
СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 2 желтоқсан 

Стенографиялық есеп 1 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 2 желтоқсан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Сенаттың 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 мақұлдаған «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің отыз 
жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
Тұрғымбаев Ерлан Заманбекұлына беріледі. 

 
ТҰРҒЫМБАЕВ Е.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Мемлекет 

басшысының тапсырмасына сәйкес Ішкі істер министрлігі «Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің отыз жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы» Заң жобасын 
әзірледі. 

Оның мақсаты – онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыс үшін жазадан 
босату, кейбір ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін жазаның мерзімін қысқарту.  

Рақымшылық ардагерлерге, кәмелетке толмағандарға, жасы үлкендерге, 1-ші және 
2-ші топтағы мүгедектерге, сондай-ақ қоғамға қауіп төндірмейтін адамдарға қолданылады.  

Заң жобасы мемлекеттік орган өкілдерімен, қоғам қайраткерлерімен және 
сарапшылармен талқыланды. Ғылыми құқықтық сараптамалар жасалды.  

Бүгінгі таңда елімізде 64 мекеме мен 16 тергеу изоляторында 34 мың адам бар. Оның 
ішінде 30 мың азаматқа сот үкімі шыққан, қалған 4 мың адам тергеу мен қамауда.  
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93 пайызы ауыр және аса ауыр қылмыс жасағаны үшін қамауда отыр, 45 пайызы 
бірнеше рет оның алдында сотталғандар. Сонымен қатар 32 мың адам пробациялық 
бақылауда тұр. Жоба бойынша 2 мың 292 сотталушыға, 11 мың 753 пробацияда тұрған 
адамға рақымшылық жасалады.  

Нәтижесінде біріншіден – 1 мың адам бостандыққа шығады, 3 мың 881 адам 
пробациялық бақылаудан босатылады, екіншіден – 1 мың 330 сотталушыға, 7 мың 
492 пробацияда тұрған адамға жаза мерзімі қысқартылады, үшіншіден – сотқа дейінгі 
тергеу өндірісіндегі 5 мың қылмыстық іс қысқартылады. Оның ішінде 1 мың 672 адам 
қылмыстық жауапкершіліктен босатылады, 1 мың 471 адамға сот органдары жаза мерзімін 
қысқарту немесе босату ережелерін қолданады.  

Қылмыстық кодекстің 78-бабына сәйкес аса қауіпті қылмыс жасаған адамдарға 
рақымшылық қарастырылмаған.  

Құрметті депутаттар! Заңды қабылдау әлеуметтік-экономикалық және құқықтық 
теріс салдарға әкеп соқтырмайды және қосымша қаражатты талап етпейді. 
Қолдауларыңызды сұраймын.  

Баяндама аяқталды. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Қайырлы күн, қымбатты әріптестер! Менің сұрағым Қазақстан Республикасы Ішкі 

істер министрі Ерлан Заманбекұлы Тұрғымбаевқа және Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының өкіліне арналады.  

Биыл Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл. Осындай елеулі күннің 
құрметіне орай әзірленген бүгінгі заң жобасы қаншама жанұяны жақындарымен 
қауыштыруға себепкер болады, мүмкіндік береді. Әрине, бұл заң жобасын мен қолдаймын. 
Дегенмен менің бір сұрағым бар, бұл заң жобасының күші шетелдің үкімімен сотталған, 
бірақ елімізге экстрадицияланған қазақстандық азаматтарға қолданылады ма, жоқ па деген 
мәселе бар. Міне, осыған жауап берсеңіз. 

 Бүгінде еліміздің түзеу мекемелерінде шет мемлекет сотының үкімімен сотталған 
35 қазақстандық азамат жазасын өтеп жатыр. Сол азаматтардың қаншасы мемлекетіміздің 
тәуелсіздігінің отыз жылдығына байланысты рақымшылықтан үмітті?  

Бас прокуратура өкіліне сұрақ: осындай азаматтарға қатысты рақымшылық жасау 
тәртібін түсіндіріп өтсеңіз және ол тәртіп регламенттелінген бе?  

 
ТҰРҒЫМБАЕВ Е.З. Сұрағыңызға рақмет. 
Біздің 35 азамат шетелде сотталған, 31 азамат Ресей Федерациясында, 2 азамат 

Қырғызстан мен Беларусь мемлекеттерінде. Келісім бойынша 35 азамат Қазақстанға келді, 
қазір біздің мекемелерде жазасын өтеп жатыр.  
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Рақымшылық бойынша тек бір азамат қана рақымшылыққа жатады, 34 азамат аса 
ауыр және ауыр қылмыс үшін сотталғандар. Бір азамат ауыр қылмыс үшін 4 жылға 
сотталған, 3 жылы өтіп, бір жылы ғана қалғандықтан заң жобасы бойынша рақымшылыққа 
жатады. Сондықтан бір ғана азамат осыған ілігіп тұр. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Бас Прокурордың орынбасары Шыңдалиев Әсет Қазақбайұлы, сіз жауап 

беріңіз. 
 
ШЫҢДАЛИЕВ Ә.Қ. Сұрақтарыңызға рақмет. 
Заң жобасында елімізге қайтарылған сотталған азаматтарға Қылмыстық кодексте 

және халықаралық шарттарда көрсетілген тәртіппен рақымшылық жасалады деп 
көрсетілген.  

Қазақстан 21 екіжақты шартты ратификациялады. ТМД мемлекеттерінің 
арасындағы жасалған шарттар мен конвенцияларға сәйкес тек адамдарды қайтарып беру 
ғана емес, сонымен қатар ол адамдарға рақымшылық жасау мүмкіндігі бекітілген. Сол 
халықаралық құжаттардың көбісінде бізге ешқандай қосымша шарттар көрсетілмеген, 
керісінше бізге өз заңнамамызға сәйкес рақымшылық туралы мәселені шешуге мүмкіндік 
береді. Осыған орай қаралып жатқан заң жобасында және Қылмыстық-процестік кодексте 
рақымшылық жасау туралы мәселені сот шешеді, ал рақымшылық туралы ұсынысты 
жазаны атқару мекемесі жібереді. Осыған орай біз шетел қайтарып берген сотталған 
азаматтарға рақымшылықты қолдану мәселесі заңнамада толық көрсетілген деп 
пайымдаймыз.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ.  
Рақмет, Ерлан Заманбекұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық 

қорғау органдары комитетінің мүшесі Айтпаева Сәуле Мұханбедианқызына беріледі. 
 
АЙТПАЕВА С.М. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің отыз жылдығына байланысты рақымшылық актісі Президенттің, 
мемлекеттің өз азаматтарына деген пейілі.  

Рақымшылық актісі – гуманизмнің бір көрінісі, ол барлық елдерде қолданыла 
бермейді. 

Ішкі істер министрі Ерлан Заманбекұлы өз баяндамасында заң жобасының мазмұны 
туралы толық баяндады. 

