
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ 

ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК КОМИТЕТІНІҢ 
КЕҢЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫ

2020 жылғы 3 наурыз

Отырысты Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитетінің төрағасы С.Р. ДЖАҚСЫБЕКОВ жүргізді.

ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және комитеттің 
кеңейтілген отырысына шақырылған лауазым иелері! Комитеттің 
кеңейтілген отырысын бастауға болады, қажетті кворум бар. Отырысты 
ашық деп жариялаймын. 

Бүгінгі отырысқа мемлекеттік органдардың басшылары мен 
құзыретті өкілдері шақырылды. Олар отырысқа қатысып отыр. 

Бүгінгі күн тәртібінде екі мәселе. Қандай ұсыныстар болады? 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Ендеше бастайық. 
Бірінші мәселе – «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 

Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» кешенін газбен 
жабдықтау туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Энергетика 
вице-министрі Мағауов Әсет Маратұлына беріледі. 

МАҒАУОВ Ә.М. Сәлеметсіздер ме, құрметті Серік Рыскелдіұлы, 
құрметті Сенат депутаттары! Еліміздің Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
Ресей Федерациясына ресми сапары аясында 2019 жылғы 3 сәуірде 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі 
арасындағы «Байқоңыр» кешенін газбен жабдықтау туралы келісімге қол 
қойды.

«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 
Заңына сәйкес келісім ратификациялауға жатады.

Жоғарыда аталған келісімді ратификациялау туралы Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын назарларыңызға ұсынуға рұқсат 
етіңіздер.

Келісім тұтынушыларды сұйытылған мұнай газынан табиғи газға 
көшіруді көздейді.

Келісімге сәйкес табиғи газды қала аумағында және Байқоңыр 
ғарыш айлағында ресейлік салық органында тіркелместен өткізу құқығы 
«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамына беріледі. Бұл қосарлы салық 
салуға жол бермейді.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ мен Байқоңыр қаласының 
тұтынушылары арасындағы газды бөлшек саудада сату шарттары 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалатын болады. Бұл 
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аталған шарттарды жасасу кезінде заңнаманы (қазақстандық немесе 
ресейлік) қолдануға қатысты даулы мәселелерді болдырмауға мүмкіндік 
береді.

Байқоңыр қаласының аумағында газды бөлшек саудада өткізу 
бағасы Қызылорда облысының газ тұтынушылары үшін табиғи 
монополиялар салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеуді және іске 
асыруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының уәкілетті органы 
белгілейтін бағаға сәйкес келеді.

Мысалы, Байқоңыр қаласында тамақ әзірлеу үшін отын ретінде 
сұйытылған мұнай газы пайдаланылған, оның бағасы 343 теңге 
1 килограммына немесе 714 теңге 1 шаршы метріне. Бұл ретте Байқоңыр 
қаласындағы табиғи газдың бағасы Қызылорда облысындағы 
тұтынушыларға арналған бағаға сәйкес келетін болады (бүгінгі таңда 
халық үшін – 18,6 теңге 1 шаршы метрге, заңды тұлғалар және бюджеттік 
ұйымдар үшін – 18,9 теңге 1 шаршы метрі үшін).

2015 – 2016 жылдары «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Байқоңыр қаласын 
«Бейнеу – Бозой – Шымкент» магистральдық газ құбырына қосу, сондай-
ақ Байқоңыр қаласындағы жеткізуші газ құбыры мен қалаішілік газ тарату 
желілерін салу жұмыстарын жүзеге асырды. Жұмыстардың жалпы құны 
2,8 миллиард теңгені құрады. Соның арқасында Байқоңыр қаласының 
тұтынушылары бүгінгі күні табиғи газға қол жеткізді.

Бүгінгі таңда Байқоңыр қаласындағы 328 көппәтерлі тұрғын үй, 
45 жеке тұрғын үй газға қосылды, сондай-ақ 3 балабақша, 5 жалпы білім 
беретін мектеп және көпсалалық аурухана табиғи газға қосылған.

Газ бағасы қазақстандық тұтынушылар үшін де, ресейлік 
тұтынушылар үшін де бірдей болады, бұл тең емес жағдайлардың туындау 
қаупін және әлеуметтік шиеленістің басталу мүмкіндігін болдырмайды. 
Сондай-ақ газ қазақстандық және ресейлік тұтынушыларға да 
жеткізілетінін ескере отырып, газ үшін өзара есеп айырысу ұлттық 
валютада немесе ресей рублінде жүргізіледі. Бұл ретте рублдің ресми 
бағамы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем күніне 
байланыстырады.

Мысалы, Байқоңыр қаласында бір пәтер ас әзірлеу мақсатында бір 
ай ішінде орташа 4 шаршы метр сұйытылған мұнай газды тұтынған және 
ол үшін 2856 теңге мөлшерінде төлейтін. Бүгінгі күні табиғи газ пайдалану 
кезінде осындай мөлшердегі газ үшін тұрғындар 186 теңге төлеп отыр, бұл 
сұйытылған мұнай газға қарағанда 15 есе арзан.

Ресей Федерациясы келісім күшіне енуі үшін қажетті 
мемлекетішілік рәсімдерді орындады.

Осы заң жобасын іске асыру республикалық бюджеттен қосымша 
қаржы қаражатын қажет етпейді. Осылайша, келісімді ратификациялау 
Қазақстан Республикасына мынадай пайда әкеледі:

1) қосарланған салық салуды болдырмау, яғни салық тек қана 
Қазақстан Республикасының бюджетіне төленеді;
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2) Байқоңыр қаласының тұтынушылары, соның ішінде заңды және 
жеке тұлғалар табиғи газбен қамтамасыз етіледі, ол қолданыстағы отын 
(сұйытылған газ) түріне қарағанда айтарлықтай арзан болады;

3) Байқоңыр қаласына газ жеткізуді тек «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
ғана жүзеге асыратын болады, осылайша қауіпсіз пайдалану үшін 
жауапкершілікті осы компания мойнына алатын болады;

4) қазақстандық және ресейлік барлық тұтынушылар үшін баға 
бірдей болады, бұл тең емес жағдайлардың туындау қаупін болдырмайды;

5) газ жеткізу шартын жасасу, баға белгілеу мәселелері Қазақстан 
Республикасы заңнамасының негізінде жүзеге асырылатын болады, бұл 
Байқоңыр қаласының аумағында заңнаманы қолдануға байланысты 
ықтимал тәуекелдерге жол бермейді.

Құрметті төраға, құрметті комитет мүшелері! Келісім Қазақстан 
тарапының мүдделеріне толық жауап беретінін және жалпы Байқоңыр 
қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуына оң әсер беретінін ескере 
отырып, «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 
Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» кешенін газбен 
жабдықтау туралы келісімді ратификациялау туралы» заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын.

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Баяндама аяқталды. Рақмет. 
Баяндамашыға сұрақтар бола ма? Михаил Михайлович, 

пожалуйста.
БОРТНИК М.М. Спасибо за подробный доклад. Я думаю, что 

действительно ратификация данного законопроекта – это большой шаг к 
газификации городов нашей страны. Байконыр является одним из таковых, 
даже можно сказать, в определенной мере звезда казахстанских городов. 

Вопрос у меня чисто технического плана. К газопроводу «Бейнеу – 
Бозой – Шымкент» мы достаточно много подключаем новых объектов и 
новых населенных пунктов. Насколько это соответствует его пропускной 
способности? И будет ли полностью обеспечен конечный потребитель 
объемами газа? Насколько на сегодняшний день мы имеем запасов для 
того, чтобы решать эти проблемы? 

МАҒАУОВ Ә.М. Ответит директор Департамента газовой 
промышленности, он курирует эти вопросы. 

