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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 4 мамыр 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының орынбасары 

Б.Ә. БЕКНАЗАРОВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Қайырлы күн, құрметті депутаттар! Бүгін Парламент 

Сенатының отырысына Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев қатысып отыр. 

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Құрметті әріптестер, жұмысымызды бастайық. 

Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Сенатты жалпы отырысына 46 Сенат депутаты 

қатысып отыр. Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіне ұйымдастыру мәселесі ұсынылады.  
Күн тәртібі бойынша дауыс беріңіздер. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін 

экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, «жақтағандар» – 46, 
«қарсылар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ.  

Күн тәртібі бекітілді.  
Құрметті депутаттар! Сөз Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 

Кемелұлы Тоқаевқа беріледі.  
 
ТОҚАЕВ Қ.К. Құрметті Сенат депутаттары! Біз бүгін ерекше жағдайда кездесіп 

отырмыз. Қазір бүкіл әлем жұртшылығы күрделі дағдарысқа ұшырады, мұны жақсы 
білесіздер. 

Коронавирус дерті Қазақстанды да айналып өткен жоқ. Соған байланысты 
халқымыз 16 наурыздан бастап төтенше жағдайда өмір сүруде. Карантин режимі 
азаматтарымызға айтарлықтай қиыншылық туғызды. Дегенмен бүкіл еліміз осы індетке 
қарсы күресу үшін жұдырықтай жұмыла білді. Әсіресе, дәрігерлер, әскери қызметшілер, 
полицейлер, волонтерлер күн-түн демей жұмыс істеуде. Олардың бәрі отанға адал қызмет 
етудің озық үлгісін көрсетті. Сын сағаты қасиетті рамазан айымен тұспа-тұс келді. 
Халықтың жігерін қайрап, төзімін шыңдауға мұның да әсері болды.  

Біз дер кезінде қолға алынған шаралардың арқасында індеттің жаппай таралуына 
тосқауыл қойдық. Мұны Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, халықаралық 
сарапшылар жоғары бағалады. Пандемия ел экономикасына кері әсерін тигізіп отыр. 
Осыған орай Үкімет азаматтарға, шағын және орта бизнес өкілдеріне қолдау көрсетуде. 
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Бюджеттен қомақты қаражат бөлінді, табысынан айырылған адамдар қаржылай көмек 
алып жатыр. Мұның бәрі халықтың тұрмыс жағдайын төмендетпеу үшін жасалуда.  

Қабылданған шаралар өз нәтижесін бере бастағанын көріп отырмыз, жағдай 
күрделеніп кетпесе, төтенше жағдай режимі 11 мамырда аяқталады. Бірақ карантин 
режиміне байланысты ісшаралар жалғаса береді. Бұл ел тұрғындарының қауіпсіздігі үшін 
аса қажет.  

Азаматтарымыз бірте-бірте қалыпты өмірге қайта оралады деп сенемін.  
Құрметті депутаттар! Біздің ұзақ мерзімді стратегиялық даму жолымыз бар, қандай 

қиындық болса да Елбасының стратегиясын жүзеге асырамыз. Бұл саяси сабақтастықты 
сақтау деген сөз.  

Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті – мемлекетіміздің негізін қалаушы 
әлемдік деңгейдегі тарихи тұлға. Мұны ешқашан ұмытпауымыз қажет, сондай-ақ өскелең 
ұрпаққа түсіндіргеніміз жөн.  

Біз дағдарыстан кейінгі кезеңге қазірден бастап дайындалуымыз керек. Қандай 
күрделі, қауіпті болса да дағдарыс өтпелі нәрсе. Ол жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. 
Сондықтан Елбасы 24 сәуірде Қауіпсіздік Кеңесінің отырысында келешектегі 
экономикалық стратегиямыз жөнінде айтып, айқын бағдар көрсетті.  

Мен 27 сәуірде арнайы мәлімдеме жасадым, Үкімет пен әкімдердің алдына нақты 
міндеттер қойдым. Осыған орай кешенді іс-қимыл бағдарламасы бар деп күмәнсіз айтуға 
болады. Оны ешқандай қосымша мәлімдемелермен толықтырмай жүзеге асырған жөн.  

