымша кепілдіктерін бекітеді. 
Сонымен қатар қылмыстың жолын кесу, қылмыскерлерді әшкерелеу, жауапқа тарту, 
заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту, азаматтар мен қоғамды қорғау туралы 
қағидаларды күшейтуге бағытталған.  

Баяндама аяқталды.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Рақмет. 
Құрметті Әсет Қазақбайұлы, сұрақ сізге.  
Заң жобасында сотқа дейінгі тергеп-тексерудің соңғы сатысына басты назар 

аударылған. Атап айтқанда, тергеп-тексерудің аяқталуы туралы есеп, айыптау және 
жеделдетілген сотқа дейінгі тергеп-тексеру хаттамалары енгізіледі, сондай-ақ айыптау 
актісін жасау жөніндегі құзыретті прокурорға береміз. Бірақ тәжірибеде қылмыстық 
істердің барлығы сотқа жіберілмейді, олардың едәуір бөлігі тоқтатылады, не үзіледі.  

Сұрақ: тергеу-тексеру ісінің аяқтау кезеңін жақсартуымыз, яғни күшейтуіміз 
тергеудің жалпы барлық сатысындағы прокурорлық қадағалау сапасының төмендетілуіне 
әкеліп соқпай ма? Қалай ойлайсыз?  

 
ШЫНДАЛИЕВ Ә.Қ. Сұрақтарыңызға рақмет, сұрағыңыз өте орынды.  
Мен жаңа айтып жатқан үш буынды моделді біз кезең кезеңімен енгізіп жатырмыз. 

Биыл бірінші кезеңді бастадық. Сол бірінші кезеңде тергеу кезіндегі заңдылықты 
күшейтуге арналған шаралар жасалуда. Оның бірі, қазір тергеушінің негізгі шешімдеріне 
прокурор келісім береді. Прокурордың келісімінсіз ондай шешімдер заңды болмайды.  

Ол қандай шешімдер? Ол адам құқығын шектейтін шешімдер. Мысалы, адамды 
күдікті деп тану, оның іс-әрекеттерін саралау туралы шешімдер. Бұл жұмыстың биыл оң 
нәтижелері бар, биыл прокурорлар 4 мыңнан астам адамды негізсіз қылмыстық қудалауға 
жол бермеді.  
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Сіз жаңа айтып жатқан мерзімді үзу және істерді қысқарту туралы шешімдерді 
бұрын прокурор бір айдың ішінде қарайтын. Қазіргі таңда 24 сағат, әрі кетсе 3 күннің ішінде 
прокурор сондай шешімдерді толық тексеріп шығару керек.  

Мұндай форматты жұмыста бізге оң әсерін берген алдын ала цифрландыру бойынша 
жүргізілген жұмыстар. Қазіргі таңда тергеуші электрондық жүйеде өз шешімін әзірлейді, 
сол жүйе арқылы прокурорға жолдайды, прокурор өз кезегінде сол жүйеде сол шешімді 
бекітеді немесе бас тартады.  

Заңда көрсетілген өзгерістер қадағалауды әлсіретпейді, керісінше олар күшейтеді, 
тергеудің негізгі шешімдері екі фильтрден өтетін болады. Адамды күдікті деп тану және 
оның іс-әрекеттерін саралау кезінде тергеудің алғашқы шешімдері прокурордың 
қатысымен бірінші рет тексеріледі. Ал екінші рет прокурор айыптау актісін жасаған кезде 
қаралады. Себебі прокурор айыптау актісін жасаған кезде тергеудің барлық жұмысын 
зерделейтін, сондықтан прокурор шешімдерді жан-жақты тексеріп, тергеу аяқталғанға 
дейін олардың әділ болуына мүдделі деп ойлаймыз.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Әсет Қазақбайұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Слово для содоклада предоставляется члену Комитета по конституционному 

законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Лукину Андрею 
Ивановичу.  

 
ЛУКИН А.И. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Законопроект «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон 
ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом» 
разработан в целях реализации поручений Главы государства по внедрению трехзвенной 
модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными 
органами, прокуратурой и судом на стадии досудебного регулирования, а также по 
поэтапному расширению компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по 
уголовным делам. 

Проект закона направлен на оптимизацию правовых механизмов, 
предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального 
законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной 
ответственности лиц, их совершивших, справедливого судебного разбирательства, а также 
повышения гарантий защиты прав граждан.  

Принятие законопроекта позволит обеспечить качественно новый уровень степени 
защищенности прав и свобод человека, интересов общества и государства от общественно 
опасных посягательств и не повлечет негативных социально-экономических и правовых 
последствий. 

С учетом изложенного, руководствуясь пунктом 58 Регламента Сената, прошу 
поддержать проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения 
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трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между 
правоохранительными органами, прокуратурой и судом», одобренный Мажилисом 
Парламента концептуально в первом чтении.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Андрей Иванович.  
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына беріледі. 
 
САФИНОВ Қ.Б. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Дайындалған заң жобасы 

Мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру мақсатында әзірленді. 
 Президенттің 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Қазақстан жаңа нақты ахуалда: іс-қимыл 

уақыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында қылмыстық қудалау органдары, 
прокуратура және сот арасында өкілеттіктерін нақты бөлуді, үш буынды модельді енгізуді, 
ЭЫДҰ (ОЭСР) дамыған елдерінің үлгісі бойынша қылмыстық саланы жаңғыртуды 
тапсырды. 

