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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2023 жылғы 9 наурыз 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

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

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

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

кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда қарау жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің төрағасы Жазықбаев Дархан Медеғалиұлына беріледі. 

 
ЖАЗЫҚБАЕВ Д.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Бүгінгі 

сіздердің қарауларыңызға ұсынылып отырған заң жобасының негізгі мақсаты елімізде 
мемлекеттік қызметті жетілдіру бойынша атқарылатын кешенді шараларды жүзеге 
асыруға бағытталған. 

Заң жобасында бір кодекске және үш заңға түзетулер енгізу көзделіп отыр. Заң 
жобасы мемлекеттік органдармен талқыланып, оны әзірлеу аясында практикалық 
аспектілер есепке алынды. Сондай-ақ заң жобасын қарау барысында өздеріңіз ұсынған 
түзетулер ескерілді. Осы орайда оны жан-жақты қарастырып, жетілдіруді көздейтін 
ұсыныстар мен ескертпелер бергендеріңіз үшін сіздерге алғысымды білдіремін. 

Заң жобасына енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларға қысқаша тоқталамын. 
Біріншіден, «келісімшарттық қызметшілер» ұғымын заңнамаға енгізу көзделіп 

отыр. 
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Мемлекет басшысы Мемлекеттік басқаруды дамыту тұжырымдамасында 
келісімшарттық қызметшілер институтын енгізуді тапсырған болатын. Олар мемлекеттік 
қызметші санатына жатпайды. 

Бұл салалық жобаларды іске асыру кезеңіне арнаулы білімі бар кәсіби мамандарды 
тартуға мүмкіндік беретін болады. Келісімшарт мерзімі бір жылдан аспайды. 

Келісімшарттық қызметшілерге қатысты нақты ережелер мен тәртіптер тиісті 
Үкімет қаулысында белгіленетін болады. 

Екіншіден, ротациялық төлемді енгізу көзделіп отыр. 
Өздеріңізге мәлім, мемлекеттік қызметшілердің ротациясы енгізілді. Оның мақсаты 

– өңірлер арасында тәжірибе алмасу, қызметшінің тәжірибесін жан-жақты жетілдіру және 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. 

Қолданыстағы заңға сәйкес өзге өңірге ротацияланатын қызметшіге уақытша үй 
берілуі тиіс. Алайда қызметтік пәтерлер жетіспегендіктен ротацияланған қызметшілер өз 
қаражатына үй жалдауға мәжбүр. Бұл көптеген қызметшілердің ротациядан бас тартуына 
алып келуде. Ротациялық төлемді енгізу осы олқылықтардың орнын толтыруға 
бағытталып отыр. 

Ротациялық төлемді енгізу үшін Республикалық бюджет комиссиясы 2023 – 2025 
жылдарға қажетті қаржы бөлу мәселесін мақұлдағанын айта кету керек. 

Үшіншіден, мемлекеттік қызметте қашықтықтан жұмыс жасау және икемді жұмыс 
кестесін реттеу құзыретін агенттікке беру қарастырылып отыр. Пандемия және жан-жақты 
цифрландыру үрдісі қашықтықтан жұмыс жасау, сонымен қатар икемді жұмыс кестесін 
қолдану мүмкіндігін көрсетті. 

Осы мәселе бойынша жалпы нормалар 2021 жылы Еңбек кодексіне де енгізілген 
болатын. Алайда мемлекеттік аппараттың ерекшелігін ескеріп, мемлекеттік қызметте бұл 
мәселелер нақты және егжей-тегжейлі реттелуі тиіс. Осыған орай мемлекеттік қызметте 
қашықтықтан жұмыс жасау және икемді жұмыс кестесінің нақты тәртібі агенттіктің тиісті 
бұйрығында белгіленетін болады. 

Төртіншіден, Мемлекеттік басқару академиясы түлектерінің міндетті жұмыс өтеу 
тәртібіне өзгерістер енгізіліп отыр. Қолданыстағы заңға сәйкес Мемлекеттік басқару 
академиясына оқуға түскен мемлекеттік органның қызметшісі оқудан кейін міндетті түрде 
сол органда жұмыс өтеуі тиіс, яғни бір жыл бойы қызметші өзге мемлекеттік органға 
ауыса алмайды. Бұл мемлекеттік қызметшінің мүмкіндігін шектеп өзінің білімін 
арттыруға, оқуға түсуге деген ынтасын азайтады. Осыған орай аталған талапты алып 
тастап, академия түлегінің жалпы мемлекеттік қызметте үш жыл жұмыс өтеуі талабын 
қалдыру ұсынылады. 

Бесіншіден, мемлекеттік органдарда басшылар мен орындаушылар санын реттеу 
көзделіп отыр. 

Қолданыстағы заңға сәйкес әр мемлекеттік орган өз штат кестесін өзі бекітеді. 
Алайда басшылар мен орындаушылар саны реттелмеген. Нәтижесінде бір басшыға кейде 
бір немесе екі орындаушыдан ғана келетін жағдайлар кездесіп жатады. Ал енді кейбір 
органдарда басшылар саны тіпті орындаушылардан да асып түседі. Осыған орай бұндай 
олқылықтарды болдырмау мақсатында басшылар мен орындаушылар санын агенттіктің 
бұйрығымен реттеу ұсынылып отыр. 
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Алтыншыдан, жалақы үшін мемлекеттік қызметшінің жұмыс өтілін есептеу 
тәртібін бекіту құзыретін агенттікке беру қарастырылып отыр. Өздеріңізге мәлім, 
мемлекеттік қызметшінің жалақысы оның жұмыс өтіліне байланысты. Осылайша қазіргі 
кезде Үкімет қаулысымен тиісті жұмыс өтілін есептеу тәртібі бекітілген. Үкіметтен 
құзыреттерді орталық органдарға беру саясаты аясында аталған тәртіпті бекіту құзыретін 
агенттікке беру ұсынылады. 

Жетіншіден, саяси қызметшіні «сенім жоғалтуына» орай жұмыстан босатуға 
қатысты толықтыру енгізу көзделіп отыр. Заңға сәйкес саяси қызметші саяси міндеттерді 
іске асыруға жауапты қызметші болып табылады, яғни саяси қызметшіге жүктелген 
жауапкершілік үлкен. Осыған орай Президент Әкімшілігінің тапсырмасы бойынша өз 
өкілеттігін тиісінше орындамаған саяси қызметшіні «сенім жоғалтуына» орай жұмыстан 
босату институты енгізіледі. Мұндай босату туралы шешімді тек Мемлекет басшысы ғана 
қабылдайды. 

Сегізіншіден, мемлекеттік органдарда жұмыс кестесінің дұрыс сақталуын 
бақылауды жүзеге асыру қарастырылуда. Өздеріңізге мәлім, ақпанда Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекске түзетулер енгізіліп, мемлекеттік органдарда жұмыс кестесін 
заңсыз бұзу туралы әкімшілік істерді қарау агенттікке берілді. Бұрын мұндай істерді 
әкімдіктердің еңбек инспекциясы қарайтын. 

Аталған түзету 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі. Осыған орай «Мемлекеттік 
қызмет туралы» Заңда агенттікке мемлекеттік органдарда жұмыс кестесінің дұрыс 
сақталуын бақылау функциясы бекітіледі. 

Тоғызыншыдан, мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысы саласындағы актілерді 
агенттікпен келісу. Қолданыстағы заңға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысы 
жүйесін және оларға сыйақы төлеу тәртібін Үкімет бекітеді. Оны әзірлейтін Ұлттық 
экономика министрлігі. Мемлекеттік қызметшілерді ынталандыру саласында бірыңғай 
саясатты ұстану мақсатында еңбекақы саласындағы актілерді міндетті түрде агенттікпен 
келісу ұсынылып отыр. 

Құрметті депутаттар! Осы айтылған енгізілгелі отырған өзгерістер мемлекеттік 
қызметті өткеру бөлігіне қатысты негізгі жаңашылдықтар болып табылады. Бұдан бөлек 
заңның нормаларына құқықтық мониторинг аясында анықталған құқықтық 
коллизияларды жоюға, басқа заңдарға сәйкес келтіруге бағытталған редакциялық 
сипаттағы түзетулер енгізіліп отыр. 

Заң жобасы теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп 
соқпайды. 

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар, заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Жексенбай Бибігүл Нұрғалиқызына беріледі. 
 
ЖЕКСЕНБАЙ Б.Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
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Менің сұрағым Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан 
Медеғалиұлына. 

Заң жобасында қарастырылған тұжырымдамалық сипаттағы новеллалардың бірі – 
келісімшарттық негізде еңбек ететін қызметкерлердің жаңа институты. Олар ұлттық және 
өзге де жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік аппаратқа тартылады. Осыған орай менің 
сұрақтарым бар. 

Қандай ұлттық жобаларды іске асыру үшін келісімшарттық қызметшілерді тарту 
жоспарланып отыр? Олардың мемлекеттік қызметкерлерден айырмашылығы қандай 
болады? Осы жаңа институтты іс жүзінде жүзеге асыруда агенттіктің рөлі қандай? Рақмет. 

 
ЖАЗЫҚБАЕВ Д.М. Сұрақтарыңызға рақмет, Бибігүл Нұрғалиқызы. 
Келісімшарт институтын енгізіп отырған себебіміз, алдағы уақытта бізде көптеген 

жобалар мен ұлттық жобалар болады. Біріншіден, мемлекеттік қызметші мен келісімшарт 
қызметшісінің арасында айырмашылық бар, яғни келісімшарт қызметшісі мемлекеттік 
қызметші болып табылмайды. Екіншіден, оларды тек бір ұлттық жобаға бір жылдық 
мерзімге ғана аламыз. 

Бұл Мемлекет басшысының тапсырмасымен жеке сектордан кәсіби арнайы білімі 
бар мамандарды тарту үшін жасалып отырған қадам. Қазіргі кезде біздің мемлекеттік 
органдарда арнайы білімі бар мамандар жетіспеушілікте. Соған байланысты қандай да бір 
жақсы ұлттық жобаларды жүргізетін кезде біз осыны іске асыратын боламыз. 

Келісімшарт қызметшілерінің жұмысқа кіруі, олармен шартқа отыруы бойынша біз 
жобасын жасап, Үкіметтің қаулысымен бекітеміз және агенттік алдағы уақытта бұның 
барлығына мониторинг жасап отырады. Сонымен қатар қандай мемлекеттік органда 
қандай мамандардың тапшылығы бар екенін көрсетіп отырамыз, соған байланысты 
оларды бір жылдық шартпен ұлттық жобалар және басқа жобалар бойынша аламыз. 

Ұлттық жобалар мен жобалардың тізімін бекітетін Үкімет болады. Үкімет қандай 
жобаларды маңызды деп бекітеді, соған байланысты келісімшартпен істейтін 
қызметшілерге рұқсат етіледі. Агенттік бұған тек мониторинг жасамайды, талдау жасап, 
біздің мемлекеттік қызмет бойынша Мемлекет басшысына жасайтын ұлттық баяндамамыз 
бар, соған кіргізіп, жылдың қорытындысымен баяндап отыратын боламыз. 

 
ТӨРАҒА. Сөз депутат Нухұлы Алтынбекке беріледі. 
 
НУХҰЛЫ А. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

төрағасы Дархан Медеғалиұлына. 
Заң жобасын талқылау барысында облыстық және республикалық маңызы бар 

қалалар мен астананың өңірлік кадрлық резерві институтын құру ұсынылды. Осы резервке 
қабылданған адамдар жергілікті атқарушы органдардағы «Б» корпусының мемлекеттік 
әкімшілік лауазымдарына конкурс өткізбей-ақ орналаса алады деп болжануда. Осыған 
байланысты мынадай сұрақтар туындайды. 

Өңірлік кадрлық резерв қалай жасақталады және осы резервке қабылдануы үшін 
үміткерлерге қандай талаптар қойылмақшы? Рақмет. 
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ЖАЗЫҚБАЕВ Д.М. Рақмет. 
Алтынбек Нухұлы, өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы Мемлекет басшысының 

бастауымен Президенттік жастар кадрлық резерві жасақталған болатын. 2020 жылдан 
бастап бұл жоба өзінің әлеуетін көрсетіп келе жатыр. Сол себепті бұны жан-жақты зерттей 
келе Мемлекет басшысы бізге тапсырма берді, яғни осыны әрі қарай жалғастыру үшін 
өңірдегі жастарымызды, өңірдегі талапты балаларымызды осындай өңірлік резервке 
жасақтап, оларға әрі қарай мемлекеттік қызметте жұмыс жасауға мүмкіндік беру. 

Біз қазір Президенттік жастар кадрлық резервінің нәтижесін көріп отырмыз. 265 
адам жұмысқа орналастырылды, соның ішінде 36 адам саяси және «А» корпусында 
нәтижелі қызмет жасап жатыр. Сол себепті біз өңірлік резерв құрамыз. Ол бойынша 
өңірлік комиссия болады. Біздің агенттіктің өзінің аумақтық департаменті бар, соның 
қасынан әкімдікпен бірге комиссия құрып, біз Президенттік жастар кадрлық резервке 
өткізген талаптарды қоямыз, яғни жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес, 35 жастан аспаған және 
білімі жоғары сол өңірде жұмыс істеп жатқан жастардан жасақтайтын боламыз. 

Президенттік жастар кадрлық резервіне өткізген кезде біз вербалдық, цифрлық 
тестер дайындаған болатынбыз және эссе жазғызған болатынбыз. Осы талапты біз қазір 
заң қабылдағаннан кейін Президенттің Жарлығымен бекітеміз. Оның тәртібі агенттіктің 
бұйрығымен жүреді. Біз бұны жасақтаған себебіміз – өңірлік жастарға әлеуметтік лифт 
жасау. Сол бойынша аудандардағы, ауылдардағы жастарымыздың резервін 
қалыптастырып, болашақта кадрлық резервті мемлекеттік қызметте көтеру. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Дархан Медеғалиұлы. 
Маңызды заң жоба. Біздің әріптестеріміз өте орынды мәселелерді көтеріп жатыр. 