Қазір Үкімет пен Ұлттық Банк экономикалық дамуды қалпына келтіру үшін жұмыс 
жүргізуде. 11 мамырға дейін арнайы жоспар дайындалмақшы.  

Экономикада түбегейлі реформа жүргізуіміз керек. Бұл аса күрделі міндет. Ең 
алдымен экономикалық өсімді қалпына келтіріп, халықтың әл-ауқатын арттыру қажет. Біз 
осы пандемиядан сабақ алуымыз керек. Кейбір салаларда кемшін тұстарымыз бар, мұны 
індеттен туындаған ахуал анық аңғартты. Сондықтан алда тұрған бірқатар міндеттерге 
назар аударғым келеді.  

Бірінші кезекте денсаулық сақтау жүйесіне баса мән берген жөн. Бұл саланы 
жаңғырту үшін тың бастамаларды қолға алуымыз қажет. Заман талабына сай ауруханалар 
салып, қажетті құрал-жабдықпен қамтамасыз ету аса маңызды. Бұдан былай медицина 
ғылымын дамытуға ерекше көңіл бөлуіміз керек.  

Осы салада еңбек етіп жүрген ғалымдарымыздың әлеуеті зор. Мамандарға лайықты 
жағдай жасап, нақты қолдау көрсеткен абзал, сонымен қатар білім және ғылым саласын 
толығымен жаңғыртатын боламыз.  

Осы ретте озық технологиялар мен цифрландыруды кеңінен қолдануымыз керек. 
Бұл басты міндеттердің бірі.  

Біз бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыру үшін адами капиталды дамытуымыз керек. 
Бұл стратегиялық маңызы бар міндет, өйткені Қазақстанның болашағы білімді әрі білікті 
азаматтардың қолында. Мемлекет төтенше жағдай кезеңінде мұқтаж жандарды ерекше 
қамқорлыққа алды. Мұндай ісшаралар тіпті дамыған мемлекеттерде де болған жоқ. 

Тағы бір маңызды мақсат – шағын және орта бизнесті өркендету. Оған мемлекет 
тарапынан барынша қолдау көрсету керек. Ұлттық экономиканы әртараптандыру кезек 
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күттірмейтін міндет. Шикізатқа тәуелділіктен арылу үшін отандық өндірістің жұмысын 
жандандыру қажет. Бұл оңай мәселе емес, дегенмен оны басты назарда ұстаймыз.  

Біз қолға алған саяси реформаларды жалғастыра береміз, онсыз мемлекетіміз 
дамымайды. Осы ретте мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру аса маңызды. 
Бізге басшылардың жаңа буынын тәрбиелеу керек, елдің мүддесін ойлайтын мамандар 
болмаса, бастамаларымыз нәтижесін бермейді. Осы тұрғыда мен ұсынған «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасының маңызы зор деп ойлаймын. Жалпы, біз 
Елбасы мақұлдаған ұлт жоспарын міндетті түрде жүзеге асыруымыз керек. Бұл бүгінгі 
заманның талабы.  

Міне, бүкіл еліміздің алдында тұрған осындай міндеттерді орындау үшін ең 
алдымен билік тармақтары арасындағы үйлесім қажет.  

Маңызды реформаларды жүзеге асыруда Парламенттің, әсіресе, Сенаттың рөлі де, 
құзыреті де ерекше.  

Сенаттың ең басты міндеті сапалы заңдарды қабылдау. Мұндай заңдар 
реформаларға жол ашады, тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз етеді. Сенат депутаттары 
заң жобаларын талқылау кезінде немесе басқа форматтағы басқосулар барысында 
қоғамымыздағы ең өзекті, елді алаңдататын мәселелер жөнінде өткір ойлар, сыни пікірлер 
айтуға құқылы. Бұл мәселе бойынша дау жоқ. Бұл ретте сіздердің жұмыстарыңыз өте 
жауапты екенін жақсы білемін.  