Заң жобасының негізгі міндеті азаматтар мен мемлекеттің қауіпсіздігіне елеулі қатер 
төндірмейтін қылмыс жасаған адамдарды қылмыстық жауаптылықтан және негізгі жазадан 
босату, жекелей анықталмаған адамдардың тобына қатысты жазаның өтелмеген бөлігін 
қысқарту болып табылады. 

Заң жобасы рақымшылық жасауды қолданудың шарттары мен тәртібін, енгізу 
күнінен бастап 6 ай ішінде оны орындау жөніндегі мерзімдерді көздейді, сондай-ақ Үкімет 
пен жергілікті атқарушы органдардың тиісті шараларды іске асыру, оның ішінде 
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босатылатын адамдарды орналастыру, жұмысқа орналастыру, емдеу, оларға әлеуметтік 
және өзге де көмек көрсету жөніндегі құзыретін бекітеді. 

Қылмыстық кодекстің 78-бабында рақымшылық жасау актісін қабылдаудың және 
оны тарату шеңберінің жалпы өлшемдері айқындалған. 

Заң жобасы Қылмыстық кодекстің ережелеріне толық сәйкес келеді, рақымшылық 
жасау қолданылмайтын адамдар тобын айқындайтын тізбе белгіленеді. 

Заң жобасын іске асырудан күтілетін нәтижелер: 
сотталған адамдарды жазадан босатуға байланысты түрме тұрғындарын азайту; 
пробациялық бақылаудағы сотталғандар санын азайту; 
әлеуметтік осал адамдар санатындағы және залалды өтеген сотталғандарға жазаның 

өтелмеген бөлігінің мерзімдерін қысқарту; 
қылмыстық істерді тоқтату және қылмыстық теріс қылықтар және онша ауыр емес 

қылмыстар жасаған адамдарды, ауырлығы орташа қылмыстар жасаған әлеуметтік осал 
адамдарды қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босату. 

Жұмыс топтарының отырысы барысында мемлекеттік органдардың рақымшылық 
жасалған азаматтарды орналастыруға, жұмысқа орналастыруға, емдеуге көмек көрсетуге 
дайын екендігі туралы растауы алынды. 

Жұмыс отырыстарында рақымшылық жасауға қатысты азаматтардың көптеген 
өтініштері жан-жақты қаралды. Тұрақты комитеттерде заң жобалары бойынша ұсыныстар 
мен ескертулер жоқ. 

Құрметті әріптестер, заң жобасын қолдауды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сәуле Мұханбедианқызы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Проект закона разработан во 

исполнение поручения Главы государства и направлен на амнистию социально уязвимых 
категорий граждан, совершивших уголовные правонарушения. 

Законопроект позволит законодательно обеспечить освобождение от уголовной 
ответственности и наказания лиц, осужденных за уголовные правонарушения небольшой и 
средней тяжести. 

Кроме того, предусматривается сокращение сроков наказания в отношении 
отдельных категорий, осужденных с учетом тяжести совершенного деяния и иных 
обстоятельств дела. 

При этом законопроектом не предусмотрена амнистия для лиц, совершивших 
опасные, тяжкие или особо тяжкие преступления, а также террористические и 
экстремистские преступления. 

На основании изложенного предлагаю своим коллегам поддержать принятие 
данного законопроекта. 
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Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Олай болса шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің отыз жылдығына байланысты 

рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау 
жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгін біз Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 

дайындалған маңызды заңды қабылдадық. Рақымшылық – бұл гуманизм актісі, заңды 
бұзған азаматтарға қатысты мемлекеттің ізгі ниеті мен білдірген сенімі. Ол ардагерлерге, 
кәмелет жасына толмағандарға, егде жастағы азаматтарға, I, II топтағы мүгедектерге және 
азаматтар мен мемлекеттің қауіпсіздігіне аса қатер төндірмейтін басқа да адамдарға 
қатысты қолданылады. Сонымен қатар қабылданған заң неғұрлым қауіпті қылмысқа барған 
адамдарға рақымшылық жасауға тыйым салады. Алдағы уақытта бұл құжат заң бұзған 
адамдарға бұрын жасаған қателіктерін қайталамай, жаңа өмір бастауына мүмкіндік береді 
деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне көрнекі ақпарат және діни қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Заң 
жобасы бірінші оқылымда қаралады.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі 
Аймағамбетов Асхат Қанатұлына беріледі. 

 
АЙМАҒАМБЕТОВ А.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздердің қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
көрнекі ақпарат және діни қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобасы енгізіліп отыр. 

Заң жобасында қарастырылатын түзетулер маңызды бағыттардың жұмысын 
жүйелендіруге әсер ететін болады деп санаймыз.  

Өздеріңіз білетіндей, осы уақытқа дейін тілдерді пайдалану негізінен «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Заңмен қарастырылып келген болса, осы заң жобасы 
шеңберінде салалық заңдарға да тілдерді дұрыс пайдалану туралы арнайы нормалар 
енгізілуде.  

Заң жобасының тіл мәселесіне қатысты негізгі мақсаты деректемелер мен көрнекі 
ақпарат мәтіндерін орфография нормаларына сәйкес теңтүпнұсқасына сәйкестігі 
(аутентичность) сақталуы арқылы қатесіз жазу болып табылады.  

Ұсынылған түзетулердің басты мәселелеріне тоқталсам, жобада еліміздегі 
әкімшілік-аумақтық бірліктердің, физика-географиялық объектілердің атауларын жазу 
бойынша арнайы нормалар қарастырылды. Алайда орыс тілінде немесе басқа тілдерде 
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аталатын елді мекендердің атауларының жазылуы өзгеріссіз қалады. Мәселен, Мичурино 
ауылы сол нұсқасымен жазылады (қазіргідей Мичурин ауылы деп емес), Андреевка ауылы 
солай жазылады (Андреев ауылы деп транслитерациямен жазбаймыз) немесе 
Монастырская көшесін қазір Монастыр көшесі деп аударып жазатын болсақ, ол енді 
Монастырская деп жазылады. Мысалы, Аққулы деген ауыл болатын болса оны Лебяжье 
деп аудармай, Аққулы деп жазатындай мәселе қарастырылып отыр, Орал қаласын Уральск 
емес, Орал қаласы ретінде түпнұсқасымен жазу мәселесі қарастырылып отыр.  