Анықтау және жеделдетілген сотқа дейінгі тергеп-тексеру процестерін жетілдіру, 
оның ішінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарына түсетін жүктемені азайтуға ықпал 
етеді және Қылмыстық-процестік кодексін тиімді қолдануды көздейтін құқықтық 
тетіктерді оңтайландыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ адамның құқықтары мен 
бостандықтарының, қоғам мен мемлекет мүдделерінің қоғамға қауіпті 
қолсұғушылықтардан қорғалу дәрежесінің сапалы жаңа деңгейін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді деп күтілуде.  

Баяндалғанның негізінде заң жобасын қолдауды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау 

органдары, прокуратура және сот арасында өкілеттіктердің және жауапкершілік аясының 
аражігін ажырата отырып, үш буынды модельді ендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Слово предоставляется сенатору Волкову Владимиру Васильевичу. 
 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
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Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Вношу предложение – включить в повестку 
сегодняшнего заседания Сената рассмотрение во втором чтении проекта закона, 
одобренного в первом чтении. Рақмет.  

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

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі қалған екі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Өнеркәсіптік саясат туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне өнеркәсіптік саясат мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Ілеспе заң жобасы бірінші 
оқылымда қаралады. 

Екі заң жобасы бір-бірімен байланысты, сол себепті бас комитет оларды бірге 
қарауды ұсынып отыр. Қарсылық жоқ па? 

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

Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Атамқұлов Бейбіт 
Бәкірұлына беріледі. 

 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Мемлекет 

басшысының Қазақстан халқына арналған Жолдауында айтылған тапсырмаларды орындау 
үшін әзірленген «Өнеркәсіптік саясат туралы» Заң жобасы мен оған ілеспе заң жобасы 
назарларыңызға ұсынылды. 

Өздеріңізге белгілі, қолданыстағы заңнама кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуді 
кеңінен қамтуға негізделген, ол өнеркәсіпке жете назар аудармайды, сол себепті 
өнеркәсіптің дамуын толық қамтитын заң жобасы әзірленді. 

Заң жобасының негізгі мақсаты бәсекеге қабілетті, жоғары технологиялық, 
экспортқа бағдарланған өнім өндірісін ұлғайту және дамудың шикізаттық моделінен 
ауысып, өңдеуші өнеркәсіптің тұрақты дамуын қамтамасыз ету. 

Заң жобасының негізі Кәсіпкерлік кодекстің 24-тарауынан алынды. Өндірістің 
барлық циклінің кезеңдерін қамтитын мынадай жаңалықтар көзделген. 

Шикізатпен қамтамасыз етуге қатысты. 
Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру үшін қайта өңдеушілерді отандық 

шикізатпен қамтамасыз ету бойынша механизм көзделген. 
Шикізат өндіруші, қайта өңдеуші және салалық мемлекеттік орган арасында 

отандық шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі үшжақты келісімдерге қол қойылатын 
болады.  
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Келісім шикізатты жеткізу көлемін, толық қайта өңдеу бойынша міндеттемелерді 
және ең бастысы, ерекше бәсекелі баға белгілеуді көздейтін болады. 

Өндіріс процесіне қатысты. 
1. Ынталандырудың жаңа құралы – өнеркәсіптік грант енгізілуде. Құрал бірге 

қаржыландыру негізінде өндірісті технологиялық жаңғыртуға берілетін болады.  
2. Мемлекеттік ынталандырудың барлық шаралары орта және жоғары бөліністегі 

өнім өндірушілерге беріледі. Әдістеме негізінде өнімнің тиісті тізбесі бекітілетін болады. 
Осылайша қайта өңдеуді тереңдетуге назар аударылады. 

3. Көрсетілетін шаралардың тиімділігін арттыру үшін қарсы міндеттемелер 
енгізіледі, олар бизнестің алып отырған шараларының түрі мен көлемін ескере отырып 
айқындалады. 

Кәсіпорын міндеттемелерді орындамаған жағдайда оларды орындаудың қол 
жеткізілген деңгейін ескере отырып, бюджет қаражатын қайтаруға тиіс. 

4. Бәсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісім енгізіледі, ол ынталандыру 
шараларының аралас пакетін алуға мүмкіндік береді. 

5. Өнеркәсіпті дамыту қорының 3 пайыз жеңілдетілген қаржы беру функциясы 
көзделген. Ал нарықта инвестициялық жобаларды кредиттеу 6 пайыз және одан жоғары 
мөлшерлеме бойынша жүзеге асырылады. 

6. Цифрлық трансформациялау. Біз Германияның Фраунхофер институтымен 
бірлесіп жүйеқұраушы кәсіпорындарға талдау жасадық. Олардың әрқайсысы цифрлық 
трансформацияның қай кезеңінде екенін бағаладық. 

Кәсіпорындарға цифрлық трансформация жүргізу үшін олардың қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру және шетелдік мамандарды тарту, басқарудың жаңа әдістерін енгізу 
тетіктері көзделген. 

7. Жылдан-жылға ұсынылатын мемлекеттік ынталандыру шараларының тізбесі 
кеңеюде, бұл өз кезегінде бизнес үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуді талап етеді. 
Сондықтан барлық ынталандыру шаралары «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы 
«бір терезе» қағидатымен жүзеге асырылатын болады. Бұл ретте біздің министрлік 
ынталандыру шаралары бойынша үйлестіруші мемлекеттік орган болады. 

