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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2023 жылғы 16 ақпан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

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

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

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

Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Үшінші елдермен өзара саудадағы техникалық 
кедергілерді жою тәртібі және шарттары туралы келісімді ратификациялау туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңын қарау жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Сауда және интеграция министрі Жұманғарин Серік Мақашұлына беріледі. 

 
ЖҰМАНҒАРИН С.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздердің қарауларыңызға 2021 жылғы 22 қарашада Мәскеуде жасалған Үшінші елдермен 
өзара саудадағы техникалық кедергілерді жою тәртібі және шарттары туралы келісімді 
ратификациялауға бағытталған заң жобасы ұсынылады. 

Келісімді жасасу Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 55-бабында 
тікелей көзделген. Келісім мүше мемлекеттердің үшінші елдермен өзара саудасындағы 
одақтың техникалық регламенттері қолданылатын өнімге қатысты техникалық 
кедергілерді жою тәртібін айқындайды. Бүгінгі күні одақтың 52 техникалық регламенті 
қабылданды, оның 46-сы күшіне енді. 

Келісімді қабылдау одақта және үшінші елдің аумағында белгіленген міндетті 
талаптардың салыстырмалылығын айқындау негізінде сәйкестікті бағалау нәтижелерін 
өзара тануға жағдай жасайды. Сондай-ақ келісімде мүше мемлекеттерде және үшінші елде 
қолданылатын сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарды аккредиттеу рәсімдерінің 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2023 жылғы 16 ақпан 

2 Стенографиялық есеп 

баламалылығы қамтамасыз етілуге тиіс екендігі көзделген. Ұсынылған тәсіл өнімді 
ілгерілетуге бағытталған. 

Бүгінгі күні Қазақстан мен үшінші елдер арасындағы шикізаттық емес тауарлардың 
тауар айналымы 2022 жылға 48,6 миллиард АҚШ долларын құрады. Бұл 2021 жылмен 
салыстырғанда 33,5 пайызға жоғары. Қазақстаннан үшінші елдерге шикізаттық емес 
тауарлардың экспорты 2022 жылы 24,8 пайызға өсіп, 18,9 миллиард АҚШ долларын 
құрады. 

Өңделген тауарлар бойынша Қазақстан Республикасының негізгі экспорттық 
елдері Қытай, Өзбекстан, Түркия және Нидерланды. 

Алдын ала болжамдар бойынша үшінші елдерге экспорттың үлесі келісімнің 
қабылдануына және оның одан әрі іске асырылуына байланысты 10 пайызға артуы 
мүмкін. 

Келісімде бастапқыда қолданыстағы заңнаманың барлық талаптары ескерілген. 
Осыған байланысты оны ратификациялау Қазақстан Республикасының заңдарына 
өзгерістер енгізуге алып келмейді. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
 
Құрметті әріптестер, заң бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сөз депутат Нұғманов 

Амангелді Шайхоллаұлына беріледі. 
 
НҰҒМАНОВ А.Ш. Қайырлы күн, құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті 

әріптестер! Менің сұрағым Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция 
министрлігіне, Серік Мақашұлы, жауапты тұлға ретінде өзіңізге жолданады.  

Ұсынылып отырған заң үшінші елдермен сауда-экономикалық ынтымақтастықты 
одан әрі дамытуға және кәсіпкерлік субъектілері үшін негізсіз техникалық барьерлерді 
қысқартуға мүмкіндік берері сөзсіз. Бұл заң жобасын өз басым қолдаймын, алайда бір-екі 
сұрақ туындауда. 

Бірінші сұрақ. Өзіңіз айтқандай, бүгінгі күні келісім аясын дамыту барысында 52 
қабылданған техникалық регламенттің тек 46-сы ғана қолданысқа еніп отыр. Ал қалған 7 
техникалық регламент қандай өнімдерді қамтиды және олар қай мерзімнен бастап 
қолданысқа енгізіледі және осы заң аясында регламенттердің санын әрі қарай жетілдіру 
жоспарда бар ма?  

Бірінші сұраққа жауап бересіз бе? Сосын екіншісі сұрақты қояйын. 
 
ТӨРАҒА. Жауап беріңіз. 
 
ЖҰМАНҒАРИН С.М. Сұрағыңызға рақмет. Дұрыс айтасыз, 52 техникалық 

регламенттің қазір 46 регламенті күшіне енді, бірақ қазіргі уақытта осы 46 регламент 
тауарлардың 80 пайызын қамтиды. Бұл Қазақстанға керек импорттық-экспорттық 
бағыттарға арналған тауарлар: бүкіл тамақ өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп, машина 
құрастыру. Қалған алтауы 2025 жылға дейін күшіне енеді. Солай келістік. Мысалы, сүт 
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мәселесіне біз әлі дайын емеспіз, бізде тауарлық сүттер әлі аз. Ал қазіргі уақытта ЛПХ-дан 
алынатын сүт техникалық регламент арқылы өтпейді. Сол себепті жағдайды жақсартамыз 
деген мақсатта оны 2025 жылға дейін өзгерттік. Әрине, қазір жоспарда тағы да он шақты 
техникалық регламенттер бар, оның ішінде лакокраска бар, құрылыс материалдары, жем, 
ЛРТ, трамвай және тағы басқасы. Жақын арада біз осы жұмысқа кірісеміз.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Амангелді Шайхоллаұлы, екінші сұрағыңызды қойсаңыз. 
 
НҰҒМАНОВ А.Ш. Рақмет.  
Серік Мұқашұлы, өздеріңізге белгілі, уәкілетті органға қарасты «Қазақстандық 

стандарттау және метрология институты» Қазақстан Республикасының метрологиялық 
тізіліміне басқа елдерден әкелінген өлшем құралдарын енгізуді жүргізеді. Аталған 
тізілімге енгізілмеген өлшем құралдары елімізде қолдануға жіберілмейді. 

«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес тізілімге енгізу үшін әкелінетін өлшем құралдары үлгілерінің сынамасы қажет 
етіледі. Дегенмен Қазақстан Республикасының аумағында әкелінетін көптеген өлшем 
құралдарына сынақ жүргізетін сынақ зертханалары толықтай сынама жүргізу талаптарына 
сай келмейді, жауап бере алмайды. 

Өздеріңіз білетіндей, әлемде қолданыстағы заңнамаға сәйкес салыстырып 
тексеруге жататын мыңнан аса өлшем құралдары бар. Бұл ретте елімізде отандық 
кәсіпкерлер тарапынан салыстырып тексеруді талап ететін заманауи өлшем құралдарына 
деген сұраныс жеткілікті. 

Осы орайда аталған мәселені реттеуде Сауда және интеграция министрлігінің 
тарапынан қандай нақты іс-шаралар атқарылуда? 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ЖҰМАНҒАРИН С.М. Рақмет, өте маңызды сұрақ. Рас, қазіргі уақытта, мысалы, 

біздің мемлекеттік тізілімде 20 мың өлшем құралдары енгізілген. Бірақ кейбір 
зертханаларымыздың растауға қазір мүмкіншілігі жоқ, сол себепті біз басқа үшінші елдің 
зертханаларын пайдаланамыз. Ол үшін Түркия, Ресей, Корея мемлекеттерімен арнайы 
келісім-шарттар бар. Екіншіден, жақында мен бір бұйрыққа қол қойдым, бизнестің 
шығындарын азайту үшін интернет арқылы, бейне байланыс арқылы растау жасауға 
мүмкіншілік бердім.  

Біз жылма-жыл осы жұмысты жалғастырамыз.  
Қазір Қазақстанға жаңа өлшем құралдары келіп жатыр. Күн жарықтан бастап 

ұзақтықты өлшеу үшін, мысалы, радиожиілік құралдары келді. Сол себепті бұл жұмыс 
күнделікті бақылауда.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, басқа сұрақтар бар ма? 
Сөз депутат Өтеғұлов Арман Кәрімұлына беріледі. 
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ӨТЕҒҰЛОВ А.К. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Премьер-Министрдің орынбасары – Сауда және интеграция 

министрі Жұманғаринға. 
Серік Мақашұлы! Жаңа сіздің баяндамаңыздан біраз мәліметтер, мағлұматтар 

алдық, жұмыстардың жасалып жатқаны мәлім. Дегенмен де Еуразиялық экономикалық 
одақтың бүгінгі күнгі интеграциясының бәсекеге қабілеттілігін көтерудің жаңа 
факторларын және ортақ нарықтарды құру үшін техникалық регламенттерді қолданудың 
бірыңғай тәсілдерін қалыптастыру қажет екені баршамызға мәлім. Себебі аталған тәсілдер 
кеден тарифтерін одан әрі төмендетумен салыстырғанда сауда-саттықты көбейтуге 
айтарлықтай әсер ететіні белгілі. 

Осыған орай бұл келісім уақытылы жасалып отыр деп пайымдаймыз және бұл 
келісім одақтың әлемдік саудадағы үлесін ұлғайтуға және халықаралық экономикалық 
қатынастарды нығайтуға ықпал етеді деп ойлаймыз. Осыған орай сұрағым бар. 

Осы келісімді жасасу Еуразиялық экономикалық одақ заңнамасына, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының үшінші елдермен сауда ынтымақтастығы жөніндегі екіжақты 
шарттарына өзгерістер енгізуді талап ете ме? Рақмет.  

