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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 29 желтоқсан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

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

Құрметті сенаторлар, алдымен 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 Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Өлім жазасының күшін жоюға бағытталған 
Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге екінші Факультативтік 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі 
Тілеуберді Мұхтар Бескенұлына беріледі. 

 
ТІЛЕУБЕРДІ М.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға 1989 жылғы 15 желтоқсанда қабылданған «Өлім жазасының күшін жоюға 
бағытталған Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге екінші 
Факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы» Заң жобасы ұсынылады. 

Бұл хаттама Қазақстан Республикасы 2005 жылдың қараша айында 
ратификациялаған Біріккен Ұлттар Ұйымының 1966 жылғы Азаматтық және саяси 
құқықтар туралы халықаралық пактіні дамытуға қабылдаған екінші халықаралық құжат 
болып табылады.  

Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстан негізгі халықаралық құқық қорғау 
актілеріне қосылу, сондай-ақ өзінің БҰҰ мен ЕҚЫҰ-ға мүшелігі тұрғысында қабылданған 
адам құқықтары саласындағы міндеттемелерге сәйкес өлім жазасын қолдану саласын 
біртіндеп азайту мен қылмыстық заңнаманы гуманизациялау саясатын жүргізуде.  
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Өздеріңізге белгілі, біздің елде өлім жазасын қолдану Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2003 жылғы 
17 желтоқсандағы тиісті мораторий енгізу туралы Жарлығымен тоқтатылған болатын. 

Жаһандық үдерістерге белсенді интеграциялау бойынша алынған бағытты 
жалғастыру шеңберінде, сондай-ақ әлемдік аболиционисттік трендті назарға ала отырып, 
2019 жылғы желтоқсанда өткен Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі отырысының 
қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев Қазақстанның екінші Факультативтік хаттамаға қосылу рәсімін 
бастауды тапсырды. Осылайша Мемлекет басшысының Жарлығына сәйкес 23 қыркүйекте 
екінші Факультативтік хаттамаға қол қойылды. 

«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 2005 жылғы 
30 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес екінші Факультативтік хаттама 
Қазақстан Республикасы Парламентінің міндетті ратификациялауына жатады. 

Осы халықаралық құжатқа сәйкес қол қоюшы елдер 1) өлім жазасын қолданбау 
және 2) өз юрисдикциясы шеңберінде өлім жазасының күшін жою үшін барлық қажетті 
шараларды орындау міндеттемесін қабылдайды. Жалғыз ерекшелік соғыс уақытында өлім 
жазасын қолдану туралы заңды түрде ресімделген ескертпе болған жағдайда рұқсат 
етіледі. 

Қазақстан конвенциямен қарастырылған өлім жазасын қолдануды көздейтін 
жалғыз ескертпе жасау мүмкіндігін пайдалануға ниетті. Нақты айтсақ, «Қазақстан 
Республикасы екінші Факультативтік хаттаманың 2-бабына сәйкес соғыс уақытында 
жасалған әскери аса ауыр сипаттағы қылмыстар үшін кінәлі деп танылғаннан кейін соғыс 
уақытында өлім жазасын қолдану құқығын өзіне қалдырады.». 

Сыртқы істер министрлігі аталған заңнаманы әзірлеу және келісу барысында оның 
Қазақстан Республикасының негізгі заңына сәйкестігі бөлігінде Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің 2003 жылғы 30 қаңтардағы №10 нормативтік қаулысының 
ережелерін назарға алды. 

Конституциялық Кеңес Ата заңның 15-бабы 2-тармағының өлім жазасы түріндегі 
жаза көзделуі мүмкін қылмыстық іс-әрекеттер шеңберін айқындайтын нормаларын 
түсіндіре отырып, олардың шектеу сипаты бар екенін атап өтті. Яғни заң шығарушы 
қандай да бір қылмыс үшін өлім жазасын белгілеу кезінде Конституция нормасында 
белгіленген шектен шығуға құқылы емес. Конституциялық бақылау органы атап өткендей, 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 15-бабы 2-тармағында аталған қылмыстар 
үшін өлім жазасынан басқа да жазалар белгілеуі мүмкін. Бұдан келіп шығатыны: 
қолданыстағы Қазақстан Республикасының Конституциясы айрықша жазалау шарасын 
қолдану саласын одан әрі шектеуге немесе одан толық бас тартуға кедергі келтірмейді. Ол 
үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасына тиісті түзетулер енгізу 
жеткілікті. 

Үстіміздегі жылғы 15 желтоқсанда бұл ұстанымды Конституциялық Кеңес 
Қазақстан Республикасы Президентінің үндеуіне жауап ретінде Конституция екінші 
Факультативтік хаттаманы ратификациялауға кедергі келтірмейтіндігін растады.  

Құрметті депутаттар! Өлім жазасын алып тастау мәселесі тек заңды ғана емес, 
сонымен бірге моральдық-этикалық өлшемге ие екенін түсінеміз.  
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2003 жылы өлім жазасын қолдануға мораторий енгізілген сәттен бастап біздің елде 
жоғары жаза шарасын қолданбаудың тұрақты құқықтық режимі қалыптасты. 

Бұл қадам еліміздің халықаралық аренадағы беделін арттыратынына кәміл сенеміз. 
Конституцияға және жалпыға бірдей танылған халықаралық актілерге сәйкес өмір сүру 
құқығы демократиялық қоғамның негізгі құндылығы болып табылады және мемлекет 
барлық адамдар үшін осы құқықтың жүзеге асырылуына кепілдік беруге міндетті деп 
санаймыз. 

Аталған жобаны қолдауларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мұхтар Бескенұлы, орныңызға отырыңыз. 
 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің мүшесі Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасы Конституциясының  

1-бабы 1-тармағына сәйкес адам және адам өмірі, құқықтары мен бостандықтары 
мемлекеттің ең басты қымбат қазынасы. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан елде 
құқықтық реформамен қатар өлім жазасын кезең-кезеңмен жоюға бағыт алынды.  

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда қылмыстық-құқықтық саясат өлім 
жазасы көзделетін қылмыстардың санын шектеуге бағытталды. Бұл көрініс 1998 және 
2015 жылдары қабылданған Қылмыстық кодекстерде жалғастырылып, өлім жазасын 
қолдануды шектеді. 2003 жылы Елбасының бастауымен өлім жазасын орындауға 
мараторий енгізіліп, оған баламалы жаза ретінде өмір бойына бас бостандығынан айыру 
жазасы енгізілді. 

 Бүгінде біз өлім жазасынан бас тарту да, қылмыстық саясатты ізгілендіру процесі 
де қылмыстың өршіп, криминогендік жағдайдың нашарлауына әкелмегенін көріп 
отырмыз.  

 Хаттаманы ратификациялау демократиялық қоғам мен құқықтық мемлекеттің одан 
әрі дамуына жасалып отырған маңызды шара және Қазақстанның адам құқықтары 
саласындағы халықаралық стандарттарға бекемдігін көрсетеді.  

Президентіміздің сұрауына байланысты Конституциялық Кеңестің үстіміздегі 
жылғы 15 желтоқсандағы қаулысына сәйкес негізгі заңның нормалары қарастырылған 
ескертпемен хаттаманы ратификациялауға және ұлттық қылмыстық заңнаманы 
үйлестіруге еш кедергі келтірмейді. 

Құрметті әріптестер! Заң жобасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттері оң 
қорытынды шығарды, қолдаңыздар деп сұраймыз.  