СӨЙЛЕУШІ. Спасибо за вопросы. 
Следует отметить, что в целом пропускная способность газопровода 

«Бейнеу – Бозой – Шымкент» изначально была запроектирована на уровне 
10 миллиардов кубов газа в год, из расчета 5 миллиардов в год примерно – 
внутреннее потребление, 5 миллиардов кубов – дальнейший экспорт. 

В целом в настоящее время с учетом ввода в эксплуатацию 
дополнительных линейных компрессорных станций пропускная 
способность на сегодняшний день составляет 13 миллиардов кубов газа в 
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год. Тем самым текущая пропускная мощность газопровода полностью 
удовлетворяет внутреннюю потребность.

А также с учетом того, что через Казахстан пролегает 
транснациональный газопровод «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан 
– Китай», мы уже осуществляем экспорт излишек газа в сторону КНР. Тем 
самым на текущий момент пропускная способность газопровода 
полностью отвечает внутренним потребностям, удовлетворяет 
внутреннюю потребность даже с учетом перспектив развития 
газификации, в том числе строительства магистрального газопровода 
«Сарыарка». Также позволяет нам диверсифицировать направление 
экспорта газа. 

ЖОЛДАСБАЕВ М.С. Министерство иностранных дел России 
сообщает, что еще 12 апреля 2019 года все свои внутренние процедуры 
согласовало. Почему мы дотянули до 2020 года? 

МАҒАУОВ Ә.М. По российской процедуре я не знаю. Они только в 
начале апреля подписали, 3 апреля подписали, а 12 апреля уже 
ратифицировали. Мы бы за такой короткий промежуток не успели. У нас 
сами процедуры, экспертиза, проверки занимают больше времени. 

ЖОЛДАСБАЕВ М.С. Почти целый год? 
ТӨРЕХАНОВ У.Ә. МИД, директор Департамента СНГ. 
У нас несколько отличаются процедуры по ратификации 

международных договоров. В Российской Федерации все достаточно 
просто, у них не проходят процедуру нижней Палаты, верхней Палаты. 
Там все достаточно быстро проходит. Мы же проходим несколько этапов. 
То есть мы через Мажилис сначала проходим, потом Сенат. Может быть, у 
нас и правильно, но у них все международные документы достаточно 
быстро проходят, в течение 2-3 месяцев. 

ЖОЛДАСБАЕВ М.С. А что нам мешает добиться того же самого? 
Почему такие важные для населения документы мы согласовываем почти 
целый год? Получается, население до этого платило столько-то денег, а 
теперь будет платить столько. Это же выгодно для нашего же населения. В 
конце концов налоги поступают в бюджет Казахстана. 

МАҒАУОВ Ә.М. Учитывая эти проблемы, достаточно большие 
сроки ратификации, мы в соглашении предусмотрели, что оно начинает 
применяться сразу, в течение 14 дней после подписания. Мы на основе 
этого соглашения уже в прошлом году начали работать. 

ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ТӨРАҒА. В целом по затягиванию рассмотрения ратификаций мы 

наблюдаем, что у нас практически каждая ратификация какое-то время 
лежит где-то под сукном или гуляет по кабинетам полгода, год, иногда два 
года. 

Дарига Нурсултановна недавно проводила встречу со Всемирным 
банком, мы все были участниками этой встречи. Из уст представителя 
Всемирного банка прозвучало, что в мире существует достаточно большое 



5

количество более совершенных практик рассмотрения ратификаций. 
Допустим, во многих государствах мира сейчас по ратификациям, 
касающимся государственных займов, совершенно новые подходы. Один 
раз в год Парламент государства определяет лимит для Правительства. 
Размер каждый выбирает сам. И в пределах этого лимита Правительству 
разрешено самостоятельно заключать соглашения и их подписывать. Если 
сверх лимита, они уже обращаются в парламенты своих государств. 

Наверное, мы немножко на месте застоялись. Рекомендация МИД, 
давайте посмотрим. Мы видим, насколько важные ратификации и 
достаточно простые в обсуждении проходят полный круг, сначала 
Мажилис, потом приходят к нам, хотя можно все это делать в более 
ускоренном режиме. Я думаю, наверное, на уровне Правительства тоже 
есть какие-то решения, которые позволяют нам... Такие соглашения 
социально значимые должны, конечно, проходить быстрее. Спасибо. 

Тағы қандай сұрақтар болады? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар болмаса, қосымша баяндама жасауға 

рұқсат етіңіздер. 
Аталған заң жобасын қарастыру барысында біз екі рет жұмыс 

тобының отырысын өткіздік. Біраз мәселелер терең талқыланды. 
Негізгі баяндамашы қаралып отырған мәселенің мәнін жан-жақты 

айтып өтті, қайталаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. 
Алайда Конституциялық заңнама, сот және құқық қорғау органдары 

комитеті оң қорытындысын беріп, екі ескертпе берді. 
Бірінші ескертпе – келісімнің атауы мазмұнына сәйкес келмейді.
Екінші ескертпе – қарастырылатын келісімінің 10-бабы «Қазақстан 

Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Байқоңыр қаласының 
мәртебесi және ондағы атқарушы өкiмет органдарын құрудың тәртібі мен 
олардың мәртебесi туралы келісімінің» нормаларын қайталайды. Бірақ 
аталған заң жобасын қарастыру барысында Қаржы мен Әділет 
министрліктерден ресми ұстанымдар алынды және Конституциялық 
заңнама, сот және құқық қорғау органдары комитетінің ескертпелерін 
мақұлдамайды. Сол екі мәселе шешілді.

Жоғарыда айтылғанды ескере отырып, заң жобасын Парламент 
Сенатының жалпы отырысында қарауға шығаруды ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
Қандай сұрақтар болады, құрметті әріптестер? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Онда мәселені талқылауға көшеміз. Сөз сөйлеймін 

деушілер бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
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Құрметті әріптестер, аталған заң жобасы бойынша Сенат 
отырысына шығару туралы бір ғана ұсыныс келіп түсті. Ұсынысты 
қолдаймыз ба? 

ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Басқа ұсыныстар болмаса, дауыс берулеріңізді сұраймын. 

Аталған заң жобасын Сенат отырысына шығарамыз. Бұл мәселе бойынша 
12 наурызда өтетін Сенат отырысына баяндама жасау үшін менің 
кандидатурам бекітіледі. Қарсылық жоқ па? 

ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Шешім қабылданды. Осы мәселе бойынша келген 

азаматтарға рақмет. 
Екінші мәселе – «Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына 

Тоғызыншы қосымша хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы.

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Тұяқов 
Дарын Шылбынұлына беріледі.

ТҰЯҚОВ Д.Ш. Құрметті Серік Рыскелдіұлы, құрметті депутаттар! 
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 2005 жылғы 
30 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігімен «Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына 
Тоғызыншы қосымша хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы әзірленді.

Қазақстан Республикасы 1992 жылдан бері Дүниежүзілік пошта 
одағының толық құқықты мүшесі болып табылады. Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің өтініші негізінде Дүниежүзілік пошта одағының 
Жарғысына қосылды.

Дүниежүзілік пошта одағы әлемнің 192 елін біріктіреді, 1874 жылы 
құрылған халықаралық үкіметаралық ұйым болып табылады, Біріккен 
Ұлттар Ұйымы мамандандырылған мекемесі мәртебесіне ие. 

Хотел бы вкратце рассказать о том, что во Всемирный почтовый 
союз действительно входят 192 страны мира. Эта организация, наряду с 
Международным союзом электросвязи, имеет статус организации, которая 
действует при Организации Объединенных Наций. Эта организация 
является главным форумом для сотрудничества между почтовыми 
службами всех 192 стран мира. 