 
ЖҰМАНҒАРИН С.М. Жоқ. Мен жаңа баяндамамда айтып кеткенімдей, ешқандай 

өзгерістер қажет емес, себебі осы келісімнің 9-бабында бұл мәселе туралы жазулы тұр.  
Біріншіден, бұрын қол қойылған келісімшарттардың күшіне ешқандай ықпал 

етпейді. Екіншіден, мына техникалық регламенттерден тыс өнімдерге халықаралық 
келісімшарттарды мемлекет арқылы өткізуге өзіміздің құқымыз бар. Сол себепті 
қолымызды ешқандай байламайды. Менің ойымша, керісінше басқа елдерге бізге жол 
ашады. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ.  
Серік Мақашұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму 

және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 
 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Үшінші елдермен өзара 

саудадағы техникалық кедергілерді жою тәртібі және шарттары туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Заң үшінші елдермен өзара саудадағы техникалық кедергілерді 
жоюға қатысты Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 55-бабын іске асыру 
үшін әзірленді. 

Соглашением предусматривается устранение технических барьеров путем 
заключения международных договоров с учетом возможности выполнения следующих 
условий: 

обеспечение соответствия продукции, выпускаемой в обращение в ЕАЭС и третьей 
стране, требованиям, установленным техническими регламентами ЕАЭС, и требованиям 
законодательства третьей страны; 
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взаимное признание результатов оценки соответствия на основании 
сопоставимости обязательных требований технических регламентов ЕАЭС и третьей 
страны; 

наличие в третьей стране органа по аккредитации, осуществляющего аккредитацию 
органов по оценке соответствия согласно требованиям международных стандартов; 

обеспечение равнозначности процедур оценки соответствия, проводимых в странах 
ЕАЭС и третьих странах. 

Соглашением определено содержание международных договоров, включающее в 
том числе перечень продукции, в отношении которой устраняются технические барьеры. 

Вместе с этим Евразийская экономическая комиссия осуществляет ведение реестра 
уполномоченных органов по оценке соответствия государств-членов и третьих стран, 
осуществляющих взаимное признание результатов оценки соответствия.  

Комиссия обеспечивает размещение на официальном сайте ЕАЭС информации о 
заключенных международных договорах ЕАЭС и двусторонних международных 
договорах в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования 
регламентов ЕАЭС, заключенных с третьими странами до вступления в силу данного 
соглашения. 

В итоге соглашение будет способствовать наращиванию взаимовыгодного 
сотрудничества государств – членов ЕАЭС с третьими странами и ключевыми 
интеграционными объединениями посредством наличия разработанных механизмов и 
условий для взаимного устранения технических барьеров в торговле при сохранении 
баланса интересов безопасности товаров и развития товарооборота.  

Сенаттың тұрақты комитеттерінде осы заң бойынша ескертулер мен ұсыныстар 
жоқ.  

Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Экономикалық 
саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 55-бабы 5) тармақшасына және Сенат Регламентінің 55-4-тармағы 2) 
тармақшасына сәйкес «Үшінші елдермен өзара саудадағы техникалық кедергілерді жою 
тәртібі және шарттары туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззәт Тұяқбайқызы. 
Құрметті әріптестер, енді заңды талқылауға көшейік. Талқылауға қатысатын 

депутаттар бар ма? 
Сөз депутат Нәутиев Әлібек Ибатуллаұлына беріледі. 
 
НӘУТИЕВ Ә.И. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті депутаттар! Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде сауданы дамыту, 

сондай-ақ үшінші елдермен тауар айналымын ұлғайту тиімді халықаралық-құқықтық 
базаны талап етеді. 

Келісімді іске асыру отандық тауарларды Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің және үшінші елдердің нарықтарына өнімге баламалы талаптар 
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айқындалатын көрсеткіштер бойынша қосымша сынақтар жүргізбей шығуын жеңілдетеді. 
Өнімге қойылатын талаптар әртүрлі болған жағдайда қосымша сынақтар жүргізілетін 
болады. Бұл Қазақстанда өңделген тауарлардың отандық экспортын қоса алғанда шетелдік 
әріптестермен тауар айналымының өсуіне объективті түрде әсер етеді.  

Бұл тәсіл кәсіпкерлер үшін қаржылық шығындарды ішінара төмендетумен қатар 
тауардың түпкілікті құнына және тиісінше оның халықаралық нарықтағы бәсекеге 
қабілеттілігіне оң әсер етеді. 

Құрметті әріптестер! Үшінші елдермен өзара саудадағы техникалық кедергілерді 
жою тәртібі мен шарттары туралы келісімді ратификациялау туралы заңды толық 
қолдаймын және сіздерді оны қолдауға шақырамын. 

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

қабылдайық.  
Мәжіліс қабылдаған «Үшінші елдермен өзара саудадағы техникалық кедергілерді 

жою тәртібі және шарттары туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған заң мақұлданды. 
Құрметті әріптестер! Еуразиялық экономикалық одақ аясында тауар, қызмет 

көрсету, капитал және еңбек ресурстарының ортақ нарығы қалыптасқан. Нарықты қорғау 
тетіктерін біріздендіру үшін Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық 
регламенттері айқындалды. 

Бүгін мақұлданған заң одаққа мүше мемлекеттердің үшінші елдермен сауда 
жүргізу кезіндегі техникалық кедергілерді азайтуды көздейді. Мұндай қадам басқа 
елдермен халықаралық сауданы жүргізудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді деп 
сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз 
Республикасының Үкіметі арасындағы шекаралық өкілдердің қызмет учаскелері туралы 
хаттаманы (карта 1:200 000) ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының орынбасары – Шекара қызметінің директоры Алдажұманов Ерлан 
Ерғалиұлына беріледі. 

 
АЛДАЖҰМАНОВ Е.Е. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 2001 

жылғы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі 
арасындағы шекаралық өкілдердің қызметі туралы келісімнің 2-бабына сәйкес 
тараптардың шекаралық ведомстволарының басшылары 2019 жылғы 20 мамырда екі 
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мемлекет арасындағы шекаралық өкілдердің қызмет учаскелері туралы хаттамаға қол 
қойды. 

Хаттамада Қазақстан-Қырғыз мемлекеттік шекарасында шекаралық өкілдердің 
қызмет учаскелерін анықтау көзделген. 

Осы хаттамамен шекара өкілдері қызметінің мынадай мемлекеттік шекара 
учаскелері анықталды: 

Қазақстан Республикасының тарапынан Алматы, Қордай және Тараз учаскелері;  
Қырғыз Республикасының тарапынан Ыстықкөл, Шу, Талас учаскелері. 
Хаттама Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының 

Үкіметі арасындағы шекаралық өкілдердің қызметі туралы келісімнің ажырамас бөлігі 
болып табылады. 

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

Хаттаманың ратификациялануы және күшіне енуі:  
Қазақстан-Қырғыз мемлекеттік шекарасында Қазақстан Республикасы мен Қырғыз 

Республикасы арасындағы қарым-қатынасты реттеу үшін өзара құқықтық негізді орнатуға 
септігін тигізетін болады; 

теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқпайды; 
республикалық және жергілікті бюджеттен қосымша қаржылық шығынды талап 

етпейді. 
Құрметті депутаттар, ұсынылған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Больгерт Евгений Андреевичке беріледі. 
 
БОЛЬГЕРТ Е.А. Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Менің сұрақтарым 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының орынбасары 
Алдажұманов Ерлан Ерғалиұлына. 

Хаттамада Қазақстан-Қырғызстан мемлекеттік шекарасында шекара өкілдерінің 
қызмет учаскелері анықталады. 

В этой связи у меня вопросы. Какова средняя протяженность данных участков? Как 
мы понимаем, на каждый участок деятельности назначается один пограничный 
представитель. Может ли он один организовать необходимую работу на всем участке?  

Кроме того, согласно Закону «О Государственной границе Республики Казахстан» 
пограничными представителями являются уполномоченные должностные лица, 
назначаемые из числа офицеров Пограничной службы Комитета национальной 
безопасности для решения вопросов, связанных с поддержанием установленного режима 
границы. 

Какие конкретно должностные лица являются пограничными представителями, кто 
их назначает? Рақмет.  
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ТӨРАҒА. Пожалуйста, ответьте на вопросы. 
 
АЛДАЖҰМАНОВ Е.Е. Данным протоколом определены три участка на 

казахстанско-кыргызской государственной границе для осуществления деятельности 
пограничных представителей:  

Алматинский участок, протяженность которого составляет 525 километров;  
Кордайский участок, протяженность составляет 352 километра;  
Таразский участок, протяженность составляет 380 километров.  
Естественно, один пограничный представитель не может осуществлять 

самостоятельно деятельность в полном объеме. Для этого приказом Директора 
Пограничной службы определяется погранпредставительский аппарат, в который входят: 

его заместители, это штатные заместители, которые наряду со своими функциями 
при отсутствии погранпредставителя исполняют и его обязанности;  

помощники пограничного представителя, которые выполняют ежедневную работу 
по погранпредставительской деятельности на государственной границе по своим 
направлениям деятельности;  

секретари погранпредставительского аппарата, на которых лежит работа с 
документацией, переписка с сопредельной стороной, подготовка материалов.  