Назарларыңызға рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет, Дана Өмірбайқызы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық.  
«Өлім жазасының күшін жоюға бағытталған Азаматтық және саяси құқықтар 

туралы халықаралық пактіге екінші Факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа 
қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгін біз аса маңызды құжатты қабылдадық. Бұл – құқықтық, 

гуманитарлық және саяси бағыттағы барлық талаптар ескерілген, жан-жақты пысықталған 
шешім. 

Елбасы 2003 жылы құқықтық жүйеміз үшін тарихи шешім қабылдап, жазаның бұл 
түріне мораторий жариялағаны белгілі. Содан бері елімізде бірде-бір өлім жазасы 
тіркелген жоқ. Қазақстан Мемлекет басшысының шешімімен өлім жазасынан бас тартуға 
бағытталған халықаралық міндеттемеге қосылды. 

Шын мәнінде аса ауыр жазадан бас тарту құқықтық қоғам, гуманистік 
принциптерге негізделген мемлекет құру жолындағы маңызды қадам екені сөзсіз. Осы 
шешімді қабылдау арқылы Қазақстан адам және оның өмірі ең басты құндылық екенін іс 
жүзінде дәлелдеп отыр. Әрине бұл қылмысқа қарсы саясаттағы жеңілдік және жұмсақтық 
дегенді білдірмейді. Аса ауыр қылмыстарға қатысты барынша қатаң жазалар 
қолданылады. Бұл мәселе үнемі депутаттардың бақылауында болады. 

Заң жобасы бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі екінші мәселе «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң 
жобасы бірінші оқылымда қаралады. Бұл заң жобасын Парламенттің бір топ депутаты 
әзірледі.  

Бастамашы топтың атынан баяндама жасау үшін сөз Сенат депутаты Жұмағұлов 
Бақытжан Тұрсынұлына беріледі. 

 
ЖҰМАҒҰЛОВ Б.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Біз, бір 

топ Мәжіліс пен Сенат депутаты бастамашылық жасап, «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын ұсындық. 

Жаңа кезең білім жүйесіне жаңа талаптар қойып отыр. 
Мемлекет басшысы Тоқаев мырза «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында білім сапасын жақсарту міндетін қойды. Сапалы 
білімі бар елдің экономикасы да өседі, дамиды. 

Заң жобасы арқылы Қазақстан Республикасының екі кодексіне және үш заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген. 
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Әлемді дүрліктірген пандемия біздің елімізді де айналып өткен жоқ. Бұл ең 
алдымен білім беру, денсаулық сақтау салаларына әсер етті. Қандай қиындық болса да 
білім беру процесі үздіксіз жүретінін сіздер жақсы білесіздер. 

Осы уақытқа дейін заңнамада қашықтықтан білім беру жөнінде бірегей түсінік 
болмаған еді. Енді «қашықтықтан оқыту» ұғымы нақтыланып, оны өткізу тәртібі 
айқындалды. 

Оқулықтар сапасының төмендеуі туралы бұқаралық ақпарат құралдарында көп 
айтылып жүр. Бұл мәселе жалпы қоғам, ата-аналар тарапынан да жиі сынға ұшырайтын. 
Заң жобасында осы мәселені түбегейлі шешу көзделген. Ол үшін білім саласындағы 
уәкілетті органға үлгілік оқу жоспарларын, бағдарламаларды, оқулықтарды, оқу-
әдістемелік кешендерді сараптау мен сынақтан өткізу қағидасын әзірлеп, бекіту 
тапсырылып отыр. Бұл оқулықтардың сапалы дайындалуына, авторлардың 
жауапкершілігін күшейтуге мүмкіндік береді. 

Кез келген мемлекет қалыптасқан, оң нәтиже беріп жүрген әлемдік тәжірибеге арқа 
сүйейді. Ұлттық мониторинг та оқу сапасын сырттай бағалаудың әлемдік жетілген 
тәжірибесі болып табылады. Осыған сәйкес оқушылардың білім жетістіктерін айқындау 
үшін мониторинг өткізу жөнінде норма енгізілді. Аталған норма оқушылардың базалық 
білім деңгейін анықтауға толық мүмкіндік береді. 

Сіздердің назарларыңызды тағы бір мәселеге аударғым келеді. Қазіргі жағдайда 
Кәсіпкерлік кодекске сай әртүрлі тексерулерге тыйым салынғаны сіздер жақсы білесіздер. 
Осыған орай білім сапасын қадағалау мақсатында барлық мектепке дейінгі ұйымдарды, 
мектептерді, колледждерді бес жылда бір рет мемлекеттік аттестациядан өткізудің 
заңнамалық механизмі жасалып отыр. Білім сапасын мемлекет назарында ұстау – 
әлеуметтік-саяси мәні бар маңызды қадам деп білемін.  

Заң жобасындағы тағы бір маңызды жаңалық – қосымша білім беруді мемлекет 
тарапынан қаржыландыру көзделіп отыр. Бұл да ата-аналар тарапынан жиі айтылып 
жүрген маңызды ұсыныс болатын. 

Бүгінгі таңда республика бойынша 1263 қосымша білім беру ұйымы жұмыс істейді. 
Ол ұйымдарда 1 миллион 200 мыңнан астам бала тәлім алады. Қосымша білім беруді 
мемлекеттік қаржыландыру – балаларымыздың рухани, шығармашылық дамуына зор 
ықпалын тигізетін маңызды қадам деп білемін. 

Сондай-ақ заң жобасын әзірлеу барысында жергілікті атқарушы органдардың, 
кәсіпкерлердің, ата-аналардың ұсыныстарын ескеріп, қосымша білім беру ұйымдарында, 
колледждерде балаларды тамақтандыру, оларға тауарлар сатып алу қызметтерін 
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның аясынан шығару мәселесі шешілді. 

Қазір колледждерді бітірген түлектер еңбек өтілі болмағаны үшін жұмысқа 
орналасуда қиындықтарға тап болып жүргендерін жақсы білеміз. Енді Еңбек кодексіндегі 
еңбек қызметін растайтын құжаттар тізіміне дуальды оқыту туралы шарт енгізіліп отыр. 
Осы арқылы студенттердің кәсіптік практикадан өту уақыты ресми түрде еңбек өтіліне 
кіретін болады. Бұдан да басқа қолданыстағы заңдардың жекелеген баптары нақтыланды 
және жетілдірілді. 

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасын қарастыру 
барысында ғалымдар мен педагогтардың көптеген жақсы ұсыныс-пікірлері келіп түсті. 
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Бұл ұсыныстардың көпшілігі заң жобасында өзінің лайықты орындарын тапты. Бүгінгі 
отырысты пайдалана отырып, бір-екі көкейтесті мәселеге тоқтала кетейін.  

1. Білім саласындағы ережелердің, қағидалардың, тәртіптердің жиі өзгеріске 
ұшырайтындығы білім саласының қызметкерлерін, ұстаздарды алаңдатады. Іс жүзінде бұл 
жиі өзгерістер білім саласына теріс әсер етеді. Сондықтан осы өзгерістерді барынша 
шектеу қажет.  

2. Жоғары оқу орындарына қойылатын квалификациялық талаптар өзгерген жоқ, 
ал ғылыми дәреже мен атақты берудің талаптары керісінше күшейтілуде. Бұл талаптарды 
күшейту іс жүзінде шетелдік журналдар мен баспалар мүддесіне жұмыс істеп жатқан жоқ 
па деген пікірлер де бар.  