Главная задача союза – способствование устойчивому развитию 
качества универсальных и эффективно доступных почтовых услуг, для 
этого облегчить общение людей со всего мира. Образует единое почтовое 
пространство, сеть по обработке и доставке почтовых отправлений, 
почтовых переводов во все уголки земного шара. Выполняет также 
функции консультативные. Предоставляет техническую помощь, 
определенные рекомендации. Устанавливает правила для международных 
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почтовых обменов. Дает рекомендации по стимулированию роста объемов 
почтовых услуг. 

В соответствии с Уставом Всемирного почтового союза членство в 
данной организации означает обязательность для членов данной 
организации актов Всемирного почтового союза, таких, как Устав, 
Конвенция, Регламент и Соглашение. Эти четыре документа являются 
обязательными. 

Девятый дополнительный протокол к Уставу Всемирного 
почтового союза был совершен в Стамбуле 6 октября 2016 года на 26-м 
Конгрессе Всемирного почтового союза и был подписан 
уполномоченными представителями Правительства Республики Казахстан. 

В Устав вносятся изменения редакционного характера, которые не 
влияют на процесс предоставления почтовых услуг, на сроки доставки 
почтовых отправлений. 

В целом принятие законопроекта не повлечет негативных 
финансовых, правовых, экологических и социально-экономических 
последствий, создает благоприятные условия для развития 
международного сотрудничества в области почтовой связи. 

Законопроект не требует внесения изменений в законодательные 
акты, а также не потребует финансовых затрат из республиканского 
бюджета. 

Законопроект согласован с заинтересованными государственными 
органами, а также с НПП «Атамекен» и аккредитованными компаниями. 

Кроме того, к законопроекту были получены соответствующие 
заключения, научно-правовая экспертиза КазНАУ имени Аль-Фараби и 
научно-лингвистическая экспертиза Института законодательства и 
правовой информации Министерства юстиции. 

Прошу поддержать данный законопроект. 
ТӨРАҒА. Расскажите, пожалуйста, об экономической 

рентабельности почтовой деятельности. 
Мы были на предприятии в Нур-Султане, в отделении АО 

«Казпочта», в центре управления. В общем-то, нам очень понравилась 
организация работы. Но потом в каких-то источниках, в интернете, по 
телеканалу я услышал о том, что данная компания достаточно 
инновационная в плане организации работы, но с точки зрения 
экономической рентабельности является очень сложной. Как на самом 
деле обстоит этот вопрос? Я имею в виду в целом по экономике почтовой 
деятельности. 

ТҰЯҚОВ Д.Ш. Что касается операционной деятельности компании, 
как вы знаете, АО «Казпочта» входит в холдинг «Самрук-Казына», и все 
вопросы, связанные с экономической деятельностью компании, с ее 
показателями... С точки зрения корпоративного управления, «Самрук-
Казына» входит в состав совета директоров, таким образом осуществляет 
корпоративное управление. 
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Понятно, это одна из самых крупных компаний с точки зрения 
представленности в населенных пунктах, имеет более 3 тысяч отделений. 
Это помещения, которые нужно содержать, это большие 
эксплуатационные затраты, это большой штат сотрудников, порядка 22 
тысяч работников, которые работают по всей территории Казахстана. 
Понятно, у нас территория достаточно обширная, сельские населенные 
пункты требуют постоянного внимания. Сейчас очень много сервисов и 
услуг, которые оказываются вместе с адресной социальной помощью. Они 
все оказываются через АО «Казпочта». Соответственно, компания, имея 
такие большие активы (недвижимость и так далее), имеет очень большие 
расходы. 

С точки зрения государства мы оказываем поддержку в том ключе, 
что каждый год АО «Казпочта» как оператор получает субсидии на 
доставку почтовой корреспонденции со стороны государства. 

Здесь присутствует представитель АО «Казпочта», он может 
дополнить. 

НАЙЗАБЕКОВА А.С. Управляющий директор по персоналу. 
Вы правильно заметили, что, с одной стороны, АО «Казпочта» 

развивается, то есть электронный рынок. Электронная коммерция 
ежегодно сильно развивается, и мы в этом рынке прорастаем достаточно 
серьезно ежегодно. 

С другой стороны, у нас есть, как здесь правильно было отмечено, 
ряд услуг, которые приносят убытки компании. В частности, у нас из 3300 
отделений, которые существуют сегодня в АО «Казпочта», 2700 
нерентабельные, из них 2400 в сельских отделениях. Ежегодно порядка 9 
миллиардов убытков приносят нам наши сети. Это содержание самой 
инфраструктуры, содержание машин, транспорта, доставочных участков и 
зарплаты сотрудников. 

Все равно мы выполняем социально значимые услуги, не можем 
закрывать отделения, естественно, мы там работаем. Но за счет субсидий, 
которые субсидируются ежегодно (2 миллиарда тенге)... В прошлом году 
благодаря государству мы получили более 4 миллиардов тенге субсидий. 
Тем не менее всю сумму это не закрывает. Поэтому мы за счет других 
услуг, которые выполняем в основном в городе (вы видели наши 
отделения, это супермаркеты посылок), за счет международного почтового 
обмена, за счет тех посылок, которые наше население покупает, где-то 
перекрываем эти вопросы. 

В прошлом году был утвержден закон, благодаря которому мы 
открыли бондовый склад. Это склад, который позволяет нам осуществлять 
транзитные услуги. Мы рассчитываем на то, что за счет развития рынка 
электронной коммерции и за счет того, что мы хотим вовлечь бизнес, 
особенно в селе, открывать партнерские отделения. То есть наши 
отделения совместно с бизнесом, который находится на селе. Планируем 
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совместно расширять нашу сеть, чтобы часть своих затрат, которые 
связаны с расходами на инфраструктуру, сократить. 

ТӨРАҒА. Это все понятно. В итоге, если взять плюсы и минусы, 
что получается, минус или плюс? 

НАЙЗАБЕКОВА А.С. Естественно, плюс. Нам акционер не 
позволяет выходить в минус, мы выходим в плюс. Но этот плюс не такой 
большой. Если сравнить, в прошлом году это было 200-300 миллионов 
тенге в год, средний чистый доход компании. Вот в таком диапазоне. 

ТӨРАҒА. И в отчете о прибыли и убытках тоже плюс или, как 
обычно у нас, минус идет? 

НАЙЗАБЕКОВА А.С. Конечно, мы обеспечиваем денежный поток. 
ТӨРАҒА. Я имею в виду, наверное, остаток минусовый? Мы часто 

видим такие государственные компании, когда в отчете о прибыли и 
убытках вроде все хорошо, но смотришь кэш, а денег нет на самом деле. 

НАЙЗАБЕКОВА А.С. Там у нас есть несколько вопросов. Во-
первых, мы пенсии выплачиваем, во-вторых, у нас есть виды деятельности, 
как казначейские операции различного рода, которые мы осуществляем, 
брокерская деятельность, благодаря которой... 

ТӨРАҒА. Хорошо, понятно. 
Еще один вопрос. Была объявлена программа о доставке почты в 

отдаленные места с помощью беспилотных летательных аппаратов. Эта 
программа работает или уже закрылась? Коротко ответьте, пожалуйста. 

ТҰРЫСБЕКОВ Д.С. Исполнительный директор. 
Да, действительно, три года назад мы запустили доставку в 

отдаленные населенные пункты дронами, доставляются газеты и 
письменная корреспонденция. Данный проект есть, реализуется. 
Единственное, он реализуется в теплое время года, с весны по осень. Все 
остальное время доставляется обычными логистическими маршрутами. 

ТӨРАҒА. А в зимний период почему нельзя? 
ТҰРЫСБЕКОВ Д.С. Достаточно сложно. Технологически сложно. 