В случае необходимости, в зависимости от участка государственной границы, 
привлекаются переводчики из числа штатных офицеров.  

Также есть так называемые офицеры, обеспечивающие связь, это офицеры пунктов 
пропуска, которые работают с корреспонденцией, то есть передача, прием, регистрация 
корреспонденции. В случае необходимости при возникновении каких-либо серьезных 
ситуаций на границе для проведения расследования из числа офицеров пограничных 
управлений, департаментов привлекаются специалисты для решения этих вопросов. 
Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Кто назначает пограничных представителей?  
 
АЛДАЖҰМАНОВ Е.Е. Пограничные представители назначаются моим приказом.  
 
ТӨРАҒА. Понятно.  
Сұрақ қою үшін сөз депутат Жүнісов Талғат Тұрлыбекұлына беріледі. 
 
ЖҮНІСОВ Т.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Шекара қызметінің директоры Ерлан Ерғалиұлы Алдажұмановқа.  
Шекаралық өкілдер өзінің қызметі барысында мемлекеттік шекарадағы тосын 

оқиғаларды болдырмау бойынша шаралар қабылдайды, ал тосын оқиғалар туындаған 
кезде көршілес мемлекеттің шекара өкілдерімен өзара іс-қимыл жасай отырып оларды 
реттейді.  

Осыған байланысты сұрақ: Қазақстан – Қырғызстан мемлекеттік шекарасында, 
оның ішінде егістік жерлерді пайдалану салдарынан шекаралық оқиғалар орын алды ма 
және олардың қай бөлігі шекара өкілдерінің қызметі деңгейінде шешілді? Рақмет.  
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АЛДАЖҰМАНОВ Е.Е. Сұрағыңызға рақмет.  
2023 жылы тосын оқиға болған жоқ.  
2022 жылы 34 тосын оқиға тіркелді, оның ішінде үй жануарларының шекарадан 

өтуімен байланысты 28 тосын оқиға болды. Үш рет дала өрті Қазақстан аумағына 
шекарадан өткен болатын. Сонымен қатар 2022 жылы үш рет пилотсыз ұшу аппараттары 
Қазақстанның әуе шекарасын бұзды.  

Өрескел тосын оқиғалар болған жоқ. Барлық тосын оқиғалар шекара өкілдерінің 
деңгейінде шешілді. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Ерлан Ерғалиұлы. Орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің мүшесі Сарыбаев Ғалиасқар Төлендіұлына беріледі. 
 
САРЫБАЕВ Ғ.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірменді әріптестер! Қазақстан 

және Қырғыз Республикасы үкіметтері арасындағы шекаралық өкілдердің қызмет 
учаскелері туралы хаттаманы ратификациялау туралы қаралып отырған заңның мақсаты 
2019 жылғы 20 мамырда Бішкекте жасалған екі мемлекет арасындағы хаттаманы 
қолданысқа – заңдық күшіне енгізу болып табылады.  

Сонымен қатар 2001 жылғы 15 желтоқсанда Астана қаласында жасалған Шекара 
өкілдерінің қызметі туралы келісімнің 2-бабына сәйкес шекаралық өкілдердің қызмет 
учаскелері хаттамамен бекітілуі тиіс. 

Хаттамада Қазақстан тарапынан Алматы, Жамбыл облыстары, Қырғызстан 
тарапынан Ыстықкөл, Шу және Талас облыстары шегіндегі учаскелер бойынша тиісті 
геодезиялық координаттар анықталып, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан мен Қытай 
мемлекеттерінің шекаралық түйісу нүктелері анықталды.  

Заңды ратификациялаудың басты мақсаты Қазақстан мен Қырғызстан 
Республикасының мемлекеттік шекарасында тұрақтылық пен ынтымақтастықты 
қамтамасыз ету, өзара келісім мен сенімділікті арттыру болып табылады.  

Келісім әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге, тиімді көршілік 
қатынастарды реттеуге, қару-жарақ, оқ-дәрі, есірткі, психотропты, радиоактивті және 
құнды заттар мен валюталардың контрабандасына қарсы күрес жүргізуге, өрттер мен су 
тасқындары, эпидемия, эпизоотиялық жағдайлар мен зиянкестердің таралу қаупін 
болдырмауға, адам құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуге, екі мемлекеттің 
мүдделерін қорғауға бағытталған шекаралық саясатты жүргізуге мүмкіндік береді. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінен осы заң бойынша оң қорытындылар келіп түсті.  
Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 61-бабы 4-тармағына және «Қазақстан Республикасы 
Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» Заңның 29-бабы 7–тармақшасына 
сәйкес 2023 жылғы 18 қаңтарда Парламент Мәжілісінің отырысында қабылданған 
«Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қырғыз Республикасы Үкіметі арасындағы 
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шекаралық өкілдердің қызмет учаскелері туралы хаттаманы ратификациялау туралы» 
Заңды мақұлдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ғалиасқар Төлендіұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заңды талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Сатвалдиев Алишер Гапиржановичке беріледі. 
 
САТВАЛДИЕВ А.Г. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер! Мемлекеттік шекараны қорғау Қазақстан Республикасының 

шекаралық кеңістіктегі ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді білдіреді және оны 
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен уәкілетті органдар өз құзыреті шегінде саяси, 
құқықтық, ұйымдастырушылық, экономикалық, шекаралық, әскери және өзге де 
шараларды қабылдау жолымен жүзеге асыруда. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін көрші республикалармен аумақтық және 
шекаралық мәселелерді халықаралық құқық ережелері, қағидаттары мен нормалары 
негізінде заңды түрде шешіп келеді.  

Хаттама Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы 
қатынастардың құқықтық негізін белгілеуге және реттеуге бағытталған, Қазақстан – 
Қырғызстан мемлекеттік шекарасындағы шекара өкілдерінің қызмет учаскелерін 
айқындауды көздейді. Бұл біздің еліміздің мемлекеттік шекарасының белгіленген режимін 
қолдауға ықпал ететін болады. 

Осылайша бүгінгі күні біз шынымен де мемлекеттік шекарамыздың бүкіл 
периметрі бойынша барлық шекаралық шектер халықаралық құқықтық нормалар негізінде 
нақты реттелген және заңды түрде ресімделетінін толық сеніммен айта аламыз. 

Өз тарапымнан талқылап отырған заң жобасын толық қолдайтынымды білдіремін 
және әріптестерімді қолдауға шақырамын. Рақмет. 

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

қабылдайық.  
Мәжіліс қабылдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз 

Республикасының Үкіметі арасындағы шекаралық өкілдердің қызмет учаскелері туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын мақұлдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған заң мақұлданды. 
Құрметті әріптестер! Тәуелсіздік алғалы бері көршілес әрі бауырлас екі ел 

арасында тығыз достық қарым-қатынас орнады. 
Ынтымақтастықты одан әрі нығайту екі мемлекет үшін де айрықша мәнге ие. Осы 

ретте бүгін мақұлданған заңның маңызы зор. Сондықтан бұл хаттаманы серіктестікті 
дамыту жолындағы маңызды қадамдардың бірі деп қабылдаймыз. 
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Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сауалым Үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа жолданады. 
Қазір дүние мың құбылып тұр. Өкінішке қарай, күн сайын келеңсіз хабар естиміз. 

Петропавл қаласында 9-сынып оқушысының балтамен үш баланы жарақаттағаны туралы 
жағдайдан барлығыңыз жақсы хабардарсыздар. Бала психиатриялық есепте тұрған екен. 
Жалпы, білім беру мекемесінде мамандандырылған күзет қызметі болмаған.  

«Бұған дейін әлемде және Ресейдің бірнеше қаласында, Қазақстанның Тараз 
қаласында қылмыстық оқиғалар орын алғаны белгілі. Мұндай әрекеттерге қалай қарсы 
тұруға болады? Қазір біздің елімізде оқу мекемелерінің қауіпсіздігі көбіне формальды 
түрде, қарабайыр деңгейде жүргізіледі. Кешенді қорғау шаралары қағаз жүзінде ғана 
немесе түрлі жоспар, есеп анықтама түрінде. 

Ақиқатқа тура қарайтын болсақ, қауіп-қатерді толық бағамдай алмай отырған 
жайымыз бар. «Тәрбие тал бесіктен басталады», – дейді халқымыз. Ата-ана тіршілік 
қамында, балалар өз бетімен жүр. Ұлттық тәрбиеге мемлекеттік тұрғыдан мән беру қажет. 
Балапан – басына, тұрымтай – тұсына кеткен қоғамда құндылықтар ескерусіз қалады. 
Соның салдарынан мұндай оқиғалардың алдын алу, жолын кесу, болдырмау шаралары 
назардан қағыс қалып отыр. 

Екі өзекті мәселе бар: бірінші – болжам жасау, ертерек алдын алу және 
профилактика жүйесі, екінші – тосқауыл қою және болдырмау. 