Заң жобасында жол белгілеріндегі жазулар Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмеген жағдайда мемлекеттік тілде 
ғана жазылады. Мысалы, Қызылорда облысындағы кішігірім ауылдарда «айналма жол» 
деген белгі болатын болса, оған қазіргі уақытта міндетті түрде айналма жол деп те жазу 
керек, объезд деп те жазу керек. Қазіргі уақытта ондай халықаралық жол болмаса, ол жерде 
туристер болмаса, ол жерде тек қана қазақ тілінде сөйлейтін кішігірім ауыл болатын болса, 
онда тек қана бір тілде жазуға мүмкіндік беріп отыр. Егер халықаралық жолдар болатын 
болса немесе қажеттілігі бар елді мекендер болса, онда басқа тілдерде де жазу мүмкіндігі 
әлде де қалып отыр. Сондай-ақ қазіргі қолданыстағы заң бойынша маңдайшалардағы 
жазулардың сол жағында (үстінде) қазақ тілінде, оң жағында (астында) орыс тілінде болуы 
басты талап болатын. Мысалы, «дүкен Керуен магазин» деген сияқты жазуларды өздеріңіз 
күнде көріп жүрсіздер. Қолданыстағы заң бойынша қазақы елді мекендерде де міндетті 
түрде маңдайшадағы жазудың орыс тілінде немесе басқа тілдерде де болуы талап етілетін. 
Осындай қосарлау талабы бланктерде де қарастырылатын еді. Ендігі жерде азаматтар 
мемлекеттік емес ұйымдардың маңдайшаларын, мәселен, Әйгерім шаштаразы, не Керуен 
дүкені деп міндетті түрде мемлекеттік тілде жазу керек. Ал егер қажеттілік болатын болса, 
онда орыс тілінде немесе ағылшын тілінде, не басқа тілде де қосымша жазу мүмкіндіктері 
бар.  

Осы тәрізді қолданыстағы заң хабарландырулардың, жарнамалардың, 
прейскуранттардың, баға көрсеткiштердің, ас мәзірлерінің, басқа да көрнекi ақпараттардың 
қазақ тілімен қатар орыс тілінде болуын міндеттейтін, жоғарыда атап өткеніміздей негізінен 
тек қазақтар тұратын елді мекендерде де осы мәселе талап етілетін. Мысалы, кішігірім ауыл 
тұрғындары тек қазақ тілінде ғана сөйлейтін болса, бірақ онда да біз міндетті ас мәзірінің 
өзін де екі тілде талап ететінбіз, егер ол ас мәзірін қосымша басқа тілде дайындамаса, онда 
тиісті айыппұл қарастырылған болатын. Қазіргі уақытта екінші немесе үшінші тілде жазуға 
мүмкіндіктері бар, бірақ жаңағыдай мысалдар бойынша тек қана бір тілде жазуға міндетті.  

Бұл өзгертулер кәсіпкерлерді қолданыстағы заң талап еткен соң қажеттілігі болмаса 
да амалсыздан екі тілде беруге мәжбүр болудан құтқарады деп те айтуға болады. Сондай-
ақ заң жобасында енгізілген өзгерістер мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге және 
көрнекі ақпараттарға қатысты қателерді болдырмауға, оның алдын алуға септігін тигізеді 
деп ойлаймыз. 

Қорыта айтқанда, заң жобасы аясында қазақ тілінде көрнекі ақпарат мәтіндерінің 
орфография нормаларына сәйкес қатесіз жазылуын қамтамасыз ету, мәтіндерді аударып 
жазған кезде мағыналық, мазмұндық жағынан сәйкес келмеуді болдырмауға мүмкіндік беру 
көзделеді. 

Жалпы бұл заң жобасы аясында 17 заңнамалық актіге түзетулер енгізілетін болады.  
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Заң жобасын әзірлеу барысында мүдделі тараптардың пікірлері де жан-жақтан 
тыңдалды, қоғамдық, үкіметтік емес ұйымдармен талқыланды және тиісті мемлекеттік 
органдармен, кәсіпкерлер палатасымен толығымен келісілді.  

Осы сәтті пайдалана отырып Сенат депутаттарына заң жобасын қарастыру кезінде 
берген құнды ұсыныстары үшін алғысымды білдіргім келеді. 

Құрметті депутаттар, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Алдашев Сүйіндік Тасеменұлына беріледі. 
 
АЛДАШЕВ С.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі 

Аймағамбетов Асхат Қанатұлына арналады.  
Бүгінгі күні ресми интернет-ресурстардың ақпараттарын азаматтарымыз қажеттігіне 

қарай күнделікті қолдануда. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк электрондық 
ақпараттық ресурстары жалпыға бірдей қолжетiмдi болып табылады. 

Елімізде мемлекеттiк электрондық ақпараттық ресурстардағы ақпараттандыру 
үрдісі кеңінен жүргізілуде, орталық және жергілікті атқарушы органдардың және оларға 
бағынысты ведомствалық ұйымдардың, ұлттық компаниялардың интернет-
ресурстарындағы мемлекеттік тілдің қолданысы, ақпарат көлемі барған сайын артып 
келеді. Бірақ әлі де интернет-ресурстарда ақпараттар саласындағы қазақ тілінің 
қолданылуы, ондағы ақпараттың сапасы мен деңгейі тіліміздің мемлекеттік мәртебесіне, 
тұтынушылар талабына сай еместігі назар аудартады.  

Осыған байланысты менің сұрағым:  
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі тарапынан интернет-

ресурстардағы мемлекеттік тілдің сауаттылығы, ресми сайттардағы мемлекеттік тілдегі 
ақпараттардың қолданысы және уақытында орналастырылуы бойынша мониторинг 
жүргізіліп тұра ма?  

 Жүргізілетін болса осы мониторинг бойынша ақпарат бар ма және нәтижесі қандай? 
Рақмет.  

 
АЙМАҒАМБЕТОВ А.Қ. Құрметті Сүйіндік Тасеменұлы, сұрағыңызға рақмет, шын 

мәнінде өте маңызды мәселені көтеріп отырсыз. Бізде Тіл комитеті бар, қазіргі уақытта 
мемлекеттік тілдің қолданысы мен сауаттылығына мониторинг жүргізу осы комитеттің 
құзырында.  

Жалпы осы бағытта төрт негізгі бағытты айқындауға болады, Біріншіден, бұл 
әлеуметтік зерттеулер. Екіншіден, бізде «ҚазТест» деген арнайы тест бар, соның 
нәтижелерін қараймыз. Үшіншіден, құжат айналымы, әсіресе мемлекеттік органдардағы 
мемлекеттік тілдегі құжат айналымы мәселесі және интернеттегі сайттар бойынша да тиісті 
талаптар бар. Осы сайттардың қазақ тілінде міндетті түрде ақпаратты беру мәселесіне де 
мониторинг жүргізеді. Сондықтан осы бағыттарда тиісті мониторинг бар. Мониторинг 
бойынша, мысалы, құжат айналымына келетін болсақ, қазіргі уақытта қазақ тілінде 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2021 жылғы 2 желтоқсан 

8 Стенографиялық есеп 

94 пайыз, бұны жақсы көрсеткіш деп санаймыз. Әлде де кейбір «әттеген-айлар» бар, олар 
бойынша біз тиісті ұсыныстар беріп, осы бағытта жұмыс істеліп жатыр.  