Плюс ветер, плюс у нас есть погодные ограничения. 
ТӨРАҒА. Ясно. 
Пожалуйста, Михаил Михайлович. 
БОРТНИК М.М. У меня в продолжение Вашего вопроса. Хочу 

сказать, что в свое время мы достаточно плотно занимались вопросами 
организации работы АО «Казпочта» и потом вместе работали над новым 
законом о почте. Многие вещи, которые тогда были высказаны в ходе 
подготовки, вошли потом изменениями в законопроект, в том числе мы 
смогли поддержать финансово, выделяя бюджетные средства для 
обеспечения почтой сельские населенные пункты. 

Сегодня, присоединяясь к международному пакту, мы берем на 
себя ряд дополнительных вещей, в том числе по статье 2 есть понятие 
«обработка». Не повлечет ли это дополнительных финансовых затрат для 
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АО «Казпочта»? Как скажется это на тарифах при оказании услуг 
населению? Я хотел бы услышать ответы на эти вопросы. 

ТҰРЫСБЕКОВ Д.С. Действительно, Протоколом в Устав вносится 
новое понятие «обработка». Ранее существовало только понятие 
«сортировка». Данное понятие «обработка» шире, включает и сортировку, 
и дополнительно внесение данных в информационные системы, что 
позволяет нашим гражданам отслеживать почтовые отправления, 
международные почтовые отправления на всем пути их прохождения. 

Хочу сказать о том, что дополнительных затрат не понесет, так как 
все системы АО «Казпочта» уже интегрированы с системой Всемирного 
почтового союза, то есть мы эту работу уже выполняем, все это делаем, 
дополнительных затрат, расходов не понесем. 

ТӨРАҒА. Спасибо. 
Басқа сұрақтар болмаса, қосымша баяндама жасау үшін сөз Сенат 

депутаты Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Құрметті әріптестер! Аталған заң жобасы 

Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Тоғызыншы қосымша 
хаттаманы ратификациялауды көздейді.

Заң жобасы Дүниежүзілік пошта одағының шеңберінде 
халықаралық пошта алмасу мен Қазақстан Республикасының халықаралық 
пошта жөнелтулерінің транзитін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Дүниежүзілік пошта одағы Жарғысының 30-бабының 2-тармағына 
сәйкес Конгресс қабылдаған өзгерістер қосымша хаттаманы құрайды. 

Қазақстан Республикасы осы ұйымға мүше болғанынан бері 
Бесінші, Алтыншы, Жетінші және Сегізінші хаттамаларды 
ратификациялаған болатын.

«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 9-тармақшасына сәйкес 
осы хаттама ратификациялауға жатады.

Заң жобасы пошталық қызметтердің тиімді қызмет етуі арқылы 
халық арасындағы байланысты дамытуды жақсартуға және сапалы, 
қолжетімді пошта қызметтерінің дамуын ынталандыруға мүмкіндік береді.

Құрметті әріптестер! Заң жобасы жұмыс тобының отырысында 
талқыланды. Парламент Сенатының тұрақты комитеттері заң жобасы 
бойынша өздерінің оң қорытындыларын берді. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасының тұжырымдамасы 
бойынша ескертпелер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Баяндалғанды ескере отырып, заң жобасын Парламент Сенатының 
жалпы отырысында қарауға шығаруды ұсынамын.

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Қосымша баяндама аяқталды. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, қандай сұрақтарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Сұрақтар жоқ болса, мәселені талқылауға көшеміз. Сөз 
сөйлеймін деушілер бар ма? 

ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Онда аталған заң жобасын Сенат отырысына шығару 

туралы бір ғана ұсыныс келіп түсті. Ұсынысты қолдайсыздар ма? 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Басқа ұсыныстар болмаса, дауыс берулеріңізді сұраймын. 

Аталған заң жобасын Сенаттың отырысына шығарамыз. 
Бұл мәселе бойынша 12 наурызда өтетін Сенат отырысында 

баяндама жасау үшін комитет хатшысы Дәурен Зекенұлы Әділбековтің 
кандидатурасы бекітіледі. Қарсылық жоқ қой? 

ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Шешім қабылданды. Бұл мәселе бойынша келген 

азаматтарға рақмет, сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі барлық мәселелер толығымен 

қаралды. Бүгінгі отырысқа қатысушыларға алғыс білдіремін. 

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 
 
Экономикалық саясат, 
инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитетінің төрағасы                                        С. Джақсыбеков
               
ШЖҚ-дағы  «Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету  басқармасының инженерлік      
орталығы» РМК директоры                                     А. Құсайынов

ОРЫНДАҒАН: 
Стенографиялау қызметінің 
жетекші редакторы И. Шыныбаева

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ СЕНАТЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ 

ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК КОМИТЕТІНІҢ ОТЫРЫСЫ

2020 жылғы 3 наурыз

Отырысты Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитетінің төрағасы С.Р. ДЖАҚСЫБЕКОВ жүргізді.

МИКРОФОН ӨШІРУЛІ. 
ТӨРАҒА. Эта работа проведена. 
Сегодня я хочу внести такое предложение, первые четыре вопроса 

рассмотреть вместе, одним вопросом, содоклад по четырем 
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законопроектам сделать Ерику Хамзиновичу, а решения по каждому 
законопроекту принимать отдельно. Есть другие предложения? 

ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ТӨРАҒА. Почему я сделал такое предложение? Потому что мы 

находимся в режиме завершения подготовки к парламентским слушаниям. 
У нас еще очень много работы, доклад, порядок ведения и так далее. 
Сейчас начинают уже подъезжать участники бизнес-среды (они все к нам 
рвутся). Поэтому в целях экономии времени я вношу такое предложение. 

ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ТӨРАҒА. Келістік. Ендеше бірінші мәселеден төртінші мәселеге 

дейін баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы сыртқы істер 
министрінің орынбасары Сыздықов Марат Зеникенұлына беріледі. 

НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Министрдің бірінші орынбасарымын. Сыздықов 
қазір іссапарда жүр, сондықтан ол кісінің орнына мен келдім. 

Құрметті Серік Рыскелдіұлы, құрметті депутаттар! Бүгін сіздердің 
қарауларыңызға Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше 
мемлекеттерінің басшылары 2018 жылғы 8 қарашада Астанада қаласында 
қабылдаған хаттамаларды ратификациялау туралы төрт заңның жобалары 
енгізілді:

1) 1992 жылғы 15 мамырдағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа 
өзгерістер енгізу туралы екінші хаттама;

2)  2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт Ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы 
екінші хаттама;

3)  2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт Ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы 
үшінші хаттама;

4)  2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт Ұйымының құқықтық мәртебесі туралы келісімге 
өзгерістер енгізу туралы екінші хаттама.

Құжат жобаларымен Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа, 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Жарғысына және Құқықтық 
мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу көзделген.

Біріншіден, өзгерістер Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарттың 
3- және 6-баптарына және Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы 
Жарлығының 13-бабына енгізілді. Олар Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің 
құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға өкілетті 
Үкімет басшыларының Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің құрамына кіру 
мүмкіндігін белгілейді. 

Бұл Арменияның парламенттік басқару нысанына ауысуына 
байланысты Президенттің сыртқы саясат және қорғаныс саласындағы 
негізгі өкілеттіктері Арменияның Үкіметі мен Премьер-Министріне беру 
себебімен енгізілген өзгерістер. 
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Екіншіден, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының 
Жарғысына өзгерістер енгізілуде. Атап айтқанда, Ұйымның әріптестік 
институты құрылып, Ұйым жаңындағы бақылаушының мәртебесі 
бойынша нормалар жетілдірілді.