Бірінші бағыт – психиатр, психолог, социолог және педагогтардың ісі. Бұл бағыт 
бойынша елеулі ғылыми база біздің елде жоқ. Оқушылардың психологиялық портретін 
жасау, отбасының әлеуметтік жағдайын анықтау, депрессияға, не агрессияға бейім 
балаларды алдын ала оқшаулау жағы ескерілмейді. Әлемде және Ресейде мұндай тәжірибе 
бар. Мектепте балаларға жасалған психологиялық портрет кейін жоғары оқу орнына 
түскенде, жұмысқа орналасқанда маңызды құжат саналады. 

Екінші бағыт бойынша көп сатылы кешенді қауіпсіздік жүйесін жасауды күн 
тәртібіне шығару керек. Мұндай тәжірибе әлемде бар, қай ел болсын бұл мәселеге асқан 
жауапкершілікпен қарайды. Мәселен, Оңтүстік Кореяда оқушылардың қауіпсіздігіне тек 
ұстаздар ғана емес, сондай-ақ ата-аналар да жауапты. Әр мектепте ата-аналар патрулі бар, 
күн сайын он шақты ата-ана мектепте болады, кәсіби күзетшілер кезекшілік жасайды.  

Қытайда мектепке тек оқушының да, ата-ананың да суреті бар арнайы куәлікпен 
ғана кіруге рұқсат етіледі. Кез келген оқу орнында күзетші кабинкасы қойылған. Келген 
адамның куәлігі болмаса, онда ішке тек мұғалім ғана ертіп кіре алады. 

Америкада оқушылар қауіпсіздігі кіреберістен басталады, турникет қойылған, 
күзетшілер отырады. Оқушы да, ата-аналар да ғимаратқа рұқсат қағазбен кіреді. 
Мектептер бейнекамералармен жабдықталған. 
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Францияда оқушыларға ғимаратқа алып кіруге болмайтын заттар тізімі жазылған 
нұсқаулық беріледі. Сабақ арасында рюкзактар мен портфелдер тексеріледі. Жылына екі 
рет антитеррористік жаттығу сабақтары өткізіледі.  

Англияда барлық оқушы мен мұғалім рұқсатнама мен бейджиктермен жүреді. 
Мектеп есіктері тек электронды кілтпен ашылады. 

Германияда сақтық шараларының күштілігі сондай, ата-аналарды мектепке мүлдем 
кіргізбейді. Сабақ басталысымен есіктер жабылады. Мектеп маңайын полиция күзетеді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқушылар мен ұстаздардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы бірауыз сөз жоқ.  

Құрметті Әлихан Асханұлы, сізден еліміздегі білім беру мекемелерінде 
криминалдық және террористік сипаттағы қауіп-қатерден қорғайтын, оқу орындарындағы 
оқушыларды, мұғалімдер мен қосалқы персоналды сақтауға арналған қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің тиімді жүйесін жасау жөнінде шұғыл кешенді шаралар қабылдауды 
сұраймын.  

Депутаттық сауалдың толық мәтіні қосымша жіберіледі. 
Депутаттық сауалға заңда белгіленген тәртіппен жазбаша жауап беруіңізді 

сұраймын. 
Құрметті Н. Жүсіп». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Сөз депутат Алтынбек Нухұлына беріледі. 
 
НУХҰЛЫ А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, әріптестер! Біздің сауалымыз Үкімет 

басшысына жолданады.  
«Қазақ елінің тарихында мәңгі өшпес із қалдырған ұлт ұстазы Ахмет 

Байтұрсынұлының 150 жылдығы әлемдік деңгейде насихатталып, игілікті іс-шаралардың 
іске асуы және ескерткіштері елімізде ғана емес, Түркия мемлекетінде қойылғандығы 
депутаттық сауал көтерген әрі орындалуына атсалысқан Сенат басшылығы мен 
депутаттары үшін де зор мәртебе.  

Білім мен ғылым егіз демекші, білімнің атасына көрсетілген ықылас пен құрмет 
қазақ ғылымының бағына туған Сәтбаевқа да көрсетілуі қажет. Келесі жылы 125 
жылдығы аталынатын қазақтың біртуар перзенті, есімі әлемге мәлім, Шығыс елдерінен 
шыққан алғашқы академик, аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, адамгершілік 
қасиеттері мен кісілік келбеті халқының аузында аңыз болып қалған кемеңгер әрі ғұлама 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Ғұламаның басшылығымен кен байлығы бар қазбалардың 
металлогендік болжау картасы жасалынып қана қоймай, сол арқылы осы күнге дейін 
пайдалы қазбаның жаңа көздері ашылып отыр. Ғалымдардың есептеуі бойынша тек бір 
ғана Жезқазған-Ұлытау аймағы мыс кенінен 200 миллиард доллардың қазынасын берген. 
Қаныштай мәңгі асылымыз қалдырған орасан зор сарқылмас байлықтың бұл бір ғана 
парасы.  

«Ұлытау атырабын жан-жақты өркендету – менің өмірлік арманым!» деген 
ғұламаның мақсатына жетіп, Жезқазған-Қарағанды теміржолының 414 километрлік негізгі 
бөлігі мен 458 километрлік Ертіс-Қарағанды каналын салудағы ұланғайыр еңбегі арқылы 
қаншама қалалар бой көтерді, шөлейт далалар гүлденді. Менделеев кестесіндегі 
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элементтердің барлығы қазақ жерінде шығатынын геолог-ғалым дәлелдеді. Алтай мен 
Арал, Қаратау мен Алатау арасындағы қазына, тіпті Маңғыстау мен Атырау өңіріндегі 
мұнай мен газдың әлемдік мол көзін болжап, көрегендік көрсетті. Бүгінгі Астана елорда 
болуы керек екендігін де 1948 жылы алғаш айтқан Қаныш Сәтбаев болатын. 

Өткен жылы ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Ұлытау 
облысы ашылып, Қаныш қалаған Ұлттық ғылым академиясына мемлекеттік статус 
қайтарылды. Жуырда ғана Ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңес құрылды. 
Бұл ел басшылығының ғылымды дамыту арқылы болашақ ұрпаққа және бүгінгі жастарға 
деген қамқор көңілін көрсетеді. 

Баяндалғандарға байланысты мемлекет деңгейінде әрі Павлодар, Қарағанды мен 
Ұлытау өңірлерін де қамтитын 55 пункттен тұратын академик Қаныш Сәтбаевтың 125 
жылдығына қажетті қаражат бөлінуін сұрай отырып, ұсынылған жоспар жобасының 
негізгілеріне ғана тоқталып өтемін. 

Бірінші. Қазақ халқының біртуар перзентіне лайықты құрмет көрсету және 
қисапсыз ұшан-теңіз еңбегін кеңінен насихаттау мақсатымен Астана қаласында 
Сәтбаевтану орталығын ашу. 

Екінші. Туған елі Павлодар қаласының аэропортына академик Қаныш Сәтбаев 
есімін беру. 

Үшінші. Алғашқы академиктің 10 томдық толық жинағы мен 5 томдық 
академиялық шығармалар жинағын дайындау және энциклопедиясын толықтырып, 
жаңадан екі тілде шығару. 

Төртінші. Руханият жанашыры болған ғұлама туралы толықметражды көркем-
деректі фильм түсіру және қайраткерге арналған Қазақстандағы музейлерді заманауи 
қалыпқа келтіру. 

Бесінші. Кіндік қаны тамған жерде мемориалдық кешен тұрғызу және бұған дейінгі 
депутаттық сауалда көтерілген 30 километрлік туристік жолды салуды бастау. 

Алтыншы. Қазақ елінің тау тұлғалары арқылы мемлекетімізді шетелде көрсету 
тұрғысынан «Менің халқым менен де биік» деген Ұлыбританияда атақты У. Черчилльге 
айтқан сөздерінің кездесу сәтін бейнелеу мақсатымен астанасында ескерткіш қоюды 
қарастыру. 

Мемлекет басшысы өзінің кездесулерінде бірнеше рет Қаныш Сәтбаев туралы 
жылы лебіздерін білдірді. Қаныштай дара тұлға өскелең ұрпақты тәрбиелеуде үлгі-өнеге.  

ЮНЕСКО көлемінде тойланған білімнің атасы Ахмет Байтұрсынұлы мен 
ғылымның шамшырағы Қаныш Сәтбаев ғасыр саңлақтары ғана емес, мыңжылдықтарға 
ұласатын ертеңгі күннің әл-фарабилері. 

Құрметпен Әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің депутаттары және 
Е. Әйткенов». 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Шиповских Геннадий Геннадиевичке беріледі. 
 
ШИПОВСКИХ Г.Г. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
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Біздің депутаттық сауал Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші 
орынбасары Склярға бағытталады.  

«Құрметті Роман Васильевич! Бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі – өрт 
қауіпсіздігі, өйткені өрт – тілсіз жау, оны алдын-ала болжап білу мүмкін емес. Күнделікті 
өмірде өрттен жарақат алған, не қаза болғандарды естіп, алаңдайтынымыз да рас. 

Қазіргі уақытта елдің өртке қарсы қорғанысын небары 419 өрт сөндіру депосы 
қамтамасыз етуде. Қосымша тағы 124 өрт сөндіру депосының құрылысы талап етілетіндігі 
аталып өтті. 

