
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты 
алтыншы шақырылымының төртінші сессиясы кезеңінде 

өткізген іс-шаралардың қорытындылары бойынша 
берілген ұсынымдардың орындалуы туралы 

ЖИЫНТЫҚ АҚПАРАТ 

Парламент Сенатының Негізгі іс-шаралар жоспарын іске асыру 
шеңберінде алтыншы шақырылымның төртінші сессиясы кезеңінде 
(2018 жылғы қыркүйек пен 2019 жылғы маусым аралығында) 1 
парламенттік тыңдау және 9 дөңгелек үстел өткізілді. 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитеті 2018 жылғы 7 желтоқсанда «Құқық қорғау қызметінің процестік 
негіздерін жаңғырту барысы туралы» тақырыбына арналған 
парламенттік тыңдау өткізді. Оны өткізу қорытындысы бойынша 5 
ұсыным тұжырымдалды, олар Конституциялық заңнама, сот жүйесі 
және құқық қорғау органдары комитетімен өзара байланыс жасау 
бөлімінің ақпараты бойынша қазіргі кезде 2019 жылғы 2 қыркүйекке 
дейін орындалуда.

Дөңгелек үстелдер:

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитеті: 

- мынадай тақырыптарға 2 дөңгелек үстел өткізілді:
1. «Соттар мен құқық қорғау органдарын цифрландыруды 

құқықтық қамтамасыз ету» тақырыбына арналған дөңгелек үстел - 
2018 жылғы 28 қыркүйек. 

3 ұсыным тұжырымдалды, олар қазір орындалуда. 
2. «Мал ұрлығының алдын алу, жолын кесу және қылмысты ашу 

проблемалары және оны шешу жолдары» тақырыбына арналған 
дөңгелек үстел - 2018 жылғы 2 қараша. 

10 ұсыным тұжырымдалды, олар орындалды.

Қаржы және бюджет комитеті: 
- мынадай тақырыптарға 2 дөңгелек үстел өткізілді:
1. «7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін 

беру» ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасы бойынша 
әлеуметтік тұрғын үй сатып алу мүмкіндіктерін кеңейту» 
тақырыбына арналған дөңгелек үстел - 2019 жылғы 12 наурыз.

8 ұсыным тұжырымдалды, олардың 5-і орындалды, 
3 ұсынымды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – ҚР ҰБ) 
қолдамады. 

Мәселен, «7-20-25» бағдарламасына ықтимал қатысушыларға 
әріптес-банктердің талаптарын бірдейлендіру жөніндегі ұсынымды ҚР 
ҰБ қолдамады, өйткені ҚР ҰБ банктерден қарыз алушыларға бірыңғай 
талап қою керек деп талапты қоя алмайды, себебі «Қазақстан 
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Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» ҚР Заңының 
7-бабы 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарында 
тiкелей көзделген жағдайлардан басқа мемлекеттiк органдар және 
олардың лауазымды адамдары банктердiң қызметiне араласуына 
құқылы емес. 

ҚР ҰБ қолдамаған келесі ұсыным «7-20-25» бағдарламасы 
бойынша пайдалануға беру мерзімі өтінішті қарау кезіне 3 жылдан 
аспайтын бұрын салынған үйлерді сатып алу мүмкіндігіне байланысты. 
ҚР ҰБ келтірген дәлел бойынша аталған Бағдарлама тек қана жаңа 
тұрғын үйді сатып алу мүмкіндігіне жол береді, ол: біріншіден – тұрғын 
үй құрылысын ынталандыру қажеттігіне, екіншіден – тұрғын үй 
нарығында алыпсатарлық бағаның өсуін болдырмау қажеттігіне 
байланысты.

«7-20-25» бағдарламасы шеңберінде үлестік тұрғын үй құрылысын 
кредиттеу мүмкіндігі туралы үшінші ұсыным да қолдау таппады. Өз 
ұстанымын ҚР ҰБ аталған Бағдарлама басынан бастап тұрғындар 
тарапынан сұранысты ынталандыруға бағытталған, тұрғындардың 
тұрғын үйге деген ағымдағы мұқтаждарын қанағаттандыруға арналған 
және құрылыс салушыларды қолдау оның басымдығы болып 
табылмайды деп түсіндіреді. 