Бұл мәртебелердің негізгі айырмашылығы – әріптес өзіне Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымының іс-шараларына қатысу жөніндегі 
міндеттемелерді алады, ал бақылаушы өз мойнына кандай да бір 
міндеттемелерді алмайды.

Негізгі өлшемдерге сәйкес келетін мемлекет немесе халықаралық 
ұйым Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы Бас хатшысының атына 
өтініш жолдай алады. Ол бойынша шешімді Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі 
қабылдайды.

Үшіншіден, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының 
Құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізілді. 
Олар Ұйымның Бас хатшысы орынбасарларының әлеуметтік қорғалуын 
арттыруға бағытталған. Лауазымды тұлғаларға болу елінде дипломатиялық 
артықшылықтар мен иммунитет беріледі. 

Сондай-ақ, келісімге Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы 
Жарғысының қабылданған редакциясындағы терминологияға сәйкес 
өзгерістер енгізіледі. Яғни «Өкілетті өкілдер» ұғымы «Тұрақты және 
Өкілетті өкілдер», және орыс мәтініндегі «Полпред» деген сөз «Постпред» 
деп қысқартылуға байланысты «Өкілетті өкілдер» «Тұрақты өкілдер»-ге 
ауыстырылды.

2020 жылғы 2 наурыздағы жағдай бойынша мемлекет ішіндегі 
рәсімдерді орындау туралы ақпарат Армения, Беларусь, Қырғызстан 
республикалары және Ресей Федерациясынан келіп түсті.

Заң жобаларын қабылдау теріс экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, 
экологиялық салдарға әкеп соқпайды және республикалық бюджеттен 
қосымша ешқандай шығындарды талап етпейді.

Осыған байланысты, құрметті депутаттар, сіздерден ұсынылып 
отырған заң жобаларын қолдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Баяндама аяқталды, рақмет. 
Құрметті әріптестер, қандай сұрақтар болады? Даурен Зекенович. 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Я воспользуюсь случаем и задам один вопрос. 
В рамках подготовки к парламентским слушаниям я обратился 

письменно в МИД с просьбой попросить наше Посольство КНР дать 
информацию о том, какую оценку дают эксперты КНР перспективам 
транзита через Казахстан. И ряд других вопросов, в том числе узнать 
мнения экспертов. К сожалению, в ответе получил данные АО «НК «КТЖ» 
и данные МИИР Республики Казахстан. Это вас никак не красит. Зачем 
вам было тогда письмо писать? Я все эти данные итак имею. Мы же 
китайский язык не все знаем, не понимаем. Не все знаем их внутреннюю 
кухню. Есть ли там государственные программы. Они субсидируют 
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транзит, это очень большой риск для нас. Нам важно было понять, что там 
происходит и как они оценивают перспективы. А вы взяли и выслали 
такой несерьезный ответ, серьезное ведомство. 

Хочу вам напомнить, в прошлом году на одном из заседаний 
Парламента Сената я выступал с критикой в адрес МИД, в частности, что 
нужно заниматься не только протокольными делами, но и решать вопросы 
экономической дипломатии. Потом случайно или неслучайно появились 
кое-какие изменения в полномочиях министерства, «Казах Инвест» 
появился и так далее. Я думаю, вы уже в это дело вникли, смотрите 
экономическую сторону. Но ваш ответ просто ни в какие рамки не лезет. 
Так нельзя делать. Я больше писать не буду, коль у вас посольство не 
занимается этими вопросами. Но министерству так нельзя отвечать. 

Вот я специально принес. Прошу вас рассмотрите этот вопрос. Так 
нельзя делать. 

НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Спасибо. Я могу потом у Вас взять копию ответа? 
За чьей подписью был ответ? 

ТӨРАҒА. Вы копию получите. Давайте этот вопрос закроем. 
Просьба, все-таки Вы передайте коллеге, рассмотрите и дайте конкретный 
ответ на имя Адильбекова Даурена Зекеновича. 

НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Хорошо. Так как я сам был Послом в Китае, 
постараюсь как можно больше информации дать. 

ӘДІЛБЕКОВ Д.З. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Меня в это время как раз не было, я был в 

командировке, видимо, без меня письмо ушло за подписью другого 
коллеги. 

ТӨРАҒА. Тағы қандай сұрақтар бар? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Онда бағанағы келісім бойынша қосымша баяндама жасау 

үшін сөз Сенат депутаты, комитет мүшесі Сұлтанов Ерік Хамзаұлына 
беріледі. 

СҰЛТАНОВ Е.Х. Құрметті төраға, құрметті әріптестер, 
шақырылғандар! Жалпы бүгінгі комитет отырысына қарауға ұсынылған 
Қазақстан Республикасы заң жобаларының мақсаты жөнінде баяндамашы 
толық мәлімет беріп өтті. 

Заң жобалары Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитеті жұмыс тобының отырысында жан-жақты 
талқыланды, тиісті сұрақтар қойылып, жауаптар алынды.

Аталған заң жобаларын қабылдау ұжымдық қауіпсіздіктің пәрменді 
жүйесін қалыптастыруға шаралар қабылдау халықаралық терроризм мен 
экстремизмге есірткі құралдары мен психотроптық заттардың, қарудың 
заңсыз айналымына ұйымдасқан трансұлттық қылмысқа, заңсыз көші-
қонға және басқа да қауіп-қатерлерге қарсы күрестегі өз күштерін 
үйлестіру мәселелерінде Ұйымдағы әріптестермен өзара қатынастарды 
одан әрі нығайтуды қамтамасыз етеді. 
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Жаңа баяндамашы айтып өткендей, осы заң жобалары теріс 
экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, экологиялық салдарға әкеп 
соқтырмайды және республикалық бюджеттен қосымша шығындарды 
талап етпейді. Осыған орай заң жобаларын қолдап, бас комитетке 
өзгеріссіз жіберуді ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
ТӨРАҒА. Қосымша баяндама аяқталды, рақмет. 
Қандай сұрақтар бар, құрметті әріптестер? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда талқылау рәсіміне көшейік. 
Бірінші мәселе бойынша қосымша баяндаманы мен жасауға 

тиістімін. Менің қосымша айтатын ештеңем жоқ, келісемін, қолдаймын. 
Бірақ бір мәселені айта кетудің жөні бар деп ойлаймын. 

Мы с Вашим коллегой на предыдущем заседании комитета этот 
вопрос обсуждали. Вопрос по ускорению процесса рассмотрения 
ратификации. У нас в законодательном пакете, наверное, больше половины 
законопроектов, связанных с ратификациями. И мы наблюдаем очень 
длительные сроки рассмотрения. В среднем больше года каждая 
ратификация рассматривается, оказывается.

Был проект, связанный с газоснабжением города Байконыр 
(наверное, его социальную значимость обсуждать не надо). Такие 
ратификации, такие законопроекты, нам кажется, должны в более быстром 
темпе рассматриваться. 

И в то же время в мире очень много практик достаточно ускоренного 
рассмотрения целого ряда законопроектов. Просьба изучите, посмотрите и 
внесите предложение об ускорении процессов. 

Конечно, есть сложные, которые касаются прав человека или каких-
то вопросов внутренней безопасности. И есть целый ряд законопроектов, 
которые нужно быстро принять, а мы их почему-то затягиваем. 

ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Можно вопрос? Хочется с МИД сегодня до конца 
выяснить отношения. 

ТӨРАҒА. Даурен Зекенович, давайте мы первый вопрос завершим. 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Но мой вопрос относится к нему же. 
ТӨРАҒА. Я имею в виду, первый подвопрос первого вопроса 

давайте завершим сначала и перейдем к следующему законопроекту. 
Здесь Ерик Хамзинович все рассказал. Поэтому, наверное, по 

принятию решения вопросов не будет. 
По третьему законопроекту докладчик Манап Шарапиденович, 

пожалуйста. 
КӨБЕНОВ М.Ш. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). ...Статус наблюдателя 

международной организации. Вносится в главу 7 статьи 21. Поэтому я 
прошу коллег поддержать и отправить в головной комитет без изменений. 