Нарықтарда өнімді өткізуге ықпал етуге қатысты. 
1. Бұл офтейк-шарт және офсеттік мәмілелер. Заң жобасында үш және одан да көп 

жылға ұзақ мерзімді шарттар жасасу мүмкіндігі көзделген. Бұл жерде тапсырыс берушілер 
– мемлекеттік, квазимемлекеттік сектор субъектілері және жер қойнауын пайдаланушылар. 
Бұл ретте офтейк-шарттар екінші деңгейдегі банктер мен Қазақстанның Даму банкіне 
кредит беру үшін кепіл нысанасы болуы мүмкін. 

Офсеттік мәмілелерді іске асыру бірлескен кәсіпорындар құру және технологиялар 
трансферті, оның ішінде ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға 
инвестициялар тарту, технологиялық құжаттаманы беру және инфрақұрылымды дамыту 
арқылы ішкі өндірісті дамытуға мүмкіндік береді. 

Ұзақ мерзімді шарттар жасасу мүмкіндігі кәсіпорындарға өндірістік қызметті ұзақ 
мерзімге жоспарлауға, өндіріске инвестициялауға және тағы басқа мүмкіндіктер береді. 

2. Елішілік құндылық. Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі жөніндегі 
өтпелі кезеңнің аяқталуына байланысты жергілікті қамту жөніндегі талаптар жойылады. 
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«Елішілік құндылық» терминінің болуы жергілікті қамтуды дамытуға мониторинг 
жүргізуге және ынталандырудың жаңа шараларын әзірлеуге мүмкіндік береді. 

3. Өнімді ілгерілету бойынша ынталандырудың жаңа құралы – экспорттық 
кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау көзделген, ол отандық жоғары 
технологиялық өнімнің сатып алу қабілетін ынталандырады. 

Осы айтылғандардан басқа заң жобасында жүйелік сипаттағы бірқатар жаңалықтар 
қарастырылған: 

1. Өнеркәсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру. Бүгінгі таңда 
өнеркәсіптік саясатты іске асыруды әртүрлі мемлекеттік органдар жүргізеді. Сол себепті 
оның тиімді жүргізілуі үйлестірілген іс-қимылдарға байланысты. Сондықтан Премьер-
Министрдің орынбасары төрағалық ететін ведомствоаралық комиссия құрылады. 

2. Бизнес проблемаларына уақытылы ден қою үшін Үкіметке ынталандырудың жаңа 
шараларын бекіту және қолданыстағы шараларды қайта қарау бойынша құзырет беріледі. 

3. Мемлекет басшысының атына енгізілетін Қазақстан Республикасы өнеркәсібінің 
жай-күйі туралы Ұлттық баяндаманы Үкімет қалыптастыратын болады. Ұлттық баяндама 
өнеркәсіптік саясатты жоспарлау мен қалыптастырудың басты құралы болады. 

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар, ілеспе заң жобасы заңнамалық 
актілерді негізгі заң жобасымен сәйкестендіру мақсатында әзірленді. Жалпы, 7 кодекс пен 
27 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген. Кәсіпкерлік кодексіне 
«Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау» жаңа 23-1-тарауы енгізіледі, бұл 
мемлекеттік технологиялық саясаттың анықтамасы мен құқықтық негізін айқындайды. 

Жалпы алғанда, заң жобасы мемлекеттік функциялардың шашыраңқылығы 
проблемасын шешіп, Үкіметтің есеп беруін арттырады. Жедел ден қою үшін бүкіл жүйе 
икемді болып, ең бастысы бизнестің жүйелі проблемалары шешімін табады.  

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, депутаттар, ұсынылып отырған заңдардың 
жобаларын қолдауларыңызды сұраймыз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобалары бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Уважаемый Бейбит Бакирович! Законопроект поддерживаю и считаю его крайне 

нужным, потому что в нем предусмотрено много необходимых норм для развития 
отечественной обрабатывающей промышленности. Но вызывает беспокойство то, что 
решение этих ключевых норм, вопросов, проблем законопроект отсылает на подзаконный 
уровень, что усиливает, как мы считаем, риски некачественного их исполнения. По этому 
поводу мы предметно разбирались на заседаниях рабочей группы, комитета, но четких и 
ясных ответов не получили.  

Из множества вопросов я выбрал два, которые многократно поступают и от 
предпринимателей, и от моих избирателей.  
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Первый вопрос. Предлагается норма по встречным обязательствам для предприятий, 
являющихся получателями государственной поддержки. Какие конкретно обязательства 
будут требоваться от этих предприятий?  

Второй вопрос. Вводится норма по обеспечению отечественным сырьем, согласно 
которой между предприятием, производителем сырья и государством заключается договор, 
где сырье предоставляется отечественным производителем, причем, как нам говорили на 
заседаниях рабочей группы и комитета, по сниженным ценам.  

Какие льготы или как будет компенсировать государство отечественным 
производителям сырья их ценовые потери, если они будут? Спасибо. 

 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Спасибо за вопросы, Сергей Михайлович.  
Я хотел бы сказать, что в новом законопроекте мы предусматриваем порядка 

15 государственных мер стимулирования, многие из них перешли из старого закона. Все 
это было унифицировано, добавлены новые виды стимулирования, самое главное, они были 
актуализированы.  

Как будут приниматься эти меры? Для этого мы объединили три основные нормы.  
Первое – производительность труда, это через новые технологии, модернизацию 

производства и так далее. 
Второе – экспортоориентированность, то есть мы должны стать 

конкурентоспособными на рынке. Это модернизация, также еще добавился экологический 
вопрос. 

Третье – обеспечение внутреннего рынка. Мы не говорим сегодня 
«импортозамещение», но максимальное создание производств по импортозамещению.  