2. «Бағалы қағаздар нарығын жетілдіру және «Астана» 
Халықаралық қыржы нарығының жұмыс істеуі аясында Қазақстан 
Республикасы бағалы қағаздар нарығының жаңа мүмкіндіктері» 
тақырыбына арналған дөңгелек үстел - 2019 жылғы 22 мамыр.

17 ұсыным тұжырымдалды, олар орындалу сатысында. 
Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық 

аумақтарды дамыту комитеті: 
«Ветеринариялық қауіпсіздіктің жай-күйі және оны заңнамалық 

қамтамасыз ету» тақырыбына бір дөңгелек үстел өткізілді - 
2019 жылғы 22 ақпан.

12 ұсыным тұжырымдалды. Оның  10-ы – орындалды, 
1-і – орындалу үстінде және 1 ұсыным орындалмады.

Атап айтқанда, ветеринария бойынша мемлекеттік білім беру 
гранттарына ауылдық квотаны 70%-ға дейін ұлғайтуға қатысты 
ұсыным орындалмады. Министрліктің пікірінше, мемлекеттік білім беру 
тапсырысы бойынша бекітілген 30% ауылдық квота ауылдағы 
кадрларға деген сұранысқа барынша жақындатылған. Бұл ретте 
Министрлік ауылдан шыққан талапкердің жоғару оқу орнына түсуі 
кезінде екі мүмкіндігі бар екенін атап өтеді: ауылдық квота есебінен 
және жалпы білім беру тапсырысы негізінде.

Бұдан басқа, ү.ж. 19 маусымда Комитет Орман шаруашылығын 
және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды дамытуды заңнамалық 
қамтамасыз ету мәселелері бойынша үкімет сағатын өткізді. Оның 
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қорытындысы бойынша ұсынымдар жобасы әзірленді, қазір ол келісу 
үстінде.

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті:
- мынадай тақырыптарға 4 дөңгелек үстел өткізілді: 
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында қойылған 
міндеттерді іске асыру шеңберінде «Қазақстан Республикасының 
ғылым туралы және ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық 
қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру саласындағы 
заңнамасының іске асырылу барысы туралы» тақырыбына арналған 
дөңгелек үстел - 2018 жылғы 28 қыркүйек.

21 ұсыным тұжырымдалды, оның 5-і орындалды, 13-і орындалуда, 
3-і орындалған жоқ. 

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңға ғылыми және (немесе) 
ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру 
жобалары бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін 
қызметтерді мемлекеттік сатып алу нормаларын қолданбастан сатып 
алу бөлігінде өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыным орындалмады. Өйткені 
Қаржы министрлігінің ақпараты бойынша ғылыми және (немесе) 
ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру 
жобалары бойынша тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуды мемлекеттік сатып алу аясынан шығару 
ЕАЭО туралы шартқа сәйкес келмейді.

Сонымен қатар ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 
жұмыстарды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын негізгі құралдарға 
қатысты еркін амортизация енгізу жөніндегі ұсыным орындалмады, 
өйткені негізгі құралдардың амортизациясын есепке алу ҚЕХС жөніндегі 
Кеңес бекіткен Қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарының (бұдан әрі – ҚЕХС) нормаларымен реттеледі, 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамаға еркін 
амортизацияны енгізудің мүмкіндігі жоқ.

Қаржыландырудың немесе нәтижелердің алынуына қарай одан 
әрі қаржыландыру қажеттігі немесе мүмкіндігі бағаланған кезде, аралық 
нүктелері бар ұзақ мерзімді бағдарламалар мен жобаларды 
қаржыландырудың икемді мерзімдерін енгізу жөніндегі ұсыным 
орындалмады. Өйткені Білім және ғылым министрлігінің пікірі бойынша 
осы практика ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің 
нәтижелерін коммерцияландыру жобаларына қолданылмайды, себебі 
«Ғылым қоры» АҚ-да жобаларды мониторингтеу тетігі көзделген, 
онда есептілік құжаттаманы, оның ішінде қаржылық құжаттаманы 
қабылдауды және тексеруді, сондай-ақ «Ғылым қоры» АҚ жобаларын 
үйлестірушілердің жобаларды іске асыру орындарына баруы 
қамтылған. Мониторингтің негізгі мақсаты жобаның жоспарланған 
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нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету және бөлінген 
қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылау.