ТӨРАҒА. Төртінші мәселе бойынша бізде қосымша баяндама 
жасайтын Бортник Михаил Михайлович. 
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БОРТНИК М.М. Мы каждый свою часть рассмотрели. От всех нас 
уже выступил Ерик Хамзинович, я поддерживаю его. И хочу добавить, что 
в той части, которая касалась моего пункта рассмотрения, мы также 
внимательно обсудили с представителями МИД. 

У меня есть вопросы касательно деятельности ОДКБ. Насколько я 
знаю, в ближайшие дни приедет Генеральный секретарь ОДКБ, 
планируется встреча с Главой государства. Поэтому у меня есть пожелание 
всем нам воспользоваться для активизации работы Казахстана в этой 
структуре. 

Мое предложение вызвано тем, что мы постоянно встречаемся на 
полях сессии ОБСЕ и пытаемся или корректировать, или уходить в 
сторону по нашему взаимодействию в рамках ОБСЕ в составе 
Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Поэтому у меня есть такое пожелание 
воспользоваться этим предстоящим визитом. В апреле, насколько я знаю, 
будут заседания комитетов Парламентской Ассамблеи, нам надо уже 
определяться, что делать и как вести себя. Организация существует с 1992 
года, насколько я понимаю, и все это дело затянулось в таком 
подвешенном состоянии. А нужно понимать, что мир меняется, 
безопасность выходит на первый план. И нам без союзников в этом 
вопросе будет очень тяжело. Спасибо. 

ТӨРАҒА. Даурен Зекенович. 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. По ратификации. Мы предыдущий вопрос 

рассматривали на расширенном заседании, дополнение к протоколу Устава 
Всемирного почтового союза. Ратификация была совершена в Стамбуле 6 
октября 2016 года. 

На рабочей группе я задавал вопрос: почему до 2020 года тянули? 
Ответ был примерно таким: рассматривали, исходя из политической 
целесообразности. Но в моем понимании, когда соглашение подписали, 
наверное, тогда политическое решение и целесообразность были приняты. 
Поэтому ответ меня не удовлетворил. Я высказал свою точку зрения. 

Сейчас говорят, что мы неоправданно затягиваем. 
На прошлой неделе Дарига Нурсултановна встречалась с 

Мясниковичем. Он на новой должности был в рабочей поездке. Он тоже 
попросил, говорит, что 25 или 26 договоров, нератифицированных 
Казахстаном. За пять лет тоже большой период прошел. Это какая-то 
системная проблема. Надо будет на это обратить внимание. Наверное, 
Дарига Нурсултановна отреагирует. В целом какой-то сбой системы, 
наверное, есть, нет учета, нет мониторинга, какое министерство как 
отрабатывало, оно итак ни шатко, ни валко идет. 

Это для сведения. 
ТӨРАҒА. Тағы да қандай сұрақтар бар? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
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ТӨРАҒА. Осы мәселеге қатысты бір-ақ ғана ұсыныс келіп түсті, бас 
комитетке ескертпелер мен ұсыныстарсыз қорытынды жіберу туралы. 
Қолдаймыз ба? 

ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Комитет заң жобасын қолдап, бас комитетке жіберу 

туралы шешім қабылдады. Осы мәселе бойынша шақырылғандарға рақмет. 
Сау болыңыздар. 

Бесінші мәселе – «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Өзбекстан Республикасының Үкіметі арасындағы Өзбекстан 
Республикасының азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп-
қонушылардың Қазақстан Республикасындағы және Қазақстан 
Республикасының азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп-
қонушылардың Өзбекстан Республикасындағы еңбек қызметі және 
құқықтарын қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Сарбасов Ақмади Әділұлына 
беріледі.

САРБАСОВ А.Ә. Сіздердің қарауларыңызға Қазақстан 
Республикасы мен Өзбекстан Республикасы Үкіметтері арасындағы 
еңбекші көшіп-қонушылар мәселесіне қатысты келісімді ратификациялау 
туралы заң жобасы енгізіліп отыр.

Келісімге 2019 жылғы 15 сәуірде Ташкент қаласында Мемлекет 
басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мемлекеттік сапары 
барысында екі елдің министрлері қол қойған болатын.

Келісімнің мақсаттары – тараптар мемлекеттерінде көші-қон 
ағындарын реттеу және заңсыз еңбек қызметін болдырмау жөніндегі 
шараларды жүзеге асыру болып табылады.

Келісімді ратификациялау екі елдің арасындағы еңбек көші-қоны 
процестерін реттеу саласындағы ынтымақтастықтың нығаюына ықпал 
етеді деп санаймыз. 

Ратификация сондай-ақ басқа да нормативтік құқықтық актілерді 
қабылдауды немесе оларға өзгерістер енгізуді талап етпейді.

Келісімнің күші екі ел арасындағы барлық енбекші көшіп-
қонушыларға қолданылады және олардың қызметімен құқықтарын қорғау 
мәселелерін реттейді. 

Сондай-ақ келісімде уәкілетті мемлекеттік органдар белгіленген.
Уважаемые депутаты, в рамках предмета соглашения целый ряд 

вопросов урегулирован национальным законодательством. При этом в 
рамках соглашения закрепляются базовые гарантии работников. Это право 
на трудовой отдых, получение гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи при острых заболеваниях, получение документов, 
которые подтверждают сведения об оплате труда, о характере трудовой 
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деятельности в период нахождения на территории принимающего 
государства.

В сфере охраны труда также зафиксирован ряд гарантий. При 
причинении вреда жизни и здоровью в связи с исполнением трудовых 
обязанностей работодатель оплачивать расходы, связанные с пересылкой и 
перевозкой его имущества, а также переводом заработанных средств. 

Что касается подтверждения квалификации работников, то в целях 
создания благоприятных условий для граждан обеих стран они документ 
образования признают без проведения установленных законодательством 
процедур признания, за исключением отдельных специальностей. 

Также предусмотрены требования к работнику при расторжении 
трудового договора, где он обязан покинуть территорию до истечения 
срока пребывания. 

По результатам лингвистической экспертизы в Мажилисе 
Парламента к соглашению имеются ноты МИД Республики Узбекистан в 
отношении преамбулы и название соглашения на государственном языке о 
согласии на предложение казахстанской стороны. Данные ноты являются 
неотъемлемой частью соглашения. 

Ратификация данного соглашения не повлечет дополнительных 
финансовых затрат из республиканского бюджета, а также негативных 
социально-экономических и правовых последствий. 

Просим поддержать. Рақмет. 
ТӨРАҒА. Баяндама аяқталды. Баяндамашыға қандай сұрақтар бар, 

құрметті әріптестер?
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Сұрақтар болмаса, онда қосымша баяндама жасау үшін сөз 

Сенат депутаты, комитет мүшесі Құртаев Әлімжан Сейітжанұлына. 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Құрметті Серік Рыскелдіұлы, құрметті 

шақырылғандар! Қаралып отырған «Қазақстан Республикасының Yкіметi 
мен Өзбекстан Республикасының Yкіметi арасындағы Өзбекстан 
Республикасының азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп-
қонушылардың Қазақстан Республикасындағы және Қазақстан 
Республикасының азаматтары болып табылатын еңбекші көшіп-
қонушылардың Өзбекстан Республикасындағы еңбек кызметі және 
құқықтарын қорғау туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын баяндамашы толық баяндап өтті. 