Бүгінгі күні республикалық бюджет қаражаты есебінен елді мекендерде өртке 
қарсы қорғау инфрақұрылымын дамыту жөніндегі жұмыс Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрінің 2019 жылғы 31 шілдедегі №667 бұйрығымен бекітілген, яғни 2042 
жылға дейін есептелген өрт сөндіру деполары мен құтқару станцияларын басым салу 
жоспарына сәйкес жүргізіледі. Сондай-ақ ол жергілікті атқарушы органдардың 
бюджеттерін қалыптастыру үшін министрліктің аумақтық бөлімшелеріне жолданды. 
Дегенмен халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жалпы сипаттағы жүйелі 
проблемалар әлі де шешімін таппай келеді. Мәселен, еліміздің көптеген аймақтарында 
өртке қарсы қызмет деполары жетіспейді, ал барының жағдайы мәз емес. Олардың 
көпшілігінің құрылғанына 50-60 жыл болған. Ал кейбір аудандарда, халық көп 
шоғырланған жерлерде өрт сөндіру деполары мүлдем жоқтың қасы, яғни ауылдық 
аймақтардың 80 пайызы өртке қарсы қорғаныспен қамтылмаған деуге болады.  

Елді мекенге ең жақын өрт сөндіру пунктіне дейінгі ара қашықтық 50 шақырымнан 
кем емес. Ал ондай қашықтықта орын алған өрт ошағын сөндіруге өрт сөндірушілердің 
уақытылы жете алмайтыны айтпасақ та белгілі.  

Жалпы, егер соңғы уақытты алатын болсақ, Бейнеу, Түпқараған аудандарындағы 
ауылдарда көптеген мәселелер бар. Одан бөлек Түркістан облысының Түлкібас 
ауданындағы Састөбе кентінде өрт сөндіру деполарының тапшылығы бар. Алайда осы 
аймақта Қазақстанның тұңғыш қорығы – Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының 
орналасқанын атап өткім келеді. 

Сондай-ақ жаңадан құрылған Жетісу облысының өзінде, Алакөл ауданы Ақши 
ауылында, Көксу ауданының Балпық би ауылында, тіпті Текелі қаласының өзінде өртке 
қарсы мемлекеттік қызметтің өрт сөндіру деполары жоқ.  

Бұған қоса Қызылорда облысы Арал ауданының Сексеуіл кентінің өзінде 2018 –
 2022 жылдар аралығында сегіз үй, ал өткен жылы екі үй тұтастай өртенген болатын. Бұл 
аймақтың 12 мыңға жуық тұрғыны болса да өрт сөндіру депосы шамамен 70-80 километр 
қашықтықтағы Арал қаласында орналасқан. Алайда Қазақстан Республикасы Төтенше 
жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы №405 бұйрығымен бекітілген «Өрт 
қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентіне сәйкес қалалық 
жерде өрт сөндіру депосы туралы радиусы 3 километр қашықтықта орналасуы қажет 
делінген. Сондай-ақ қалалық жерде өрт пайда болған жағдайда өрт сөндіру бригадасы 
өртке айналған аймаққа 10 минутта, ал ауылдық елді мекендерге 20 минутта жету керек 
деп жазылған. 

Өкінішке қарай, жоғарыда аталған регламентте өрт сөндіру депосын салу үшін 
ауылдық елді мекенде адам санының қанша болу қажеттілігі мүлдем жазылмаған. Одан 
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бөлек жаңадан өрт сөндіру депосын салу үшін ауылдық округтар арасындағы 
арақашықтық мүлдем айқындалмаған.  

Біздің ойымызша, министрліктің техникалық регламентінде осындай нақтылық 
болмағандықтан көптеген ауылдық жерлерге өрт сөндіру деполарын салуға үлкен 
тосқауыл қойылып отыр. Сондықтан да еліміздің ауылдық елді мекендерінде осы мәселені 
шешу үшін тиісті түзетулер енгізу қажет. Нақтырақ айтатын болсақ, жаңадан өрт сөндіру 
деполарын салу үшін ауылдық округтағы қажетті тұрғындар саны, ауылдық округтар 
арасындағы арақашықтық нақтылануы тиіс. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, республика аумағындағы ауылдық 
аймақтарда өрт сөндіру деполарын салуға ықпал етуіңізді және осы мәселе бойынша 
«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңына сәйкес жазбаша түрде жауап беруіңізді 
сұраймыз. 

Құрметпен, Қазақстан халқы ассамблеясының депутаты Шиповских, Сенат 
депутаттары Сарыбаев, Орынбасаров». Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Мой депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Смаилову.  
«Уважаемый Алихан Асханович! Настоящим депутатским запросом поднимаются 

вопросы деятельности Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан, АО «НК «КазАвтоЖол» и его 
территориальных подразделений. 

Прежде чем перейти к сути депутатского запроса, хотел бы напомнить поручения 
Главы государства Касым-Жомарта Токаева по качеству дорог, данные на совещании по 
вопросам развития столицы 31 января текущего года. 

В автодорожной отрасли не прекращаются факты нарушения законодательства 
Республики Казахстан в виде несоблюдения норм при выполнении строительных работ, 
неэффективного использования и хищения денежных средств, злоупотребления 
полномочиями должностных лиц и другие. Системные нарушения не искоренены, в 
отношении определенных подрядных организаций при проведении конкурсных процедур 
сохраняются отдельные привилегии с признаками коррупционного проявления, о чем 
было сообщено Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 15 февраля этого года. 

В нарушение статьи 4 Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных 
субъектов квазигосударственного сектора» АО «КазАвтоЖол» способом из одного 
источника незаконно заключило договоры на общую сумму 8,3 миллиарда тенге. 

Вопреки требованиям правил в технической спецификации по девяти закупкам 
устанавливались незаконные условия, не позволившие потенциальным поставщикам 
участвовать в тендерах на проведение работ, на общую сумму 26 миллиардов тенге. 
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Для получения незаконной прибыли подрядчики идут на нарушение условий 
сметной документации, нецелевое использование денежных средств, представление 
фиктивных документов. 

Проведение некачественных работ также связано с признаками сомнительных 
взаиморасчетов между подрядчиками, имеющими отношение к субъектам олигополии, 
совершившим фиктивные сделки на сумму 21,5 миллиарда тенге. 

Должностными лицами АО «КазАвтоЖол» не обеспечивается должная защита 
государственных интересов в отношении недобросовестных подрядчиков за нарушение 
договорных обязательств и других субъектов. 

Продолжает преобладать устаревшая методика возведения и ремонта объектов 
дорожной инфраструктуры, игнорируется применение прогрессивных способов, практик и 
инструментов зарубежных стран. 

Несмотря на то, что законодательные акты в данной сфере содержат положения о 
целесообразности и необходимости использования новых материалов и методик, 
значительная часть автодорог проектируется и возводится без применения доступных 
геосинтетических и других материалов. Как следствие, по отдельным проектам АО 
«КазАвтоЖол», реализованным без инновационных подходов, отмечаются дефекты и 
разрушения. 

При планировании и освоении бюджетных средств на содержание автодорог 
соответствующим министерством не обеспечивается прозрачность и четкость правового 
регулирования субъектами отраслевых правоотношений. 

Таким образом, несмотря на значительное выделение в автодорожную отрасль 
государственных средств, нецелевое их расходование, хищение и другие правонарушения 
негативно отражаются на развитии эффективной транспортной инфраструктуры, 
повышении транзитного потенциала и макрорегионального развития страны. 

На основании изложенного для разрешения вышеуказанных вопросов 
предлагается: 

1) разработать и усилить ведомственный контроль за деятельностью Комитета 
автомобильных дорог, АО «КазАвтоЖол», в том числе при проектировании, проведении 
закупок и расходовании бюджетных, заемных и собственных средств при содержании, 
ремонте и строительстве (реконструкции) автодорог; 

2) принять меры по взысканию с подрядчиков штрафных санкций; 
3) принять меры по расторжению договоров с подрядчиками, заключенных с 

нарушением действующего законодательства, а также допускающих систематическое 
нарушение договорных обязательств; 

4) принять организационно-правовые меры по обеспечению широкого применения 
эффективных технологий качественного возведения и ремонта автодорог с учетом 
передового зарубежного опыта; 

5) привести в соответствие с законодательством указанные в настоящем 
депутатском запросе приказы профильного министерства, регламентирующие нормативы 
финансирования текущего ремонта и содержания автодорог и другие предложения.  

Полный текст депутатского запроса прилагается.  
С уважением, депутат Лукин».  
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Благодарю за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Сөз депутат Арғынбекова Айнұр Серікпайқызына беріледі. 
 
АРҒЫНБЕКОВА А.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Депутатский запрос адресован Первому заместителю Премьер-Министра 

Республики Казахстан Скляру Роману Васильевичу.  
«Уважаемый Роман Васильевич! В восточном регионе страны расположены 

уникальные ленточные сосновые боры. Благодаря созданию государственных лесных 
природных резерватов «Ертіс» и «Семей орманы» удалось сохранить значительную часть 
уникальных лесов. 