Сонымен қатар мен тағы бір мәселеге тоқтала келейін деп едім. 
Осы заң жобасының аясында кадрлардың ротациясы мәселесі қамтылып жатыр. 

Бұл мәселе бойынша бұған дейін де өзіңізбен сөйлескенбіз. Жалпы, өңірлер мен 
орталықтың арасында ротацияны қамтамасыз етуіміз керек. 

Бүгінгі күні министрлікте жұмыс істейтін көп азаматтар өңірлерде жұмыс 
істемеген, тәжірибесі жоқ, өңірлерде не болып жатқанын біле бермейді. Сол себепті 
министрліктердің аясында қабылданатын барлық шешімдер өңірлердің мүддесін, 
өңірлердегі жағдайды ескеріп қабылдану керек. Осы мақсатқа қазір біз қарастырып 
жатқан ротация механизмі жұмыс істейді деп сенеміз. Сонымен қатар тағы да бір мәселе, 
өңірлердің арасындағы ротацияны да қамтамасыз ету керек. Мысалы, батыстың 
азаматтары шығысқа барып жұмыс істейтіндей мүмкіндігі болу керек, солтүстіктегі 
азаматтар оңтүстікке келіп жұмыс істейтіндей мүмкіндіктері болу керек. Соған жағдай 
жасауымыз керек, үй мәселесін, басқа мәселелерді шешуге көмектесуіміз керек. 

Адам өзі туған облыста ғана жұмыс істесін деген шарт жоқ шығар, сондықтан 
азаматтардың әртүрлі өңірлерде жұмыс істеуіне біз жол ашып беруіміз керек. Бұл елімізді 
біртұтас мемлекет ретінде дамытуға өз үлесін қосатын қадам екені сөзсіз. Сол себепті біз 
депутаттар қолдап жатса осы нормалардың бәрін қабылдаймыз. 

Президент қол қойса бұл заң әрі қарай күшіне енеді, осы ротация механизмі қағаз 
жүзінде қалмай әрі қарай жүзеге асу керек. Бізде көп заңдар қабылданып жатады, бірақ 
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ары қарай ақша жоқ дейді, қаражат жоқ дейді де сонымен жүзеге аспай қалады ғой. Сол 
себепті біз осыны қабылдасақ, ары қарай сіздер дәйекті түрде осы механизмді жүзеге 
асыруларыңыз керек. Біздің мемлекеттік органдардағы, Үкіметтегі шешімдер өңірлердің 
мүддесіне негізделіп қабылдану керек. Сол себепті осы мақсатқа бүгінгі қарастырылып 
жатқан жоба жұмыс істейді деп сенеміз. Ары қарай осы мәселелерді ескерсеңіздер дұрыс 
болады. 

 
ЖАЗЫҚБАЕВ Д.М. Жақсы, ескереміз. 
 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Дархан Медеғалиұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Қадырбек Мұрат Болатұлына беріледі. 
 
ҚАДЫРБЕК М.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Қарастырылып отырған заң жобасының мақсаты Қазақстан Республикасы Президентінің 
2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында қойылған мемлекеттік қызметті жетілдіру жөніндегі 
міндеттерді орындау үшін құқықтық жағдайлар жасау болып табылады. 

Баяндамашы заң жобасының мәнін айтып, жан-жақты түсіндіріп берді. 
Заң жобасының негізгі қамтитын мәселелері мыналар: 
1) ұлттық және өзге де жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік орган келісімшарт 

бойынша тартатын келісімшарттық қызметшілер институтын заңнамалық бекіту; 
2) Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын мемлекеттік саяси 

қызметшілер өздерінің лауазымдық өкілеттіктерін орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін сенімін жоғалтуына байланысты Президенттің шешімі бойынша 
жұмыстан шығарылуы мүмкін; 

3) мемлекеттік қызметшілерді ротациялауды жүргізу кезінде тұрғын үйді жалдау 
мақсатында ротациялық төлемдерді ендіру; 

4) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігіне мемлекеттік 
қызмет пен кадр саясатының тиімділігін арттыруға бағытталған бірқатар өкілеттіктерді 
бекіту. 

Заң жобасында Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу 
көзделеді. 

Заң жобасын іске асырудан күтілетін нәтижелер: 
мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру, кадрлық ротация тетіктерін 

одан әрі жетілдіру, мемлекеттік саяси қызметшілердің жауапкершілігін арттыру, сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарының алдын алу, «орталық» пен «өңірлер» арасындағы өзара іс-
қимылды нығайту. 
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Құрметті әріптестер! Заң жобасы Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде қойылған мақсаттарды толығымен жүзеге асыруды реттейді, сондай-ақ теріс 
әлеуметтік-экономикалық, құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды. 

Аталған заң жобасы жұмыс тобының отырыстарында, комитет отырысында және 
комитеттің кеңейтілген отырысында жан-жақты талқыланды. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінен заңнаманың тұжырымдамасы бойынша 
ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ. 

Құрметті Төраға, құрметті әріптестер, осыған байланысты Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті Сенат Регламентінің 55-4-
тармағы 5) тармақшасын басшылыққа ала отырып, заң жобасын бірінші оқылымда 
мақұлдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мұрат Болатұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат 

Арғынбекова Айнұр Серікпайқызына беріледі. 
 
АРҒЫНБЕКОВА А.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны 
общества и государства. В стране сформирован стабильный государственный аппарат, 
усовершенствованы институты государственной службы, приняты меры по повышению 
эффективности управленческого состава, продвижение государственных служащих 
осуществляется на основе меритократии, реализуется Концепция развития 
государственного управления до 2030 года. 

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы, по состоянию на 1 января 2023 года штатная численность государственных 
служащих составила более 90 тысяч единиц. Доля женщин на государственной службе 
составляет 55,4 процента, из них 32,9 процента занимают руководящие должности. 
Средний возраст государственных служащих на протяжении последних лет находится в 
пределах 39 лет. 

Вместе с тем в целях исполнения поручений Президента и дальнейшего 
совершенствования законодательства Республики Казахстан в сфере государственной 
службы был разработан рассматриваемый сегодня законопроект, предусматривающий ряд 
важных норм, направленных на: 

привлечение профессионалов со специальными знаниями на период реализации 
национальных, отраслевых и иных проектов (новый институт контрактных служащих); 

совершенствование механизма ротации, а также стимулирование государственных 
служащих к территориальной ротации; 

усиление ответственности политических государственных служащих – 
возможность применения такой меры, как выражение им недоверия; 

повышение мобильности и мотивации государственных служащих; 
повышение имиджа государственной службы. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2023 жылғы 9 наурыз 

8 Стенографиялық есеп 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Трудовой кодекс 
Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях», Закон 
Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан». 

Уверена, что реализация данных новелл будет способствовать созданию правовых 
условий для совершенствования государственной службы. 

Уважаемые коллеги, принимая во внимание вышесказанное, прошу поддержать 
данный законопроект. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет 

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 жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Слово предоставляется Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет. 
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Вношу предложение – включить в повестку 

сегодняшнего заседания Сената рассмотрение проекта Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам государственной службы» во втором чтении. Рақмет. 

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

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

оқылымда қаралады. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі келесі мәселе «Қазақстан Республикасының 

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

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің міндетін атқарушы Тұрысов Әсет 
Нұрланұлына беріледі. 

 
ТҰРЫСОВ Ә.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Заң жобасы 

Мемлекет басшысының жер қоры мен жылжымайтын мүлік объектілері туралы ақпаратқа 
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халық пен бизнестің ашық және толық қолжетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі 
тапсырмасын орындау үшін әзірленді. 

Жер қатынастары саласындағы қызметтерді көрсету барысында жер, құқықтық, 
қала құрылысы кадастрлары, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың ақпараттық 
жүйелері қолданылады. Алайда ақпараттың жинақсыз болуы және ақпараттық жүйелер 
арасында байланыстың болмауы күтілген нәтижелерді бермеді. 

Ақпараттың толық және ашық болмауы азаматтарға жергілікті әкімдіктер 
тарапынан түрлі себептермен бас тартуға мүмкіндік береді. Осыған орай халықтың 
барлық топтарына бос және рәсімделген жер учаскелері, жылжымайтын мүлік 
объектілері, инфрақұрылымдар туралы ақпаратқа қолжетімділік беру мақсатында 
жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесі әзірленді. 

Аталған Бірыңғай кадастрдың ашық ресурсы болып табылатын жария кадастрлық 
картада жер учаскелері, бас жоспарлар, елді мекендердің орналастыру жобалары, 
инженерлік коммуникациялар, жылжымайтын мүлік объектілері және мемлекеттік 
органдар мен ұйымдардың өзге де мәліметтері қолжетімді болады. 

Бірыңғай кадастрды енгізу жер қатынастары саласындағы рәсімдерді жетілдіруге, 
оңтайландыруға және оларды цифрлық форматқа ауыстыруға мүмкіндік береді. 

Жер учаскесіне құқық берудің электрондық тәртібін енгізу үшін бірқатар 
заңнамалық түзетулер енгізу қажет болды. 

Жаңа тәртіп бойынша әкімдікке бармай-ақ Бірыңғай кадастрдың жария картасын 
пайдалана отырып, «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жергілікті атқарушы 
органға өтініш беруді көздейді. 

Жаңа тәртіпке сәйкес келесілер қаралады. 
1. Жер учаскесін алуға мүдделі тұлға электрондық өтінішке қоса берілетін жария 

картада сұралып отырған жер учаскесінің сызбасын қалыптастырады. 
Жария картада жер учаскесінің шекарасын қалыптастыру кезінде бұрын 

рәсімделген учаскелерге қабаттасуға мүмкіндік бермейтін форматты-логистикалық 
бақылау функционалы іске қосылады. 

2. Қол қойылған өтініш «электрондық үкімет» порталы арқылы жергілікті 
атқарушы органның ақпараттық жүйесіне жіберіледі. 

Өтініш берушінің жеке кабинетіне сұралып отырған жер учаскесін бөліп беру 
схемасын келісудің болжамды күні туралы хабарлама жолданады. 

3. Өтінішті алғаннан кейін сәулет органдары бас жоспарға және орналастыру 
жобаларына сәйкес нысаналы мақсаты бойынша жер учаскесін беру мүмкіндігін 
айқындайды және сұралып отырған жер учаскесін бөлу схемасын дайындайды. 

Аталған схема барлық мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың келісуіне 
жіберіледі. Табиғи монополия субъектілері инженерлік желілерге қосылудың техникалық 
шарттарын қосымша ұсынады. 

Жер учаскесін беру мүмкін болмаған немесе келісім беруші органдардың теріс 
қорытындысы болған жағдайда өтініш берушіге әкімдіктің шешімін шығармай-ақ сәулет 
органдарының қорытындысы түрінде дәлелді бас тарту жолданады. 

Келісілген жер бөлу схемасы шешімнің жобасын дайындау үшін негіз болып 
табылады және әкімге қол қоюға жіберіледі. 
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Жүргізілген жұмыстардың түпкілікті нәтижесі ретінде жер учаскесіне және 
жылжымайтын мүлікке берілетін бірыңғай құжат – жылжымайтын мүлік объектісінің 
кадастрлық паспортын дайындау және беру болып табылады. 

Атап өту қажет, өтініштің қаралу барысы жария картада түрлі түстермен 
көрсетіледі және өтініш берушіге цифрлық қадағалауды қамтамасыз етеді. Жаңа тәртіп 
қазіргі таңда тек қалалар аумағында, жаңадан берілетін жер учаскелеріне қолданылатын 
болады. 

Анықтама ретінде айтсақ, бүгін республика бойынша барлық қалалардың саны 89. 
Оның ішінде 3 республикалық маңызы бар, 37 облыстық маңызды бар, 44 аудандық 
маңызы бар қалалар. 

Сонымен қатар заң жобасы барлық деңгейдегі қала құрылысы жобаларына 
бірыңғай қала құрылысы сараптамасын енгізу, сондай-ақ құрылыс саласындағы жүйелерді 
қолдану тәртібін регламенттейтін нормаларды қамтиды. Атап айтқанда, жергілікті және 
уәкілетті органнан қала құрылысы сараптамасын жүргізу жөніндегі функцияларды 
«Мемлекеттік сараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына беру көзделеді. 
Сондай-ақ бұзушылықтар анықталған жағдайда қала жобасын әзірлеген ұйымның, оған оң 
қорытынды берген сарапшылар мен мемлекеттік сараптама ұйымының жауапкершілігі 
көзделетін болады. 

Ұсынылып отырған түзетулер қала құрылысын сапалы жоспарлауды, халық пен 
бизнес үшін елді мекендерді дамыту жоспарларының ашықтығын қамтамасыз етеді. 

Сонымен қатар қала құрылысы кадастрының жүйесін үздіксіз өзектендіруді 
қамтамасыз етуге бағытталған нормалар көзделеді. 

Бұл түзетулер инженерлік желілер мен құрылыстар туралы өзекті ақпарат алуды, 
жоспарлау кезінде бюджет қаражатын үнемдеуді, сондай-ақ жобалауға қажетті бастапқы 
материалдар мен құжаттарды жедел алуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жалпы, 
заң жобасы азаматтардың мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл 
тұжырымдамасын өзгертеді. 

Барлық ақпараттық жүйелерді интеграциялау есебінен өтінішті қарау барысына 
цифрлық бақылауды қамтамасыз етеді және мемлекеттік органдардың негізсіз бас 
тартуларының жолын кесетін болады. 