Келісімнің мақсаты – тараптар мемлекеттерінде көші-қон ағындарын 
реттеу және заңсыз еңбек қызметін болдырмау жөніндегі шараларды 
жүзеге асыру болып табылады.

Келісімде еңбек міндеттерін орындауына байланысты қызметкердің 
өмipi мен денсаулығына зиян келтірілген жағдайда оған қатысты 
қарастырған көмек шығындарын өтеу жұмыс бepушіге міндеттелген.

Сонымен қатар, біліктілікті растау жөнінде екі елдің азаматтары 
үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында білім туралы құжаттар негізінде 
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қабылдаушы мемлекеттің заңнамасында белгіленген тану рәсімдерін 
өткізбей танылады.

Қарастырылып отырған заң жобасы еңбек көші-қон процесін 
жеңілдетіп қана қоймайды, сонымен бipгe eкi мемлекеттің еңбекші-
мигранттарының құқықтарын қамтамасыз ету үшін құқықтық негіз 
жасайды.

Оны қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық 
нәтижелерге әкелмейді. 

Заң жобасы бойынша жұмыс тобының отырысы өткізіліп, туындаған 
барлық сұрақтарға жауаптар толығымен алынды.

Баяндалғанның негізінде, заң жобасын қолдап, бас комитетке оң 
қорытынды жолдауды ұсынамын. Қолдауларыңызды өтінемін. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Қосымша баяндама аяқталды, рақмет. 
Қосымша баяндамашыға қандай сұрақтар болады? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Сұрақтар болмаса, мәселені талқылауға көшеміз. Сөз 

аламын деушілер бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Бұл мәселеге қатысты бір-ақ ұсыныс келіп түсті – бас 

комитетке ескертпелер мен ұсыныстарсыз қорытынды жіберу туралы. 
Қолдаймыз ба? 

ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Рақмет. Комитет заң жобасын қолдап, бас комитетке 

жіберу туралы шешім қабылдады. Осы мәселе бойынша келген 
азаматтарға рақмет. Сау-саламат болыңыздар. 

Алтыншы мәселе – «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Консулдық 
артықшылықтар мен иммунитеттер туралы келісімді ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрінің орынбасары Ашықбаев Ержан Нығматоллаұлына беріледі. 

АШЫҚБАЕВ Е.Н. Құрметті төраға, құрметті комитет мүшелері! 
Қазақстан мен Құрама Штаттар арасындағы ынтымақтастық еліміздің 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 
жылдың қаңтар айында АҚШ-қа жасаған ресми сапарының 
қорытындылары бойынша орнатылған кеңейтілген стратегиялық 
серіктестік рухында дамып келеді.

Аталған Елбасы сапарының қорытындысы бойынша Сан-Франциско 
қаласында АҚШ аумағындағы еліміздің екінші бас консулдығы ашылған 
болатын. Біріншісі Нью-Йорк қаласында. 

Ал біздің елімізде АҚШ-тың бас консулдығы Алматы қаласында 
орналасқан. Және айта кететін жайт – бұл бас консулдық Орталық Азия 
елдеріндегі АҚШ-тың жалғыз бас консулдығы. 
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Ратификацияланатын келісім консулдық лауазымды тұлғалар мен 
олардың отбасы мүшелеріне дипломатиялық иммунитеттер мен 
артықшылықтарды қамтамасыз етуге қатысты мәселелерді реттейді. 

1961 жылғы Дипломатиялық қатынастар туралы Вена 
конвенциясына сәйкес келісімнің негізінде екі мемлекеттің консулдық 
мекемелері, қорғалатын консулдық лауазымды тұлғалары, консулдық 
қызметшілері және олардың отбасы мүшелері юрисдикциялық 
иммунитеттермен қамтамасыз етілетін, салықтар, алымдар мен баждардан 
өзара босатылатын болады. 

Екі мемлекеттің өзара пайдаланатын иммунитеттері мен 
артықшылықтарын күшейту консулдық лауазымды тұлғалардың және 
консулдық қызметшілердің қызметіне оң әсерін тигізетін болады.

Сонымен қатар, келісімде виза беру мәселесі, салықтар салу мәселесі 
де реттелген. 

Келісімді іске асыру Америка Құрама Штаттарында Қазақстан 
Республикасы азаматтарының мүдделерін қорғаудың тиімділігін 
арттырады деп білеміз.

Мүдделі мемлекеттік органдарынан заң жобасына ұсыныстар мен 
ескертулер түскен жоқ.

Келісімді іске асыру мемлекеттік бюджеттен қаржы қаражатын 
бөлуді талап етпейді және еліміз үшін теріс құқықтық, саяси және 
әлеуметтік салдарларға әкеп соқпайды.

Келісімді ратификациялау Қазақстан Республикасының ұлттық 
мүдделеріне сай келеді. 

Аталған келісімді ратификациялау мәселесі бойынша сіздердің 
қолдауларыңызға үміт артамыз. 

Назарларыңызға рақмет. 
ТӨРАҒА. Рақмет. Баяндама аяқталды. 
Баяндамашыға сұрақтар бар ма, құрметті әріптестер? Михаил 

Михайлович. 
БОРТНИК М.М. Если работник дипломатического ведомства будет 

уличен в разведывательных делах, как в этой ситуации быть? 
АШЫҚБАЕВ Е.Н. Это достаточно наработанные сюжеты, можно 

сказать, в современной дипломатической практике. Наши стратегические 
союзники, Российская Федерация, а также наши американские 
стратегические партнеры достаточно часто обмениваются такими мерами, 
обвинениями. Процедура происходит по взаимному согласию 
первоначально. Если не достигается, то происходит объявление этих 
людей, дипломатов нежелательными персонами. Способ урегулирования 
такой. 

ТӨРАҒА. А вообще в истории были такие вопросы в отношении 
Казахстана, в отношении наших дипломатов? 
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АШЫҚБАЕВ Е.Н. История об этом умалчивает. Официально не 
было. Были определенные эксцессы, безусловно, их нельзя не учитывать, 
но решалось полюбовно. 

ТӨРАҒА. В принципе, это закрытая информация. А так, конечно, 
историй достаточно, о которых умолчалось. Даже в последнее время их 
хватает. 

Манап Шарапиденович. 
КӨБЕНОВ М.Ш. Один небольшой вопрос. Консульские учреждения 

проводят нотариальные действия. Есть там какие-то ограничения или все 
виды нотариальных действий проводят? 

АШЫҚБАЕВ Е.Н. Нотариальные действия в соответствии с теми 
международными соглашениями, к которым мы присоединились. Есть 
определенный список конвенций, которые регулируют те или иные виды 
правоотношений, в отношении которых (если наша страна 
присоединяется) мы можем производить определенные консульские 
действия. Но в отношении документов наших граждан, если я не 
ошибаюсь, производится полный спектр. 

ТӨРАҒА. Әлімжан Сейітжанұлы. 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Келесі жылы егемендігіміздің 30-жылдығы болады. 

Осы 30 жылдың ішінде Қазақстан Республикасының қанша азаматы АҚШ-
қа көшкен, сонда тұрып жатыр? Осындай ресми деректер бар ма? 

Осыған қосымша сұрақ. Қазақстан Республикасының екі бас 
консулдығы бар, Нью-Йоркте және Сан-Францискода. Онда қанша адам 
жұмыс істейді? 

АШЫҚБАЕВ Е.Н. Сауалдарыңызға рақмет. 
Бірінші сауалға жауап берейін. 30 жылдың ішінде жүргізілген 

статистика, өкінішке қарай, қолымызда жоқ. Американың тарапынан 
алынған соңғы 10 жылға деректер қолымызда бар. 2009 жылдан 2019 
жылға дейін АҚШ-тың шетелдік мекемелері Қазақстан азаматтарына 
199354 виза берген болатын (бұл эмиграцияға байланысты емес визалар) 
және 7 мың эмиграциялық виза берілген. Міне, мәліметтер осындай. 