Вместе с тем как в восточном регионе, так и в других регионах республики имеется 
ряд проблемных вопросов лесной отрасли, которые не находят решения на протяжении 
многих лет: 

первоочередные мероприятия по восстановлению лесов на вырубках и гарях в 
части посадки леса осуществляются несвоевременно, что приводит к остепнению 
территорий государственного лесного фонда; 

 недостаточное финансирование мероприятий по защите леса от вредителей и 
болезней. Согласно санитарному обзору лесов Республики Казахстан на 1 января 
текущего года основные площади заражения вредителями и болезнями леса находятся в 
Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Жетысу, Абай, Восточно-
Казахстанской, Павлодарской областях Недофинансирование указанных мероприятий 
приводит к гибели лесов, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки в 
регионах; 

отсутствие производственных баз по обработке древесины и стимулирующих норм 
углубленной переработки древесины в стране, в результате чего государственные 
учреждения и предприятия не имеют достаточных средств, которые могли бы направить 
на реализацию мероприятий по сохранению лесов и развитию лесного хозяйства в целом. 

Вышеназванные проблемные вопросы, а также другие вопросы развития лесной 
отрасли, которые неоднократно являлись предметом запросов депутатов обеих Палат 
Парламента, указывают на отсутствие долгосрочного концептуального документа, 
определяющего основные направления единой государственной лесной политики в 
Казахстане.  

Ранее действовавшие программы «Леса Казахстана», «Жасыл ел», «Жасыл даму» 
координировали только вопросы межотраслевого взаимодействия.  

Дорожная карта по вопросам развития лесного кластера в Казахстане до 2030 года, 
разработанная в июне 2022 года, до сих пор находится на согласовании в государственных 
органах.  

В связи с этим, пока не будут приняты основные указанные документы развития 
лесного хозяйства, сохранение лесов и их рациональное использование будет стоять под 
большим вопросом.  
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Последние трагические события в лесах Казахстана, приведшие к 
многомиллиардному ущербу, требуют принятия безотлагательных мер для решения задач, 
поставленных Главой государства, по развитию лесной отрасли.  

Информацию на поставленные вопросы просим предоставить в установленный 
законом срок.  

Полный текст депутатского запроса прилагается. 
С уважением, депутаты Сената Аргынбекова, Карплюк, Капбарова, Булавкина». 

Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер, депутаттық сауал Қазақстан Республикасының Премьер-

Министріне жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Депутатский запрос направлен на текущую 

ситуацию водоснабжения, а также обеспечение населения питьевой водой. 
В Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. 

Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года Президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления дальнейшего развития страны, 
подчеркнул, что «серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны 
является нехватка водных ресурсов». 

Также в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития 
страны» Главой государства поставлена задача по стопроцентному обеспечению 
населения качественной питьевой водой до 2025 года. 

Сегодня водные ресурсы Казахстана – живая, уникальная и уязвимая система, 
которая подвержена многочисленным рискам. Сокращение внешнего притока воды 
усугубляется ее неэффективным использованием, потери доходят до 40 процентов.  

Другие характерные проблемы сферы: высокая изношенность инфраструктуры, 
низкий уровень автоматизации и цифровизации, отсутствие научного сопровождения и 
дефицит кадров. 

Вопрос водоснабжения касается и города Астаны. Так, питьевое водоснабжение 
города осуществляется из единственного открытого источника – Астанинского 
водохранилища (Вячеславское). Данный искусственный водоем рассчитан на 500 тысяч 
человек, построен в 1969 году. 

По предварительным расчетам, в настоящее время население города Астаны 
потребляет 59 миллионов кубических метров воды в год, прогнозная численность 
населения Астаны в 2025 году составит 1 миллион 480 тысяч человек, годовое 
потребление воды населением в 2025 году ориентировочно составит более 75 миллионов 
кубических метров воды в год. 

В связи с интенсивным развитием города, а также постоянно растущей 
численностью населения ежегодно увеличивается объем потребления воды. 
Строительство альтернативного источника для столицы необходимо для 
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гарантированного обеспечения качественной питьевой водой при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в случае полного истощения ресурсов Астанинского 
водохранилища. 

Таким образом, считаем необходимым уже сегодня позаботиться и предусмотреть 
альтернативные пути решения по вопросам качественного водообеспечения населения. 

В целях решения проблем с дефицитом водоснабжения столицы прорабатываются 
варианты обеспечения необходимым объемом воды, в качестве резервного источника 
рассматриваются близрасположенные подземные воды. В этих целях необходимо 
произвести освоение и реконструкцию Нуринского месторождения подземных вод и 
строительство Бузулукского водохранилища. 

Так, Нуринское месторождение подземных вод расположено в 80 километрах от 
города Астаны. Нуринский магистральный водовод, выполненный из стальных труб, 
введен в эксплуатацию в 1967 году. На месторождении находятся 27 скважин, из них 
функционируют только шесть скважин. 

В результате длительной эксплуатации весь магистральный водовод и разводящие 
сети пришли в аварийное состояние с многочисленными порывами, что вызывает 
справедливые нарекания со стороны жителей Акмолинской области. В связи с 
изношенностью труб происходят колоссальные потери воды, что, в свою очередь, требует 
незамедлительного принятия решения.  

По ситуации с Бузулукским водохранилищем. В соответствии с поручением 
Президента Республики Казахстан от 3 августа 2017 года Правительству Республики 
Казахстан было поручено изучить и внести предложения по строительству Бузулукского 
водохранилища. 

Бузулукское водохранилище на реке Есиль Акмолинской области, 
среднемноголетний сток которого позволяет аккумулировать излишки воды, что позволит 
снизить пиковые нагрузки и угрозы паводка, регулировать сток реки Есиль на всей 
протяженности и увеличить водные ресурсы для потребностей Акмолинской, 
Костанайской и Северо-Казахстанской областей, обеспечить регулируемый сброс воды.  

Таким образом, в целях обеспечения бесперебойным водоснабжением жителей, а 
также с учетом перспективы строительства дополнительного источника водоснабжения 
для столицы необходимо в кратчайшие сроки произвести реконструкцию и необходимые 
работы в Нуринском и Бузулукском водохранилищах. 

Учитывая вышеуказанное, уважаемый Алихан Асханович, просим дать ответы на 
следующие вопросы. 

1. Какие необходимые меры предпринимаются для работы в Нуринском и 
Бузулукском водохранилищах по обеспечению населения качественной питьевой водой? 

2. Какие меры планируется предпринять в целях улучшения качества и 
доступности воды для населения Астаны и Акмолинской области?  

3. Какое видение Правительства в отношении сохраняющегося роста по 
увеличению потребности водообеспечения граждан столицы и области? 

Просим Вас дать письменный ответ по поднимаемым вопросам в предусмотренные 
законом сроки. 

С уважением, депутаты Бекенов, Жунусов, Жексенбай». Рақмет.  
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ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің депутаттық сауал Премьер-Министрге жолданады.  
«Құрметті, Әлихан Асханұлы! Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетіне бекітілген республика 
аумағында қолайлы карантиндік фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету, өсімдіктер 
карантині саласындағы халықаралық міндеттемелерді орындау, отандық ауыл 
шаруашылығы өнімінің кедергісіз экспортын қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды 
орындауды өсімдіктер карантині жөніндегі 559 мемлекеттік инспектор жүзеге асырады, 
олардың 172-і мемлекеттік шекара периметрі бойынша орналасқан фитосанитариялық 
бақылау бекеттеріне тікелей бекітілген. 

Бүгінгі таңда инспекция қызметкерлерінің жалақысы жұмыс өтіліне байланысты 84 
мың теңге мен 146 мың теңге аралығында. Орташа қашықтығы 30-120 километрден 
асатын бақылау бекеттеріне жетуіне қажет жолақысы және басқа да шығындары 
инспекторлардың өздерінің есебінен жүргізіледі.  

Бақылау бекеттерінде интернетке қолжетімділіктің болмауына байланысты 
сертификаттарды бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйенің базасымен 
салыстырудың жүргізілмеуі жалған сертификаттар арқылы шекараны кесіп өту 
фактілерінің орын алуына жағдай жасап отыр. 

Аумақтық инспекцияларда заңнамалық негіздер бойынша болуы қажет 298 
автокөліктің іс жүзінде 259-ы ғана бар, оның 50 пайызы тозған. 

Бақылау посттарының үздіксіз қызметін қамтамасыз ету үшін қосымша 250, ал 
аумақтық инспекцияларға112 инспектор қажет. 

77 бақылау пунктінің бесеуінде өсімдіктер карантині бойынша инспекторлардың 
болмауы себепті бақылау жүзеге асырылмайды, жиырмасы мобильді топ шеңберінде 
жұмыс істейді, аудандық инспектор өзінің негізгі жұмысымен қатар бақылау бекеті 
инспекторының функцияларын орындайды.  

2019 жылы штат санын көбейтпей тағы 32 пунктің ашылуы жығылғанға жұдырық 
болды. 

2022 жылы 444 мыңнан аса сертификат берілді. Орташа есеппен бір инспектор 
күніне 60-қа дейін сертификат рәсімдейді. Бұл мемлекеттік инспектормен өнімді тексеріп 
қарау сапасына күмән тудырады. 