Ұсынылып отырған нормалар келесі мақсаттарға бағытталған: 
жер қоры мен жылжымайтын мүлік объектілері туралы ақпаратқа халық пен 

бизнестің толық қолжетімділігін қамтамасыз ету. 
республиканың барлық аумағын ашық цифрлық картамен қамтамасыз ету; 
жер учаскелерін игеру және оны пайдалану барысына цифрлық бақылау және 

мониторингтеу жүргізу; 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту; 
әртүрлі жүйелердегі ақпараттарды орталықтандыру. 
Назарларыңызға рақмет. Баяндама аяқталды. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Асанова Жанна Бейсентайқызына беріледі. 
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АСАНОВА Ж.Б. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Әсет Нұрланұлы, сұрағым сізге. 
Заң жобасы қалаларда жер учаскелерін берудің электрондық тәртібін енгізуді 

көздейді. Бұл рәсім «электрондық үкіметтің» веб-порталында жылжымайтын мүліктің 
бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесі арқылы қоғамдық кадастрлық карта 
көмегімен әкімдікке бармай-ақ жергілікті атқарушы органға онлайн өтініш беруге 
мүмкіндік беретінін көріп отырмыз. Осыған байланысты менің сұрағым бар. 

Жерді берудің электрондық тәртібі қаладан басқа санаттағы жерлерге қолданыла 
ма? 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге электронды тәртіпті енгізу қашан 
жоспарланып отыр? 

 
ТҰРЫСОВ Ә.Н. Жанна Бейсентайқызы, рақмет сұрағыңызға. 
Ұсынылып отырған жер берудің электрондық тәртібін енгізу нормалары тек қана 

қалалар аумағында жоспарланған. Ал бұл тәртіпті кейін жердің басқа да санаттарына 
кезең-кезеңмен енгізу жоспарланған. 

Ағымдағы сәтте Ауыл шаруашылығы министрлігімен бір өңірде пилоттық 
режимде ауыл шаруашылығы мақсаттарындағы жерлерге конкурс өткізудің электрондық 
тәртібін енгізу пысықталуда. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Біздің депутаттарға толығырақ ақпараттар керек сияқты. Бұл 

жағдай ауылдық жерлерде қалай болады, пилоттық жоба қашан жүзеге асырылады, қай 
уақытта асырылады, қорытындысын қашан шығарасыздар, ары қарай осы тәжірибені 
басқа облыстарға қашан таратасыздар, осы туралы толығырақ ақпаратты депутат Жанна 
Бейсентайқызына жазбаша түрде бересіз. 

Құрметті әріптестер, келесі сөз депутат Нәутиев Әлібек Ибатуллаұлына беріледі. 
 
НӘУТИЕВ Ә.И. Рақмет. 
Менің сұрағым Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігінің өкілі мен Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкіліне арналады. 
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы жабық акционерлік қоғамы 
жүргізетін жер және құқықтық кадастрларды жүргізуге арналған жылжымайтын мүліктің 
бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесін құру және енгізу бойынша 
жұмыстарды жүргізіп жатқанын бағана өзіңіз атап өттіңіз. Осыған байланысты менің 
сұрағым бар. 

Аталған жүйе қаншалықты ашық болады? 
Халық пен бизнес бос жер учаскелері мен жылжымайтын мүлік туралы ақпаратқа 

толық қол жеткізе ала ма? 
Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастры жүйесінде онлайн режимде 

бос жер картасын жаңарту қарастырылған ба? 
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Заң жобасында бизнес субъектілеріне жер комиссиясының қорытындысы негізінде 
шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жер 
пайдалану (жалдау) құқығын берудің қолданыстағы тәртібі сақталатыны жөнінде 
айтылған. Осыған байланысты сұрағым: болашақта жер комиссиясы шешімдерінің 
ашықтығы қалай қамтамасыз етіледі? Рақмет. 

 
ТҰРЫСОВ Ә.Н. Сұрағыңызға рақмет. 
Ақпараттық жүйе жер және құқықтық кадастрлардың ақпаратын біріктіреді. Осы 

ақпаратқа қол жеткізу жер кадастрында картаны пайдаланудағы ашықтықты көздейді. 
Әрбір ақпарат, жер учаскелері, бас жоспарлар, инженерлік коммуникациялар, 
инфрақұрылым ақпараты қолжетімді ашық түрде жария картада қамтамасыз етілетін 
болады. 

Кез келген азаматқа осы картадан тиісті ақпаратты көруіне мүмкіндік беріледі. 
Ақпаратқа өзгерістер енгізу мемлекеттік органдармен бірлесе отырып онлайн 

режимде жүргізіледі. 
Рұқсат болса жер комиссиясы бойынша сұраққа Ауыл шаруашылығы министрлігі 

жауап берсін. 
 
ТӨРАҒА. Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі де жауабын береді, сіз сұраққа 

тағы да нақты жауап берсеңіз. Бос жер учаскелері бойынша ақпараттың барлығы жария 
картада бола ма? Оған өз уақытында өзгерістер енгізіліп тұрады ғой, иә? Егер өзгерістер 
енгізілмесе оған қандай жауапкершілік болады, яғни осыған жауапты қызметкерлер 
қандай жауапкершілікке тартылады? 

 
ТҰРЫСОВ Ә.Н. Бас жоспар немесе басқа ақпараттар дұрыс болмаса ол бұзушылық 

үшін заңға сәйкес жауапкершілік көзделетін болады. 
 
ТӨРАҒА. Ауыл шаруашылығы министрлігінің вице-министрі Бекбауов Бағлан 

Әбдәшімұлы, жауап беріңіз. 
 
БЕКБАУОВ Б.Ә. Сәлеметсіздер ме, құрметті депутаттар! Құрметті Әлібек 

Ибатуллаұлы, сұрағыңызға рақмет. 
Жаңа Әсет Нұрланұлы айтып кеткендей, Ауыл шаруашылығы жерлерін беру 

бойынша жер комиссиясының отырысы бұрынғы қалпында қалып отыр. Оның 
ашықтығын, қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша Жер кодексінде тұжырымдамалары 
қарастырылған. Жер комиссиясы отырыстарының дыбыс-, бейнежазулары міндетті түрде 
болуы керек. Ол бейне-, дыбысжазбалар қай уақытта, қандай техникалық форматта 
жазылу керек, олар қалай, кімге жария түрде берілу керек, сол бойынша тұжырымдамалар 
мен ережелер Ауыл шаруашылығы министрлігінде бекітілген. 

Сондай-ақ жергілікті әкімдіктер Жер комиссиясының отырысы өткеннен кейін 
хаттамаларын, дыбыс-, бейнежазбаның барлығын интернет-ресурстарда жариялау керек. 
Ашықтық пен дәлелділікке қолжетімділік мүмкіндіктері Жер кодексінде белгіленген. 
Рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жүнісов Талғат Тұрлыбекұлына беріледі. 
 
ЖҮНІСОВ Т.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрілігінің өкіліне. 
Тұрғындардың және бизнес құрылымдардың қалаларда объектілер салу кезінде 

табиғи монополия субъектісінің желілеріне қосылуға, техникалық шарттар мен рұқсаттар 
алу мәселесі жер берумен қатар проблема болып табылады. Бүгінгі таңда мұндай 
желілердің бос қуаттылығы және өткізу қабілеттілігі туралы ақпарат жоқ болғандықтан 
осы кезеңде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың үлкен қаупі бар. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты келесі сұрақтарға жауап беруіңізді 
сұраймын. 

Бірінші. Заң жобасында жер берудің электрондық тәсілі қаралғанын ескере 
отырып, табиғи монополиялар субъектісінің желілеріне қосылуға техникалық шарттар 
беру жөніндегі бизнес-процестерді цифрландыру қалай жүзеге асырылатын болады? 
Өйткені осы мәселе шешілмесе қалаларда жер берудің электрондық форматына көшу оңай 
болмайды. 

Екінші. Елде тұрғын үй шаруашылығы саласындағы табиғи монополиялар 
субъектілерінің саны қандай және олардың қаншасы өз қызметінде геоақпараттық 
жүйелерді пайдаланады? Өйткені техникалық шарттарды беру бойынша бизнес-процесті 
цифрландыру осыған тікелей байланысты. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Бейісбеков 

Азамат Өмірзақұлы, жауап беріңіз. 
 
БЕЙІСБЕКОВ А.Ө. Сұрағыңызға рақмет. 
Бірінші. Табиғи монополиялар субъектілерінің беріліп жатқан шарттары мен 

рұқсаттарын есепке алу үшін, оларға бақылау жүргізу үшін олар міндетті түрде қала 
құрылысы кадастры жүйесіне орналастыру туралы міндеттеледі. Сондай-ақ сонда 
орналастырған жағдайда олардың тек берілген рұқсаттары ғана емес, сонымен қатар 
желілердің өткізу қабілеті, бос қуаттары, резервтері туралы ақпарат беріледі. 

Екінші. Біздің салада 890-ға жуық табиғи монополиялар субъектісі бар. Олардың 
арасынан 21-і ғана геоақпараттық жүйелерді қолданады. Сонымен қатар жоспарланып 
отырған жүйе енгізілген жағдайда ол бәріне де ортақ қолжетімді болады және қосымша 
геоақпараттық жүйелерді әзірлеуге қажеттілік болмайды. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Әсет Нұрланұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 

және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Дүйсембинов Сұлтан 
Мырзабекұлына беріледі. 
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ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң 
жобасының мақсаты жер заңнамасын жетілдіру, жер учаскесіне құқық беру бойынша 
бірыңғай тәсілдер әзірлеу және заңнама нормаларын әртүрлі түсінуді болдырмау, жер 
учаскелерін беру тәртібі рәсімдерін оңайлату тиісті мемлекеттік қызметтер көрсету 
кезінде жер құқықтық қатынастары субъектілерінің лауазымды адамдармен өзара іс-
қимылын едәуір қысқарту, сондай-ақ халыққа көрсетілетін қызметтердің сапасын 
жақсарту болып табылады. 

Халыққа бос жатқан жер учаскелері, тіркелген жылжымайтын мүлік объектілері, 
инфрақұрылымдар туралы ақпаратқа тең және толық қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында «Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры» ақпараттық жүйесі 
әзірленеді және ол қолданыстағы процестердің ашықтығына қол жеткізуге, жер учаскелері 
мен жылжымайтын мүлікті тіркеу кезіндегі қайталау процестерін жоюға, бизнес-
процестерді оңтайландыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ жер және құқықтық кадастрлар 
туралы ақпаратты біріктіреді. 

Барлық ақпараттық жүйелерді біріктіру есебінен өтініштің қаралуын цифрлық 
бақылау қамтамасыз етіп, мемлекеттік органдардың тіркеуден, қараудан негізсіз бас 
тартуларының жолын болдырмайды. 

Заң жобасы қағазсыз қызмет көрсетуді, тиісті органдармен жер учаскелерін беруді 
келісу рәсімін автоматтандыруды, жер қатынастары саласындағы бюрократиялық және 
сыбайлас жемқорлық алғышарттарын жоюды көздейді. 

Жаңа өзгерістер мемлекеттік қызметтерді электронды түрде көрсетуге және жер 
учаскесіне құқықтарды тіркеу кезінде азаматтар мен ұйымдардың шығындарын азайтуға 
бағытталған. 

Цифрландырудың арқасында мемлекеттік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігі 
артып, азаматтар мен ұйымдардың мемлекеттік органдармен ақпараттық өзара іс-қимылы 
ашық түрде жүргізілетін болады. 

Заң жобасында Жер, Кәсіпкерлік кодекстеріне және 15 заңға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу көзделіп отыр. 

Құрметті әріптестер, осы заң жобасы комитеттің барлық тиісті отырыстарында 
қаралды. Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасының тұжырымдамасы бойынша 
ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Баяндалғанды ескере келе, Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 
ауылдық аумақтарды дамыту комитеті «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры шеңберінде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді цифрландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші 
оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сұлтан Мырзабекұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Өтеғұлов 

Арман Кәрімұлына беріледі. 
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ӨТЕҒҰЛОВ А.К. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын мүліктің бірыңғай 
мемлекеттік кадастры шеңберінде мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді цифрландыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заң жобасын қолдаймын. 

Жаңа баяндамада көрсетілгендей, заң жобасы Мемлекет басшысының жер қоры 
мен жылжымайтын мүлік объектілері туралы ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету 
туралы тапсырмасын орындауға бағытталған. Соның ішінде қаланың құрылыстарына 
және ауылдық жерлердегі жер телімдерін беру мәселесі халықтың ортасында қызу 
талқыланып келгенін баршаңыз да білесіздер. Енді заман талабына сай цифровизация 
мүмкіндіктерін қолданып, мүлікті тіркеуге байланысты бизнес-процестерді оңтайландыру 
және жаңа ақпараттық жүйелерді қалыптастыру қарастырылған. 

Жер учаскелеріне құқық берудің электрондық форматын енгізу туралы ұсынылған 
нормалар тиісті мемлекеттік қызметтерді көрсету барысында жер-құқықтық қатынастар 
субъектілерінің лауазымды тұлғаларымен өзара іс-қимылын айтарлықтай қысқартатын 
болады. Бұл өз кезегінде осы процестердің ашықтығына, сыбайлас жемқорлықты және 
жер қатынастары, қала құрылысы және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу 
саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсету саласындағы мемлекеттік органдардың 
функцияларын қайталауды жоюға ықпал ететіні сөзсіз. 

Заң жобасында белгіленген ережелер жер пайдалану тиімділігіне, оның сапалы 
пайдаланылуына және жер қатынастарына, оның ішінде ауыл шаруашылығы саласындағы 
қордаланған мәселелерді шешуге оң әсер етеді деп санаймын. 

Құрметті әріптестер, осыған байланысты заң жобасын қолдауға шақырамын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын 

мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры шеңберінде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді цифрландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі 
Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі үшінші мәселе «Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық, Қылмыстық-процестік және Қылмыстық-атқару кодекстеріне қылмыстық сот 
төрелігі, жазаны орындау және азаптау мен қатыгез әрекеттердің алдын алу саласындағы 
адам құқықтары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда қарау жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
Ахметжанов Марат Мұратұлына беріледі. 
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АХМЕТЖАНОВ М.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірлі депутаттар! Бүгінгі 

заң жобасында қылмыстық процестегі адам құқықтары, қылмыстық жазаны орындау, 
азаптау және басқа қатыгез әрекеттердің алдын алу мәселелері ұсынылып отыр. 