Эти 15 инструментов находятся в этих трех нормах. 
Практически каждый год мы поднимаем вопрос о куда-то утекающих деньгах, какой 

эффект они дают. Сегодня конкретно с каждым, кто будет подписывать те или иные 
инструменты финансирования и поддержки, они будут конкретизироваться.  

Почему мы не можем конкретизировать на уровне закона? Потому что каждое 
отраслевое заключение или каждое решение по каждому предприятию будет нести 
некоторые экономические индикаторы и показатели. Мы не смогли, мы очень много 
работали над этим. Поэтому это будет на подзаконном уровне. 

Если вы помните, в докладе я сказал, что будет создана специальная комиссия под 
председательством Заместителя Премьер-Министра, которая будет на постоянном уровне. 
В составе этой комиссии будут депутаты Парламента. В оффлайн-режиме мы будем видеть, 
как действует тот или иной механизм. Если он не действует или будет плохо действовать, 
мы будем вместе с вами производить какие-то изменения. 

Касательно встречных обязательств. В первую очередь мы будем делать стимулы 
поддержки тем, кто будет заниматься производством более технологических продуктов. У 
нас предусмотрены нормы для предприятий, которые выпускают, во-первых, сырьевую 
продукцию, во-вторых, продукцию повышенного спроса (это по перечню продукции, 
которая необходима стране), в-третьих, высокотехнологичную продукцию. То есть будет 
дифференциация стимулов. Это и модернизация оборудования, и повышение 
квалификации своих сотрудников. И они должны достичь следующих показателей: по 
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объему производства продукции, который они заявили, по качеству продукции, главное, 
экспортоориентированность, то есть та продукция, которая будет выпускаться, где мы 
стимулируем, они должны соответствовать самым высоким международным стандартам и 
быть конкурентоспособными. Если же они этих целей не достигнут, которые будут в этом 
соглашении, то они будут вынуждены в бюджет вернуть те средства, которые были 
потрачены государством. То есть мы работаем на равных условиях с бизнесом. 

Касательно поставки сырья. Извините, у Вас был емкий вопрос. Очень хороший, 
правильный вопрос. Он касался того, что мы должны обеспечить наши предприятия. В 
прошлый раз мы поднимали этот вопрос. Например, мы производим более 400 тысяч тонн 
меди, но только 7 тысяч тонн перерабатываем в Казахстане.  

У нас 14 кабельных предприятий. Большинство привозит медь из других государств 
(не буду говорить здесь), это дешевле обходится. Поэтому была установлена 
соответствующая методика. Мы уже прорабатывали, с предприятиями провели 
соответствующую работу. Мы уже подписали семь трехсторонних соглашений. На 
сегодняшний день наши многие основные производители сырья (это медное производство, 
алюминиевое производство, свинцовое производство) согласились с нами. По 
алюминиевому производству мы подписали семь соглашений на внутреннюю переработку.  

Теперь по возможности. Например, мы призывали наши предприятия, особенно 
медные отрасли, к тому, чтобы они дальше, кроме сырья, производили готовую продукцию. 
Об этом же мы ведем переговоры и с производителями алюминия. В Павлодаре создать, 
например, кластер, потому что сегодня мы по стране развозим. 

Теперь цена конкурентоспособная. Если раньше они цену нам устанавливали, 
например, CIF Rotterdam, то есть это уже с перевозкой, со страховкой, со всеми этими 
условиями, то теперь мы отсчитываем наоборот, от ворот завода и минус все эти расходы, 
которые… То есть цена LМЕ и минус те расходы, которые были бы, например, до 
Роттердама или до тех мировых портов.  

Таким образом, мы для наших предприятий, которые занимаются внутренней 
переработкой, создали конкурентные условия, чтобы они могли конкурировать с внешними 
поставщиками тех или иных материалов. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Менің сұрағым министр Бейбіт Бәкірұлы Атамқұловқа 

арналады. 
В соответствии со статьей 29 основного законопроекта предусмотрен комплекс мер 

государственного стимулирования промышленности. Одной из таких мер является 
предоставление промышленного гранта действующим субъектам обрабатывающей 
промышленности для реализации промышленно-инновационных проектов, направленных 
на создание конкурентоспособной продукции. 

Между тем мы наблюдаем проблему изношенности основных фондов, 
задействованных в экономике обрабатывающего сектора, то есть, по данным статистики, 
степень износа основных средств по крупным предприятиям в 2019 году составила 
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37,3 процента, по средним предприятиям – 38,7 процента, по малым предприятиям – 
29 процентов. 

В связи с этим возникают следующие вопросы. 
1. Какие требования предъявляются к предприятиям для получения промышленного 

гранта, кем будет контролироваться?  
2. Какие стимулирующие меры будут осуществляться со стороны государства на 

местах и в регионах? Рақмет.  
 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Спасибо за вопросы. 
Действительно, промышленный грант – это новый инструмент, который позволяет 

нашим предприятиям получить 50 процентов финансирования обновляемого оборудования 
и технологических линий. У нас некоторые предприятия с советского периода работают, у 
них низкая производительность труда. Но мы благодарим их за то, что они сохранили эти 
производства. 

Теперь у нас следующий этап. Это касается именно тех предприятий, которые уже 
работают, то есть новые предприятия, у нас требования, что они должны запускать новые 
технологические линии.  

У нас следующие условия. Это 50 процентов софинансирования идет напрямую с 
бюджета, это безвозвратные средства, 50 процентов за счет производства. Есть ограничения 
по стоимости оборудования или технологического оборудования, финансируемого 
государством, это 750 миллионов тенге.  