Өздеріңізге мәлім, менің Жарлығыммен Сенат депутаты Дариға Нұрсұлтанқызы 
Назарбаеваның өкілеттігі тоқтатылды. Ол Сенат Төрағасы ретінде бір жылдан астам 
белсенді әрі жемісті жұмыс істеді. Сол үшін Дариға Нұрсұлтанқызына ризашылығымды 
білдірдім.  

Құрметті Сенат депутаттары! Менің Жарлығыммен Мәулен Сағатханұлы 
Әшімбаев Сенат депутаты болып тағайындалды. Конституцияның 58-бабы 1-тармағына 
сәйкес Парламент Сенатының Төрағасы лауазымына Мәулен Сағатханұлы Әшімбаевтың 
кандидатурасын ұсынамын.  

Ол мемлекет қызметінің қыр-сырын жетік меңгерді, ұзақ жыл түрлі салада жемісті 
және тиімді жұмыс атқарды. Парламент жұмысын жақсы біледі. Әрдайым өзіне жүктелген 
міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі мол. 
Сондықтан бұл қызметті абыроймен атқаратынына күмәнім жоқ.  

Мәулен Сағатханұлы Әшімбаевтың кандидатурасын Сенат Төрағалығына лайықты 
деп санаймын.  

Құрметті депутаттар! Баршамыз күрделі кезеңнен елімізді аман-есен алып шығу 
үшін жұмыла жұмыс істеуіміз керек. Әрдайым бағыт-бағдарымыздан жаңылмай, алға 
батыл қадам жасайық.  

Жалпы Сенат депутаттарының жұмысына мен ризамын. Бірлігіміз бекем болса, кез 
келген қиындықты еңсереміз.  

Баршаңызға зор денсаулық, бақ-береке, жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Рақмет.  
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы.  
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Құрметті депутаттар! Сенат Төрағасы Назарбаева Дариға Нұрсұлтанқызымен бір 
жылдан астам бірге қызмет еттік. Осы кезең ішінде өте маңызды заңдар қабылданды, 
көптеген бастама болды. Біз бір ұжым ретінде өте маңызды істердің барлығында бірге 
отырып қызмет еттік. Сондықтан Дариға Нұрсұлтанқызына бірге қызмет атқарған уақыт 
үшін шынайы ризашылығымызды білдіріп, ол кісіге алдағы уақытта толағай табыстар 
тілейміз.  

Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы! Сізге бүгін Сенатқа келіп, алдағы уақытта 
атқарылар маңызды шаралар туралы ой-пікіріңізбен бөліскеніңіз үшін шынайы 
ризашылығымызды білдіреміз.  

Еліміздің алдында тұрған маңызды мақсаттарды іске асыруға депутаттар әрдайым 
белсенді атсалысады. Сенаторлар өздеріне жүктелген зор жауапкершілікті, әрине, терең 
түсінеді. Біз еліміздің дамуына арналған жоспарлар мен бағдарламалардың орындалуына 
жұмыла жұмыс істеуге дайынбыз. 

Сізге Сенат депутаттарының атынан ел сенімін абыроймен атқара беруге, қазіргі 
қиын кезеңнен елді сүріндірмей алып шығуға бағытталған ісшараларыңыздың сәтті 
болуына тілектес екендігімізді жеткізуге рұқсат етіңіз.  

Құрметті депутаттар, енді біз сайлау процедурасына көшеміз. Қазір екі-үш минутқа 
үзіліс жарияланады. Депутаттардың өз орындарында қалуларын сұраймын. Рақмет. 