2. «Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» және «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына 
Жолдауларында айқындалған міндеттер шеңберінде Қазақстан 
Республикасындағы кәсіптік білім берудің сапасын заңнамалық 
қамтамасыз етудің өзекті мәселелері» тақырыбына арналған 
дөңгелек үстел – 2018 жылғы 24 желтоқсан.

19 ұсыным тұжырымдалды, оның 7-і орындалды, 9-ы орындалуда, 
3-і орындалған жоқ. 

Атап айтқанда: 
1) білім алушылардың жеке меншік жоғары оқу орындарында 

мемлекеттік білім беру грантының құнын қосымша қоса 
қаржыландыруы;

2) білім алушыларды мемлекеттік жоғары оқу орнынан ұлттық 
жоғары оқу орнына ауыстырған кезде, білім алушылардың мемлекеттік 
білім беру грантының құнын қосымша қоса қаржыландыруы;

3) «Жоғары білім лидерлері» жобасын республикалық бюджеттен 
қаржыландыру мәселесін қарастыру бөлігіндегі ұсынымдар орындалды 
не ішінара орындалды.

3. «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын іске асыру және Жастар жылын өткізу 
шеңберінде мемлекеттік органдардың, қоғамдық және үкіметтік 
емес ұйымдардың алдында тұрған міндеттер туралы» тақырыбына 
арналған дөңгелек үстел - 7 февраля 2019 жылғы 7 ақпан.

63 ұсыным тұжырымдалды, оның 32-і орындалды, 28-і 
орындалуда, 3-і орындалған жоқ. 

Орындалмаған және Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 
қолдамаған ұсынымдардың қатарына «жастар құқығы» ұғымын 
санаттар бойынша (жұмыс істейтін жастардың құқығы, ауыл 
жастарының құқығы, мүмкіндігі шектеулі жастардың құқығы, жас 
отбасылардың құқығы және т.б.) кеңейту арқылы осы ұғымды қайта 
қарау туралы ұсыным жатады. Өз дәлелдерін келтіре отырып, 
Министрлік барлық азаматтардың заң мен сот алдында тең екенін және 
тең қорғалуға тиіс екенін жариялайтын ұлттық және халықаралық 
заңнама нормаларын алға тартады. 

Сондай-ақ еліміздің жоғарғы оқу орындарында туризм және 
қонақ үй бизнесі факультеттерін ашу, тәлімгер, аға тәлімгер, 
мектепте білім беру жүйесінде ұйымдастыру педагогы мәртебесін қайта 
қарау және жоғарғы оқу орындарының, колледждердің базасында 
«тәлімгер» мамандығына оқыту жөніндегі бағдарламаларды құру 
мүмкіндіктерін қарастыру туралы ұсыныстар орындалмаған. 
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Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің түсініктемесі бойынша 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу 
орындарының академиялық және басқару дербестігін кеңейту 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заңның қабылдануымен байланысты 2018 жылы жоғарғы оқу 
орындарының академиялық дербестігі кеңейтілді. Осыған орай жоғарғы 
оқу орындарының білім беру бағдарламаларын дербес әзірлеу үшін 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 
бағыттарының жаңа сыныптауышы бекітілді (Министрдің 13.10.2018 
жылғы №569 бұйрығы). Осылайша, жоғары оқу орындары кадрларды 
даярлау бағыттары шеңберінде тиісті кәсіби стандарттардың 
талаптарын ескере отырып, оқыту нәтижесіне бағдарланған білім беру 
бағдарламалары дербес әзірленеді.

«Балалар туралы кодексті» әзірлеумен байланысты үшінші 
ұсынысы да орындалмаған, себебі Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі балалар туралы кодексті әзірлеу мен қабылдау қажеттілігін 
қарастырмайды. 