Сонымен қатар еліміздегі 77 бақылау бекеттерінде заманауи зертханалар 
қарастырылмаған, жақын жердегі елді мекенде орналасқан зертханаларға апарып 
тексеріледі. Еліміз бойынша мұндай зертханалардың саны 10-ға жетпейді. Ал бұл өз 
кезегінде тез бұзылатын тауарлардың жеткізілу уақытын ұлғайтады, тасымалдау 
шығындары бар, зерттеу жүргізу уақыты бірнеше күнге созылады. Бұл мәселелер 
сыбайлас жемқорлыққа оң жағдай жасап отыр.  
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2022 жылы 18 миллион тоннаға жуық тауар экспортталса, импорт көлемі 
8 миллион тоннадан асқан. Оның ішінде тез бұзылатын тауарлар экспортының көлемі 3,2 
миллион тоннаға, импортталған тауарлар көлемі 1,2 миллион тоннаға жеткен. 

Өткен жылы әртүрлі зиянкестер бар 3,7 мың тонна жеміс-көкөніс өнімдерін, 41 
мың дана гүлдерді, 82 шаршы метр ағаш материалдарын әкелуге жол берілмеді. Ал ол 
тексерусіз өтіп кеткен жағдайда ағаштарға, басқа да өнімдерге зиян тигізеді. Бір ғана 
мысал, колорадо қоңызының өтіп кетуі салдарынан қазіргі уақытта көкөністерге қаншама 
зиян келуде, ал диқандар онымен күресіп қаншама шығын шығарады. Сол себепті 
шекарадан өтетін әрбір тауардың тексерілуін және зиянды жәндіктер мен ауру таратушы 
зиянкестердің елімізге кіріп кетпеуін, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету уақыт 
талабы. 

Көтеріліп отырған мәселенің маңыздылығын ескере отырып, келесі шараларды 
шұғыл қабылдау қажет деп санаймыз: 

1) бақылау бекеттерін тиісті заманауи зертханалармен және басқа да материалдық-
техникалық қамтамасыз ету мақсатында тиісті шаралар кешенін дайындауды және 
республикалық деңгейде жүйелі шешуді; 

2) бақылау бекеттерінің санын және оларға келетін жүктемені ескере отырып, 
мемлекеттік инспекторлардың штат санын қайта қарастыруды; 

3) инспекторлардың жалақысын көтеру, басқа да қосымша төлемдер төлеу 
мәселесін шешуді; 

4) осы салада цифрландырудың мүмкіндіктерін қолдану бойынша тиісті іс-шаралар 
жүргізуді ұсынамыз». 

Депутаттық сауалдың толық нұсқасы қосымша жолданатын болады.  
Заңмен белгіленген мерзімде жазбаша жауап қайтаруыңызды сұраймыз. 
Құрметпен Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды 

дамыту комитетінің депутаттары». Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Келесі сөз депутат Жөргенбаев Жанболат Әкебайұлына беріледі.  
 
ЖӨРГЕНБАЕВ Ж.Ә. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 

Смайыловқа бағытталады.  
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Тәуелсіздіктің басты символы – шекара! Әлемдегі 

үлкенді-кішілі елдердің негізгі нүктесі де мемлекеттің шекарасынан басталады. 
1992 жылғы 18 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 

қарасты Шекара қызметін құру туралы жарлыққа қол қойылды. Содан бері еліміздің 
шекарасы шегенделіп, оны қорғауда шекарашылар қырағылық пен жауапкершіліктің 
асқан үлгісін танытып келеді. Дегенмен де 30-жылдық тарихы бар шекара әскеріндегі 
бөлімшелердің және ол жердегі ел тыныштығын күзетіп жүрген шекарашылардың 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлары сын көтермейді.  

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ақпаратына сәйкес жүргізілген зерттеп-қараудың 
нәтижесі бойынша 251 шекара бөлімшесінің 160-ы типтік кешендерде, 145-і өзінің 
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функционалдық мақсатына жауап бермейтін бейімделген ғимараттарда орналасқан. Осы 
орайда 2020 жылы шекаралық облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың 
әкімдерімен бекітілген Жол картасында 578 іс-шара жоспарланған. Соның ішінде 104 
бөлімшені сумен, 47 бөлімшені газбен және 27 бөлімшені өндірістік электрмен 
қамтамасыз ету жүйелеріне қосу қарастырылған.  

Бүгінгі күні Алматы облысы бойынша шекара сызығын 22 шекара бөлімшелері 
күзетеді.  

Шекара қызметінде жүргізіліп жатқан реформалар мен әскери қызметті өткеру 
жағдайын жақсарту бойынша қолданылған шараларға қарамастан Алматы облысындағы 
шекарашылардың моральдық-психологиялық жағдайына әсер ететін елеулі мәселелер бар. 

Газ магистралына жақын орналасқан Райымбек ауданы бойынша шекара 
басқармасы және «Қастек», «Жамбыл», «Қаскелең» шекара бөлімшелері бар. Көрсетілген 
бөлімшелер құрылған күннен бастап қатты отынмен орталық қазандық арқылы 
жылытылады. Ал 1930 – 1981 жылдар аралығында салынған «Алма арасан», «Аманжол», 
«Сарытөбе», «Сұңқар», «Өртеңсай», «Меркулов», «Қалжат» шекара бөлімшелері 
пайдаланып отырған жақын маңдағы өзен суы санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптарға сәйкес келмейді.  

Аталған бөлімшелер елді мекендерден алыс және биік таулар ауданында 
орналасқандықтан аталған мәселені шешуді ұңғымаларды бұрғылау арқылы іске асыру 
қажеттілігі туындап отыр.  

Жоғарыда баяндалғандардың қатарында бөлімшелерді электрмен жабдықтау 
мәселелері де орын алған. Бүгінгі күні шекара бөлімшелерінің шамамен 70 пайызының 
тозығы жетіп, күрделі жөндеу жұмыстарын талап етеді.  

Сонымен қатар «Қарқара», «Қостөбе», «Сарытөбе», «Өртеңсай», «Кетпен», 
«Қайырған» «Қастек» және «Жамбыл» шекара бөлімшелеріне жедел түрде күрделі жөндеу 
жұмыстары қажет. Қазіргі таңда шекарашылар жеке құрам бөлімшелерінің спорт залын 
жұмыс бөлмесі ретінде пайдалануда. Ал шекара қызметінің әскери қызметшілері тұратын 
тұрғын үйлердің де сапасы сын көтермейді.  

Аталған мәселелер 2020 жылы Жол картасына енгізіліп, жобалық-сметалық 
құжаттамалары жасалды. Алайда қаражаттың дұрыс бөлінбеуі салдарынан осы күнге 
дейін аталған мәселелер өз шешімін таппады. 

Шекара шебінде ел тыныштығын қорғауға үлес қосып жүрген шекарашылар жайлы 
айтқанда олардың жағдайын ескерусіз қалдыруға болмас. 

Көтеріліп отырған мәселенің еліміз үшін өте жоғары дәрежедегі маңыздылығын 
ескере отырып, келесі шараларды шұғыл қабылдау қажет деп есептеймін:  

1) мемлекеттік шекара қызметтерінің материалдық-техникалық базасы мен 
әлеуметтік нысандарын арнайы үкіметтік комиссия шығарып тексеруді;  

2) Жол картасына енгізілген шекара басқармасының ғимараттары мен 
объектілеріне қатысты жергілікті атқарушы органдардың жұмысын қайта қарауды; 

3) шекарашылардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын тиісті бағдарламалық 
құжаттар шеңберінде жөндеу және жаңғырту жұмыстарын жеделдетіп іске асыруды 
қамтамасыз етуді. 
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Депутаттық сауалды заңда белгіленген мерзімде қарап, нәтижелері туралы жазбаша 
жауап беруіңізді сұраймын. 

Құрметпен депутат Ж. Жөргенбаев». 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Рүстемов Руслан Рүстемұлына беріледі. 
 
РҮСТЕМОВ Р.Р. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Әлихан 

Асханұлы Смайыловқа жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 

елімізде балалар мен жасөспірімдерге арналған «Artsport» шығармашылық үйірмелер мен 
спорт секцияларын жан басына қаржыландыру бағдарламасы қолға алынып, қоғам 
тарапынан жақсы бағаға ие болды.  

Бағдарламаны 2023 жылы жүзеге асыру үшін облыстық бюджеттерден 87 
миллиард теңге қаржы қаралды. Дегенмен 2022 жылы Қазақстан Республикасының Бас 
прокуратурасы тарапынан жасалған тексерудің нәтижесі бағдарламаны жүргізу 
барысында заңдылықтарды сақтау бойынша бірқатар сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
анықтады.  

Мәдениет және спорт министрлігі әзірлеген профильді нормативтік құқықтық 
актілерді дайындау, қабылдау және қолдану барысында жіберілген олқылықтар және 
artsport.edu.kz платформасының Ұлттық білім беру деректер қорымен, тағы басқа 
мемлекеттік мәлімет базаларымен интеграциясының болмауынан қаржы жымқыру 
фактілері, бюджет жетімсіздігі, сапасыз қызмет көрсету жүйелі кемшілікке айналды.  

Бағдарламаның енгізілуі облыстық мәдениет, спорт басқармаларына қосымша өте 
ауқымды жұмыстарды жүктейді. Осы орайда кәсіпкерлер ай сайын ұсынатын көп құжатты 
басқармалардың тарапынан қадағалау, тексеру және төлем жүргізу физикалық тұрғыда 
ауырлық тудыратынын ескерсек, қаржыны мақсатты жұмсауда кемшіліктер жіберу 
қаупінің күшеюі, кәсіпкерлер мен ата-аналар тарапынан наразылықтардың өршу тәуекелі 
жоғары күйінде сақталуда. 