Негізінен қазақ тілі қолданысы бойынша қазіргі уақытта білім саласында да біраз 
жақсы өзгеріс бар. Мысалы, балабақшаларды алатын болсақ, егемендік алған жылдардың 
өзінде балабақшалардың 2 мыңында ғана қазақ тілінде білім алуға мүмкіндік болатын. 
Қазіргі уақытта 7,5 балабақшада қазақ тілінде тәрбие, білім алуға мүмкіндік болып жатыр. 
Басқа білім беру ұйымдарында – мектептерде, колледждерде, жоғары оқу орындарында 
70 пайызға жуығы қазақ тілінде білім алуда. Сондықтан жалпы мемлекеттік тілдің 
қолданыс аясын кеңейту бойынша, оны дамыту бойынша сіздерге ұсынылып отырған 
заңның аясында да түпнұсқасын сақтап, орфографиялық қателіксіз жазу бойынша да тиісті 
бастамалар қазір бар. Егер осы заң жобасын қабылдайтын болсаңыздар (қазіргі уақытта 
өздеріңіз көріп жатырсыздар ғой), онда маңдайшаларда, әртүрлі көрнекі ақпараттарда 
кездесетін «әттеген-айларды» жоюға, оның алдын алуға да осы заң жобасы мүмкіндік 
береді деп санаймын. 

  
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Менің сұрағым Қазақстан 

Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму вице-министріне арналады. 
Уважаемый Серик Рахметоллаевич! Всем нам известно, что вопросы религии 

являются очень щепетильными и требуют аккуратного, грамотного и всестороннего 
рассмотрения. При внесении каких-либо изменений в закон о религии необходимо 
учитывать каноны, традиции и обычаи нашей многоконфессиональной страны. Также 
вносимые нормы не должны противоречить действующему законодательству Республики 
Казахстан.  

Согласно нормам законопроекта, вносится новая статья 7-1 «Уведомление о 
проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений)». 
Прошу Вас дать уточнение, какие именно религиозные мероприятия подлежат 
уведомлению? 

Также согласно подпункту 6) пункта 3 этой же статьи в уведомлении необходимо 
указать меры содействия в обеспечении охраны общественного порядка, организации 
медицинской помощи и иной необходимой помощи. Насколько целесообразно указывать в 
уведомлении данные сведения? Рақмет. 

 
 ТӨРАҒА. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі 

Егізбаев Серік Рахметоллаұлы, жауап беріңіз.  
 
ЕГІЗБАЕВ С.Р. Қайырлы күн, құрметті депутаттар!  
В пункте 2 статьи 7 действующего закона четко прописано, что религиозные обряды 

проводятся беспрепятственно, в том числе на кладбищах, в жилищах, объектах 
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общественного питания. То есть такие обряды, как жаназа намаз, прощание с умершим, 
похоронные митинги, ауызашар, проводились и будут проводиться беспрепятственно.  

Уведомлению будут подлежать только те мероприятия, которые инициируются 
религиозными объединениями, то есть юридическими лицами, которые будут проводиться 
за пределами культовых сооружений. В настоящее время для этого требуется разрешение 
местного исполнительного органа. 

Что касается включения нормы о том, что религиозные организации при 
направлении уведомления должны оказывать содействие в обеспечении общественного 
порядка и организации медицинской помощи, то в ходе рассмотрения на заседаниях 
рабочих групп депутатами Сената было предложено данную норму исключить. Данная 
норма из рассматриваемого законопроекта исключена. Министерство данное предложение 
поддержало. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Асхат Қанатұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің мүшесі Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Баяндамашы атап өткендей, біз 

қарастырып отырған заң жобасы деректемелер мен көрнекі ақпаратты мемлекеттік және 
басқа да тілдерде орналастыру тәртібін құқықтық реттеуге, сондай-ақ дін саласындағы 
заңнаманы жетілдіруге бағытталған. 

Енгізілген түзетулерді шартты түрде екі бөлікке бөлуге болады. 
Бірінші бөлік бойынша енгізілетін түзетулер көрнекі ақпарат пен деректемелерді 

орналастыру бойынша талаптарды күшейтуге, осы саладағы олқылықтарды жоюға 
мүмкіндік береді және елдегі тіл саясатын тиімді жүзеге асыруға ықпал ететін болады. 
Бұдан басқа мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың бланкілері мен 
маңдайшаларында, жол белгілеріндегі жазбаларда, хабарландыруларда, жарнамада, 
прейскуранттарда, баға белгілерінде, мәзірлерде, нұсқағыштарда және басқаларында 
көрнекі ақпаратты орналастыру талаптары нақтыланды. Сонымен бірге заң жобасында ел 
аумағына келетін фильмдерді қазақша дубляждау, субтитрлеу кезінде кадр сыртындағы 
аударманы сапалы жасауға қатысты қосымша нормалар көзделген. 

Екінші бөлікке қатысты түзетулер діни қызметті реттеуге, діни бірлестіктерді тіркеу 
және құру тәртібін жеңілдетуге, діни төзімділікті нығайтуға ықпал ететін құқықтық 
негіздерді жетілдіруге бағытталған. Атап айтқанда, енгізілетін түзетулермен өңірлік діни 
бірлестіктерді тіркеу кезіндегі талаптар жеңілдетіледі, діни іс-шараларды ғибадат 
үйлерінен тыс жерлерде өткізу туралы рұқсат беру рәсімі хабарлама жасау тәртібіне 
ауыстырылады. 

Жаңа баяндамашы атап өткендей, заң жобасының басты мақсаттарының бірі 
жарнамалардың, маңдайшалардың басқа да көрнекі ақпараттардың қазақ тілінде талапқа 
сай орналастырылып, сауатты жазылуын міндеттейді және мәтіндердің түпнұсқалы 
аудармасының сақталу мәселелерін реттеу болып табылады. 
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Расында да бүгінгі таңда көрнекі ақпаратқа қатысты бірқатар проблемалар бар. 
Көшедегі жарнама мәтіндері мен маңдайшадағы жазулардың орфографиясына, жалпы тіл 
тазалығына байланысты соңғы жылдары мемлекеттік органдарға шағымдар саны көбейе 
түскен.  

Бұл техникалық олқылықтар секілді жеңіл көрінгенімен, сауатсыз ресімделген 
көрнекі ақпарат тұтастай алғанда тіл саясатын іске асыруға кедергі жасайды, бұл өз 
кезегінде өскелең жастар үшін жақсы үлгі емес. Осының салдарынан тілге деген құрмет 
жоғалады және оны әрі қарай оқуға деген талпыныс азаюы мүмкін.  

Көрнекі ақпаратты алдымен мемлекеттік тілде қатесіз орналастыру және аударманы 
сапалы жазу талабы әрбір азаматтың жауапкершілігін күшейтуге мүмкіндік береді деп 
санаймыз. 

Қолданыстағы заңнамада көрнекі ақпараттарды орналастыру бойынша жалпы 
талаптар белгіленгенімен, оның іске асу механизмдерін бақылау функциялары жетілдіруді 
қажет етеді.  

Осыған орай заң жобасында сол талаптар нақтыланып, күшейе түскен. Дегенмен 
оларды іске асыруда бақылау механизмдерін жүйелеу мақсатында жергілікті атқарушы 
органдарға көрнекі ақпаратты бақылау бойынша құзырет берілуі тиіс деп пайымдаймыз. 

Үкімет осы мәселені алдағы уақытта ескерсе деген тілегіміз бар. 
Қорыта келгенде, заң жобасы жалпы көрнекі ақпарат саласындағы және діни 

қызметті реттеуге қатысты заңнаманы жетілдіруге бағытталған. 
Заң жобасы төрт жұмыс тобының және комитеттің кеңейтілген отырысында жан-

жақты талқыланды. Заң жобасының тұжырымдамасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар 
жоқ. 