Жалпы, заң жобасы Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауы 
аясындағы тапсырмасын орындау және Адам құқығы саласындағы алғашқы шаралар 
жоспары аясында әзірленді. 

Ұсынылған өзгерістер Қылмыстық, Қылмыстық-процестік, Қылмыстық-атқару 
кодекстеріне және «Ұлттық ұлан туралы» Заңға енгізіледі. 

Олар азаматтардың құқықтарын нығайтуға, «Азаптауға қарсы конвенцияның» 
талаптарын сақтауға және бірқатар қылмыстар үшін жауаптылықты күшейтуге 
бағытталып отыр. Атап айтқанда, тұрмыстық саладағы қылмыстар үшін, жаппай 
тәртіпсіздікке шақыру, ерекше цинизммен жасалған адам өлтіру мен бандитизм үшін жаза 
қатаңдайды. 

Енді негізгі ережелерге тоқталуға рұқсат етіңіздер. 
Бірінші. Қазіргі уақытта түрмедегі сотталған адам ауыр халде сырқаттанып қалса 

соттың шешімімен жазасын кейінге қалдыруға мүмкіндігі бар. Осылайша ол азаматтық 
медициналық мекемеде ем алады. Әрине, жазылып сауығып кетсе, колонияға қайта 
оралады. Енді осы мүмкіндікті жазаны тағайындау барысында қолдануды ұсынып 
отырмыз. 

Екінші. Бүгін сотталған әйелдердің колонияда 3 жасқа дейінгі балаларымен бірге 
болуға құқықтары бар. Елімізде осындай «бүлдіршін үйімен» бір колония жабдықталған. 
Ол жерде әйелдер бос уақытта перзенттерін шектеусіз көре алады. Бірақ 3 жастан асқан 
соң олар туыстарына немесе балалар үйіне беріледі. 

Бұл жерде әлеуметтік байланысты сақтау мақсатында балаларды 4 жасқа дейін 
қалдыру мүмкіндігі ұсынылады. Бірақ бір шарты бар – сол уақытқа дейін жазадан босату 
мерзімі бір жылдан аз болуы керек. 

Үшінші. Түрме «суб-мәдениетінің» таралуына тосқауыл қою және тәрбиелік 
шараның тиімділігін күшейту мақсатында сотталғандарды бөлек ұстау ұсынылады. Алғаш 
рет бостандығынан айыруға сотталғандар қауіпсіздігі орташа мекемеде ұсталады, ал 
бұрын сотталғандар қауіпсіздігі барынша жоғары колонияларға жіберілетін болады. 

Мұндай мекемелердің санын 12-ге дейін көбейтуді жоспарлап отырмыз. Ол үшін 
«қауіпсіздігі төтенше» деңгейдегі 5 колонияны жабамыз. Осылайша 2 мыңнан астам 
сотталған жазасын тұрғылықты жері бойынша өтей алады. Әлеуметтік пайдалы 
байланысты нығайтуға жағдай жасалады. Дегенмен бір ғана мекеме өзгеріссіз қалады. Ол 
– өмір бойына бас бостандығынан айырылған адамдар ұсталатын түрме. Онда бөлек ұстау 
көзделмейді. 

Төртінші. Қылмыстық процесті цифровизациялау. Елдегі барлық тергеудің 95 
пайызы ішкі істер органдарының өндірісінде. Көлем көп болғандықтан жүктеме де аз 
емес. Сол үшін бүгін тергеудің электрондық форматы белсенді түрде енгізіліп жатыр. Бұл 
форматта былтыр полиция қылмыстық істердің 91 пайызын тергеді. Тергеу әрекеттері 
кезінде бейне-фиксация әдісін қолданып жатырмыз. Дегенмен видео материалдағы 
мәліметті қайталап қағаз түріндегі хаттамаға түсіреміз. 
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Қазіргі уақытта бұл талаптар ескіріп жатыр. Қағазбастылық азайған жоқ, өкінішке 
қарай. Соның салдарынан созбалаңға салу, мерзімдердің бұзылуы орын алып жатыр. 
Сондықтан Қылмыстық-процестік кодексте қысқаша хаттама жасау мүмкіндігін 
қарастыруды ұсынамыз. Мұндай хаттамада тек техникалық құралды қолдану туралы, 
тергеу әрекеттерін өткізу уақыты, деректердің қысқаша мазмұны ғана көзделеді. 

Ең бастысы – азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау деңгейін 
арттыруға, уақыт пен еңбек ресурстарын тиімді пайдалануға толық мүмкіндік береді. 

Бесінші. Жаппай тәртіпсіздікке шақыру, оның ішінде: 
телекоммуникация желісін пайдалану арқылы шақыру; 
қылмыстық топ құрамында жасалған бұзақылық; 
ерекше цинизммен және қылмыстық топтың құрамында жасалған кісі өлтіру мен 

бандитизм үшін санкциялар қатаңдайды. Мұндай қылмыскерлер үшін мерзімнен бұрын 
босату мүмкіндігі алып тасталады. 

Сонымен қатар отбасылық-тұрмыстық саладағы құқық бұзушылықтар үшін 
жауаптылықты күшейтпекпіз. Атап айтқанда: 

денсаулыққа ауыр зиян келтіру; 
ауырлығы орташа зиян келтіру; 
«материалдық немесе басқаша тәуелді адамға қатысты іс-әрекет жасау» деген 

сараптама белгілері қаралады. Осылайша қылмыстың ауырлығы мен санкциялары артады. 
Алтыншы. Өздеріңіз білесіздер, ұлттық заңнаманы Азаптауға қарсы конвенцияға 

сәйкестендіру жұмысы белсенді жүріп жатыр. Соның аясында Қылмыстық кодекстің 
(азаптау) 146-бабына «қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе қадір-қасиетті 
қорлайтын әрекет» деген жаңа құрам енгізіледі. 

Тергеулігі бойынша. Азаптау прокуратура органдарының өндірісінде болады, ал 
қалғандары полицияда. Осылайша азаптау мен қатыгездік фактілерін нақты ажыратуға 
мүмкіндік болады, сондай-ақ оларды жасағаны үшін жауаптылықтың болмауына қатысты 
заңнаманың кемшілігі жойылады. 

Құрметті депутаттар, аталған түзетулер: 
адам құқықтарын қорғау деңгейін көтеруге; 
халықаралық стандарттарды сақтауға; 
«құқықтық мемлекет» қағидатын нығайтуға; 
Президентіміз айқындаған әділетті Қазақстан концепциясын іске асыруға бірден-

бір негіз болады деп есептейміз. 
Баяндама аяқталды. Қолдауларыңызды сұраймын. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Бұқтұғұтов Шәкәрім Сабырұлына беріледі. 
 
БҰҚТҰҒҰТОВ Ш.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Ішкі істер министрі Ахметжанов Марат Мұратұлына. 
Рассматриваемым законопроектом вносятся дополнения в статью 146 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство 
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обращение, пытки». Примечанием действующей статьи 146 устанавливается, что «не 
признаются пыткой физические и психические страдания, причиненные в результате 
законных действий должностных лиц». 

Законопроектом предлагается также не признавать пыткой физические и 
психические страдания, причиненные в результате законных действий лиц, выступающих 
в официальном качестве, либо других лиц. Законопроектом дается новое понятие «лицо, 
выступающее в официальном качестве», однако не уточняется, кто относится к другим 
лицам. В связи с этим у меня следующие вопросы. 

Первый вопрос. Насколько юридически обоснованно применение нормы без 
определения лиц, к кому ее применять? Не приведет ли это к необоснованному 
расширению круга лиц, действия которых не будут признаваться жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство обращением и пыткой физические и (или) 
психические страдания? 

Второй вопрос. Законопроектом вводится новая мера – отсрочка от наказания в 
связи с болезнью. При этом отсрочка отбывания наказания будет применяться в 
отношении лиц, установленных законопроектом, включая лиц, осужденных за совершение 
тяжких преступлений. 

Прошу ответить на вопрос: в каких странах ближнего зарубежья, в частности в 
странах Содружества Независимых Государств, применяется отсрочка отбывания 
наказания в связи с болезнью в отношении лиц, осужденных за совершение тяжких 
преступлений? Рақмет. 

 
АХМЕТЖАНОВ М.М. Сұрағыңызға рақмет. 
По первому вопросу. Я хотел бы сказать, что будет индивидуальный подход, то 

есть будет зависеть от обстоятельств дела, субъекта и объекта, в отношении которых 
совершено правонарушение. Каждый случай будет тщательно рассматриваться. Если 
будут усматриваться признаки другого преступления, то ему будет вменено по 
совокупности преступлений, то есть он никогда не избежит наказания. Норма действия 
законодательства не сужается, потому что если есть другие составы преступления, 
например, превышение служебных полномочий, то это тоже тяжкое преступление, 
которое предусматривает лишение свободы до десяти лет. Каждый случай будем 
рассматривать. 

Пытки – это, значит, пытать, хотят добиться признательных показаний или 
получить какие-то сведения. 

Жесткое обращение, которое не противоречит законодательству, – это, например, 
психическая больница может применить меры принуждения (надеть смирительную 
рубашку и так далее), по закону должно считаться, что это действительно вынужденная 
мера. 

К каждому случаю будет индивидуальный подход. Каждый случай будет 
зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, будет проведено 
полноценное следствие, будут выяснены все обстоятельства. 

По второму вопросу. Сегодня в перечне тяжких заболеваний есть 38 наименований, 
по которым лица, находящиеся в местах лишения свободы, по решению суда 
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направляются на лечение. Это действующая норма, причем не только в странах 
Содружества Независимых Государств, а также имеется международная практика. Это 
проявление гуманизма к тем людям, которые страдают неизлечимыми болезнями. За 
время существования независимости Казахстана более 90 процентов лиц, которых мы 
освободили именно по этим признакам, к сожалению, скончалось. Сегодня мы переводим 
эту норму в такой разряд, чтобы ее можно было использовать не только при исполнении 
наказания, но и при его назначении. Зная, что человек тяжело болен, чтобы могли учесть 
эти особенности и сразу же, не отправляя в места лишения свободы, направить на 
лечение. 

Это связано именно с нормами гуманизма. Это общемировая и человеческая 
практика. 

 
ТӨРАҒА. Марат Муратович, возвращаясь к первому вопросу. Мы 

предусматриваем в законопроекте категорию «официальные лица», через запятую идет 
словосочетание «и других лиц», действия которых не признаются жестоким обращением, 
если они выполняют свои служебные обязанности. Официальные лица и другие лица. То, 
что мы в законопроекте оставляем слишком широко «другие лица», не приведет ли к 
тому, что завтра при правоприменении в эту категорию могут попасть многие граждане, и 
их действия не будут признаваться пытками, жестоким обращением и так далее? Нам, 
законодателям, нужно четко прописать, кто эти лица, где они работают? Мы сейчас 
оставляем слишком большую, открытую норму. 

 
АХМЕТЖАНОВ М.М. Я понял вопрос, Маулен Сагатханулы. 
Мы будем исходить из должностных инструкций. Есть императивные нормы, 

которые возложены на этих лиц. Кроме того, есть статья 140 «Жестокое обращение», под 
которую подпадают обычные люди. Это тоже уголовно наказуемое деяние. Если есть 
такое бесчеловечное, циничное, жестокое обращение со своим ребенком или в семейно-
бытовых отношениях, то уже предусмотрена уголовная ответственность. Здесь мы 
конкретизируем в отношении официальных лиц. У нас есть понятие, кто входит в эту 
категорию, именно с учетом должностных инструкций, которые имеют императивный 
характер, требования которых обязательны для исполнения. То есть в ходе регистрации 
досудебного расследования будет дано понятие, будет проведена квалификация деяний. 

Я думаю, что правоприменительная практика выявит, если будут какие-то 
отклонения, мы внесем изменения в законодательство. Но это мировая практика. Мы 
посмотрели международный опыт, есть четкое разделение этих функций. Поэтому я 
думаю, что никаких перекосов не будет. Наоборот, сегодня все эти факты уходят в статью 
146, потом уже прекращаются, к сожалению, или переквалифицируются на менее тяжкие 
преступления. Этим путем мы будем, наоборот, ограждать их от необоснованного 
вовлечения в уголовный процесс по особо тяжким преступлениям, потому что вносим 
большие ограничения в статью 146. Допустим, они не подлежат амнистии и условно-
досрочному освобождению. То есть там очень жесткие правовые последствия, которые 
мы предусматриваем в соответствии с конвенцией ООН. Поэтому мы не хотим, чтобы 
широкий круг наших граждан попал под такое сильное правовое воздействие. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Кузиев Закиржан Пирмухамедовичке беріледі. 
 
КУЗИЕВ З.П. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Ішкі істер министріне. 
Құрметті Марат Мұратұлы! Законопроектом предусматривается поправка в статью 

116 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, предоставляющая 
осужденной женщине право оставить ребенка в доме ребенка исправительного 
учреждения, в котором она отбывает наказание, до достижения им четырехлетнего 
возраста, если женщине осталось менее одного года до освобождения либо до 
наступления у нее права на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении. 

Считаю, что эта норма будет иметь положительное воздействие и на осужденную 
женщину, и на ее ребенка, поскольку она направлена на сохранение социальных связей и 
продление времени нахождения ребенка с матерью. 

По данным новеллам законопроекта у меня есть вопросы. 
Первый вопрос. При принятии этой нормы сколько таких женщин сможет 

воспользоваться такой возможностью? 
Второй вопрос. Как быть, допустим, если ребенку исполнилось три года, а 

осужденной матери до конца срока остается еще, к примеру, два-три года, но при этом в 
праве на условно-досрочное освобождение судом ей было отказано? В этом случае 
останется ли ребенок до 4 лет с матерью? Рақмет. 