У нас оператором определен институт развития «Qazindustry», уполномоченный 
орган в сфере контроля выполнения инструментов стимулирования – Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет, құрметті Төраға.  
Ел дамуын өнеркәсіпсіз, өнеркәсіптің саясатынсыз дамыту мүмкін емес, сондықтан 

да заң жобасының тұжырымдамалық негіздемелерін мен қолдаймын.  
Бейбіт Бәкірұлы, Президент халыққа арналған Жолдауында Үкіметке өз 

жұмысшыларының жалақысын көбейтуге бизнесті ынталандырудың «ұтымды» шараларын 
әзірлеуді тапсырған болатын. Қазір ресми мәліметтерге сүйенсек, елімізде 6,5 миллиондай 
жалдамалы жұмысшы бар. Бұл ресми мәлімет, ал бейресми мәлімет бұдан да көп. Соңғы он 
жылда еңбекақы төлеу қорының өсуі кәсіпорын иелерінің пайдасынан шамамен 
60 пайыздай артта қалды деп есептейді, ал бейресми мәлімет бойынша бұдан да көп.  

Бүгінгі талқыға түсіп отырған заң жобасының 39-бабының 2- тармағында 
өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсынуда мынадай шығындар бойынша 
жүзеге асырылады деп көрсетіпті. Оның ішінде жұмыскерлердің құзыретін арттыру, 
цифрлық технологияларды енгізу, технологиялық процестерді жетілдіру, өндірісті 
ұйымдастыру тиімділігін арттыру. 
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Осыған байланысты сұрақ: қаралып отырған заң жобасы шеңберінде өнеркәсіпті 
мемлекеттік ынталандырудың ұсынылып отырған шаралары жалдамалы жұмыскерлердің 
жалақысының өсуіне және отандастарымыздың әл-ауқатының жақсаруына әсер етеді ме? 
Бұл жөнінде өзіңіздің пікіріңіз қалай? Бұл бірінші сұрақ. 

Екінші сұрақ кластерге байланысты. Мына заңның 40-бабындағы үш тармақтың 
барлығы аумақтық кластерлерді дамытуға арналған екен. Бұл кластер туралы 2003 жылы 
Тұңғыш Президент – Елбасы айтқан болатын, содан бері қазір 17 жыл өтті. Оның ортасында 
Үкімет 2013 жылы аумақтық ұлттық кластерді дамыту туралы 2020 жылға дейінгі 
тұжырымдама қабылдады. Кластердің өзі шикізат өнімін өндіруден бастап дайын өнімге 
дейінгі технологиялық тізбе ғой. Осыған байланысты министр ретіндегі сіздің пікіріңізді 
білгім келеді. Қазіргі кезде еліміздегі кластерлік жағдай қандай дәрежеде? Толыққанды 
кластер деп айтуға келетін кластерді біз қалыптастырдық па? Рақмет. 

 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Сұрағыңызға рақмет. 
Мемлекеттік ынталандыру процесінде біз бүкіл өнеркәсіпке модернизация 

жасаймыз. Үш маңызды мәселе бар. Ол кәсіби мамандардың біліктілігін арттыру, бұл заңда 
жазылды. Жаңа құрал-жабдықтар алынғаннан кейін, жаңа технологиялар алынғаннан кейін 
ең бірінші жалға алынған жұмысшылардың кәсіби біліктілігі өсу керек. Сонымен бірге 
модернизациядан өткеннен кейін өнімнің өзіндік өнімділігі де өсе бастайды, соған 
байланысты бұлардың жалақысы өсу керек. Бұл бір. 

Екіншісі кластер мәселесі. Кластер дегенімізге он жылдай болды, шынымен 
кластерлеу дұрыс деңгейде өткен жоқ. Бүгінгі қабылданып жатқан заң жобасы шашылып 
жатқан бүкіл нормаларды құрастырып, бір қалыпқа келтіріп жатыр. Осы бізге ең мықты 
құрал болып отыр.  

Бірінші сұрақта терең өңдеу туралы әңгіме болды. Сол кезде мен алюминий туралы 
мәселені көтердім. Павлодардың өзінде қазір экспортқа шығып жатқан алюминийді біз 
терең өнім жасап басқа да өнімдерді шығаруға жағдайымыз бар. Мысалы, сым, прокат, сол 
прокаттан шығатын басқа да өнімдер.  

Бүгінгі күні тек қана автомобиль дискісіне Орталық Азиядан бізге 2 миллион 
сұраныс бар. Оны Өзбекстан сұрап жатыр. Ал алюминий сымымен жүз пайыз өзіміздің 
республикамызды қамтамасыз етуге жағдайымыз бар.  

Осы заң осының бәріне жақсы қолдау болады. Рақмет. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Мен жауабыңызға қанағаттанған жоқпын, осыны жазбаша түрде 

жазып берсеңіз.  
 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Мақұл. 
 
ТӨРАҒА. Бейбіт Бәкірұлы, сенатор Мұрат Бақтиярұлының сұрағына жазбаша жауап 

берерсіз. Негізінен жауапқа қанағаттанбағаны кластерлердің мәселесі ғой, соған 
байланысты толыққанды жауап бересіздер. Рақмет. 

Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Бейбіт Бәкірұлы. Орныңызға отырыңыз. 
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Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Лұқпанов Сағындық Есенғалиұлына беріледі. 

 
ЛҰҚПАНОВ С.Е. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Проект Закона Республики 

Казахстан «О промышленной политике» разработан в целях установления 
основополагающих принципов промышленной политики и регулирования общественных 
отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики. 

Целью сопутствующего законопроекта «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной 
политики» является приведение в соответствие некоторых законодательных актов с 
нормами основного законопроекта.  