Осыған байланысты заң жобасын бірінші оқылымда қарап, мақұлдауды ұсынамын. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Айгүл Жарылқасынқызы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Қадірлі әріптестер! Бүгін қаралып отырған «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат және діни қызмет мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы көрнекі 
ақпарат, діни қызмет саласындағы заңнаманы жетілдіруге бағытталған. 

Заң жобасы жөнінде әріптестеріміз айтып өтті. Жалпы көрнекі ақпараттар, 
жарнамалар бүгінгі күні тіл саясатын қалыптастыруға тікелей әсер ететін маңызды 
факторлардың біріне айналып отыр. Осы ретте заң жобасы арқылы көрнекі ақпараттарды 
рәсімдеу, орналастыру бойынша белгіленіп отырған қосымша талаптар өте орынды деп 
пайымдаймын. 

Сауатты әзірленген жарнамалар мен көрнекі ақпараттар азаматтардың тілге деген 
құрметін тудырып, оны оқуға, үйренуге деген құлшынысын оятады. Сондай-ақ заң жобасы 
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арқылы діни қызмет саласындағы заңнаманы халықаралық талаптарға сәйкестендіру 
бойынша бірқатар жаңа нормалар енгізу көзделіп отыр. 

Осы қаралып отырған нормалардың барлығы да көрнекі ақпарат, тіл және дін 
саласындағы жүргізіліп жатқан саясатты одан әрі нығайтып, оның дамуына жаңа серпін 
береді деген сеніміміз бар.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат және 

діни қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Бас комитетке заң жобаcын екінші оқылымға әзірлеу тапсырылады. 
Сөз Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, қадірлі әріптестер! Сенат отырысының бүгінгі күн 

тәртібіне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат және 
діни қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарауға енгізуді сұраймын. Рақмет. 

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

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. 
Заң жобасы бүгін екінші оқылымда қаралады.  
Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе бойынша комитеттің 

отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 
 
ҮЗІЛІС. 
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Жұмысымызды 

жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіне қосымша енгізілген «Қазақстан 

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

Сөз сенатор Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат және діни қызмет мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы: 

көрнекі ақпараттардың дұрыс емес рәсімделуіне, мәтіндердің бір тілде ғана 
орналастырылуына, дұрыс аударылмауына қатысты бұзушылықтың алдын алу, қоғамда тіл 
саясатына қатысты оң көзқарас қалыптастыру; 

конфессияаралық келісім және өзара іс-қимыл жасау үшін қолайлы жағдайлар 
туғызу; 

дін саласында жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қамтамасыз ету 
мақсатында әзірленіп отыр. 

Заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданғаннан кейін комитетте талқылау 
барысында Мәжіліс мақұлдаған заң жобасына келесі мәселелер бойынша өзгерістер енгізу 
қажеттілігі туындады: 

«діни мазмұндағы ақпараттық материал» терминінің редакциясын нақтылау, 
мағыналық және құқықтық жүктеменің болмауына байланысты анықтамадан «мәтіндік 
сілтемелерді қоса алғанда» деген сөздерді алып тастау; 

дінге сенбейтіндердің құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі норманы алып тастау, 
өйткені дінге сенбейтін адамдардың дінге көзқарасына байланысты сезімдері мен қадір-
қасиетін қорлау түріндегі құқық бұзушылықты белгілеу қиындық тудырады; 

«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңда ар-ождан бостандығы құқығын 
жүзеге асыру параметрлерін анықтау; 

ғибадат үйлерінен (ғимараттардан) тыс өткізілетін діни іс-шараларды алдын ала 
хабарлама беру немесе бермеу бойынша нақтылау, сәйкесінше ғибадат ету орындарында, 
зираттар мен крематорийлерде, тұрғын үйлерде, қоғамдық тамақтану объектілерінде 
жүргізілетін діни іс-шаралар хабарланбайтын болады, өйткені олар заңнамаға сәйкес 
кедергісіз жүргізілуге тиіс; 

діни бірлестіктердің ғибадат үйлерінен тыс жерлерде діни іс-шаралар өткізу туралы 
хабарлама беру рәсімін жеңілдету. Атап айтқанда, хабарлама беру тәртібінен қоғамдық 
тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуге, медициналық көмекті және өзге де қажетті көмекті 
ұйымдастыруға жәрдемдесу шаралары бойынша талаптарды, автомобиль көлігі 
құралдарын пайдалануда олардың санаттарына, бағыттың ұзындығына, басталу және 
аяқталу орнын қоса алғанда олардың жүру бағытына қатысты талаптарды және діни 
бірлестік басшысының хабарламада көрсетілген ақпараттың толықтығына бойынша 
жауаптылығына қатысты талаптарды алып тастау сынды жеңілдету шаралары ұсынылады.  

Барлық қолдау тапқан ескертпелер мен ұсыныстар салыстырма кестеге жинақталған. 
Баяндалғанды ескере келе, Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитеті 

«Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңы 29-бабының 1), 7) тармақшаларын басшылыққа ала отырып 
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«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат және діни 
қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасына өзгерістерді Сенат отырысының қарауына енгізеді және 
Қазақстан Республикасы Конституциясы 61-бабының 5-тармағына сәйкес оларды 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне жіберуді ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Айгүл Жарылқасынқызы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

да талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз. 
Кестеге 4 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып отыр.  
Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 

түзетулерді бас комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Түзетулер қабылданды. 
Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс мақұлдаған қалған баптар қабылданды. 
Енді Сенат енгізген түзетулерді Мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа қоямын. 

Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды.  
Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер Мәжіліске жіберіледі. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қаралған заң жобасы ақпаратқа қолжетімділікті 

қамтамасыз ету мақсатымен көрнекі ақпаратты жазуға қойылатын талаптарды нақтылайды. 
Бұл көлік және сауда саласына, дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды таңбалауға, 
пошта қызметтерін көрсетуге қатысты. Сонымен қатар әкімшілік-аумақтық бірліктердің 
тарихи қалыптасқан атауларының жазылуына қойылатын талаптарды белгілейді. 

Заң жобасы діни бостандықтар саласындағы өзгерістерді де қарастырады. Бұл ретте 
сенаторлар заң жобасына ар-ождан бостандығын қамтамасыз етуге және діни іс-шаралар 
өткізу тәртібін жеңілдетуге арналған бірқатар маңызды өзгерістер енгізді. Бұл түзетулерге 
халықаралық сарапшылар оң баға берді және олар елімізде діни бостандықтарды 
қамтамасыз етуге бағытталған. Осы нормалар қабылданғаннан кейін азаматтардың және 
діни ұйымдардың құқықтарын қорғауға қызмет етеді деп сенеміз.  

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
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Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 
депутаттық сауалдарға көшейік. 

Сөз депутат Әбдікеров Рысқали Қалиақбарұлына беріледі. 
 