Соңғы бес жылғы статистиканы қарайтын болсақ, әрбір жоғары оқу орнына 
шаққанда бір жылда доцент атағын алатындардың саны біреуге де жетпейді (бір оқу 
орнында). Ал профессор атағын алғандардың көрсеткіші тіпті жартыға да жетпейді.  

Мұндай статистика бізді, әрине алаңдатады. Егер де ғалымдарды осындай 
қарқынмен дайындайтын болсақ, алдағы жылдарда маман тапшылығына ұшырайтын 
боламыз. Осы ұсыныстар алдағы уақытта ескерілсе, білім сапасын жақсартуға ықпал етер 
еді.  

Құрметті әріптестер, тұтастай алғанда, бұл заң жобасының қабылдануы еліміздегі 
білім беру саласы үшін өте маңызды, білім сапасын жақсартады, мамандардың жұмысқа 
орналасуына мүмкіндік береді. 

Баяндалғанның негізінде сіздерден заң жобасын қолдауды сұраймын.  
Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бақытжан Тұрсынұлы.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің мүшесі Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызына беріледі. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Аталған 

заң жобасының негізгі мақсаты – білім беру үдерісін жетілдіру және білім сапасын 
жақсарту.  

Заң жобасының шеңберінде Қазақстан Республикасының «Еңбек», «Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекстеріне және «Білім туралы», 
«Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы», «Жол жүрісі туралы» 
заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Атап айтқанда, кашықтықтан оқыту 
мәселелерін реттеу, жергілікті бюджеттерде балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік 
білім беру тапсырысын орналастыру, жоғары оқу орындарын білім алушылардың білім 
беру жетістіктеріне мониторинг жүргізуден босату, оқулықтар мен оқу әдістемелік 
кешендердің сапасын арттыру көзделген.  
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Ұсынылып отырған өзгерістер мен толықтырулар бүгінгі күннің талабына сәйкес 
қажеттіліктен туындап отырғаны баршамызға мәлім. Заң жобасын қабылдау еліміздің 
білім беру саласын жетілдіруге, оқу орындарындағы өзекті мәселелерді шешуге және 
білім сапасын арттыруға ерекше септігін тигізері сөзсіз. Сондай-ақ заң жобасында 
мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде докторантурада білім алған азаматтардың 
мемлекеттік білім беру ұйымдарында, денсаулық сақтау ұйымдарында, ветеринариялық 
ұйымдарда және ғылыми денсаулық сақтау ұйымдарында шығындарды жұмыспен өтеу 
мүмкіндігін беру бөлігінде міндетті жұмыспен өтеу және бюджет қаражаты есебінен 
шығыстарын өтеу мәселелері бойынша нормаларды нақтылау көзделіп отыр. Сонымен 
қатар мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша олардың нақты оқу уақытына 
мөлшерлес пысықтауды белгілеуге мүмкіндік беретін оқыту жағдайлары айқындалады.  

Заң жобасында көзделген түзетулер Қазақстан Республикасы Үкіметінің оң 
қорытындыларын алды.  

Жалпы алғанда заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық салдарға 
соқтырмайды, білім беру саласындағы заңнаманың сапасын жақсартуға ықпал етеді. 
Осыған орай аталған заң жобасын өзім қолдаймын және де әріптестерімнің қолдауларын 
сұраймын.  

Назар қойып тыңдағандарыңызға алғысымды білдіремін.  
  
ТӨРАҒА. Рақмет, Динар Жүсіпәліқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірлі әріптестер! Талқыға 

түсіп отырған заң жобасына еліміздегі білім беру саласын жақсартуға негіз болатын 
көптеген өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Бұл туралы екі әріптесім де жан-жақты 
баяндап берді. Айта кету керек, сенатор Бақытжан Тұрсынұлы бастамашыл топтың 
мүшесі ретінде осы заң жобасы Мәжіліске түскеннен бастап ондағы әріптестермен бірге 
барлық жұмыс топтарына белсенді қатысып, көптеген түзетулер мен толықтырулар 
енгізуге мұрындық болды. Әріптестерімді заң жобасын қолдауға шақырамын. Сонымен 
бірге Үкіметтің, министрліктің назарын білім беру саласына қатысты шешімін таппай 
жатқан төмендегі мәселелерге аударсам деймін. Өйткені білім саласын дамыту тек бір 
ғана министрліктің міндеті емес, ол мемлекет пен ұлт үшін маңызы зор өзекті мәселе.  

Еліміздегі білім беру жүйесі – үздіксіз реформаланып, түрлі тәжірибелер көп 
жүргізіліп келе жатқан салалардың бірі. Күні бүгінге дейін жүргізіліп келе жатқан 
толассыз реформалар отандық білім берудің сапасын жаңа деңгейге көтере алды ма? 
Барлық мектеп кезінде біздің ұрпақтың түсіне де кірмеген компьютерлер мен 
интерактивті тақталармен жабдықталғанымен ұрпақтарымыздың білім деңгейлері өсті ме? 
Бұл сауалдар негізсіз емес. Біріккен Ұлттар Ұйымының жоғары білікті мамандары мен 
сарапшылары жариялаған «Жаһандық баяндамасында» балаларды орта біліммен қамту 
бойынша Қазақстан әлемдегі 142 мемлекеттің арасында 18-ші орынды иеленгенімен, ал 
білімнің сапалық деңгейі бойынша 101-ші орынды тұр. Бұл төмен көрсеткіштердің бірі.  
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Евразиялық экономикалық комиссияның «Білім-санмен, ЕАЭО – статистикасы» 
деген 2019 жылғы қорытындысында студенттердің «экспорты» саны бойынша Қазақстан 
67 пайыз алған. Бұл Ресей, Қырғызстан, Армения, Беларусьтің жалпы есебінен жоғары. 
Неге бұлай болды? Сұрақ көп, жауап жоқ. Мұның себебін сараптап жатқан мамандар да 
жоқ. Демек елдің білім саласын жүйесіздікке алып келетін қарама-қайшы реттеушілік 
нормалар қабылданады, ешкім жауапкершілік алмайды және біздің балаларымыздың 
біліміне жауап бермейді. Білім және ғылым саласын реттейтін заңнан туындайтын 
нормативтік құқықтық актілердің өте көп екендігі сыбайлас жемқорлық тудыруға негіз 
болуда. Мысалы, Білім және ғылым министрлігінің құзіретіне жалпыға ортақ мемлекеттік 
білім беру стандартын жасаумен қатар, оны жасаудың тәртібін белгілеу де кіреді. 

Әлемдік пандемия білім саласына үлкен соққы әкелуде. Басқа мемлекеттерге 
Ресей, Қытай, Германия, Англия тағы басқаларға қарасақ оқу орындарында негізінен 
дәстүрлі білім жолымен оқып жатыр. Мысалы, Байқоңыр қаласында Ресей құзыретіне 
қарайтын жеті мектептің барлық сынып оқушылары толыққанды дәстүрлі түрде оқып 
жатса, ал ондағы қазақстандық бес мектептің оқушылары қашықтықтан оқып жатыр. 
Мұны қалай түсінуге болады? Екі тоқсан бойы жарытып білім алмаған балалардың, 
әсіресе ауылдық мектептердегі оқушылардың білімін толық қалпына келтіру қиынға 
соғып, білім сапасын бірнеше жылдар кейінге шегеретіні сөзсіз. Сондықтан да еліміздегі 
барлық ауылдар мен аудандардағы мектептерде оқушыларды дәстүрлі оқытуға 
шығаруымыз керек.  