 
ҮЗІЛІС.  
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Құрметті депутаттар! Енді Сенат Төрағасын сайлау 

мәселесіне көшейік.  
Қазақстан Республикасының Президенті Сенат Төрағасының лауазымына Мәулен 

Сағатханұлы Әшімбаевтың кандидатурасын ұсынды. 
Конституцияға сәйкес Сенат Төрағасы жасырын дауыс беру арқылы сайланады. 
Сенат Регламентіне сәйкес ұсынылған кандидатураны жасырын дауыс беруге 

арналған бюллетеньге енгізу туралы Сенат қаулысын қабылдау керек.  
Осы қаулыға дауыс берейік. Дауыс беру режимі қосылсын, дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 46 депутат, 

«жақтағандар» – 46, «қарсылар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ. Қаулы қабылданды.  
Енді Сенат Регламентіне сәйкес Сенат Төрағасын сайлау бойынша жасырын дауыс 

беруді өткізу үшін Санақ комиссиясын құру қажет.  
Регламент бойынша Санақ комиссиясы бес депутаттан сайланады. 
Қандай ұсыныстар болады? Сөз сенатор Мұқашев Төлеубек Төлеуұлына беріледі. 
 
МҰҚАШЕВ Т.Т. Құрметті Бектас Әбдіханұлы, құрметті әріптестер және 

шақырылған лауазым иелері! Сенат Төрағасын сайлау бойынша Санақ комиссиясының 
құрамына келесі депутаттардың кандидатураларын ұсынамын: Әбдікеров Рысқали 
Қалиақбарұлы, Бақтиярұлы Мұрат, Бортник Михаил Михайлович, Қылышбаев Нұрлан 
Наурызұлы, Нұржігітова Дана Өмірбайқызы.  
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Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.  
Құрметті депутаттар, Санақ комиссиясының құрамы бойынша ескертпелер бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Ендеше, ұсынылған Санақ комиссиясының құрамына дауыс 

берейік. Дауыс беру режимі қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 43 депутат, 

«жақтағандар» – 43, «қарсылар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ. Шешім қабылданды.  
Санақ комиссиясына өзінің бірінші отырысын өткізу үшін екі-үш минут уақыт 

беруіміз қажет. Рұқсат сіздерге.  
Құрметті Ерлан Жақанұлы, біздің процедурада осылай екі-үш минуттық үзіліс 

болады. Депутаттармен бүгінгі кездесуге келгеніңізге рақмет, Сенат залында өзіңізді көру 
де үлкен құрмет. Егер депутаттарға айтатын мәселелеріңіз, әңгімеңіз, пікіріңіз болса, 
тыңдауға даярмыз.  

 
ҚОШАНОВ Е.Ж. Бір ғана мәселе – жұмыстарыңыз жемісті болсын деп айтамын. 

Жаңа Президент мәселенің бәрін айтты. Сіздердің жұмыстарыңызға тек жеміс тілеймін. 
Қазіргі қиын уақытта бәріміз бірігіп, бірге жұмыс жасайық.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет, Ерлан Жақанұлы. Парламенттің жұмысын өзіңіз 

өте жақсы білесіз, қаншама Парламент отырысына қатысып, заң шығару үдерісінің қалай 
өтетінін, қалай қабылданатынын бастан-аяқ білесіз. Парламент жұмысының ерекшеліктері 
мен қиындықтарын да білесіз. 

Біз де өз тарапымыздан бүгін Президент алдымызға қойған мақсаттарды атқаруға, 
әрине, бар күш-жігерімізді салатын боламыз.  

Құрметті депутаттар, Орталық сайлау комиссиясында тиісті процедуралар 
өткізілді. Құжаттар менің алдымда. Орталық сайлау комиссиясының қаулысы бар. Мұнда 
«Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты болып Мәулен Сағатханұлы 
Әшімбаев тіркелсін» деген қаулы бар. Барлық процедуралар сақталуда.  

Санақ комиссиясы өзінің отырысын өткізді. Сөз Санақ комиссиясының төрағасына 
беріледі. 

 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Құрметті Бектас Әбдіханұлы, құрметті әріптестер, шақырылған 

лауазым иелері! Парламент Сенатының Төрағасын сайлау бойынша Санақ 
комиссиясының ұйымдастыру отырысы өтті. Осы отырыстың нәтижелерін жария етуге 
рұқсат етіңіздер.  

№1 хаттама: Санақ комиссиясының төрағасы болып Бақтиярұлы Мұрат, хатшысы 
болып Қылышбаев Нұрлан Наурызұлы сайланды.  
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№2 хаттама: Парламент Сенатының Төрағасын сайлау бойынша жасырын дауыс 
беруге арналған сайлау бюллетенінің нысаны мен мәтіні бекітілді.  