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Біздің 

депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне жолданады. 
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Біздің сізге депутаттық сауал жолдауымызға 

Қарағанды облысы Балқаш қалалық мәслихаты депутаттарының Балқаш көлінің кейінгі 
жылдары жеделдете таязданып, деңгейі кем дегенде бір жарым метрге төмендегені және 
бұл өмірлік маңызы бар мәселе қала тұрғындарын қатты алаңдатып отырғаны туралы хаты 
себеп болып отыр. Оның үстіне соңғы жылдары экологтар республикамызда және оның 
шекарасында орналасқан өзен-көлдердегі судың таяздануы, ластануы немесе тұз деңгейінің 
көтеріліп жатқаны жайлы жиі-жиі бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде 
дабыл қағып жүргені көпшілікке белгілі.  

Трансшекаралық өзендер суының кеміп кетуінен зардап шегіп отырған табиғи су 
қоймаларының бірі – Балқаш көлі екені анық. Көл суының көзге білінбей, біртіндеп азайып 
келе жатқанын оны зерттеп жүрген экологтар мен гидролог мамандар ғана емес, қазақтың 
інжу-маржаны Балқашты жағалай қонған, оның қадіріне жетіп, қасиетін түсінген байырғы 
жұрт та айтуда. 

Бұл үрей шақыратын үрдіс адам көзіне көрінбегенімен, біртіндеп үлкен экологиялық 
қатерге әкелетін проблемаға айналуы әбден мүмкін екендігін айдыны азаймастай болған 
Арал теңізінің қасіретті тарихынан жақсы білеміз.  

Көлдің бассейніне негізгі келіп құйылатын су көзі – Іле өзені Балқаш көліне жалпы 
ағып келетін судың 70 пайызын құрайды, ал бұл өзеннің негізгі бөлігі бастау алған бетте 
Қытай Халық Республикасы аумағын кесіп өтеді. Сондықтан да Балқаш көлінің 
экологиялық тұрақтылығы мен деңгейінің қалыптылығы тікелей Қытай аумағынан келетін 
судың мөлшеріне байланысты болып отыр. 

Трансшекаралық өзендерді тиімді пайдалануға қатысты Қазақстан мен Қытай 
арасындағы су қатынастары екіжақты келісіммен регламенттелген. Алайда бұл келісімнің 
кейбір нормалары толыққанды орындалмай жатады. Мұндай жағдай өз кезегінде Балқаш 
көлінің біртіндеп тартылуына әкелуі әбден ықтимал. 

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 
Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі 
Балқаш-Алакөл бассейндік инспекциясының мәліметі бойынша Іле өзенінің ағынының 
қалыпты нормасы секундына 400-500 текше метр болу керек, алайда бүгінде ол секундына 
306 текше метрді ғана құрап отыр. 

Жалпы, Балқаш көлінің экологиялық жағдайын, оның қауіпті деңгейін анықтап, 
Үкімет назарына ұсынып отыратын жауапты мекемелердің жұмысында бірізділік жоқ. 
Оның үстіне соңғы 14 жыл көлемінде көлге қатысты кешенді зерттеу жұмыстары мүлдем 
дерлік жүргізілмеген, яғни көл суының жыл сайын қаншалықты азайып келе жатқанын тап 
басып айту өте қиын. 

Көкше теңіз Балқаш көлі тек біздің еліміздің ғана табиғи байлығы емес, бүкіл 
әлемнің әспеті, қасиетті қазынасы. Сондықтан осынау елге ырзық, халыққа нәпақа болып 
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отырған экожүйені көздің қарашығындай сақтау және қорғау біз үшін үлкен парыз. Бұл 
Балқаш көлі аймағын туризм орталығына айналдыруды белгілеген республикалық маңызы 
зор бағдарламаны жүзеге асырудың бірден-бір кепілі. 

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, осыған орай көтеріліп отырған экологиялық өзекті 
мәселенің әлеуметтік-экономикалық маңыздылығын ескере отырып, сізден: 

Іле өзенін ұтымды пайдалануға қатысты келісімді еліміз мүддесіне сай келетіндей 
етіп одан әрі пысықтауды; 

Балқаш көлін келешек үшін сақтау бойынша нақтыланған арнайы жоспар әзірлеп, 
көлге қатысты кешенді, терең зерттеулер жүргізе отырып экологиялық қауіп тәуекелі 
деңгейін анықтауды; 

Іле өзені арқылы көлге құйылатын су мөлшерін арттырып, үнемдеу үшін өзенге 
салынған гидромелиоративтік жүйелерді қайта жаңарту мен суарудың заманауи 
технологияларын енгізуді, сондай-ақ көлді ластап отырған өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
зиянды төгінділерін қысқарту бойынша қажетті шараларды қабылдауды сұраймыз. 

Сауалға заңмен белгіленген мерзім ішінде жазбаша түрде жауап беруіңізді өтінеміз.  
Құрметпен, Сенат депутаттары Әбдікеров, Ершов». 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Мусин Дүйсенғазы Мағауияұлына беріледі. 
 
МУСИН Д.М. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің бюджеттің төртінші деңгейінің мәселесі жайлы депутаттық сауалымыз Үкімет 

басшысына жолданады. 
 «Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Өзіңізге белгілі, мемлекеттік басқару деңгейлері 

арасында өкілеттіктерді орталықсыздандыру нәтижесінде жергілікті деңгейге бірқатар 
функциялар берілді.  

Мемлекеттік бюджеттің төртінші деңгейін енгізу арқылы өзін-өзі басқарудағы 
бюджет көздерінің кеңейтілуі ауыл әкімдеріне қордаланған әлеуметтік проблемаларды 
нақты шешу мүмкіндіктерін береді. Ол үшін ауылды қаржылық және кадрлық қамтамасыз 
ету қажетті дәрежеде шешілуі өзекті.  

Өңірлерде жүргізілген зерделеу мен талдау бұл ретте шешімін күткен бірқатар 
мәселелер бар екенін көрсетті.  

1. Төртінші деңгейдегі бюджеттердің негізгі проблемасы – салық салынатын 
базаның және соның салдарынан бюджеттер шығыстарының тым төмендігі.  

Ауыл әкімдігінің шығыстарын қаржыландыру бұрынғыдай жоғары бюджеттерден 
берілетін субвенциялар мен нысаналы трансферттер болып қалып отыр.  

Бюджет кодексіне сәйкес төртінші деңгейдегі бюджет шығыстары 19 бағыт 
бойынша жүзеге асырылуы тиіс болса, ол тек бүгінде толығымен қамтамасыз етілмеуде, ал 
сумен жабдықтау, жолдарды жөндеп, күтіп-ұстау сияқты маңызды бағыттары бюджеттік 
мүмкіндіктер аясында негізінен қалдық принципі бойынша қаржыландырылуда. 

2. Соңғы жылдары жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару жүйесіндегі 
заңнама шеңберінде ауылдық округтерге салықтар мен төлемдердің қосымша түрлерінің 
берілуі кіріс өсіміне айтарлықтай әсер етпеуде.  
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Сараптамалар көрсеткендей дербес бюджеттің меншікті кірістері негізінен 
шығыстарының 15-25 пайыз мөлшерінде қалуда, ал басым көпшілігінде 10 пайыздан да 
төмен. Сондықтан да жауапты министрліктер тарапынан салық түсімдерін өсірудің тиімді 
тетіктері қарастырылуы қажет. 