Елімізде ондаған жылдар бойы тапжылмай ректорлық қызмет атқарып келе 
жатқандар бар. Нарық заманында бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Ректорларды жоғары оқу 
орындарында кемінде төрт жылға тағайындап және ол екі мерзімнен артық ректор 
лауазымында қызмет атқара алмайтындай қағидат енгізуіміз керек. Менің пікірімше, 
ұлттық жоғары оқу орындарынан басқа барлық өңірдің әлеуметтік-экономикасына 
мамандар даярлайтын өңірлік жоғары оқу орындарын «Қамқоршылар кеңесіне» сүйеніп 
басқару арқылы орталықсыздандыру дұрыс деп есептеймін.  

Орта білім беру жүйесі өте күрделі, ол елдің дамуы үшін өлшеусіз рөл атқарады. 
Білім және ғылым министрлігі үздіксіз білім беру жүйесінің балабақшадан бастап 
жоғарғы білімнен кейінгі білімге дейінгі барлық проблемаларымен шұғылданады. Бұл өте 
үлкен жүктеме. Ол еліміздің халқының жартысын қамтиды. Мұндай жүктеме басқа бірде-
бір министрлікте жоқ. Сондықтан да мектепте білім беру жүйесін оңтайлы басқару 
тиімділігін қамтамасыз ету үшін Білім және ғылым министрлігі базасында штат санын 
көбейтпей, екі министрлік – Білім министрлігі мен Жоғары білім және ғылым 
министрлігін құру пісіп жетілді деп ойлаймын.  

Зейін қойып тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
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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.  

Сөз Мұрат Бақтиярұлына беріледі.  
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Құрметті Төраға, қадірлі депутаттар! Сенат отырысының күн 

тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді сұраймын. 

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

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

оқылымда қаралады.  
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтар екінші оқылымға дейін бос. 
Құрметті сенаторлар! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ветеринария мәселелері бойынша кейбір 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде. Заң жобасын бірінші оқылымда қараймыз. Бұл заң жобасын да Парламенттің бір 
топ депутаты әзірледі. 

Слово для доклада от имени инициаторов законопроекта предоставляется депутату 
Мажилиса Киму Роману Ухеновичу. 

 
КИМ Р.У. Уважаемый Маулен Сагатханович! Құрметті әріптестер! 

Рассматриваемый проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии» инициирован 
депутатами Парламента. 

Изменения и дополнения вносятся в три законодательных акта – Кодекс «О 
таможенном регулировании в Республике Казахстан», законы «О ветеринарии» и «О 
племенном животноводстве».  

Уважаемые коллеги, хочу отметить, что это точечные нормы, которые направлены 
на дальнейшее совершенствование деятельности в области ветеринарии и устранение 
пробелов, противоречий и коллизий в правовом регулировании в данной сфере. 

В частности, законопроектом предлагается автоматизировать процесс 
предоставления государственной услуги по выдаче ветеринарного паспорта, что позволит 
сократить бумажный документооборот, упростить и ускорить время его получения, а 
также сэкономить бюджетные средства. 

Кроме того, в целях снижения коррупционных рисков и обеспечения контроля и 
мониторинга работы ветеринарных инспекторов законопроектом государственные 
ветеринарно-санитарные инспекторы наделяются правом осуществления фото- и 
видеофиксации и использования технических средств при проведении ветеринарно-
санитарного контроля и надзора.  
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Немаловажным является и то, что применение технических средств позволит не 
только оперативно и объективно оценить ситуацию, качество работы инспекторов, но и 
обеспечит доказательную базу во время осуществления государственного ветеринарного 
контроля и надзора. 

Наряду с этим вносятся изменения в таможенное законодательство, 
предусматривающие уточнение порядка взаимодействия таможенных органов и 
государственных ветеринарно-санитарных инспекторов, а также государственных 
инспекторов по карантину растений на таможенной границе Евразийского 
экономического союза. 

Таким образом, принятие законопроекта повлечет положительные социально-
экономические последствия и не потребует выделения дополнительных финансовых 
средств из бюджета.  

В связи с изложенным прошу коллег поддержать.  
Спасибо за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Роман Ухенович. Присаживайтесь.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 

және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына 
беріледі. 

 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Цифрландыру процесі бүгінгі күні әлемнің барлық елдерінде дамыған. Бұл ретте 
Қазақстанға да жаһандық цифрлық экономикада өз орны болуы қажет. Осы тұрғыда 
экономика салаларын цифрландыру, соның ішінде мемлекеттік қызметтерді 
автоматтандыру – еліміздің басым міндеттерінің біріне айналды.  

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ветеринария 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы 
ветеринария саласындағы заңнаманы жетілдіруге және еліміздің ветеринариялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.  

Жаңа әріптесім толық баяндағандай, заң жобасында қаралып отырған мәселелер 
ветеринариялық паспорттарды электрондық нысанында беру мүмкіндігін, мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық инспекторларға бақылау және қадағалау жүргізу кезінде 
техникалық құралдарды пайдалану құқығын іске асыруды, Еуразиялық экономикалық 
одақ шекарасында кеден органдары мен ветеринариялық инспекторлардың өзара іс-қимыл 
жасау тәртібін айқындайды.  

 Заң жобасы оның бастамашылары мен мүдделі мемлекеттік органдардың 
қатысуымен мұқият қаралды. Жобаның тұжырымдамасы бойынша тұрақты комитеттер 
мен Аппараттың тиісті бөлімдерінен ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ. 
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Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере келе, Аграрлық мәселелер, табиғатты 
пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Сенат Регламентінің 58-тармағын 
басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ветеринария мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мұхтар Сабырұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Мусин Дүйсенғазы Мағауияұлына беріледі. 
 
МУСИН Д.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Әріптестеріміздің бастамашылығымен әзірленген заң жобасының мақсаты жайлы егжей-
тегжейлі баяндалды.  

Қолданыстағы мемлекеттік бағдарламада және еліміздің 2025 жылға дейінгі 
Стратегиялық даму жоспарында ветеринариялық қауіпсіздік мәселесіне ерекше көңіл 
бөлінген. Бүгінде нарық шекарасы кеңейіп, Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі 
тауар алмасу жағдайында ветеринариялық бақылау және қадағалаудың, сондай-ақ ел 
аумағының эпизоотиялық саламаттылығын қамтамасыз ету, ветеринария жүйесінің 
қызметін кеңейту мақсатында заңнаманы жетілдіру өте өзекті. 

Қазіргі таңдағы цифрлық қоғамның қарқынды дамуы және сыртқы нарықтардағы 
бәсекелестіктің өсуі жағдайында заң жобасында көзделген мемлекеттік ветеринарлық-
санитарлық бақылау және қадағалауда техникалық құралдарды пайдалану, саладағы 
мемлекеттік қызмет көрсетудегі көзделіп отырған автоматтандыру және тағы басқа 
жаңалықтар көрсетілетін қызметтің тиімділігін арттырары сөзсіз.  

Құрметті әріптестер! Жоғарыда айтылғандарды ескере келе, қаралып отырған заң 
жобасын қолдаймын және сіздерді де қолдауға шақырамын.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ветеринария 

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.  