Бюллетень мемлекеттік тілде және орыс тілдерінде әзірленген. Онда Президент 
ұсынған кандидатураның аты-жөні енгізілген және «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс 
қаламын» деген үш баған бар, соның біреуіне белгі қойылады.  

Құрметті әріптестер, дауыс бергенде аса мұқият болуларыңызды сұраймыз. Егер 
депутаттың еркі дәл көрсетілмесе бюллетень жарамсыз болып табылады.  

Дауыс беру рәсімі келесі тәртіппен жүргізіледі. Қазір депутаттар фойеге өтіп, 
Санақ комиссиясының мүшелері отырған үстелге барады. Бұл кезде шақырылғандар 
Сенаттың отырыс залында болады. Депутат жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньді 
алып, арнайы кабинаға кіреді, бюллетеньге өзінің қалауын білдіретін белгіні қояды. 
Кабинадан шыққан соң бюллетеньді арнайы жәшікке салады, сосын залға қайта оралады. 
Рақмет.  

 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.  
Құрметті депутаттар, Санақ комиссияның төрағасына сұрақтар бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Бұл процедура бізге белгілі, түсінікті. Сұрақтар болмаса, 

жасырын дауыс беруге көшейік. Жасырын дауыс беру рәсімін өткізу үшін 10 минутқа 
үзіліс жарияланады. 

 
ҮЗІЛІС.  
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН.  
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Құрметті әріптестер, отырысымызды жалғастырайық. 

Үзіліс аяқталды.  
Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 45 депутат. Қажетті 

кворум бар.  
Енді жасырын дауыс беру нәтижесін жариялау үшін сөз Санақ комиссиясының 

төрағасына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Құрметті Бектас Әбдіханұлы, құрметті әріптестер, шақырылған 

лауазым иелері! Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасын сайлау 
бойынша жасырын дауыс беру қорытындысы туралы Санақ комиссиясы отырысының 
№3 хаттамасы.  

«Санақ комиссиясы Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасын 
сайлау үшін берілген дауыстардың есебін шығарды және мыналарды анықтады.  
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Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасын сайлау бойынша 
жасырын дауыс беру бюллетеніне Әшімбаев Мәулен Сағатханұлының кандидатурасы 
енгізілді.  

Дауыс беру үшін Сенат депутаттарына 47 бюллетень берілді.  
Дауыс беруге арналған жәшіктерді ашқан кезде 47 бюллетень алынды.  
Жарамсыз бюллетеньдер жоқ.  
Берілген дауыстар былайша бөлінді: жақтағандар – 47, қарсы болғандар – жоқ, 

қалыс қалғандар – жоқ.  
Осылайша, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы болып 

Сенат депутаты Әшімбаев Мәулен Сағатханұлы сайланды.  
Санақ комиссиясы төрағасының, хатшысының және мүшелерінің қолдары бар 

№3 хаттаманы бекітуді сұраймын». Рақмет. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет сізге.  
Құрметті депутаттар! Сенат Регламентіне сәйкес Санақ комиссиясының 

№3 хаттамасын бекітуіміз қажет. Сондықтан Санақ комиссиясының №3 хаттамасын 
бекіту жөніндегі ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 47 депутат, 
«жақтағандар» – 47, «қарсылар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ. Хаттама бекітілді.  

Сенат Регламентіне сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
Төрағасын сайлау туралы Сенат қаулысын қабылдауымыз керек. Осы қаулыны дауысқа 
қоямын.  

Құрметті депутаттар, дауыс беріңіздер. Дауыс беру режимі қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. «Қатысып отырғандар» – 47 депутат, 

«жақтағандар» – 47, «қарсылар» – жоқ, «қалыс қалғандар» – жоқ. Қаулы қабылданды. 
Құрметті депутаттар! Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

лауазымына Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев сайланды. Құттықтаймыз. 
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Құрметті әріптестер, белгіленген тәртіп бойынша жаңадан 

сайланған, жаңадан тағайындалған депутаттар Палата отырысында ант береді. Сондықтан 
ант беру рәсімін өткізейік. 