3. Төртінші деңгейдегі бюджеттердің кірісін толықтырудың басты жолдарының бірі 
Салық кодексіне өзгеріс енгізу арқылы жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорындардың 
мүлік, жер салықтарынан басқа әлеуметтік және табыс салықтарының бір бөлігін аудан 
бюджеті арқылы кент және ауылдық округтердің бюджетін нығайтуға бағыттау керек деп 
санаймыз. Сонымен қатар минералды ресурстарды игеру барысында кен орындарының 
маңында орналасқан ауылдар мен кенттердің онсыз да әлсіз инфрақұрылымының істен 
шығуы, қоршаған орта мен халықтың денсаулығына теріс әсерлері назар аударатын 
түйткілді мәселелер болып қалып отыр.  

4. Шаруа қожалықтарының салықтық жүктемесіне қатысты, атап айтсақ, сараптама 
жүргізілген аудандардың бірінде 900 мың гектар жер бекітіліп берілген 550 шаруа 
қожалығында 100 мың шартты мал басы тіркелген. Салық заңнамасына сәйкес олардың 
аудандық бюджетіне бірыңғай жер салығының түсімдері 5 миллион теңге көлемінде ғана. 
Сондықтан да бірыңғай жер салығын есептеу әдістемесін қайта қарау, салық көлемін жер 
учаскелеріне, мал басына және шаруа қожалықтарының табысына байланысты белгілеу, 
олардың тиісті округ бюджетіне түсу қажеттігі туралы ұсыныстар жан-жақты зерделенуі 
керек деп санаймыз, яғни қолдау шаралары жетілдіріліп, шаруа қожалықтарының салық 
мәселесі терең зерттеу мен оңтайлы заңнамалық реттеуді талап етеді. 

5. Жергілікті өзін-өзі басқару бюджеттерін енгізу оны қалыптастыру мен игеруде 
ауыл әкімі мен мамандарының белгілі бір біліктілік деңгейлерін қажет етеді.  

Есеп комитетінің бағалау қорытындысында ауылдарда білікті мамандардың 
тапшылығы және бюджетті сапалы атқаруға кедергі келтіретін басқа да жүйелік 
проблемалар анықталған. Сонымен қатар биыл тікелей сайлау арқылы тағайындалған 
әкімдердің арасында түрлі салалардың өкілдері бар. Сондықтан олар үшін арнайы 
тереңдетілген оқыту бағдарламасы әзірленуі қажет.  

Бұдан басқа:  
бюджеттің төртінші деңгейіне салықтар мен төлемдердің қосымша түрлерін беру; 
салық базасын арттыру мақсатында коммуналдық меншікті нысандарды құжаттау 

мәселесін шешу; 
даму әлеуеті төмен шалғай ауылдық округтерде әкімдердің тікелей сайлау 

талаптарын қарастыру және олардың бюджетін қалыптастыруға айрықша көңіл бөлу; 
жеке тұлғалардың және коммерциялық объектілердің мүлік салығының 

мөлшерлемелері жүйелі заңнамалық реттеуді талап етеді. 
Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Өңірлердің қаржылық дербестігін арттыру 

маңыздылығын ескере отыра Үкімет тарапынан тиісті шаралардың қабылдануы қажет деп 
есептейміз. 

Депутаттық сауалға заңда көрсетілген мерзімде жазбаша жауап беруді сұраймыз. 
Құрметпен, Мусин, Жұмағазиев, Дүйсембинов, Нұралиев, Трұмов, Булавкина».  
Назарларыңызға рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Рақмет. 
Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары Тоғжановқа.  
«Құрметті Ералы Лұқпанұлы! Біз жоғары білімді жастарға болашақта ел 

экономикасының тізгінін ұстайтын, қоғамымызды алға бастыратын күш ретінде үмітпен 
қараймыз. Еліміздің бірлігін, ұлтымыздың мәдениетін, ана тілімізді, халқымыздың 
дәстүрлерін дәріптеп, жалғастыратын да солар. Дегенмен жастардың тәрбиесіне қатысты 
мәселелер қазіргі қоғамда үлкен алаңдаушылық туғызып отыр. 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының мәліметтері бойынша елімізде жыл 
сайын университеттер мен колледждердің 1,5 мыңға жуық студенттері қылмыстық 
жауапкершілікке тартылады. 2020 жылы 18 жастан 30 жасқа дейінгі 4207 адам есірткі 
заттарын пайдаланғаны үшін есепке алынған, олардың арасында білім алушылар да аз емес. 

Соңғы жылдары елімізде өрімдей жастардың, соның ішінде оқушылардың өз-өзіне 
қол салу әрекеті жиі орын алуда.  

Білім іздеп, асқақ арманмен келген студент жастардың діни-экстремистік 
ұйымдардың құрбаны болып, теріс жолға түсіп кеткені бәрімізді қатты алаңдататын жағдай. 

Оқу орындарында, жатақханаларда студенттердің бір-біріне әлімжеттік жасап, күш 
көрсетуі, өмірлеріне қауіп төндіретін әрекеттерге баратыны жасырын емес. 

Қазір университет басшылары студенттерге «тәрбиеленуші тұлға» ретінде емес, 
университетке «қаржы түсірудің көзі» деп тым жайдақ қарайды. Анығын айтсақ, көптеген 
жоғары оқу орындарында кадрларды дайындау мәселесі бизнеске айналып кетті. Тіпті, 
университеттерді аккредиттеу жүйесінде студенттердің тәрбие жұмысы қарастырылмаған. 

Жалпы, біздің тәрбие жүйеміз ұлттық құндылықтарымызға негізделуі керек. 
Өкінішке қарай, соңғы кезде, әсіресе, халықаралық деңгейдегі кейбір университеттерде 
батыстық ұстанымдарға еліктеу орын алуда. 

Көптеген оқу орындарында тәрбиелеу үдерісі формальді сипатта жүргізілуде, яғни 
ол есеп беру үшін ұйымдастырылатын имидждік іс-шаралар деңгейінде қалып отыр. 
Кураторларға қосымша ақы аз мөлшерде төленгендіктен педагогтарды жұмыс істеуге 
ынталандырмайды.  

Оқу орындарында психологтар жетіспейді. Егер жастарға дер кезінде қажетті 
психологиялық қолдау көрсетілсе, жоғарыда аталғандай өз-өзіне қол жұмсау фактілері аз 
болар ма еді. 

Бірқатар университеттерде кәсіби теолог-мамандар жоқ. Ашығын айтқанда, біз оқу 
орындарында діни-экстремистік идеологияға қарсы жүргізіліп жатқан жұмыстардың 
тиімділігі бойынша артта қалып отырмыз. Әрине, студенттерді өзін-өзі басқаратын тұлға 
ретінде тәрбиелеу қажет. Бірақ бүгінгідей қауіп-қатері басым қоғамда тәлімгерлердің 
жастарға бағыт беруі аса маңызды. 