Сөз Бектаев Әли Әбдікәрімұлына беріледі.  
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сенаттың 

бүгінгі күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
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ветеринария мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді ұсынамын. 

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

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

оқылымда қаралады.  
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар.  
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі төртінші мәселе «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы мәселелері бойынша 
өзгерістер енгізу және «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң 
жобасын бірінші оқылымда қараймыз. Бұл заң жобасын да Парламенттің бір топ депутаты 
әзірледі. 

Бастамашы топтың атынан баяндама жасау үшін сөз Мәжіліс депутаты Қаныбеков 
Сәкен Әсембекұлына беріледі. 

 
ҚАНЫБЕКОВ С.Ә. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірменді әріптестер! 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы мәселелері 
бойынша өзгерістер енгізу және «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының 
бастамашылығымен әзірленді және қажетсіз әкімшілік кедергілерді жою арқылы мақта 
саласының инвестициялық ахуалын жоюға бағытталған. 

Саланы дамыту проблемалары және оның тоқырау себептері әртүрлі диалог 
алаңдарында тауар өндірушілері, уәкілетті мемлекеттік органдары, жергілікті билік 
органдары және Парламент депутаттарының қатысуымен бірнеше рет талқыланды. 
Осыдан кейін қатысушылар саладағы кәсіпкерлік қызметті тежейтін қолданыстағы 
әкімшілік кедергілер мен шектеулерді жою қажеттілігі туралы бірауыздан қорытындыға 
келді. 

Атап айтқанда, мақта қолхаттары жүйесінің шамадан тыс реттелуі және оны 
қамтамасыз ету шаралары, сондай-ақ негізгі құралдар кепіліне шектеулер енгізу 
мүмкіндігі қаржы институттары мен мақта өңдеу ұйымдары арасындағы тарихи 
қалыптасқан қатынастардың тозуына және саланың құлдырауына алып келді. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып және қалыптасқан жағдайды шешу үшін 
заң жобасы мақта өңдеу ұйымдарының қызметіне лицензиялауды бір уақытта алып 
тастаумен және оны қамтамасыз етуге бағытталған шараларды алып тастай отырып, мақта 
қолхаттарының тиімсіз жүйесін реттемеуді ұсынады. 

Сонымен алып тастау үшін жеті заңнамалық актінің нормалары ұсынылады. Олар 
мақта өңдеу ұйымдарының әкімшілік жауапкершілігі, оларды таратудың ерекше тәртібі, 
тиісті іс жүргізу ережелері және басқалары. 

Тұтастай алғанда, заң жобасының қабылдануы саланы қаржыландыруға қаржы 
институттарын тартуға және ауылдағы жұмыспен қамтудың артуымен саланың негізгі 
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көрсеткіштерінің өсуі түріндегі оң әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеп соқтыратынын 
және бұл үлкен әлеуметтік эффектке ие екендігін атап өткім келеді. Осыған байланысты 
депутаттардың бастамасын қолдауларыңызды сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
  
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сәкен Әсембекұлы, орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 

және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Дүйсембинов Сұлтан 
Мырзабекұлына беріледі. 

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

Қаралып отырған заң жобасының басты мақсаты – мақта саласындағы әкімшілік 
кедергілерді жоюға және осы салаға инвесторларды тартуға, сондай-ақ банктерден несие 
алуға жағдайлар жасауға бағытталған. 

Мақта өңдеу ұйымдары қызметінің шамадан тыс реттелуі, олардың негізгі 
қызметіне тән емес «қойма қызметін» лицензиялау, сыртқы басқарудың өзгеше тәртібі, өз 
иеліктеріндегі мүліктерін кепілге қоюдағы шектеулер мен «мақта қолхатының» кепіл мәні 
ретінде қаржы институттары тарапынан қолдау таппауы аталмыш салаға қаржы тартудың 
күрт азаюына әсерін тигізген. 

Осы себептерге байланысты 2007 жылы қабылданған «Мақта саласын дамыту 
туралы» Заңның күшін жою және де 7 заңнамалық актідегі мақта өңдеу ұйымдарының 
қызметтеріне қатысты нормаларды алып тастау ұсынылады. Енгізіліп отырған түзетулер 
саланың инвестициялық ахуалын сауықтыруға, салаға кредиттік ресурстарды тартуға 
мүмкіндіктер береді және де саланың дамуына оң әсер етеді санаймыз.  

Заң жобасы бойынша бастамашы топ және Ауыл шаруашылығы министрлігі 
өкілдерінің қатысуымен жұмыс топтарында, комитет отырысында, комитеттің кеңейтілген 
отырысында талқыланды. Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасының 
тұжырымдамасы бойынша ескертпелер мен ұсыныстар жоқ.  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 
және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне мақта саласы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және «Мақта 
саласын дамыту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды 
ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сұлтан Мырзабекұлы.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 29 желтоқсан 

14 Стенографиялық есеп 

Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек 
Қажығұлұлына беріледі.  

 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер! Өздеріңізге мәлім, екінші деңгейлі банктердің ауыл 

шаруашылығын несиелендіруі жылдан-жылға төмендеп келеді. Мәселен, өткен жылы ол 
тек 260 миллиард теңгені құраған, бұл банктердің бүкіл кредиттік портфелінің екі-ақ 
проценті. Неліктен?  

Біздің көптеген шаруаларымыздың несие алу үшін өтімді (жарамды) кепілге 
қоятын мүлігі жоқ. Сондықтан кезінде Оңтүстік Қазақстан мақта өндірушілерінің 
ұсынысы бойынша осы өңірден сайланған Парламент депутаттарының ықпал етуімен 
«Мақта саласын дамыту туралы» Заң қабылданды. Оның негізгі міндеті «астық 
қолхатына» ұқсас бағалы қағаз ретінде «мақта қолхатын» айналымға енгізу болатын. 
Басқа сөзбен айтқанда, мақта өңдеу зауыттарында сақталып жатқан мақтаны кепілге қою.  

Бірақ бастысы тек заңды қабылдауда ғана емес, оны жүзеге асыруда. Мәселен, 
мақта өндіретін дамыған елдерде мақта қолхаттарының мүмкіндіктерін жақсы 
пайдаланады. Ал біз осы маңызды қаржыландыру механизмінен қазір бас тартып 
отырмыз. Әрине, жою оңай, бірақ онда фермерлер үшін кепілмен қамтамасыз етудің жаңа 
тиімді тетіктерін қалыптастыру қажет. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы саласын 
несиелендіру мәселесі тек Ауыл шаруашылығы министрлігіне ғана емес, бүкіл Үкіметтің 
қолдауына байланысты екенін айтқым келеді. Көптеген ауыл тұрғындарының жағдайы 
қазір осы несиеге байланысты. Сондықтан ауылдағы ағайындарымыз «Бәйтерек» ҰБХ» 
АҚ мен «ҚазАгро» холдингі» АҚ біріккеннен кейін елімізде ауыл шаруашылығын 
кредиттеудің жаңа тәсілдерінің болатынына және оны қаржыландыру жағдайының 
жақсаратынына қатты үміттеніп отыр. Бұл – қазір ауылшаруашылық саласындағы басты 
мақсат. 

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы 

мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының күші жойылды деп тану 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. 

Сөз Бектаев Әли Әбдікәрімұлына беріледі.  
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сенаттың 

бүгінгі күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта 
саласы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және «Мақта саласын дамыту туралы» 
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Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді сұраймыз. 