 
АХМЕТЖАНОВ М.М. Сұрағыңызға рақмет. 
По первому вопросу. Сегодня в местах лишения свободы наказание отбывают 29 

матерей с детьми. Под эту норму, по нашим расчетам, в этом году подпадают 5 женщин, в 
следующем году – 10 женщин, в 2025 году – 9 женщин. То есть эта норма (в случае ее 
принятия) коснется более 80 процентов осужденных женщин. 

Кроме того, на условно-досрочное освобождение каждый осужденный может 
подавать два раза в год. Если был отказ, он снова может подать по истечении шести 
месяцев, то есть два раза в год у осужденного есть возможность направить на условно-
досрочное освобождение. Понятно, что это будет корректировать их поведение. Эта норма 
также гуманная и направлена на то, чтобы ребенок оставался с матерью, чтобы его не 
передавали в дом малютки или на попечительство родственников. Мы видим, что эта 
норма коснется более 80 процентов осужденных и даст благоприятный эффект. 

 
ТӨРАҒА. Следующее слово предоставляется депутату Карплюку Сергею 

Алексеевичу. 
 
КАРПЛЮК С.А. Спасибо, Маулен Сагатханулы. 
Мой вопрос адресован докладчику. Уважаемый Марат Муратович! Действующий 

процессуальный закон предусматривает применение видеофиксации хода и результатов 
всех видов следственных действий от начала до конца. Насколько нам известно, к 
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примеру, если допрос продолжается около трех часов, то 80 процентов этого времени у 
следователя уходит на его протоколирование. Данным законопроектом предлагается в 
статью 199 Уголовно-процессуального кодекса внести поправку, предусматривающую 
возможность составления краткого протокола при применении видеозаписи. 

В связи с этим вопрос: что будет включать в себя краткий протокол, а также какое 
положительное воздействие вы ожидаете от принятия данной нормы на практике? 
Спасибо. 

 
АХМЕТЖАНОВ М.М. Спасибо. Очень хороший вопрос. 
Данный законопроект – это начало модернизации уголовного процесса, потому что 

он вытекает из поручения Главы государства по дебюрократизации, оптимизации и 
цифровизации. 

Вы правильно заметили, сегодня у нас очень много следственных действий, 
которые мы фиксируем на видеоносителях, а потом распечатываем, потому что это 
требование уголовно-процессуального законодательства. Если не будет распечатано, то 
завтра эти следственные действия могут быть признаны недопустимыми в качестве 
доказательств. 

Вот эти изменения позволят сделать краткий протокол, в котором будет 
обозначено, где, когда, с какого времени, на какой аппаратуре проводилась фиксация 
следственных действий, а также краткое содержание, допустим: по такому-то убийству 
подозреваемый показал место совершения, выдал такие-то улики. Этот файл будет 
приложен. 

Вы знаете, что мы уже расследуем 91 процент уголовных дел в электронном 
формате, что показало свою эффективность, так как стало меньше случаев фальсификации 
и коррупционных норм, есть прозрачность. Все это способствует тому, чтобы участник 
уголовного процесс мог следить за процессом в онлайн-режиме, а наши следователи – 
повышать свое профессиональное мастерство. 

Это высвободившееся время мы называем дебюрократизацией. Сейчас мы сидим и 
переносим в течение четырех-пяти часов в протокол, который расписывает сам 
следователь, ведь у него нет помощника. Вот это высвободившееся время можно 
направить на раскрытие нераскрытых преступлений и более подробное проведение 
следственных действий. То есть эта норма будет иметь колоссальный эффект для 
разгрузки следователя от технической работы и направит в русло сбора нужной 
доказательной базы и установления истины по уголовному делу. 

Это начало, как я сказал. У нас есть дальнейшие планы проводить полицейское 
расследование. Сегодня каждый «цифровой» полицейский имеет смартфон, эти 
доказательства будут сразу направляться в суд. Это будет эффективно, быстро, 
оперативно и принесет колоссальный успех. 

Кроме того, цифровизация – это немой свидетель, которого нельзя ни подкупить, 
ни изменить. Она покажет истинную картину и будет способствовать как правовой 
культуре, так и принципам неотвратимости наказания. 
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ТӨРАҒА. Марат Муратович, в продолжение этой темы. В Уголовный кодекс мы 
вносим нормы, ужесточающие наказание за пытки, что очень правильно. Это требование 
общества. Нужно сказать, что много жалоб на действия правоохранительных органов, 
жестокое обращение и насилие со стороны некоторых сотрудников правоохранительных 
органов. Такие жалобы поступают и в Сенат. Как показывает практика, подавляющее 
большинство таких дел не доходит до суда, так как сложно доказать, предъявить какие-то 
факты, что имели место насилие, пытки и так далее. 

Мы знаем, что буквально недавно вами совместно с прокуратурой принято 
решение и приняты правила, требующие использовать видеонаблюдение во всех 
служебных помещениях правоохранительных органов. Видимо, коридоры и какие-то 
другие комнаты также рассматриваются, а не только те, где проводятся соответствующие 
мероприятия. 

Поэтому очень правильная норма, чтобы полностью все помещения 
правоохранительных органов были под видеонаблюдением и все это фиксировалось, 
чтобы завтра можно было доказать, что применялись незаконные действия в отношении 
тех или иных лиц. 

В этой связи эти нормы по видеонаблюдению вы легитимизировали, утвердили 
своими правилами. А нужно ли нам внести такие нормы в закон, чтобы усилить действие 
этих норм? Это пока у вас на уровне подзаконного акта. Пожалуйста, Ваше мнение. 

 
АХМЕТЖАНОВ М.М. Уважаемый Маулен Сагатханулы, Вы правильно отметили, 

сегодня 100 процентов всех служебных помещений, где проводятся следственно-
оперативные мероприятия, в том числе и коридоры, находятся под видеонаблюдением. 
Кроме того, видеонаблюдение проводится таким образом, что доступ к нему имеется как у 
руководства Министерства внутренних дел, так и у надзорных органов (прокуроров). 
Видеозапись не стирается, сохраняется в течение 30 суток. 

В этом году все колонии будут оснащены видеонаблюдением. Сегодня мы уже 
начали работу, из 72 учреждений 63 учреждения полностью под видеонаблюдением. Мы 
закончили процесс государственных закупок, в этом году все учреждения на 100 
процентов будут под видеонаблюдением. Конечно, это корректирует поведение как 
осужденных, так и наших сотрудников, потому что все это фиксируется, все это мы 
видим. Видеонаблюдение нужно и для того, чтобы сотрудник мог доказать свою 
невиновность в случае ложного обвинения. 

Вы правильно сказали, сегодня по уголовно-процессуальному законодательству 
доказательством являются любые фактические данные. Если было совершено 
преступление, сегодня достаточно приобщить видеозапись к материалам уголовного дела, 
и она будет являться доказательством. 

Кроме того, это регламентировано не только нашими ведомственными приказами, 
но и указаниями Генерального Прокурора, которые имеют общеобязательный характер и 
регистрируются как нормативный правовой акт в Министерстве юстиции. То есть 
нормативная правовая форма есть. 

Эта норма начала действовать с конца прошлого года. Я думаю, что нужно 
посмотреть, как пойдет следственно-оперативная практика. Если будут нужны какие-то 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2023 жылғы 9 наурыз 

Стенографиялық есеп 23 

законодательные изменения, то мы выйдем. Если не мы, то другие уполномоченные 
органы в сфере защиты прав наших граждан. 

Кроме того, Маулен Сагатханулы, надо сказать и о том, что сейчас требования 
Главы государства и требования общества максимально совпадают, то есть пытки, 
нарушения конституционных прав наших граждан, недозволенные методы следствия 
являются тяжкими преступлениями, правонарушениями. Главное, что сегодня мы 
изменяем (меняем) причины, почему они совершались. Сегодня по поручению Главы 
государства в органах внутренних дел и в целом в правоохранительных органах изменены 
критерии оценки деятельности сотрудников. Если раньше статистическими показателями 
были выявляемость, раскрываемость и направление в суд, то сегодня главные компоненты 
– это доверие населения и доступная полиция. 

Өлшемдер өзгергеннен кейін осындай талаптар қойылуда. Азаптау, заңсыз 
әрекеттер, іс-қимылдар жасау себептерін жойып жатырмыз. Қылмысты ашу барысында 
біреуді азаптау, заңсыз іс-әрекеттерді қолдану бізге қажет емес, сондықтан бұл өз 
нәтижесін береді деп ойлаймыз. 

Сегодня мы обязаны любое заявление (сообщение) зарегистрировать в Едином 
реестре досудебных расследований, а потом провести тщательное досудебное 
расследование. Бывают случаи, что пишут заявления с целью ухода от наказания. Поэтому 
по каждому факту будет проведено тщательное расследование. 

Кроме того, для объективности по поручению Главы государства в случае 
регистрации такого правонарушения, как пытки, это будет расследоваться независимым 
органом – специальными прокурорами, которые будут проводить объективное 
расследование. В том числе и у нас есть служба безопасности, цель которой – выявление 
негативных явлений. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Марат Мұратұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы Лукин Андрей Ивановичке беріледі. 
 
ЛУКИН А.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Проект Закона 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и 
Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в 
области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и 
жестокого обращения» разработан в реализацию Указа Президента «О дальнейших мерах 
Республики Казахстан в области прав человека» от 9 июня 2021 года, а также Плана 
первоочередных мер в области прав человека, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2021 года. 

Целью законопроекта является совершенствование норм уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, направленных на: 

приведение национального законодательства в соответствие с Конвенцией ООН 
против пыток путем введения в статью 146 Уголовного кодекса определения «лицо, 
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выступающее в официальном качестве» и нового состава преступления, как «жестокое, 
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение»; 

расширение механизмов реализации права осужденных на охрану здоровья и 
обеспечение гуманного отношения к ним при наличии тяжелых заболеваний; 

создание условий для дошкольного образования и развития детей осужденных 
женщин, что положительное скажется на их дальнейшей социализации к условиям жизни 
вне учреждения и соответствующем развитии; 

закрепление раздельного содержания впервые осужденных к лишению свободы от 
ранее отбывавших наказание в целях формирования среди впервые осужденных лиц 
правопослушного поведения; 

дифференцирование видов режима отбывания в исправительных учреждениях и 
определение лиц, отбывающих в них уголовное наказание; 

закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе нормы, дающей право лицу, 
ведущему следствие, ограничиться кратким протоколом в случае фиксирования хода и 
результатов следственного действия с помощью средств аудио- и видеозаписи. 

Ожидаемыми положительными последствиями принятия закона являются: 
повышение эффективности защиты прав человека в сфере уголовного 

судопроизводства; 
совершение уголовно-исполнительной пенитенциарной системы, в том числе 

механизма распределения осужденных к лишению свободы лиц по видам учреждений; 
обеспечение оптимизации и сокращения времени производства следственных 

действий в результате введения нормы о кратком протоколе. 
Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по концепции 

законопроекта не имеют. 
С учетом изложенного Комитет по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам, руководствуясь подпунктом 7) статьи 29 Закона 
Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», 
вносит на рассмотрение заседания Сената и в соответствии с подпунктом 5) пункта 55-4 
Регламента Сената Парламента Республики Казахстан рекомендует одобрить проект 
Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан 
по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и 
предупреждения пыток и жестокого обращения» в первом чтении. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Андрей Иванович. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Медебаев 

Советбек Тұрсынұлына беріледі. 
 
МЕДЕБАЕВ С.Т. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық, Қылмыстық-процестік және Қылмыстық-атқару кодекстеріне қылмыстық сот 
төрелігі, жазаны орындау және азаптау мен қатыгез әрекеттердің алдын алу саласындағы 
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адам құқықтары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
жобасын адам құқықтарын қорғау мақсатында Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі әзірлеген. 

Заң жобасы қабылданған жағдайда келесі нәтижелер күтіледі: 
азаматтық денсаулық жағдайында және туыстарының қолдауымен сотталған ауыр 

науқастардың уақытылы және тиімді медициналық көмек алуы; 
бас бостандығынан айырылған сотталған әйел кісінің босатылғанға дейін жас 

баламен үздіксіз болу мүмкіндігі (бұл ананың да, баланың да психологиялық жағдайына 
оң әсер етеді); 

қылмыстық сот ісін жүргізу орбитасына тартылған азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарының бұзылуына жол бермеу, сотқа дейінгі әрекеттер мен сот процестерінің 
бейнежазбасын қамтамасыз ету жолымен қылмыстық істерді әділ тергеп-тексеруді 
қамтамасыз ету; 

бас бостандығынан айыруға алғаш рет сотталған адамдарға түрме суб-мәдениеті 
ықпалының төмендеуі, бас бостандығынан айыру орындарынан босағандар арасында 
криминогенділіктің төмендеуі. 

Бұдан басқа ұлттық заңнаманы Біріккен Ұлттар Ұйымының Азаптауға және басқа 
да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын және қадір-қасиетін қорлайтын емдеу мен жазалау 
түрлеріне қарсы конвенциясына сәйкес келтіру болып табылады. Бұл біздің халықаралық 
аренада азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауға деген ұмтылысымызды 
көрсетеді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, заң жобасын қолдауларыңызды 
сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық-процестік және 

Қылмыстық-атқару кодекстеріне қылмыстық сот төрелігі, жазаны орындау және азаптау 
мен қатыгез әрекеттердің алдын алу саласындағы адам құқықтары мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Слово предоставляется Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет. 
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Вношу предложение – включить в повестку 

сегодняшнего заседания Сената рассмотрение проекта Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области 
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уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого 
обращения» во втором чтении. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
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 отырысын 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 енгізілген бірінші мәселе «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз сенатор Қадырбек Мұрат Болатұлына беріледі. 
 