Докладчик очень подробно осветил в своем докладе новеллы, а также основные 
положения законопроекта. В этой связи я не буду повторяться и хотел бы остановиться на 
проблемных вопросах.  

В ходе работы над законопроектом депутатами головного комитета были выявлены 
системные вопросы, которые, я считаю, необходимо отметить. Их условно можно 
разделить на три блока. 

Первый блок. Основной задачей законопроекта является создание благоприятных 
условий для развития обрабатывающей промышленности, включая обеспечение 
отечественным сырьем субъектов промышленно-инновационной деятельности. 

Надо отметить низкий уровень переработки сырья на отечественном рынке. К 
примеру, из производимого объема алюминия только 12 процентов перерабатывается 
внутри страны, меди – 1,5 процента, свинца – 15 процентов, хлопка – 16 процентов. Одной 
из основных причин этого является отсутствие необходимого объема отечественного 
сырья. 

По мнению комитета, в законопроекте определены недостаточно эффективные 
механизмы обеспечения отечественным сырьем предприятий обрабатывающей 
промышленности. Решить этот вопрос в законопроекте предлагается только путем 
заключения соглашения по обеспечению отечественным сырьем предприятий 
обрабатывающей промышленности. Данное соглашение подписывается производителями 
и переработчиками сырья при участии Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития. То есть это регулируется подзаконными нормативными документами. 
Неоднократно поднимали эти вопросы в комитете в ходе рабочих встреч, но ни 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития, ни Министерство сельского 
хозяйства, ни Министерство энергетики не проявили готовности рассмотреть этот вопрос в 
рамках закона.  

Головным комитетом предлагалась норма, по которой указанное соглашение будет 
заключаться между тремя или четырьмя сторонами. При этом первая сторона – это 
производитель отечественного сырья, вторая – субъект промышленно-инновационной 
деятельности, третья – Министерство индустрии и инфраструктурного развития, четвертая 
– уполномоченный орган соответствующей сферы обрабатывающей промышленности, в 
настоящее время это шесть министерств.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 20 желтоқсан 

Стенографиялық есеп 23 

Второй блок. Согласно законопроекту меры государственного стимулирования 
промышленности будут предоставляться субъектам промышленности, ориентированным 
на производство продукции, только включенной в перечень приоритетных товаров. 

По законопроекту только один государственный орган (Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития) будет утверждать методику оценки уровня передела товара 
для включения в перечень приоритетных товаров, а также разрабатывать и утверждать 
перечень приоритетных товаров. 

Однако в настоящее время перечень приоритетных товаров составляют товары 
14 сфер экономической деятельности, которые относятся к компетенции шести 
министерств. 

По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, перечень 
приоритетных товаров состоит из 4277 наименований, из них производится 3113, не 
производится 1164. 

Считаем, что предлагаемая разработчиком норма не в полной мере обеспечит 
эффективное формирование перечня приоритетных товаров в связи с тем, что будет 
разрабатываться только одним государственным органом без учета особенностей развития 
отраслей. 

Согласно позиции комитета предложение по перечню приоритетных товаров 
должно формироваться Межведомственной комиссией по промышленной политике с 
учетом мнения указанных шести уполномоченных органов. Это позволило бы создать 
благоприятные условия для развития всех отраслей обрабатывающей промышленности.  

Третий блок поправок касался деятельности Фонда развития промышленности и 
направлен на совершенствование регламентирования его функционирования на уровне 
законов без возможности расширения функций, выходящих за рамки законодательства 
Республики Казахстан. 

Все предлагаемые комитетом поправки были поддержаны разработчиками. Однако, 
принимая во внимание обязательность исполнения поручения Главы государства, 
касающегося срочности данного закона, следует отметить о необходимости принятия 
указанных поправок в рамках последующих законопроектов, вносимых на рассмотрение 
Парламента.  

Замечаний и предложений по законопроекту «О промышленной политике» от 
постоянных комитетов Сената не поступило. 

С учетом изложенного Комитет по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству рекомендует принять Закон Республики Казахстан «О 
промышленной политике», одобренный Мажилисом Парламента. 

Замечаний и предложений по концепции сопутствующего законопроекта «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам промышленной политики» от постоянных комитетов Сената не 
поступило. 

С учетом изложенного Комитет по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству рекомендует одобрить в первом чтении проект Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики». 
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Прошу одобрить. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сағындық Есенғалиұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Уважаемый Маулен Сагатханович! Уважаемые коллеги! 

Экономика Казахстана по-прежнему имеет сырьевую направленность, поэтому требуется 
скорейшая ее диверсификация. С этой целью в Сенате в текущем году был проведен 
правительственный час, в рамках которого были определены все системные проблемы 
развития обрабатывающей промышленности и по результатам выработаны предложения, 
включенные в рассматриваемый законопроект в Мажилисе.  

Так, впервые на законодательном уровне вводятся нормы, предусматривающие 
отход от сырьевой модели экономики и переход на развитие высокотехнологичных 
производств обрабатывающей промышленности.  

В проекте Закона Республики Казахстан «О промышленной политике» 
предусмотрены нормы, направленные на оказание мер государственного стимулирования 
обрабатывающей промышленности.  

Актуальность и важность рассматриваемого законопроекта не вызывают сомнений. 
Вместе с тем хотел бы отметить следующее.  

Указанные законопроекты нуждаются в доработке. У головного комитета имелся 
ряд поправок, направленных на его совершенствование, о чем отметил мой коллега. Однако 
их принятие не может быть реализовано, поскольку законопроекты должны быть приняты 
до нового года. На рассмотрении головного комитета законопроекты находились менее 
месяца по причине позднего поступления в Сенат.  