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

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

оқылымда қаралады.  
Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтар, екінші оқылымға дейін боссыздар.  
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі бесінші мәселе «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде. Заң жобасын бірінші оқылымда қараймыз. Бұл заң жобасын да Парламенттің бір 
топ депутаты әзірледі. 

Бастамашы топтың атынан баяндама жасау үшін сөз Мәжіліс депутаты 
Қожахметов Арман Төлешұлына беріледі. 

 
ҚОЖАХМЕТОВ А.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы Парламент Мәжілісі 
мен Сенаттың бір топ депутатының бастамасымен әзірленді.  

Заң жобасының басты мақсаты күзет қызметтерін көрсету сапасын арттыру, 
азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және осы саладағы қолданыстағы заңнаманың 
қайшылықтарын жою болып табылады. 

Заң жобасында Еңбек кодексіне, «Күзет қызметі туралы», «Ішкі істер органдары 
туралы», «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» заңдарға түзетулер көзделеді. 

Салалық заңдармен қарама-қайшылықтарды болғызбау мақсатында жұмыскер 
заңда белгіленген кәсіби қызметке қойылатын талаптарға сәйкес келмеген жағдайда 
онымен еңбек шартын бұзу негіздерін кеңейтетін Еңбек кодексіне тиісті толықтыру 
енгізілді. Бұл түзету жұмыс берушіге сотқа жүгінбей-ақ заңдардың талабын орындауға 
мүмкіндік береді.  

Күзет қызметінің сапасын арттыру және маңызды объектілер мен террористік 
тұрғыдан осал объектілердің сенімді қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында «Рұқсаттар 
және хабарламалар туралы» Заңға түзету енгізілді.  

Атап айтатын болсақ, қауіпті өндірістік, тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінде, 
білім беру, ірі сауда орталықтары, әкімшілік ғимараттар сияқты көпшілік көп 
шоғырланатын объектілерде қызмет жасау үшін жоғары талаптарға сәйкес келетін күзет 
ұйымдарына рұқсат беру ұсынылады. Мұндай күзет ұйымдарында жоғары материалдық 
жабдықтар, жедел әрекет ету топтары, орталық басқару пульті және тәжірибелі мамандар 
болу қажет. 

Осыған байланысты күзет қызметімен айналысуға арналған лицензия екі кіші 
түріне бөлінеді. Бірінші кіші түрі тек ғана террористік тұрғыдан осал объектілерге 
жатпайтын объектілерді күзетуге құқық береді. Екінші кіші түрі бойынша күзет 
қызметінің барлық түрлерін, соның ішінде террористік тұрғыдан осал объектілерді 
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күзетуге болады. Осылайша лицензиялық іріктеу объект қағидаты бойынша жүзеге 
асырылады. Объектілерді күзету талаптарының осылай бөлінуі біздің азаматтардың 
қауіпсіздігін күшейтеді және халықаралық стандарттарға сәйкес келеді.  

Заң жобасының лицензияға қатысты нормалары алты ай өткен соң қолданысқа 
енгізілсе, қалған барлық түзетулер заң жобасы алғашқы ресми жариялағаннан кейін он 
күн өткесін қолданысқа енгізіледі. Одан басқа заң жобасы арқылы құқықтық 
олқылықтарды және коллизияларды болғызбау мақсатында редакциялық, нақтылау 
сипаттағы түзетулер енгізілді. 

Ұсынылып отырған түзетулер күзет қызметі саласындағы қолданыстағы 
заңнаманың қайшылықтарын жоюға, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және 
күзет құрылымдары қызметкерлерінің тәртібін нығайтуға мүмкіндік береді. 

Құрметті әріптестер, осыған орай бұл заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
  
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Менің сұрағыма Ішкі істер 

министрлігінің өкілдері жауап берсе деймін.  
Заң жобасында күзет қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияны берудің 

шарттары мен талаптары қайта қаралды, жаңа өздеріңіз естідіңіздер. Қолданыстағы 
заңнамада күзет қызметінің барлық түрлеріне бір ғана лицензия қарастырылған. Ал жаңа 
жоба қабылданғаннан кейін күзет қызметінің нақты түрі террористік тұрғыдан осал 
объектілердің күзетілуіне қарай екі кіші түрге бөлінетін болады. 200-ден астам адамға деп 
салынған ғимараттар террористік тұрғыдан осал нысандар деп есептеледі. Міне, осыған 
орай менің сұрағым бар.  

Заң қабылданғаннан соң осындай объектілерді күзету міндеті кімде болады? 
Бірінші санаттағы лицензиясы бар, яғни террористік тұрғыдан осал объектілерді күзетуге 
құқығы бар ұйымдарда ма, әлде мектеп, аурухана штаттарындағы қызметтері 
лицензияланбайтын қарауылдардың міндеті бола ма?  

 
ТӨРАҒА. Марат Шәдетханұлы, жауап берсеңіз. 
 
ҚОЖАЕВ М.Ш. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Осы берілген 

мүмкіндікті пайдалана отырып, заңнамаға бастамашылық еткен Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенаты мен Мәжілісі депутаттарына шын жүректен өзімнің ықыласымды 
жеткізуге және келе жатқан жаңа жыл мейрамымен құттықтауға рұқсат етіңіздер.  

Енді сұраққа келсек, жаңа айтып кеткендей, күзет саласында істеп келе жатқан 
ұйымдардың лицензиясы екіге бөлінеді.  

Лицензияның бірінші түрін алған ұйымдар жалпы күзет қызметінен басқа 
террорлық тұрғыдан осал объектілерді қорғауға, күзетуге құқылы болады. Сол себептен 
заң қабылданған жағдайда адамдар көп жиналатын объектілер, оның ішінде террорлық 
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тұрғыдан осал объектілер тізіміне кірген мектептер, ауруханалар жоғарыда айтып 
кеткендей, лицензияның бірінші түрі бар күзет ұйымдарымен күзетіледі. Ол бізге 
адамдарымыздың, мектептердегі балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жоғары 
сапада көрсетуге мүмкіндік береді. Себебі лицензияның бірінші түрін алған күзет 
ұйымдарының тәжірибесі мол, кәсіби білікті, материалдық-техникалық жағдайлары 
нығайтылуы тиісті болады. Сұрағыңызға рақмет.  

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

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызына беріледі. 
 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Рақмет.  
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Парламент депутаттары бастамашылығымен 

әзірленген «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы ұсынылып 
отыр. 

Еліміздегі күзет қызметі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады және жеке 
адамдардың өмiрiн, денсаулығы мен мүлкін, сондай-ақ заңды тұлғалардың мүлкін қорғау 
жөніндегі қызметті жүзеге асырып отыр. Заң жобасы осы саладағы заңнаманы қатаңдату 
мақсатында жасалған. Осы орайда бір кодекске, үш заңға өзгерістер енгізілу ұсынылуда.  

Қару ұстап жүруге құқылы, қажет кезде Ішкі істер органдарына көмекке келетін 
бұл күзет құрылымдарында қатаң тәртіптің керек екені сөзсіз. Ол жерлерде жұмыс 
істейтін азаматтар жоғары кәсіби біліктілікке сәйкес келуі міндетті. Сол себептен 
ұсынылып отырған жоба күзет қызметтерін көрсету сапасын арттыруға, азаматтардың, 
заңды тұлғалардың мүліктік, сондай-ақ жеке құқықтарын қорғауды жетілдіруге 
бағытталып отыр, сонымен бірге жекелеген нормаларды қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
келтіруге бағытталған бірқатар түзетулерді көздейді. 