Осы орайда аудандар мен облыстық маңызы бар қалаларға бөлінетін қаражатты әр 
аумақтағы балалардың санына қарай пропорционалды есептеп, бағдарламаны жүргізу 
және қаржыландыру функциясын аудандық, қалалық бюджеттерге беру кезек 
күттірмейтін мәселе.  

2023 жылға дейін республиканың 50 ауданында бағдарламаның жүзеге 
асырылмауы ұсынымның маңыздылығын айқындай түседі. Демек бағдарламаны аудандық 
бюджет деңгейінде қаржыландыру әкімдіктердің үйірмелері мен секцияларының қызметін 
қадағалауға қолжетімділігін арттырып, жұмысты сапалы және тиімді жүргізуге мүмкіндік 
ашады.  

Және өзекті мәселенің бірі «Artsport» бағдарламасы бойынша ақпараттық жүйені 
мемлекеттік сатып алу процесі барлық өңірлерде проблемаға айналуда, яғни сатып алу 
кезінде жаппай шағымдар түсуі немесе сатып алулардың ішкі аудит органдарымен 
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тоқтатылуы себебінен қандай ақпараттық жүйемен жұмыс жасаудың тиімділігін анықтау 
ұзаққа созылуда.  

Өңірлердің түрлі ақпараттық жүйеге көшуі кәсіпкерлерге уақытында төлем 
жасауды кешіктіреді және қаржының мақсатты жұмсалуында тәуекелдерді туындатады. 
Нәтижесінде өңірлердің ұсыныстары негізінде ортақ ақпараттық жүйені жетілдіру 
мүмкіндігі жоғалып, кәсіпкерлер арасында өткен жылғыдай шиеленісті жағдай 
қалыптасуы мүмкін.  

Мәдениет және спорт министрлігінің бағдарламаны жүзеге асыратын республика 
көлемінде бірыңғай ортақ ақпараттық жүйені анықтамауы, мәселеге салғырт қарауы 
кәсіпкерлер мен ата-аналарды әуре-сарсаңға салуда. 

Құрметті Әлихан Асханұлы, Мәдениет және спорт министрлігіне бағдарламаны 
тиімді жүзеге асыру үшін төмендегідей тапсырмаларды беруіңізді сұраймыз: 

1) профильдік нормативтік құқықтық актілерді тиісті заңнамаларға сәйкестендіріп, 
республика көлемінде бірыңғай жүйе қалыптастыру мақсатында ортақ ақпараттық жүйені 
анықтауды; 

2) мәдениет және дене шынықтыру және спорт туралы заңдарға тиісті өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу арқылы мемлекеттік тапсырысты қаржыландыруды аудандық 
(қалалық) әкімдіктерге жүктеуді қамтамасыз етуді.  

Құрметпен депутаттар Р. Рүстемов, А. Әлназарова, Т. Жүнісов».  
Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Толамисов Амангелді Ғабдылкәрімұлына беріледі. 
 
ТОЛАМИСОВ А.Ғ. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті әріптестер, депутаттық сауалымды Қазақстан Республикасының Премьер-

Министрі Смайыловқа жолдаймын. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Бүгінгі таңда заман көші алға жылжып, адам 

өмірінде сандық технологиялардың рөлі артты. Олардың көмегімен азаматтардың 
күнделікті тіршілігіне қажетті істері жеңілдеп, бір тетікті басу арқылы бірнеше қажетті 
істі жылдам атқаруға мүмкіндік туды. Әлеуметтік желілер мен түрлі интернет 
платформалар тек ақпарат алмасудың ғана емес, сауда-саттықтың негізгі алаңына да 
айналды. Бұл ретте ғаламтордың тілін меңгеріп, жөнін игерген жандар игілігін де көріп 
жүр. Дегенмен интернет пен цифрлы технологиялардың кеңінен таралуы жаһандану 
құрылымын ғана емес, қылмыс әлемінің сипатын, соның ішінде қылмыс түрін түбегейлі 
өзгертті.  

Ресми деректерге сәйкес соңғы бес жылда елімізде қоғамдық қауіпке айналған 
интернеттегі алаяқтық қылмыстарының саны 10 есеге өскен (2017 жылы 2 046 іс тіркелсе, 
2022 жылы 20 444 іс тіркелген екен). 

Бұл ретте құзырлы мемлекеттік органдардың еліміздегі интернет-алаяқтық 
жағдайына жүргізген мониторингі мобильдік қосымшалар мен интернет сайттарды 
пайдаланушылардың үшінші тұлғалардың дербес деректеріне еркін қол жеткізу 
проблемаларының бар екендігін айқындап отыр. 
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Бүгінгі таңда жалпыға қолжетімді сайттарда енгізілген азаматтар туралы 
мәліметтер, жеке тұлғалардың аты-жөні, жеке сәйкестік нөмірі сияқты деректері 
пайдакүнемдік мақсатта пайдалануы әбден мүмкін. Атап айтқанда, еліміздегі банктердің 
мобильдік қосымшалары мен интернет сайттар жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) және 
жеке куәлік нөмірі бойынша кез келген азаматқа қатысты салықтар мен айыппұлдар 
туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде азаматтардың дербес деректерін 
теріс жолдарға пайдалануға алып келуі мүмкін. Мысалы, азаматтардың құқық қорғау 
органдарына осындай жағдайлармен жүгінгендігін айтуға болады. Авторлардың айтуы 
бойынша олармен жағымсыз қарым-қатынаста болған адамдар банктердің мобильдік 
қосымшасының көмегімен олардың салықтар мен айыппұлдар бойынша берешектері бар 
екендігі туралы ақпаратты алып, кейіннен ол ақпаратты таратумен бопсалағандығын 
жеткізген. 

Осыған ұқсас келеңсіздіктер мен кемшіліктер банктердің қосымшаларында және 
uchet.kz, findhow.org, аіsоір.adilet.gov.kz сияқты көптеген сайттарда бар. 

2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабына сәйкес дербес деректердi жинау, өңдеу 
және қорғау, адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 
сақтау, заңдылық, қолжетімділігі шектеулі дербес деректердің құпиялылығы, субъектілер, 
меншік иелері және операторлар құқықтарының теңдігі, жеке бастың, қоғамның және 
мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. 

Дербес деректерді жинау, өңдеу субъектінің немесе оның заңды өкілінің 
келісімінсіз заңның 9-бабында белгіленген жағдайларда ғана жүргізіледі.  

Дербес деректерді заңсыз жинағаны және оларды қорғау жөніндегі шараларды 
сақтамағаны үшін қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік көзделген. 

Жалпы, елімізде заң жүзінде жеке деректерді беру, оны теріс жолдарға 
пайдаланғаны үшін жауапкершілік қарастырылғанымен оның талаптары тиісті деңгейде 
сақталып жатқан жоқ. 

Соның кесірінен елімізде интернет және телефон алаяқтықтары белең алып, талай 
азаматтар мен отбасылардың тағдыры бұзылып жатқаны алаңдатады. Сондықтан сақтық 
шараларын күшейтіп, мұндай бұзушылықтардың алдын қоғам болып алуымыз қажет деп 
есептеймін. 

Бұл ретте мүдделі органдармен және ұйымдармен бірлесіп, азаматтардың дербес 
деректерін қорғаудың заманауи механизмдерін енгізуді, оның ішінде сайттар мен 
мобильді қосымшалар арқылы дербес деректерді жинау фактісін тіркей отырып, 
қауіпсіздіктің бірнеше тәсілін қолдану арқылы аутентификациядан өткен 
пайдаланушыларға ғана мәліметтер беру жолымен пысықтау ұсынылады. 

Сондай-ақ азаматтардың жеке деректерін пайдалану арқылы орын алып жатқан 
интернет және телефон алаяқтықтарына қарсы іс-қимыл шараларының тиімділігін 
арттыру қажет деп есептеймін. Атап айтқанда, киберқылмысқа, оның ішінде азаматтардың 
жеке деректерін пайдалану арқылы іске асырылып жатқан қылмыстарға кешенді талдау 
жүргізіп, мұндай қылмыстарды бейтараптандыру және алдын алу жөнінде 
ұйымдастырушылық және заңнамалық сипаттағы шаралар қабылдау керек. 
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Сонымен қатар уәкілетті органдардың бірлесуімен ведомствоаралық ақпараттық 
топтар құрылып, халық арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын күшейткен жөн деп 
санаймын. Бұл өз кезегінде азаматтардың құқықтық және қаржылық сауаттылығын 
арттыруға мүмкіндік береді. 

Құрметті Әлихан Асханұлы, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы 
мәселені жан-жақты зерделеп, оны шешуге ықпал етуіңізді сұраймын. 

«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 27-бабына сәйкес сізден 
жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беруді сұраймын.  

Құрметпен депутат А.Ғ. Толамисов».  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. Құрметті әріптестер, басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен 

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ

 



МАЗМҰНЫ 2023 жылғы 16 ақпан 

Стенографиялық есеп 27 
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