Бұдан басқа, жоғарыда аталған дөңгелек үстелдің ұсыныстарында 
қайталанатын ұсыныстар бар. Мысалға, «Волонтерлік қызмет 
туралы» Заңына волонтерлік қызметті ынталандыратын нормаларды 
енгізу бөлігінде өзінің мазмұны бойынша қайталанатын ұсыныстар бар. 
Осыған орай ұсыныстардың қайталанатын тармақтарын біріктіру 
ұсынылды. 

4. 2019 жылғы 15 сәуірде өткен «Шектеулі мүмкіндіктері бар 
балаларды құқықтық және әлеуметтік қорғау жөніндегі 
мемлекеттік саясатты іске асыру туралы».

Бұл дөңгелек үстел бойынша Комитетпен өзара байланыс жасау 
бөлімінен ұсыныстарды іске асыру туралы ақпарат келіп түскен жоқ. 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитеті: 

Комитетте аталған кезең ішінде дөңгелек үстелдер мен 
парламенттік тыңдаулар өткізілген жоқ. Алайда, Комитетпен өзара 
байланыс жасау бөлімінен Комитеттегі кездесулер мен көшпелі 
отырыстар форматындағы өзге іс-шараларды өткізу туралы ақпарат 
қосымша ұсынылған болатын. Осылайша, өткен сессияда Комитет 1 
көшпелі отырыс және 5 кездесу өткізді, олар бойынша 42 ұсыныс 
берілген болатын. Олардың 5-уі орындалды, 37- орындалуда. 

Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 
комитеті:

2019 жылғы 21 маусымда Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» Жолдауын іске асыру шеңберінде ел экономикасының тиімді 
дамуын қамтамасыз ету мақсатында көліктік-логистикалық қызмет 
көрсетудің перспективалары» атты дөңгелек үстел өткізу жоспарланған. 
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Бұдан басқа, Комитетпен 2019 жылғы ақпанда өткен Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Қазақстандықтардың әл-ауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Жолдауын іске асыру 
шеңберінде Қазақстан Республикасының Еуразиялық Экономикалық 
Одағында сауда саясатын іске асыру мәселелері жөніндегі Үкіметтік 
сағаты туралы ақпарат ұсынылған болатын, ол бойынша 10 ұсыныс 
әзірленді, олардың 2-уі орындалды, 6-уы іске асырылу барысында, 
2 ұсынысты Үкіметпен қосымша әзірлеуде. 

Тұтастай алғанда, алтыншы шақырылымның төртінші сессиясы 
кезеңінде Сенатта өткізілген парламенттік тыңдаулар мен дөңгелек 
үстелдердің қорытындылары бойынша барлығы 158 ұсыныс 
әзірленген болатын (олардың 5-уі парламенттік тыңдау және 153 – 
дөңгелек үстелдің нәтижесінде). 

Орындалған ұсыныстардың саны - 69 (жалпы санынан 44%), 
орындалуда жатқаны – 76-ны (48%) құрайды және орындалмаған 
ұсыныстар саны – 13-ті құрайды (8%). 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары жөніндегі комитеті барлығы 18 ұсыныс әзірледі. 
Олардың 10-ы орындалды, 8-і орындалуда.

Қаржы және бюджет комитеті 25 ұсыныс әзірледі. Олардың 
орындалғаны 5-у, 17-і орындалуда және орындалмаған 3 ұсыныс бар. 

Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық 
аумақтарды дамыту жөніндегі комитет 12 ұсыныс әзірледі. Оның 
10-ы орындалды, 1-уі орындалуда және орындалмаған 1 ұсыныс бар. 

Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 
комитеті 2019 жылғы 21 маусымда жоспарланған дөңгелек үстелдің 
қорытындысы бойынша ұсыныстар әзірлеуді жоспарлауда. 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитеті дөңгелек үстел мен парламенттік тыңдаулар өткізбеді. 

Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті 103 ұсыныс 
әзірледі. Олардың 44-і орындалды, 50-і орындалуда және 9 ұсыныс – 
орындалған жоқ. 

Сонымен қатар, есепті кезеңде Парламент Сенатының 
жанындағы Жергілікті өкілді органдарымен (мәслихаттарымен) 
өзара байланыс жасау жөніндегі кеңестің жұмысы жүргізілді, оның 
шеңберінде 2 отырыс өткізілді және тиісті ұсыныстар әзірленді.