Ант беру үшін мінберге Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев шақырылады.  
 
ӘШІМБАЕВ М.С. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан 

Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның Конституциясы мен 
заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал 
атқаруға ант етемін.  

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ.  
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ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Сізді Сенат 
Төрағасы болып сайлануыңызбен тағы да құттықтаймыз. Аса жауапты лауазымды 
абыроймен атқарасыз деп сенеміз. Төрағалық қызметіңізге сәттілік пен толағай табыстар 
тілейміз.  

Президиумдағы жұмыс орныңызға шақырамын. Отырысты әрі қарау өзіңіз 
жалғастырсаңыз.  

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ.  
 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді.  
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, құрметті Сенат депутаттары! Маған үлкен сенім 

көрсетіліп жатыр. Бір жағынан, бұл лауазымға сайлану мен үшін үлкен абырой, екінші 
жағынан, бұл үлкен жауапкершілік. Сондықтан мен ең алдымен осы сенатор қызметіне 
мені тағайындаған және Сенат Төрағасы лауазымына ұсынған Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа өзімнің үлкен 
ризашылығымды білдіріп, алғысымды айтамын.  

Президент еліміздің алдында тұрған мақсаттарға жан-жақты тоқталып кетті. 
Жалпы қазіргі уақыттағы ең өзекті мәселе, әрине, пандемия мен бүкіл әлемге тараған осы 
індетпен күресті жалғастыру.  

Сонымен қатар төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін Елбасы саясатының 
сабақтастығын сақтап, мемлекетімізді, елімізді, экономикамызды ары қарай дамытуға, 
елдің әл-ауқатын арттыруға бағытталған Президенттің стратегиясын, саясатын жүзеге 
асыру. Бұл барлық билік тармақтарының, барлық мемлекеттік органдардың алдында 
тұрған ең негізгі мақсат.  

Президенттің саясатын заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуге мен бар  
күш-жігерімді саламын деп бүгін сіздердің алдарыңызда уәде беремін.  

Құрметті әріптестер, барлықтарыңызға үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. 
Жаңа сайлау процедурасы өтті, маған сенім артып жатырсыздар. Президент анықтап 
берген бағыттар бойынша бәріміз бірге нәтижелі, қоян-қолтық, бір үйдің баласындай 
табысты қызмет етеміз деп сенемін, оған менің ешқандай күмәнім жоқ.  

Жалпы, Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы айтып кеткендей, Сенаттың 
мемлекеттік басқару жүйесіндегі орны ерекше, рөлі өте үлкен. Президенттің 
стратегиясын, Елбасы саясатының сабақтастығын қамтамасыз етуде Сенат депутаттары 
өздерінің үлкен үлестерін қосып жүр, әрі қарай да қоса беретініне ешқандай күмән жоқ.  

Көбіңізбен мен біраз жылдар бойы бірге істес болдым, бірге жұмыс істеп 
жатырмыз. Сайлау кезінде де осындағы біраз сенатор Қасым-Жомарт Кемелұлының 
сайлауалды бағдарламасын халыққа түсіндіруде үлкен еңбек еттік, біраз өңірге бірге 
барып, халықпен, сайлаушылармен нәтижелі кездесулер өткіздік. Енді осылай әрі қарай да 
бірге тығыз жұмыс істей береміз деп сенемін.  
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Құрметті әріптестер, еліміздің алдында үлкен мақсаттар тұр, үлкен бағыттарды 
Президент анықтап берді. Осы бағыттарды жүзеге асыруда баршаңызға нәтиже, сәттілік 
пен табыс тілеймін.  

Келе жатқан мейрамдар құтты болсын! Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, әрі 
қарай да елімізге, тәуелсіздігімізге қызмет ете берейік.  

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, осымен Сенат отырысы жабық деп жарияланады. 

Баршаңызды суретке түсуге шақырамын. Рақмет. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
  
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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