ҚАДЫРБЕК М.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Қарастырылып отырған заң жобасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік саладағы 
заңнамасын одан әрі жетілдіру мақсатында әзірленді. 

Заң жобасы Сенат депутаттарының, мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен 
жұмыс тобының және бас комитеттің кеңейтілген отырыстарында жан-жақты 
талқыланды. Барлық ескертулер мен ұсыныстар 24 түзетуден тұратын салыстырмалы 
кестеге жинақталып, сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Атап айтатын болсақ: 

Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Президенттік жастар 
кадрлық резервіне ұқсас өңірлік кадрлық резервті құру; 

басқа елді мекенге ротациялау үшін мүгедек ата-анасы бар мемлекеттік 
қызметшілердің келісімін алу туралы норманы енгізу; 

бұрын мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім алған 
мемлекеттік қызметшілерге Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясында оқуға да мүмкіндік беру (қазір мемлекет есебінен 
қайта оқуға шектеу бар); 

егер қарамағындағы қызметшілері бұрынғы жұмыс орны бойынша сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарын жасаған болса мемлекеттік саяси қызметшілердің отставкаға 
кету міндетін заңнамалық тұрғыдан бекіту; 
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мемлекеттік саяси қызметшілердің тәртіптік жауапкершілігі міндетті түрде 
қаралатын қосымша негіздерді белгілеу. 

Сонымен қатар заң жобасы баптары нормаларының ішкі үйлесуін қамтамасыз 
етуге және заң техникасы қағидаларына сәйкес келтіруге байланысты бірқатар өзгерістер 
де енгізілді. 

Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Баяндалғанды ескере отырып, 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті «Қазақстан 
Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 29-бабының 7) тармақшасын басшылыққа ала отырып, 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын Сенат енгізген өзгерістермен және толықтырулармен 
Сенат отырысының қарауына енгізеді және Қазақстан Республикасы Конституциясы 55-
бабының 5) тармақшасына, Сенат Регламентінің 55-4 тармағының 7) тармақшасына 
сәйкес оны қабылдауды ұсынады. 

Құрметті депутаттар, назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мұрат Болатұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 

Кестеге 24 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып 
отыр. 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. 
Енді заң жобасының қалған баптарын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

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

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



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2023 жылғы 9 наурыз 

28 Стенографиялық есеп 

Құрметті әріптестер, Президент мемлекеттік басқару жүйесінде реформалар 
жүргізу жөнінде нақты тапсырмалар берді. Бүгін қабылданған заң – осы бағытта іске 
асырылып жатқан маңызды қадамдардың бірі. Осы заң арқылы келісімшарттық 
қызметшілер институты енгізіледі. Бұл мемлекеттік қызметтің икемділігін қосымша 
қамтамасыз етеді. Сондай-ақ мемлекеттік саяси қызметшілердің қызметті тоқтатуының 
жаңа негізі айқындалады. 

Заңда мемлекеттік қызметшілердің жұмысын бағалауға, ротация механизмін 
жетілдіруге және сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға арналған ережелер де бар. 

Сенат Президенттің тапсырмаларын іске асыруға және заң жобасының жекелеген 
нормаларын жетілдіруге бағытталған түзетулер енгізді. Тарқатып айтсақ, өңірлік кадр 
резервін қалыптастыру, сонымен қатар мемлекеттік саяси қызметшілердің 
жауапкершілігін күшейту бойынша нормалар қарастырылды. Жалпы, заң кәсіби 
мемлекеттік органдардың қалыптасуына және мемлекеттік аппараттың тиімділігін 
арттыруға оң септігін тигізеді деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген келесі мәселе «Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық-процестік және Қылмыстық-атқару 
кодекстеріне қылмыстық сот төрелігі, жазаны орындау және азаптау мен қатыгез 
әрекеттердің алдын алу саласындағы адам құқықтары мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қараймыз. 

Баяндама жасау үшін сөз сенатор Лукин Андрей Ивановичке беріледі. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Проект Закона «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области 
уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого 
обращения» рассмотрен на заседании Сената и одобрен в первом чтении. 

В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла 
необходимость внесения изменений и дополнений в проект закона касательно: 

1) изменения наименования заголовка проекта закона с целью приведения в 
соответствие с его содержанием и вносимыми поправками; 

2) закрепления в законодательстве отдельного учреждения для лиц, осужденных к 
пожизненному лишению свободы; 

3) исключения применения условного осуждения к лицам, совершившим пытки, а 
также закрепления полномочия по расследованию дел о жестоком, бесчеловечном или 
унижающем достоинство обращении; 

4) усиления ответственности за преступления, совершенные с особым цинизмом, 
призывы к массовым беспорядкам, а также в сфере семейно-бытовых конфликтов. 

Постоянными комитетами представлен ряд изменений и дополнений в 
законопроект, корреспондирующих нормы статей проекта закона с нормами действующих 
законов, а также связанных с правилами юридической техники. 
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Представленные законопроект и положения сравнительной таблицы детально 
обсуждены на заседаниях рабочей группы с участием депутатов постоянных комитетов 
Сената, представителей инициатора законопроекта и заинтересованных государственных 
органов, а также сотрудников Аппарата Сената. 

Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу, состоящую из 45 
поправок, представленную вашему вниманию. 

Уважаемые коллеги, с учетом изложенного Комитет по конституционному 
законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, руководствуясь 
подпунктом 7) статьи 29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях 
Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение заседания Сената и в 
соответствии с подпунктом 5) статьи 55 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 
7) пункта 55-4 Регламента Сената рекомендует принять Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области 
уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого 
обращения» с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом. 

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

талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. Заң жобасы бойынша салыстырма 

кестені қараймыз. 
Кестеге 45 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып 

отыр. 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. 
Енді заң жобасының қалған баптарын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

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

жөніндегі қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң Сенат енгізген өзгерістермен және толықтырулармен қабылданды. 
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Құрметті әріптестер, адам құқығын қорғау – мемлекеттің маңызды міндеттерінің 
бірі. Бұл саланы Мемлекет басшысы үнемі басты назарда ұстап келеді. 

Президентіміз адам құқықтары мен заң үстемдігі бойынша өте маңызды 
бастамаларды көтерді. Бүгін қабылданған заң сол шаралардың бір қадамы. 

Заң адамның қылмыстық сот төрелігі, жазаны атқару және азаптаулар мен қатыгез 
іс-әрекеттердің алдын алу саласындағы құқықтарын күшейтуге арналған. 

Олардың ішінде ауыр сырқатқа шалдыққандардың, кішкентай баласы бар 
аналардың, алғаш рет сотталғандардың құқықтарын қамтамасыз ету мәселелері 
қамтылған. 

Сенат заң жобасын қарау кезінде жобаның жекелеген ережелерін жетілдіруге 
арналған бірқатар түзетулер енгізді. Соған сәйкес бірқатар қылмыстық құрам бойынша 
жауапкершілікті күшейту көзделіп отыр. Сонымен қатар төтенше және толық қауіпсіз 
мекемелерде жазаны өтеу шарттары қайта қаралды. Алдағы уақытта осы заң адам 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктерін жетілдіруге оң әсерін тигізеді деп 
сенеміз. 

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

депутаттық сауалдарға көшейік. 
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Мой депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Смаилову. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Настоящим депутатским запросом поднимаются 

вопросы нарушения законности, связанные с использованием инспекционно-досмотровых 
комплексов при осуществлении таможенного контроля. 

Согласно статье 413 Кодекса «О таможенном регулировании в Республике 
Казахстан» таможенный досмотр является формой таможенного контроля, 
заключающейся в проведении осмотра и совершении иных действий в отношении 
товаров, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, со вскрытием 
упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, 
контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, и (или) с 
удалением примененных к ним таможенных пломб, печатей или иных средств 
идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых 
объектов и их частей иными способами. 

В соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 14 
февраля 2018 года № 188 «Об утверждении Правил проведения таможенных досмотра и 
осмотра» одним из оснований для проведения таможенного досмотра является наличие 
штампа «Контроль инспекционно-досмотровых комплексов». 

Также утверждены соответствующие правовые акты, регламентирующие действия 
должностных лиц органов государственных доходов при осуществлении таможенного 
контроля с использованием инспекционно-досмотровых комплексов. 
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Технологические схемы пунктов пропуска через границу предусматривают 
обязательное прохождение груженых грузовых автотранспортных средств и 
железнодорожных вагонов через инспекционно-досмотровые комплексы для выявления 
правонарушений в области таможенного регулирования. 

Для указанных целей Комитетом государственных доходов Министерства 
финансов и его территориальными департаментами на границе используются 32 
инспекционно-досмотровых комплекса. Однако в результате ненадлежащей реализации 
Комитетом государственных доходов своих организационных функций эффективность 
работы инспекционно-досмотровых комплексов недостаточная. 

Указанное связано с тем, что инспекционно-досмотровые комплексы по различным 
причинам выходят из строя и простаивают. Принимаемые со стороны Комитета 
государственных доходов меры не разрешают сложившуюся ситуацию из года в год. 
Только за период с 1 января по 1 октября 2022 года 68 тысяч 580 транспортных средств с 
грузом пересекли границу без таможенного контроля с использованием инспекционно-
досмотровых комплексов ввиду их нефункционирования по различным причинам. При 
этом длительность неисправности составляла от 1 до 181 дня. 

Следует отметить, что при нефункционировании инспекционно-досмотровых 
комплексов обязательному досмотру подлежат лишь отдельные группы товаров согласно 
профилям риска. Остальные транспортные средства подлежат контролю только на 
основании автоматизированных профилей риска, что значительно снижает эффективность 
таможенного контроля. 

Указанные обстоятельства создали условия для коррупции и увода от 
ответственности недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. 

Указанные нарушения стали возможны в результате ненадлежащей организации 
работы со стороны Ситуационного центра Комитета государственных доходов, 
недостаточной координации между структурными подразделениями Комитета 
государственных доходов, отсутствия должного контроля со стороны руководства 
профильных подразделений доходов, департаментов государственных доходов и 
таможенных постов. 

На основании изложенного для разрешения вышеуказанных вопросов предлагается 
рассмотреть следующие пути решения: 

модернизация и техническое дооснащение инспекционно-досмотровых 
комплексов; 

принятие превентивных мер, таких как ревизия инспекционно-досмотровых 
комплексов, проверка фактической реализации проекта по модернизации, соответствие 
закупаемых инспекционно-досмотровых комплексов международным стандартам и их 
экономической оправданности, проверка эффективности и оправданности стоимости 
оказания услуг по их обслуживанию; 

интеграция сведений о досмотрах с системой «АСТАНА-1» и их учет при 
таможенном оформлении; 

усиление организации и контроля. 
Полный текст депутатского запроса прилагается». 
Благодарю за внимание. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Келесі сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сауалым Үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа жолданады. 
«Тілдің мемлекеттік мәртебесін көрсететін айрықша белгі – оның саяси, мәдени, 

экономикалық жиындарының жұмыс тілі болуы. Мұндай жиындарда әр тілде сөйлейтін 
халықтар өкілдерінің түсінісу, өзекті мәселелерді шешу үшін келіссөздер жүргізіп, 
уағдаластықтарға қол жеткізу ісінде ілеспе аудармашылар негізгі рөл атқарады. Бұл – 
әлемде ұзақ жылдар бойы қалыптасқан үрдіс. 

Ілеспе аударма – ауызша аударманың ең күрделі түрі. Бұл жұмыстың өзіне тән 
ерекшелігі, қиындығы, адам организміне физикалық және психологиялық тұрғыдан 
түсіретін ауыр жүктемелері де бар. Сондықтан бұл сала маманы болу арнайы даярлауды, 
практикалық жағынан дағдыланып, тәжірибе жинақтауды қажет етеді. Осыны ескеріп, 
2016–2018 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім 
министрлігінің Тіл комитеті ілеспе аудармашыларды дайындау курстарын өткізіп келген 
екен. Өкінішке қарай, соңғы бес жылда бұл жоспардан алынып тасталынған. 

Қазіргі кезде орыс тілінен қазақ тіліне және қазақ тілінен орыс тіліне аударатын 
ілеспе аудармашыларға деген қажеттілік күн сайын артып келеді. Шет тілдерден 
мемлекеттік тілге тікелей аударатын мамандар да аз. Елімізде тікелей ілеспе 
аудармашыларды дайындайтын оқу орны жоқ. Абылайхан атындағы Халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінде ілеспе аударма маманы ағылшын-орыс, 
орыс-ағылшын тілі бағытында дайындалады. 

Кәсіби ілеспе аудармашылар шоғырланған деп саналатын Қазақстан Республикасы 
Парламентінің палаталарында мұндай аударма жұмыстарын заңдарды редакциялаумен 
айналысатын бөлімдердің мамандары қамтамасыз етеді. Алайда соңғы кездері бұл 
бөлімдердің өзінде білікті маман тапшылығы сезілуде. Өйткені Парламенттің қызметін 
қамтамасыз ету үшін әрі заң тілін білетін, нормативтік құжаттарды аударуға бейімі бар, 
әрі ілеспе аударманы жүзеге асыратын мамандар қажет. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде мемлекеттік тілдің қолданылу аясын 
кеңейтуге зор ықпал ететін ілеспе аударма мамандарын дайындау үшін: 

1) Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Тіл 
комитетіне ілеспе аудармашыларды дайындау курстарын өткізу ісін жедел қолға алуға 
тапсырма беру; 

2) мемлекеттік органдардың орталық аппараттарындағы заң тілін жетік меңгерген, 
ілеспе аударманы жүзеге асыруға бейімі бар мамандар үшін курстар ұйымдастыру. 
Оларды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, Парламент 
палаталарының кадр жұмысы бөлімдері арқылы резервке қою; 

3) мемлекеттік органдардың орталық аппараттарында қызмет істейтін, ілеспе 
аударма жасауға және заң шығару ісінің аударма жұмысына бейімі бар аудармашы 
мамандардың Парламент палаталарының аппараттарында тағылымдамадан өту 
мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймын. Бұл әрі тәжірибе алмасуға әрі мамандардың 
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біліктілігін арттыруға, түптеп келгенде осындай мамандар резервін қалыптастыруға 
жағдай жасайды. 