Атап айтқанда, 2018 жылғы 21 желтоқсанда өткізілген «Жергілікті 
мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру туралы» тақырыбына 
арналған кездесудің қорытындысы бойынша 5 ұсыныс әзірленді. 
Олардың барлығы іске асырылды. 

Сондай-ақ аталған Кеңестің шеңберінде 2019 жылғы 22 сәуірде 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңын іске 
асыру мәселелері бойынша Парламент Сенаты депутаттарының 
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орталық атқару және жергілікті уәкілді органдарының басшыларымен 
кездесу өткізілді. Кездесудің қорытындысы бойынша 15 ұсыныс 
әзірленді, оның 3-уі орындалды, 9-ы орындалуда және 3-уі орындалған 
жоқ. 

Тексеру комиссияларының жұмыс жоспарларын мәслихаттың 
келесі сессиясында бекіту жөніндегі ұсыныстары орындалған жоқ. 
Ұлттық экономика министрлігінің ұстанымына сәйкес (тексеру 
комиссияларымен бірге орындалған) мемлекеттік аудит объектілерінің 
тізбесін мәслихат сессияларында тиісті жылға бекіту объектілердің 
тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу рәсімін әлдеқайда 
күрделендіреді және аудитті өткізу мерзімдерін созуға алып келуі 
мүмкін. 

Тексеру комиссияларының өз атауларында тексеру 
комиссияларының тиісті жергілікті уәкілетті органдарға тиесілігін 
көрсету жөніндегі ұсыныс орындалмаған. Ұлттық экономика 
министрлігінің ақпараты бойынша тексеру комиссияларының атауын 
мәслихаттарға тиесілігін көрсете отырып ауыстыру мәслихат 
депутаттары мен тексеру комиссияларының органдары арасындағы 
мүдделердің қақтығысына алып келуі мүмкін. 

бюджет жобасы шығыстарының тиісті аумақтың экономикалық 
және әлеуметтік даму бағдарламаларының басымдықтарына сәйкес 
болуы нысанасына жергілікті бюджет жобасын алдын ала бағалауды 
жүзеге асыру бойынша Тексеру комиссияларына өкілеттіктер беру 
жөніндегі мәселені қарау туралы ұсыныс Ұлттық экономика министрлігі 
тарапынан қолдау таппады. Өйткені аудитпен қамтылған бюджет 
қаражаты объектілерінің саны мен көлемінің ұлғаюына байланысты  
тексеру комиссияларын қосымша штаттық бірліктерімен нығайту қажет.  

Бұдан басқа, есепті кезеңде Парламент Сенатының «Өңір» 
депутаттық тобының жұмысы жүргізілді, оның барысында мынадай 
тақырыптарға арналған 2 отырыс өткізілді:

1. «Қазақстан Республикасында Астана қаласының мысалында 
қатты тұрмыстық қалдықтарды жою проблемалары мен 
перспективалары» мәселесі бойынша 2017 жылғы 31 мамырда «Өңір» 
депутаттық тобының ұсыныстарын орындау барысы туралы».

3 ұсыныс әзірленді, олар қолдау тауып, орындалуда. 
2. «Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.А.Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан халқына 
арналған Жолдауында және 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан 
халқына арналған Жолдауында медициналық көмек көрсетудің қол 
жетімділігі мен тиімділігін арттыру жөніндегі тапсырмаларын 
заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету» - 2019 жылғы 24 мамыр.

13 ұсыныс әзірленді, олар орындалу барысында. 
Тұтастай алғанда, Сенаттың консультативтік-кеңесші қызметінің 

қорытындысы бойынша (Жергілікті уәкілетті органдармен 
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(мәслихаттармен) өзара байланыс жасау жөніндегі кеңес пен «Өңір» 
депутаттық тобы) 37 ұсыныс жасалды, оның – 8-і орындалды (22%), 
қарауда жатқаны – 26 (70%), орындалмағаны -3 (ұсыныстардың жалпы 
санының 8%). 

  