Заң бастамашысы әріптесіміз Қожахметов Арман Төлешұлы өзгерістер туралы 
толық мәлімет берді, мен екі өзгеріске ғана тоқталып өткім келеді.  

1. Адамдар көп жиналатын террористік тұрғыдан осал ғимараттар, стратегиялық 
маңызды объектілердің сенімді қорғалуын қамтамасыз ететін күзет қызметтеріне жоғары 
талаптар қойылып, бөлек түрде лицензия берілетін болады.  

Жаңа вице-министрдің жауабынан бұл объектілердің нақты тізімдері жасалып, 
нормативтік құқықтық актілерде нақтылау қажет екендігін көрсетіп отыр.  

2. Осы саланың қызметкерлеріне кәсіптік қойылатын талаптардың жоғары екендігі 
белгілі және арнайы талаптарға сәйкес келмеген жағдайда еңбек шартының бұзылуы 
мүмкін екендігі жөніндегі түзетулер енгізілуде.  

Бұл нормалардың енгізілуі азаматтардың қауіпсіздігін күшейтеді және 
халықаралық стандарттарға сәйкес келеді.  

Парламент Сенатының Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінен ұсыныстар келіп түсті, олар мұқият қаралды. Комитет қойған мәселе 
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Мәжілісте қаралып жатқан Еңбек кодексіне енгізілетін түзетулер шеңберінде қосымша 
қарастырылады деген келісімге келіп отырмыз. 

Заң жобасы қолданыстағы заңнамадағы кейбір коллизияларды жоюға, күзет 
ұйымдарының қызметіне қойылатын талаптарды жақсартуға, қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуді күшейтуге, сондай-ақ республика азаматтарының мүлкіне қол 
сұғушылықтан қорғау деңгейін жақсартады деп күтілуде. 

Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық, құқықтық салдарға 
әкелмейді және республикалық бюджет шығыстарын ұлғайтуды көздемейді. 

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, заң жобасын бірінші оқылымда 
мақұлдауды ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззат Жаңылысқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі 

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 Волкову Владимиру Васильевичу. 
  
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Вношу предложение – включить в повестку 

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

 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
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. 
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ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар! Тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 
қосылсын. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Жұмысымызды 
жалғастырамыз. 

Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
екінші оқылымда қараймыз. 

Сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшесі Нөкетаева Динар 
Жүсіпәліқызына беріледі. 

 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Қарастырып отырған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім 
беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын 
барлық деңгейде жан-жақты қарау енгізілген құқықтық ережелер мен нормалардың 
негізділігін, бүгінгі күннің қажеттілігіне жауап беретіндігін көрсетті. 

Заң жобасын бірінші оқылымда қарағаннан кейін қосымша ескертулер мен 
толықтырулар, ұсыныстар түскен жоқ. 

Баяндалғанды ескере келе, Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті 
Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қабылдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Динар Жүсіпәліқызы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын тағы да талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Қабылданған заң білім беру жүйесін әрі қарай дамытуға 

өзінің үлесін қосатыны сөзсіз. Осы саланы жетілдіруге арналған маңызды нормаларды 
депутаттар ұсынып, Палата оларды бірауыздан қолдады.  

Бұл заңға бастамашы болған Парламент депутаттарына алғыс білдіреміз. 
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Келесі мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне ветеринария мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз. 
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Сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту 
комитетінің мүшесі Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі. 

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

жобасы ветеринариялық паспорттарды электрондық нысанда беру жөніндегі ережені 
заңнамалық бекітуге, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және 
қадағалауды жүзеге асыру кезінде ауыспалы техникалық құралдарды пайдалануға, 
сондай-ақ осы саладағы олқылықтар мен қарама-қайшылықтарды құқықтық реттеу 
арқылы жоюға бағытталған. Заң жобасын қабылдау ветеринария саласын одан әрі 
жетілдіруге мүмкіндік береді. 

Заң жобасын екінші оқылымға әзірлеу барысында Сенаттың тұрақты 
комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ. 

Баяндалғанның негізінде Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық 
аумақтарды дамыту комитеті Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы  
4-тармағына сәйкес Парламент Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне ветеринария мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң жобасын қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мұхтар Сабырұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын тағы да талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ветеринария 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы заңға бастамашы болған Парламент депутаттарына алғыс білдіреміз. 
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Енді «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне мақта саласы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және «Мақта саласын 
дамыту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қараймыз. 

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

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

жобасын екінші оқылымға даярлау барысында Сенаттың тұрақты комитеттері мен Сенат 
депутаттары тарапынан ескертпелер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 29 желтоқсан 

Стенографиялық есеп 21 

Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық салдардың туындауына 
алып келмейді және бюджеттен қосымша қаржы шығынын талап етпейді. 

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Аграрлық мәселелер, табиғатты 
пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мақта саласы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және «Мақта саласын 
дамыту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасы Конституциясының 
61-бабы 4-тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА.Рақмет, Сұлтан Мырзабекұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын тағы да талқылаудың қажеті бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы 

мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Заңын 
қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Бұл заңға бастамашы болған Парламент депутаттарына алғыс білдіреміз. 
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі соңғы мәселе «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші 
оқылымда қараймыз. 

Сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің мүшесі Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызына беріледі. 

 
СҮЛЕЙМЕН Л.Ж. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздердің 

қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет 
қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы 
ұсынылып отыр. Бұл заң жобасы Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының 
бастамашылығымен дайындалды. 

Күзет қызметі мәселелері бойынша заң жобасы: 
күзет қызметтерін көрсету сапасын арттыруға; 
азаматтардың, заңды тұлғалардың мүліктік және жеке құқықтарын қорғауды 

жетілдіруге;  
тиісті нормаларды қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіруге бағытталған. 
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Бүгінгі күні жеке күзет ұйымдары азаматтар мен заңды тұлғалардың өмірін, 
денсаулығын және мүлкін қорғау, құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуде мемлекеттік 
органдарға белсенді көмек көрсетуде. 

Ұсынылатын нормалар күзет қызметтерінің сапасын арттыру, стратегиялық аса 
маңызды объектілер мен террористік тұрғыдан осал объектілердің сенімді қорғалуын 
қамтамасыз ету үшін күзет қызметімен айналысуға арналған лицензияға талапты 
күшейтуге бағытталған.  

Заң жобасы арқылы осы қызмет түрлерімен айналысатын кәсіпкерлік 
субъектілеріне талап күшейтілмек. 