Хотел бы обратить внимание на то, что реализацию исполнения поручений 
Президента некоторые государственные органы принимают буквально, любой ценой, что в 
корне некорректно. Результатом исполнения поручений Главы государства должны быть 
качественные законопроекты. 

Говоря о качестве законопроектов, хотел бы отметить, что на рассмотрении нашего 
комитета, наряду с Законом «О промышленной политике», находятся еще три 
законопроекта. В некоторые из них включены нормы, вводимые в рамках исполнения 
поручений Главы государства. К примеру, в законопроект по вопросам конкуренции 
включены поправки в Земельный кодекс, в законопроект по вопросам биржевой торговли 
– нормы, касающиеся персональных данных. На наш взгляд, исполнение поручений Главы 
государства можно было бы реализовать в рамках одного специального законопроекта.  

Мы всегда исполняли и будем исполнять поручения Главы государства. Однако 
сжатые сроки могут повлиять на качественную проработку законопроектов. Это первое. 

Второе. Имеют место случаи, когда разработчики, поддерживая предложения 
комитета по совершенствованию отдельных норм, предлагают учесть их в рамках 
последующих законопроектов, вносимых на рассмотрение Парламента. Однако в 
последующем их не вносят. Например, в ходе работы над законопроектом по вопросам 
государственных закупок ряд поправок, предлагаемых депутатами, разработчики должны 
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были предусмотреть в рамках законопроекта по вопросам конкуренции, однако данное 
обещание не выполнено.  

Предлагаем Представительству Правительства вести учет и мониторинг исполнения 
обязательств разработчиков по совершенствованию отдельных норм в законопроектах, 
вносимых на рассмотрение Парламентом. 

Третье. Также следует отметить, что рассматриваемые в настоящее время 
законопроекты требуют принятия значительного количества подзаконных нормативных 
правовых актов, о чем было сказано коллегой Ершовым. Например, по введению новой 
регуляторной политики в предпринимательской среде требуется принятие 83 НПА, по 
промышленной политике – 66 НПА. Все это свидетельствует о том, что основные 
механизмы регулирования передаются на подзаконный уровень. 

Четвертое. В соответствии с Законом «О правовых актах» к проекту закона должны 
прилагаться проекты подзаконных актов, однако разработчиками данная норма не 
исполняется. Правительству необходимо обратить внимание на этот вопрос. 

Пятое. Разработка в Сенате сравнительной таблицы по совершенствованию проекта 
закона воспринимается разработчиками как нечто исключительное, а не как нормальный 
рабочий процесс, направленный на повышение качества законопроектов. Считаем это тоже 
некорректным.  

Принятие качественных законопроектов – это поручение Президента, данное 
2 сентября текущего года на совместном заседании Палат Парламента Республики 
Казахстан. 

Для решения проблемных вопросов предлагаем рассмотреть возможность внесения 
поправок в соответствующие регламенты в части установления обязательного требования 
по срокам внесения законопроектов на рассмотрение Сената: в конце года – до 1 декабря и 
в конце сессии Парламента – до 1 июня.  

Уважаемые коллеги! Принимая во внимание срочность и важность принятия 
рассматриваемых законопроектов, прошу поддержать указанные законопроекты. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобалары бойынша жеке-

жеке шешім қабылдайық. 
«Өнеркәсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды.  
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өнеркәсіптік саясат 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Сөз депутат Дәурен Зекенұлына беріледі. 
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ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 
Қарастырылып отырған заң жобасын екінші оқылымда қарауды бүгінгі күн тәртібіне 
енгізуді сұраймын. 

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

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселелер бойынша 

комитеттердің отырыстарын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 
 
ҮЗІЛІС. 
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын.  
Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша бес мәселе енгізілді. Алдымен Адам 

құқықтары жөніндегі уәкіл қызметі бойынша ілеспе үш заң жобасын екінші оқылымда 
қараймыз. Бас комитет оларды бірге қарауды ұсынып отыр.  

Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын, сондай-ақ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) Қазақстан Республикасындағы 
Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша толықтыру енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын және «Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне Қазақстан Республикасындағы Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда бірге 
қараймыз. 

Слово по трем законопроектам предоставляется председателю Комитета по 
конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам 
Волкову Владимиру Васильевичу. 

 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
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Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! На ваше рассмотрение 
предлагаются три законопроекта, направленные на приведение в соответствие норм 
отдельных законодательных актов с положениями проекта Закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Казахстан». Это проекты законов «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан», «О внесении 
дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан».  

Указанными законопроектами вносятся изменения в действующие законодательные 
акты: 

регулирующие деятельность национального правозащитного учреждения; 
обеспечивающие регламентацию правового статуса, принципов и гарантий 

деятельности Уполномоченного по правам человека; 
закрепляющие нормы об административной ответственности за воспрепятствование 

законной деятельности Уполномоченного по правам человека; 
определяющие правовой иммунитет от привлечения к административной и 

уголовной ответственности Уполномоченного по правам человека;  
освобождающие от государственной пошлины искового заявления, направляемого 

Уполномоченным по правам человека в суд; 
расширяющие полномочия по восстановлению нарушенных прав граждан;  
усиливающие самостоятельность и правовой статус Уполномоченного по правам 

человека. 
Замечаний и предложений от постоянных комитетов и Аппарата Сената не 

поступило. 
С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции 
Республики Казахстан рекомендует принять рассматриваемые законопроекты. 

Прошу поддержать. Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Владимир Васильевич. 
Құрметті әріптестер, заң жобаларын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. 