Ал енді АҚШ-та қанша Қазақстан азаматтары болуы бойынша біздің 
консулдық есепте Нью-Йорк қаласында – 2761, Сан-Франциско қаласында 
– 903, Вашингтон қаласында – 14. Бірақ бұл, әрине, адамның өз жеке 
саналылығына байланысты болып отыр. 

Біздің пайымдауларымыз бойынша, АҚШ-та 15 мыңға дейін 
Қазақстан азаматтары бар, тұрғылықты тұрып жатқандары бар, заңсыз 
қалып қойғандары бар. Мысалы, заңсыз қалып қойғандар бойынша да 
бізде статистика бар. 2018 жылы Қазақстанның 6468 азаматы студенттік 
визамен АҚШ-қа барса, олардың 6 пайызы, 394 кісі белгіленген мерзімде 
елден шыққан жоқ, АҚШ-тан шыққан жоқ, елге қайтқан жоқ. 

Біздің мәліметтеріміз бойынша 10 мыңға дейін заңсыз қалған 
азаматтар болуы мүмкін. Американдықтармен проблемалардың да 
туындап жатқаны да сол. Олардың ішінде Совет Одағы кезінде көшіп 
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кеткен немесе егемендігіміздің алғашқы жылдарында Совет Одағының 
паспорттарымен көшіп кеткен азаматтар да бар. Олардың азаматтыққа 
жатып, жатпауын бүгінгі күні айқындап беру қиынға түсіп отыр. 

Мысалы, бала ретінде ата-аналарының паспортына фотография 
жабыстырып шыққан азаматтар да бар. Енді олардың азаматтығы бүгін 
қандай, оны айту өте қиын. 

Оған қоса, өздеріңізге мәлім, 2009 жылға дейін біздің асыранып 
алынған 7,5 мыңға жуық баламыз АҚШ-қа кеткен болатын. Олардың 
басым көпшілігі бүгінгі күні 18 жасқа, кәмелетке толып отыр. Бірақ әлі 
кәмелетке толмаған азаматтарымыз да бар. Біз оларды міндетті түрде 
Қазақстан азаматтары ретінде қарастырамыз. 

ҚҰРТАЕВ Ә.С. Сұрағымның жалғасы. АҚШ-тың азаматтарынан 
Қазақстанға келіп тұрып жатқандары бар ма? На постоянное место 
жительства. 

АШЫҚБАЕВ Е.Н. Әрине, бар. 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Қанша адам? 
АШЫҚБАЕВ Е.Н. Оны енді ішкі істердің Миграция комитетінен 

білуге болады. Біз қажет болғанда, бұл мәселелерді де статистика бойынша 
беретін боламыз. 

ҚҰРТАЕВ Ә.С. Визаны беретін бәрібір Сыртқы істер министрлігі 
емес пе? 

АШЫҚБАЕВ Е.Н. Визаны Сыртқы істер министрлігі бермейді. 
Осыдан үш жыл бұрын заңнамаға жасалған өзгерістер бойынша визаларды 
беру біздің қолымызда болса, рәсімдеудің бәрі Ішкі істер министрлігі 
құзыретінде. 

Сондай-ақ АҚШ-ның азаматтары бізге 30 күндік туристік 
мақсаттармен де келе берулеріне болады. Нақты санын бүгінгі күні айту 
қиындау. 

Екінші сауалыңызға жауап берейін, АҚШ-тағы біздің 
дипломаттарымыздың саны – 36. Вашингтонда – 25, Нью-Йоркта – 6, Сан-
Францискода – 5 кісі аккредиттелген. 

АҚШ-ның консулдық қызметкерлерінің саны 19, Нұр-Сұлтан 
қаласында – 14, Алматыда – 5. 

ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
АШЫҚБАЕВ Е.Н. АҚШ елшілігін айтып отырсыз ба? Консулдық 

қызметкерлердің саны – 14. 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Мендегі соңғы сұрақ. Жаңа 7 мың бала дедіңіз ғой 

АҚШ-тың Қазақстаннан асырап алғаны. Олар 18 жасқа дейінгі 
Қазақстанның азаматы болып саналады дедік. 18 жасқа толғаннан кейін 
олардың ары қарай тағдыры қалай болады? 

АШЫҚБАЕВ Е.Н. Бүкіл дүние болмысы, танымы американдық 
болғаннан кейін, олар 100 пайыз АҚШ азаматтығын таңдап отыр. Біз 
қаншалықты тырысқанмен... Біздің Америкадағы елшілігіміз арнайы 
жастар лагерлерін ұйымдастырады. Былтыр ғана біз осылай асыранып 
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алынған қазақстандық балаларға елді танытамыз деп, көрсетеміз деп 
арнайы тур ұйымдастырдық, ата-аналарымен бірге келді. Бірақ көбісі, 100 
пайыз АҚШ азаматтығын қабылдап отыр. Ол енді заңды нәрсе. Олардың 
елмен қатынасы болмағаннан кейін, бүкіл көрген-білгендері АҚШ-тың 
мәдениеті, АҚШ-тың болмысы, тұрмысы болғаннан кейін басқа 
азаматтықты қабылдауы екіталай. 

ТӨРАҒА. Әлімжан Сейітжанұлы миграция жағын терең білетін 
біздің комитеттің мүшесі, ең жоғары специалист. 

Басқа сұрақтар болмаса, қосымша баяндама жасау үшін сөз Сенат 
депутаты, комитет мүшесі Жолдасбаев Мұратбай Сматайұлына беріледі. 

ЖОЛДАСБАЕВ М.С. Құрметті төраға, құрметті әріптестер! 
Баяндамашы заң жобасы бойынша толық айтып кетті. Заң жобасы жұмыс 
тобында жан-жақты талқыланды. Туындалған сұрақтарға толығымен 
жауаптар алынды. 

Уважаемые коллеги! Сотрудничество между Казахстаном и 
Соединенными Штатами Америки развивается динамично. 
Свидетельством этому служат в 2018 году визит Елбасы и недавний визит 
Госсекретаря США Помпео в Казахстан. 

Одним из направлений сотрудничества с США является создание 
благоприятных условий для сотрудников консульской и дипломатической 
служб.

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Соединенных Штатов Америки о консульских 
привилегиях и иммунитетах, совершенное в Нур-Султане 3 мая 2019 года, 
предусматривает усиление взаимных иммунитетов и привилегий, 
которыми пользуются консульские учреждения, консульские должностные 
лица, консульские служащие и члены их Семей (двух государств) в 
соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 
года и Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. 

Действие соглашения не потребует выделения финансовых средств 
из государственного бюджета и не приведет к негативным правовым, 
политическим и социальным последствиям для Республики Казахстан. 

В целом, ратификация соглашения отвечает национальным 
интересам нашего государства. В этой связи предлагаю поддержать 
законопроект и направить в головной комитет без замечаний и 
предложений.

Спасибо за внимание.
ТӨРАҒА. Қосымша баяндама аяқталды. Құрметті әріптестер, 

қосымша баяндамашыға қандай сұрақтар бар? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Онда мәселені талқылаудың қажеті бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Бұл мәселеге қатысты бір-ақ ұсыныс келіп түсті – бас 
комитетке ескертпелер мен ұсыныстарсыз қорытынды жіберу туралы. 
Қолдаймыз ба? 

ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі барлық мәселелер толығымен 

қаралды. Бүгінгі отырысқа қатысушыларға алғыс білдіреміз. Осымен 
комитет отырысын жабық деп жариялаймын. 
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