Депутаттық сауалға заңда белгіленген тәртіппен жазбаша жауап беруіңізді 
сұраймын. 

Құрметпен Сенат депутаттары Н. Жүсіп, А. Қапбарова». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі. 
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

жолданады. 
«Уважаемый Алихан Асханович! Как известно, судебно-экспертная деятельность 

служит одним самых важных доказательств при расследовании уголовных, гражданских 
дел и административных правонарушений, которые в большинстве своем ложатся в 
основу совершения правосудия для органов правопорядка и суда. Проведение 
объективных расследований невозможно без научно-обоснованных судебных экспертиз. 

На основании проведенных реформ с 2017 года все судебные экспертизы в 
Республике Казахстан консолидированы в ведении Министерства юстиции. 

В настоящее время Центром судебных экспертиз Министерства юстиции 
Республики Казахстан проводятся 57 видов судебно-экспертных исследований. 

Штатная численность экспертов Центра судебных экспертиз составляет 1272 
единицы, при этом, несмотря на ежегодное увеличение количества и видов проводимых 
исследований, внедрение новых и сложных экспертиз, количество штатных единиц 
экспертов не пересматривалось с 1998 года. 

За этот же период в связи с расширением видов и востребованностью экспертных 
исследований количество проведенных экспертиз возросло с 13 тысяч до 184 тысяч в год. 
В связи с чем экспертная нагрузка по ряду экспертных специальностей превышает 
установленную нагрузку на судебных экспертов: по судебной медицине более чем в два 
раза, по судебно-психиатрическим, строительным, экономическим, пожарно-техническим 
видам более чем в три раза. 

Высокая экспертная нагрузка приводит к нарушениям установленных сроков 
производства экспертиз и нередко затягивается до шести-восьми месяцев вместо 
положенного одного месяца. Это приводит к снижению их качества, объективным 
жалобам со стороны населения и затягиванию сроков расследования судебных 
разбирательств. 

Действующая штатная численность не позволяет своевременно внедрять новые, 
востребованные экспертные исследования, в частности, по цифровым экономическим, 
горнотехническим и другим преступлениям. 

Необходимо отметить, что сотрудники данной службы высоко подвержены таким 
профессиональным рискам, как инфицирование гепатитами, туберкулезом и другими 
особо опасными инфекционными заболеваниями. Работа с вредными веществами, а также 
высокая психоэмоциональная нагрузка и низкий престиж данной профессии привели к 
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оттоку высококвалифицированных судебных экспертов. На 1 марта текущего года 
дефицит экспертных кадров составляет 133 единицы. 

Ситуацию усугубляет несоответствие оплаты труда, которая значительно отстает 
от уровня медицинских работников практического здравоохранения и других сфер 
немедицинского профиля и составляет у эксперта с высшим образованием 340 тысяч тенге 
и 215 тысяч тенге у лаборантов. 

Учитывая важность развития судебной экспертизы, как одного из основных 
институтов по обеспечению объективного правосудия, защиты прав и свобод граждан, 
прошу при уточнении республиканского бюджета рассмотреть возможность выделения 
средств для повышения заработной платы вышеуказанных категорий, а также 
пересмотреть штатные нормативы органов судебной экспертизы. 

Құрметпен депутат А. Әлназарова». 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Сатвалдиев Алишер Гапиржановичқа беріледі. 
 
САТВАЛДИЕВ А.Г. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

арналады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Патриот, ержүрек адамды, табанды күрескерлерді 

тәрбиелеудің негізі мектептегі бастапқы әскери және технологиялық даярлық пәнінде 
қаланады. 

Аталған пәннің міндеті – келешекте отанын, жерін, елін қорғай алатын, ұлттық 
намысы мол, жігерлі ұл-қыз тәрбиелеу, әскер қатарына сауатты, моральдық жағынан 
дайын азаматтар даярлау. 

Мектеп бағдарламасына алғашқы әскери даярлық пәні енгізілгеніне 30 жылға 
жуықтағанмен жастар арасында әскери борышын өтеуге құлшыныстың төмендігі 
байқалады. Бұндай өкінішті жағдайлардың басты себебі оқытуға қажетті материалдық 
базаның болмауы және сабақ мазмұнындағы кемшіліктерден. 

1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін барлық мектептердегі оқу-тәжірибелік 
қарулар, көрнекіліктер жинап алынған. Содан бері кей мектептер ғана демеушілер арқылы 
көрнекіліктер сатып алып, пайдаланып келді. 

Сабақ өту барысында тіпті 1970 – 1980 жылғы противогаздар қолданылуда. 
Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №70 бұйрығына сай 

білім беру мекемелерін құралдар және жиһаздармен жабдықтау нормалары бекітіліп, 
сыныпта әскери-техникалық мүліктің 49 түрі болуы көрсетілген. Ал іс жүзінде қажетті 
заттардың басым бөлігі жоқ. 

Мұғалімдерінің айтуынша, соңғы екі жылда бірқатар мектептерге құны 7,5-8 
миллион теңгені құрайтын кабинеттер мен құралдар, қарулардың лазерлік нұсқасы 
берілген. Алайда алынған заттардың сапасы төмен, лазерлік құрылғылар жұмыс істемейді. 
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Пәнді оқытудың күнтізбелік-тақырыптық жоспары да қайта қарауды талап етеді. 11 
сыныптар үшін жалпы 34 сағат сабақтың тек 8 сағаты ғана әскери даярлыққа арналған, 10 
сағаты жол қозғалысына, 16 сағаты өмір қауіпсіздігінің ережелеріне бөлінген. 

Бүгінгі таңда әскери дайындық робототехника және IT-технологияларға бағытталу 
керек. Ал шын мәнінде мектептерде әскери робототехника бойынша ешқандай оқу 
құралдары жоқ. Сондай-ақ жаттығу қарулары, кіші калибрлі винтовка мен олардың 
патрондарын сақтауға арналған арнайы бөлме мен атыс тирінің басым бөлігі мектептерде 
талапқа сай емес. Тіпті жаңадан пайдалануға тапсырылған мектептерде мұндай арнайы 
бөлмелер мен кедергілер жолағы, тактикалық алаң қарастырылмаған. Ал халықаралық 
тәжірибеге сүйенсек, Ұлыбританияда біздегі бастапқы әскери даярлық пәнінің баламасы 
кадет сыныптарында оқыған жастардың 30 пайызы өмірін сол саламен байланыстырады. 
Ал АҚШ-та генералдардың 40 пайызы запастағы кіші офицерлерді даярлау оқуларының 
түлектері. 

Құрметті Әлихан Асханұлы! Республика аумағында 365 мыңнан астам жоғары 
сынып оқушылары аталмыш пәнді оқитынын және патриот жастар елімізді сақтаудың 
бірден-бір шарты екенін ескере отырып, келесі шараларды қабылдауды ұсынамыз: 

1) білім беру мекемелерінде пәнді оқытудың күнтізбелік-тақырыптық жоспарының 
мазмұнын қайта қарап, жабдықтау нормасына сәйкес қажетті әскери-техникалық мүлікпен 
қамтамасыз етуді; 

2) мектептерде робототехника және IT-технологияларды оқытуға, геймификация 
тәсілдері мен тәжірибелік механизмдерін қолдануға жағдай жасауды; 

3) білім беру мекемелерінде арнайы жабдықталған қару-жарақ бөлмесінің, атыс 
тирінің, кедергілер мен тактикалық алаңдардың болуын қамтамасыз етуді; 

4) білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі ретінде жастарды өз қабілеті мен 
қызығушылығына қарай мамандыққа бағыттау, өмірде және әскери қызметте қажетті 
кәсіптерді меңгеруіне жағдай жасауды сұраймыз. 

Сізге депутаттық сауалдың толық нұсқасы жолданады. Заң талаптарына сай 
жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беруді сұраймыз. 

Құрметпен Қазақстан халқы ассамблеясының және Халықаралық қатынастар, 
қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің депутаттары». Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Сөз депутат Нұрмұхамбетов Ғауез Торсанұлына беріледі. 
 
НҰРМҰХАМБЕТОВ Ғ.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 

Әлихан Асханұлы Смайыловқа жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! В Послании народу Казахстана Президент 

Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что «одной из 
ключевых остается проблема развития сельского хозяйства». 

В настоящее время остро назрел вопрос по сохранению и дальнейшему развитию 
лошадей костанайской породы – единственной верхово-упряжной породы 
специализированного спортивного направления, выведенной на территории Республики 
Казахстан. 
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Анализ, проведенный для составления пятого тома Государственной книги 
племенных лошадей, показывает, что численность этой породы находится на критическом 
уровне. Это подтверждает тот факт, что на сегодняшний день поголовье племенных 
лошадей составляет всего 47 голов, тогда как в непростые 2000-е годы было 336 голов 
лошадей, в том числе 120 конематок и 10 жеребцов-производителей. 

В настоящее время предприятие ТОО «Қазақ тұлпары» относится к ведению 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и специализируется на 
разведении спортивных лошадей, семеноводстве многолетних и однолетних трав. 

С момента прекращения в 2014 году выделения субсидий на поддержку 
племенного поголовья и проведение селекционно-племенной работы на предприятии 
проведена оптимизация племенного поголовья и приостановлены работы по выведению 
новой породы лошадей. 

На сегодняшний день ТОО «Қазақ тұлпары» пришло в упадок, а порода утратила 
свою былую славу. Численность племенного ядра лошадей костанайской породы, которая 
имеет 138-летнюю историю, в силу сложившихся обстоятельств находится на критически 
низком уровне. 

В настоящее время преобладает теневой, неуправляемый рынок оборота 
завезенных лошадей извне, что сказывается на племенном учете и в целом развитии 
отечественного коневодства. Все это напрямую негативно отражается на отрасли 
коневодства. В целом по отрасли за эти годы произошла безвозвратная потеря 
уникального генофонда племенной лошади. Также этому способствовал массовый вывоз 
относительно ценных лошадей спортивного направления иностранцами, работающими в 
Казахстане, которых они, пользуясь бедственным положением конников, скупали за 
бесценок. 

Считаем необходимым подготовить пакет законодательных норм для содержания и 
разведения костанайской породы лошадей за счет бюджета с сохранением чистоты 
лошадей единственной отечественной породы, так как конный завод является 
единственным государственным заводом в Республике Казахстан. 

В связи с вышеизложенным и наблюдающейся тенденцией по исчезновению 
костанайской породы лошадей необходимо срочно предпринять действенные 
комплексные меры. Министерству сельского хозяйства необходимо разработать проект 
закона Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства национальной 
костанайской породы лошадей с привлечением представителей государственных органов 
и иных организаций, научных учреждений, а также специалистов и ученых в целях 
установления правовых, организационных и экономических основ по восстановлению и 
возрождению национальной породы по аналогии с законом, принятым Парламентом в 
конце 2022 года, по сохранению национального достояния казахских пород собак (тазы, 
төбет и другие). 

Принятие предлагаемых мер позволит: 
сохранить костанайскую породу лошадей, внедрить координацию селекционного 

процесса между конезаводами и племенными фермами, вести племенные книги, 
регистрировать и выдавать паспорта племенным лошадям костанайской породы, сбор и 
накопление генетического материала, создание единой базы; 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2023 жылғы 9 наурыз 

Стенографиялық есеп 37 

восстановить организацию ипподромных испытаний для возобновления титула 
породы; 

восстановить субсидирование костанайской породы лошадей; 
подготовить высококвалифицированных специалистов различной специфики в 

отрасли коневодства; 
восстановить полноценную племенную конную отрасль в Казахстане с созданием 

системы племенного и спортивно-скакового коннозаводства, отвечающей 
международным стандартам. 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас оказать содействие в решении данных 
вопросов по дальнейшему поддержанию и развитию костанайской породы лошадей, 
сформировавшейся на территории страны. 

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим о результатах 
рассмотрения депутатского запроса дать письменный ответ в установленный законом 
срок. 

С уважением, депутаты Нурмухамбетов, Бектаев, Буктугутов, Каниев, Карплюк, 
Наутиев, Рысбекова, Шайдаров». Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханулы. 
Наш депутатский запрос направляем Премьер-Министру Республики Казахстан 

господину Смаилову. 
«Уважаемый Алихан Асханович! 21-22 февраля текущего года члены Комитета по 

международным отношениям, обороне и безопасности провели встречу в городе Алматы с 
представителями государственных органов по вопросам состояния сейсмической 
безопасности. 

В ходе поездки депутаты ознакомились с работой Республиканского оперативно-
спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Основными задачами спасательного отряда являются организация и проведение 
спасательных и поисково-спасательных работ в труднодоступных районах, на объектах 
повышенной сложности и оказание неотложной помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, аварий и катастроф на территории республики и за ее пределами. 

Только в прошлом году данным отрядом совершено 305 выездов и спасено 99 
человеческих жизней. 

Как мы знаем, указанный спасательный отряд участвовал в оказании помощи в 
ликвидации последствий землетрясений в Турецкой Республике. С начала проведения 
поисково-спасательных работ в Турции силами спасателей Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Казахстана спасены 7 человек. 

Турецкие и международные специалисты отметили высокий уровень наших 
спасателей, но, к сожалению, в настоящее время у спасательного отряда имеется комплекс 
нерешенных проблем, которые необходимо озвучить. 
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Первое. Должностной оклад спасателя с учетом его увеличения с 1 января 
текущего года на 23 процента составляет 105 тысяч 208 тенге, что, на наш взгляд, 
недостаточно для работника такой опасной профессии. Ведь эти специалисты ежедневно 
рискуют своей жизнью и здоровьем, выполняя спасательные работы. 