Тағы да талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобалары бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 

Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
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қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) Қазақстан Республикасындағы Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері бойынша толықтыру енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа 
қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 

Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Мемлекет басшысы адам құқықтарын қорғауға үнемі баса мән 

беріп келеді. Бүгін қаралған төрт заң жобасы Президенттің тапсырмасын орындау 
мақсатымен әзірленді. Олар елімізде адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын 
қорғаудың жаңа құқықтық ортасын қалыптастырады. Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің 
құқықтық мәртебесі мен қызметінің негіздерін дербес заңнамалық актіде бекіту арқылы 
ұлттық құқық қорғау институтын жаңғырта аламыз.  

Осы құжаттар арқылы Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің өкілеттіктері және адам 
мен азаматтың бұзылған құқықтарын қорғаудың тетіктері елеулі түрде кеңейтіледі деп 
жоспарланып отыр. Қабылданған нормалар толықтай халықаралық стандартарға сай келеді.  

Заң жобаларын әзірлеуге бастамашы болған әріптестерімізге, ең алдымен Асқар 
Оразалыұлына, Мұхтар Абрарұлына және Қайрат Пернешұлына алғысымызды білдіреміз. 

Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті сенаторлар! Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне құқық қорғау органдары, прокуратура және сот арасында 
өкілеттіктердің және жауапкершілік аясының аражігін ажырата отырып, үш буынды 
модельді ендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарау жөнінде. 

Слово предоставляется сенатору Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Законопроект «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон 
ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом» 
разработан в целях реализации поручений Главы государства.  

Главной целью законопроекта является совершенствование применения уголовно-
процессуального законодательства. В целом законопроект направлен на разграничение 
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полномочий и зон ответственности органов уголовного преследования, прокуратуры и суда 
на стадии досудебного расследования в соответствии с трехзвенной моделью. 

В процессе работы над законопроектом комитетом проведены заседания рабочей 
группы с участием инициаторов законопроекта, представителей государственных органов 
и сотрудников Аппарата Сената. 

От депутатов и постоянных комитетов Сената Парламента по законопроекту 
замечаний и предложений не поступило. 

С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 
29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики 
Казахстан» и в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, 
рекомендует принять Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения 
трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между 
правоохранительными органами, прокуратурой и судом», одобренный Мажилисом 
Парламента. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Андрей Иванович.  
Құрметті әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

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

органдары, прокуратура және сот арасында өкілеттіктердің және жауапкершілік аясының 
аражігін ажырата отырып, үш буынды модельді ендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бұл заң Президенттің тапсырмасын іске асыру мақсатымен 

қабылданып отыр. Құжат құқық қорғау және сот жүйелерін одан әрі реформалаудың 
бағытында қолға алынған стратегиялық саясаттың жалғасы. 

Заңның қабылдануы қылмыстық іс жүргізу заңнамасын оңтайландыруға, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын бұзуға жағдай жасайтын құқықтық 
олқылықтарды жоюға мүмкіндік береді деп үміттенеміз. 

Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген келесі мәселе «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өнеркәсіптік саясат мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
екінші оқылымда қарау жөнінде.  
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Сөз сенатор Лұқпанов Сағындық Есенғалиұлына беріледі. 
 
ЛҰҚПАНОВ С.Е. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Законопроект «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам промышленной политики» разработан в целях внесения изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан для приведения в соответствие с 
концепцией, целью, задачами, принципами и нормами проекта Закона «О промышленной 
политике». 

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Земельный, Бюджетный, 
Предпринимательский, Трудовой, Экологический кодексы, Кодекс «О таможенном 
регулировании в Республике Казахстан, Кодекс «О недрах и недропользовании», а также в 
27 законов Республики Казахстан. 

Законопроектом дополняется Предпринимательский кодекс новой главой  
23-1 «Государственная поддержка инновационной деятельности».  

Поправками в Бюджетный кодекс государственное стимулирование 
промышленности, государственная поддержка инновационной деятельности включены в 
расходы областного бюджета, города республиканского значения, столицы. 

Законопроектом внедряется соглашение об инвестиционных обязательствах, 
предусматривающее обязательства юридического лица по финансированию последующих 
расходов и расходов на приобретение, производство, строительство новых активов. 

Также предусмотрен ряд других норм, направленных на эффективное развитие 
промышленности.  

Замечаний и предложений по законопроекту «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной 
политики» от постоянных комитетов Сената не поступило. 

С учетом изложенного Комитет по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству рекомендует принять Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам промышленной политики». Рақмет. 

  
ТӨРАҒА. Рақмет, Сағындық Есенғалиұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

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

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
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Құрметті әріптестер! Мемлекет басшысы жақында өткен «Алтын сапа» және 
«Парыз» сыйлықтарының лауреаттарын марапаттау рәсімінде «Өнеркәсіптік саясат 
туралы» Заң қабылдаудың аса маңызды екенін атап өтті. 

Осы ретте бүгін қабылданған заңдар өнеркәсіптік-инновациялық кәсіпорындарды 
отандық шикізатпен қамтамасыз етуді және өңдеу өнеркәсібін дамыту үшін қолайлы 
жағдай жасауды көздейді. Сондай-ақ өнеркәсіпті мемлекеттік ынталандырудың жүйелі 
шаралары айқындалады. Заңдарды қабылдау отандық өнеркәсіпті жаңғыртуға тың серпін 
береді деп сенеміз. 

Осы мәселелер бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды.  
Құрметті әріптестер, депутаттық сауалдар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. 
Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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