Аталған жобаны қабылдаудан келесі нәтижелерге қол жеткізу көзделуде: 
қолданыстағы заңнамадағы кейбір коллизияларды жою,  
қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді күшейту,  
азаматтардың мүлкіне қол сұғушылықтан қорғау деңгейін жақсарту. 
Заң жобасы бойынша мемлекеттік органдар өкілдері мен Сенат Аппараты 

қызметкерлерінің қатысуымен комитет отырысы өткізілді.  
Бұл жобаны қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық, құқықтық салдарға әкеп 

соқтырмайды және республикалық бюджет шығыстарын ұлғайтуды көздемейді. 
Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенатының Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитеті осы заң жобасын екінші оқылымда қабылдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
  
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззат Жаңылысқызы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын тағы да талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Енді депутаттық 

сауалдарға көшуге мүмкіндік бар. Депутаттық сауалдар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер! Енді санаулы күндерден кейін жаңа жылды қарсы 

аламыз. Шын мәнінде биылғы жыл оңай болған жоқ. Пандемия адамзаттың қалыпты 
өмірін мүлдем басқа арнаға бұрып жіберді. Соның салдарынан туындаған жаңа сын-
қатерлерді әр мемлекет өз мүмкіндігіне қарай еңсеруде. 
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Осы бағытта елімізде Президенттің басшылығымен дер кезінде шұғыл шешімдер 
мен нақты шаралар қабылданды. Соған сәйкес Парламент жыл бойы Мемлекет 
басшысының бастамаларын және еліміздің стратегиялық саясатын заңнамалық тұрғыдан 
қамтамасыз ету үшін ауқымды жұмыс атқарды. Бұл ретте Сенат депутаттарының 
белсенділігін ерекше атап өткім келеді. 

Жалпы биыл Парламент 110 заң қабылдады. Оның 30-ға жуығына Парламент 
депутаттары бастамашы болды. Әр заң жобасы Сенаттың тұрақты комитеттерінде жан-
жақты талқыланып, халықтың пікірі мен көпшіліктің үні ескеріліп отырды.  

Мемлекет басшысының Жолдауын іске асыруға, пандемия салдарын еңсеруге, 
экономиканың өсуін қалпына келтіруге бағытталған заңдар қабылдадық. Азаматтардың 
өмір сапасын жақсартуға, құқығын қорғауға, денсаулық сақтау, білім беру салаларын 
жетілдіруге басымдық берілді. Шағын және орта бизнесті қолдау, қоршаған ортаны 
қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес бағыттары да сенаторлардың басты назарында 
болды. Елімізде демократиялық процестерді нығайтуды көздейтін заңдар топтамасы да 
қабылданды. 

Биыл Парламент үш кодексті жаңа редакцияда қабылдады. Оның бірі қоғамда қызу 
талқыға түскен «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекс. 
Мемлекет басшысының Жолдауында берілген тапсырмаға сәйкес «Әкімшілік рәсімдік-
процестік кодекс» қабылданды. Осы айда Экологиялық кодексті де бәріміз бірге 
қабылдадық. Сол арқылы елімізде қоршаған ортаны қорғауға арналған көптеген заманауи 
шаралар заңмен бекітілді. Сонымен қатар биыл Салық кодексіне нақты өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілді. Ол түзетулер кәсіпкерлерді ынталандыруға, елімізге 
инвестицияларды тартуға, ауылдық жерлерде сапалы интернетті дамытуға және басқа да 
маңызды мақсаттарды жүзеге асыруға арналды.  

Бюджет кодексіне де тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұл заң 
бюджеттік жоспарлаудың тұрақтылығын және қаражаттың үнемді жұмсалуын қамтамасыз 
етеді. 

Күз айында әдеттегідей еліміздің басты қаржы құжаттарымен жұмыс істедік. 
Соның нәтижесінде «2020 – 2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 
Заңға маңызды өзгерістер мен толықтырулар енгіздік. 

Алдағы үш жылға арналған республикалық бюджетті қарау барысында әлеуметтік-
экономикалық даму, пандемия салдарынан болған дағдарысқа қарсы кешенді шараларды 
жалғастыру жұмыстары толықтай ескерілді.  

Жалпы Парламент қабылдаған заңдар Президент алдымызға қойған ауқымды 
міндеттерді жүзеге асыруға және халықтың әл-ауқатын одан әрі жақсартуға арналды. 
Сонымен бірге ауылдық жерлерді дамыту, шағын және орта бизнеске қолдау көрсету және 
ұлттық құндылықтарды дәріптеу мәселелеріне баса мән бердік. 

Биыл Сенат ұйымдастырған бірнеше парламенттік тыңдауда осы бағыттар 
бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жан-жақты талқыланды.  

Таяуда парламентаризм институты құрылғанын да білесіздер. Бұл құрылым 
депутаттардың заң шығару бастамашылдығын жетілдіруге, қоғам мен сарапшылардың 
пікірін ескеруге және өңірлердегі мәселелерге баса мән беруге ықпал етеді деп сенеміз. 
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Осыған орай Парламент биыл ел үшін ауқымды жұмыс атқарды деуге толық негіз 
бар. Құрметті әріптестер, сондықтан баршаңызға алғысымды білдіремін. 

Құрметті әріптестер! Алдымызда әлі талай маңызды міндеттер тұр. Елімізде 
Президент бастамасымен қолға алынған саяси және әлеуметтік-экономикалық реформалар 
жалғаса беретіні сөзсіз. Осындай кешенді іс-шараларды заңнамалық жағынан сапалы 
қамтамасыз ету – біздің басты міндетіміз. 

Өздеріңіз білесіздер, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
әлеуметтік салаға басымдық беріп отыр. Соған байланысты қазіргі таңда жаңа Әлеуметтік 
кодекс әзірленіп жатыр. Бұл бағытта бір топ Сенат депутатының бастамасымен әлеуметтік 
кәсіпкерлікке қатысты заң жобасы да дайындалуда.  

Пандемиямен күрес, экономикалық өсуді қамтамасыз ету мәселелері де күн 
тәртібінен түспейтіні белгілі. Сондықтан келесі жылы да еліміздің алдында тұрған 
мақсаттарды жүзеге асыру аясында бірлесіп, нәтижелі жұмыс істейік. 

Қаңтар айының басында сіздер өңірлерде жұртшылықпен кездесесіздер. Сол кезде 
мәслихаттармен тығыз байланыста болып, халықтың пікірі мен ұсыныстарына құлақ 
асады деп сенемін. 

Жаңа 2021 жыл – Қазақстанның қоғамдық-саяси және рухани өмірі үшін аса 
жауапты және ерекше жыл. 10 қаңтарда Парламент Мәжілісі мен мәслихаттар 
депутаттарының сайлауы өтеді. 

Халқымыз ел жылнамасындағы межелі кезең – Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын 
атап өтеді. Сондай-ақ келесі жылдың қаңтар айында қос палаталы кәсіби Парламенттің 
бірінші сессиясының ашылғанына 25 жыл толады. Сондықтан алдымызда біраз жұмыс 
бар. Соларды жүзеге асыруда баршаңызға сәттілік пен табыс тілеймін. 

Құрметті депутаттар! Баршаңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен 
құттықтаймын! Келер жыл еліміз үшін құтты болсын! Жаңа жылда шаңырақтарыңыз 
шаттыққа кенеле берсін. Індеттен аман-есен шығып, қалыпты күнімізбен қайта қауышуды 
жазсын. 

Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға бақ-береке және толайым табыс 
тілеймін! Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! Тәуелсіз Қазақстанымыз жасай берсін!  

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға рақмет. 

Келе жатқан жаңа жыл тағы да құтты болсын. Сау болыңыздар.  
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 

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

мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам хлопковой отрасли и признании 
утратившим силу Закона Республики Казахстан «О развитии хлопковой отрасли» (второе 
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Республикасы Заңының жобасы жөнінде (екінші оқылым) 

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

Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары 
комитетінің мүшесі Л.Ж. СҮЛЕЙМЕННІҢ баяндамасы 

Доклад члена Комитета по конституционному законодательству, судебной 
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