Кроме того, человек, который трудится в этом отряде, должен владеть всем 
спектром специальностей, необходимых для аварийно-спасательных работ. Попадая в 
сложную ситуацию, он должен одновременно быть пожарным, альпинистом, водолазом, а 
также уметь оказывать медицинскую помощь. 

Второе. Согласно законодательству о пенсионном обеспечении возраст выхода на 
пенсию спасателей составляет для мужчин 63 года. Как уже было сказано, условия, в 
которых работают спасатели, являются экстремальными. Эффект выгорания наступает в 
течение 15-20 лет спасательской службы. По этой причине в законодательстве таких 
стран, как Российская Федерация и Беларусь, предусмотрено досрочное назначение 
трудовой пенсии спасателям. К примеру, в России предусмотрено досрочное назначение 
трудовой пенсии лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей, по 
достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста. В Беларуси все спасатели 
аттестованы (имеют специальное звание) и выходят на пенсию по выслуге лет. 

С возрастом спасателям справляться с тяжелыми нагрузками становится сложнее, 
восстановительный процесс растягивается на годы. В возрасте 60 лет спасатели не могут 
выполнять специфические виды работ, где требуется проявление особых физических 
качеств. 

Поэтому считаем необходимым пересмотреть вопрос пенсионного возраста 
указанных работников. 

Третье. В целях повышения статуса спасателей считаем необходимым 
распространить на них подходы и механизмы жилищных выплат, как для сотрудников 
правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих 
Вооруженных Сил. 

Уважаемый Алихан Асханович, во все времена спасатели пользовались глубоким 
уважением в народе. Возможность оказания оперативной профессиональной помощи 
является залогом спасения десятков и сотен человеческих жизней. В этой связи просим 
Вас рассмотреть вышеизложенные вопросы в целях повышения престижа профессии 
спасателя. 

С уважением, депутаты Ершов, Шакиров, Асанова, Жексенбай, Сарыбаев, 
Сатвалдиев, Шиповских». Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жексенбай Бибігүл Нұрғалиқызына беріледі. 
 
ЖЕКСЕНБАЙ Б.Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Біздің сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Әлихан 

Асханұлы Смайыловқа. Сауал еліміздегі аса өзекті мәселе көктемгі су тасқыны жағдайы 
туралы болып отыр. 
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«Құрметті Әлихан Асханұлы! Біздің депутаттық сауалымызға еліміздегі көктемгі 
су тасқыны жағдайы себеп болды. Бүгінде Шардара су қоймасы мен Көксарай су 
реттегішінде күрделі жағдай қалыптасып, онда 6,5 миллиард текше метр су жиналған. Бұл 
өткен жылмен салыстырғанда 2,3 миллиард текше метрге артық. 

Парламент Сенаты Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің көктемгі су тасқыны мәселелері бойынша өңірлердің дайындығы туралы 
ағымдағы жылдың 1 наурызында өткен мемлекеттік органдармен кездесуінде Шардара су 
қоймасындағы жағдай бойынша келесі мәселелер анықталды. 

Біріншіден, жауапты мемлекеттік органдардың суды ағызу мәселесін шешудегі 
әрекеттерінде сәйкессіздік бар. Мысалы, бүгінде ведомствоаралық жұмыс тобы әлі 
құрылған жоқ. 

Екіншіден, мамандардың айтуынша, Шардара су қоймасында өнімділігі секундына 
1,5 мың текше метр болатын апаттық су төгетін канал салу қажет. Бұл мәселе талай рет 
көтерілгенімен әлі мардымды шешім жоқ. 

Үшіншіден, Көксарай су реттегішінің бөгеті арқылы судың нормадан жоғары 
сүзілуіне байланысты оны пайдалану қауіпсіздігін анықтау мақсатында бөгет бойынша 
көпфакторлы зерттеу қажет. 

Төртіншіден, Шардара су қоймасын қарқынды түрде толтыру және Түркістан мен 
Қызылорда облыстарының елді мекендерін су басу қаупінің алдын алу мәселесін шешу 
жолдарының бірі – Өзбекстан аумағындағы Арнасай ойпатына су жіберу. Су қоймасы енді 
ғана салынып, іске қосылған 1968 – 1969 жылдары, яғни суы мол жылдарда осындай 
тәжірибе болған. 

Сонымен қатар тиісті министрлік пен Өзбекстан Республикасы өкілдері арасында 
Шардара су қоймасына түсетін су көлемін азайту бойынша келіссөздер жүргізу қажет. 
Суды ағызу мәселесін шешу тек мемлекетаралық келіссөздер арқылы мүмкін 
болатындықтан бұл істе Қазақстан Республикасы Үкіметінің көмегі керек. 

Көптен көтеріліп жүрген тағы бір мәселе – экологиялық жағдайы күрт нашарлап 
кеткен еліміздің батыс өңірінің басты су артериясы – Жайық өзенінің мүшкіл халі. 

Бүгінде Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында су 
қатынастарын реттеу шеңберінде үш комиссия құрылған. Олар – трансшекаралық су 
объектілерін бірлесіп пайдалану және қорғау жөніндегі Қазақстан-Ресей комиссиясы 
(Жайық өзені бассейні бойынша арнайы жұмыс тобы бар), қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі Қазақстан-Ресей комиссиясы және трансшекаралық Жайық өзені бассейнінің 
экожүйесін сақтау жөніндегі Қазақстан-Ресей комиссиясы. 

Осыған орай Үкіметтен Шардара су қоймасы мен Көксарай су реттегішіндегі 
жағдайға қатысты жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін қажетті шараларды 
қабылдауды, сондай-ақ Жайық өзені бассейні бойынша комиссиялардың жұмыс 
нәтижелері туралы ақпарат беруді сұраймыз. 

«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Конституциялық заңның 27-бабына сәйкес депутаттық сауалды қарап, 
нәтижелері туралы белгіленген мерзімде жауап беруіңізді өтінеміз. 

Құрметпен Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің 
депутаттары». 
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ТӨРАҒА. Келесі сөз депутат Нұғманов Амангелді Шайхоллаұлына беріледі. 
 
НҰҒМАНОВ А.Ш. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Депутаттық сауал Үкімет басшысына жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Өздеріңізге белгілі, автомобиль жолдарының сапасы 

– халық тұрмысына және экономикаға тікелей әсер ететін маңызды факторлардың бірі. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа арнаған 

Жолдауында 2025 жылға дейін жергілікті жолдардың кемінде 95 пайызын жақсарту 
жөнінде Үкіметке тікелей тапсырма берген болатын. Алайда бүгінгі жағдай бойынша 
батыс өңірлердегі автожол сапасы өткір мәселе күйінде қалып отыр. 

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 
ресми мәліметі бойынша Ақтөбе және Атырау облыстарындағы автожолдар сапасының 
үлесі 72 пайызды құраса, ал Батыс Қазақстанда бұл көрсеткіш 46 пайыз деңгейінде. 
Салдарынан аталған өңірлер географиялық орналасуына байланысты көліктік қатынастың 
транзиттік потенциалының көптігіне қарамастан бүгінде жақсы және қанағаттанарлық 
жағдайдағы жолдар үлесі бойынша республикада соңғы қатарда қалып отыр. Сонымен 
қатар Мемлекет басшысы батыс өңіріне іссапары аясында талай рет жұрттың 
наразылығына ұшыраған облыстағы жолдардың сапасына жауап беретін тиісті 
мекемелердің жұмысын сынға алып, жеке бақылауында ұстайтындығын атап өтті. 

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 
әзірлеген қаржыландырудың әдістемесіне сәйкес Ақтөбе облысы бойынша 2025 жылы 
жергілікті жолдардың нормативтік жай-күйін 95 пайызға жеткізу үшін 1,5 мың шақырым 
жөндеу жүргізу қажет, оған жыл сайын 25,6 миллиард теңге қажет. Осы орайда жергілікті 
маңыздағы автомобиль жолдарын дамыту үшін республикалық бюджеттен 13,5 миллиард 
теңге мөлшерінде нысаналы трансферттермен қосымша қаржыландыруды қажет етеді. 
Қазіргі таңда жалпы сипаттағы трансферт шеңберінде бекітілген қаржыландыру 12,1 
миллиард теңгені құрап отыр. 

Бүгінгі күні Атырау облысы бойынша 2023 жылға қайта жаңғырту мен жөндеуге 
8,2 миллиард теңге бөлінген, алайда қосымша 8,8 миллиард теңге қажет етіледі. Ал Батыс 
Қазақстан облысы бойынша теміржол жүк вагондарының жетіспеушілігінен құрылыс 
материалдарының уақытылы жеткізілмеуі салдарынан қаржының игерілмеуі орын алды. 
Бұл ретте «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы тарапынан 
қажетті вагондармен қамтамасыз ету бойынша тиісті жұмыстар атқару кезек күттірмейтін 
мәселе деп есептеймін. 

Өздеріңізге белгілі, Мемлекет басшысының Парламент Сенатын аймақтардың 
мүдделерін білдіретін палата ретінде айқындағанын ескере отырып, облыстардың 
инфрақұрылымдық проблемалары Сенат депутаттарының ерекше назарында болатыны 
сөзсіз. 

Сондай-ақ Президентіміз сайлауалды бағдарламасында еліміздің әрбір өңірінің 
дамуына жаңа серпін беру бойынша басымдықтарды белгілеп, нақты тапсырмаларды 
берген болатын. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2023 жылғы 9 наурыз 

Стенографиялық есеп 41 

Алдағы уақытта жоғарыда көтерілген мәселелер туындамас үшін сұрақтан ұсыныс 
туындайды демекші жүктелген тапсырмаларды терең зерделеп сапалы әрі уақытылы 
орындау мақсатында «Проблеманы қолға алып, аяғына дейін жеткізу» атты Үкімет 
қаулысымен арнайы бағдарлама қабылдаған жөн деп санаймыз. 

Бағдарламада өңірлер арасындағы өзекті әлеуметтік және экономикалық 
теңгерімсіздікті реттеуге бағытталған басымдықтар бойынша нақты қаржы 
қаражаттарының көздері (Ұлттық қордан, республикалық немесе өңірлік деңгейден) 
айқындалған күнтізбелік іс-шаралар жоспары әзірленіп, Үкімет басшысының 
орынбасарларынан, министірліктер мен орталық мемлекеттік органдардан және өңір 
басшылықтарынан тұратын жауапты тұлғаларды бекіту қажет деп санаймыз. 

Бұл Президенттің бастамаларына қолдау көрсетудегі жоғары өкілетті орган мен 
Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы тығыз өзара іс-қимылдың нәтижесінде 
теңдестірілген өңірлік саясатты құруға ықпал ететіні сөзсіз. 

Құрметті Әлихан Асханұлы! Жоғарыда айтылғандардың негізінде жергілікті 
маңыздағы автожол инфрақұрылымын дамыту мәселесінің өзектілігін ескере отырып, 
сізден аталған өңірлерде жол құрылыстарын межеленген мерзімде сапалы аяқтау үшін 
қаржы қаражаты және жүк тасымалымен мерзімінде қамтамасыз ету мәселесін жан-жақты 
пысықтап, оң шешімін табуға ықпал етуіңізді сұраймыз. 

Аталған мәселелер бойынша тиісті шаралар қабылдауыңызды және заңнамада 
белгіленген тәртіппен жазбаша жауап беруіңіз күтіледі. 

Құрметпен Парламент Сенатының депутаттары Нұғманов, Мәкежанов, Қаниев, 
Лұқпанов, Өтешов, Ниязова, Орынбасаров, Рысбекова, Өтеғұлов, Нәутиев». Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті депутаттар, басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен Сенат отырысын 

жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жылжымайтын 

мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры шеңберінде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді цифрландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации 
государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости» 
(первое чтение) 
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Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Ә.Н. ТҰРЫСОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан ТУРЫСОВА А.Н. ................................................... 8 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
АСАНОВА Ж.Б.  ............................................................................................................. 11 
НӘУТИЕВ Ә.И.  .............................................................................................................. 11 
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министрі, вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан  .................................. 12 
ЖҮНІСОВ Т.Т.  ............................................................................................................... 13 
БЕЙІСБЕКОВ А.Ө. – Қазақстан Республикасының Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму вице-министрі, вице-министр индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан  ............................................................. 13 

 
Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды 

дамыту комитетінің мүшесі С.М. ДҮЙСЕМБИНОВТІҢ қосымша баяндамасы 
Содоклад члена Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и 

развитию сельских территорий ДЮСЕМБИНОВА С.М.  ...................................................... 14 
Сөз сөйлеген: 
Выступил: 
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«Қазақстан Республикасының Қылмыстық, Қылмыстық-процестік және 

Қылмыстық-атқару кодекстеріне қылмыстық сот төрелігі, жазаны орындау және 
азаптау мен қатыгез әрекеттердің алдын алу саласындағы адам құқықтары 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики 
Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения 
наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения» (первое чтение). 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
М.М. АХМЕТЖАНОВТЫҢ баяндамасы 

Доклад Министра внутренних дел Республики Казахстан 
АХМЕТЖАНОВА М.М.  ............................................................................................................ 16 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
БҰҚТҰҒҰТОВ Ш.С.   ..................................................................................................... 17 
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Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің төрағасы А.И. ЛУКИННІҢ қосымша баяндамасы 

Содоклад председателя Комитета по конституционному законодательству, 
судебной системе и правоохранительным органам ЛУКИНА А.И.  ..................................... 23 

Сөз сөйлегендер: 
Выступили: 
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«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік 

қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной 
службы» (второе чтение) 

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің мүшесі М.Б. ҚАДЫРБЕКТІҢ баяндамасы 

Доклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 
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Қылмыстық-атқару кодекстеріне қылмыстық сот төрелігі, жазаны орындау және 
азаптау мен қатыгез әрекеттердің алдын алу саласындағы адам құқықтары 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики 
Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения 
наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения» (второе чтение). 
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