Азаматтық-патриоттық тәрбие құр ұрандаумен қалыптаспайды. Бұл бағытта 
жастардың қызығушылығын ескеру қажет. Мысалы, қазіргі уақытта студенттер арасында 
әскери кафедралардың курсанты болуға сұраныс көп. Сол себепті жастарды 
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отансүйгіштікке баулуда әскери кафедралардың рөлін арттыру қажет. Бұл ретте әскери 
кафедраларға студенттерді қабылдау квотасын көбейткен дұрыс болар еді. 

Жастарды жаппай спортқа бейімдеу өте маңызды. Алайда университеттердің 
көпшілігінде спорттық базалар жетіспейді, ал қалалық спорт кешендеріне баруға 
студенттердің қалтасы көтермейді. Мемлекет бюджетінің қаражатына салынған көптеген 
спорт сарайлары көбінесе бос тұрады. Қарапайым сөзбен айтқанда, олар көрме үшін 
салынған сияқты. Бұл бағытта Білім және ғылым, Мәдениет және спорт министрліктері 
әкімдіктермен бірігіп, жастарды жаппай спортқа тартудың кешенді жобасын әзірлеп, 
спорттық кешендердің қолжетімділігін шешуі қажет.  

Айтылған мәселелер «жоғары білім беру ұйымдарының басшылары тәрбие 
жұмысына деген көзқарастарын өзгертуі керек» дегенді білдіреді. Нақтырақ айтсақ, 
тәрбиелеу процесі университеттің қызметін, олардың басшыларының жұмысын 
бағалаудағы негізгі критерийлер болуы қажет. 

Жастарға азаматтық тәрбие беру бағдарламасының тұжырымдамалық бағыттарын 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Елдіктің жеті тұғыры» қағидаттар жиынтығында 
анықтап берді. Енді осы бағдарламаны іске асыру керек. 

Сізден еліміздің жоғары оқу орындарындағы тәрбие процесінің жай-күйіне сыни 
талдау жүргізуді және осы жұмысты қоғамымыздың қазіргі заманғы үрдістері мен даму 
басымдықтарына сәйкес сапалы жаңа деңгейге көтеруге қатысты кешенді шаралар 
қабылдауды сұраймын. 

Құрметпен, сенатор Күрішбаев». 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Біздің депутаттық сауалымыз 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министріне жолданады. 
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Депутаттық сауалға «Қазақ ғылыми-зерттеу 

ветеринария институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғылыми ұжымының аталған 
институтты Ауыл шаруашылығы министрлігінен Денсаулық сақтау министрлігіне 
ведомстволық бағынысты «QazBioPharm» Ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы құзырына 
беру мәселесі жөніндегі өтініші себеп болды. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ветеринария саласын 
жетілдіру қажеттілігіне назар аударуы бекер емес. Ветеринариялық қызмет агроөнеркәсіп 
кешенін дамытуда маңызды рөл атқарады.  

Қазақ ғылыми-зерттеу ветеринария институты – ветеринария саласындағы 
республикадағы жалғыз институт, Қазақстан ғылымының тұңғыш бастауы. Ол Орынбор 
қаласында құрылған губерниялық ветеринариялық-бактериологиялық зертхана негізінде 
1905 жылы құрылған. 

Ұжымда тәжірибесі мол ғалымдар ұзақ жылдар бойы қызмет атқаруда. Олар 
Қазақстанның өңірлерінде ғылыми-зерттеулер жүргізумен қатар ғылыми әзірлемелер 
енгізуде. Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық бақылау және қадағалау 
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комитетінің құрылымдарымен ғана емес, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерімен де 
жедел байланыстар жүзеге асыруда. Ғылыми бөлімдердің материалдық-техникалық базасы 
сапа стандарттарына сәйкестендірілген және ветеринариядағы ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын халықаралық стандарттарға сәйкес жүргізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беруде. Қазіргі уақытта еліміздегі күрделі эпизоотиялық жағдайда институт бүкіл 
ветеринариялық ғылыми зерттеулерді үйлестіреді. 

Шетелден әкелінген әртүрлі тұқымды малдардағы жұқпалы ринотрахеит, сүйелді 
дерматит, Шмалленберг ауруы және басқалары қауіпті аурулардың өршуіне әкеліп соқты, 
олар ғылыми әзірлемелер дайындауды және қазіргі кезеңде пайда болған аурулардың емдеу 
және алдын алу әдістерін, емдеу схемаларын ендіруді қажет етеді. 

Институттың негізгі қызметі және ғылыми әзірлемелері ветеринариялық қауіпсіздік 
мәселелерін шешуге, ветеринариялық мақсаттағы вакциналарды әзірлеуге, халықты 
санитариялық тұрғыдан сапасы жоғары мал өнімдерімен қамтамасыз етуге, 
шаруашылықтарды малдың жұқпалы, паразиттік және жұқпалы емес ауруларынан 
сауықтырып, оларды тұрақты саламаттылық жағдайында ұстап тұруға бағытталған. 

Бұл ретте институт Ауыл шаруашылығы министрлігімен эпизоотиялық 
саламаттылықты ғылыми қолдауды қамтамасыз ету, ветеринариялық практиканың 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындау 
жөнінде өзара іс-қимылды жүзеге асырумен қатар эпизоотология саласындағы ветеринария 
мамандарын дайындайды. Сондықтан ғалымдардың бұл бағыттардың болашағына 
алаңдауы заңды және объективті. Олардың пікірінше, егер институт «QazBioPharm» 
Ұлттық холдинг» ЖШС берілсе, ветеринария ғылымының паразитология, иммунология, 
бактериология сияқты салаларынан айырылып қалу қаупі бар. Өйткені жаңа холдингтің 
қызметі негізінен биологиялық препараттарды өнеркәсіптік өндіруге және 
биофармацевтикалық өнімдермен қамтамасыз етуге бағытталған. 

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Жоғарыда айтылғандарға байланысты Қазақ ғылыми-
зерттеу ветеринария институтын Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомствосынан 
Денсаулық сақтау министрлігінің ведомстволық бағыныстылығына берудің орындылығын 
зерделеу мақсатында сарапшыларды, бейінді ведомстволарды, мүдделі институттар мен 
жұртшылықты қатыстыра отырып, осы мәселені ғылыми қоғамдастықтың ашық 
талқылауына ұсынып, ұйымдастыруыңызды сұраймыз.  

Депутаттық сауалды қарау нәтижелері бойынша заңда көрсетілген мерзімде 
жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз.  

Құрметпен, депутаттар Жұмағазиев, Булавкина, Қаниев, Дүйсембинов, Мусин, 
Нұралиев, Трұмов».  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.        
Сөз депутат Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н. Н. Рақмет. 
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«Серпін – 2050», «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» мемлекеттік бағдарламасын 
іске асыруға қатысты депутаттық сауал Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары Тоғжановқа жолданады. Қысқаша нұсқасы. 

«Бұл бағдарлама жас түлектерді оңтүстіктен солтүстік өңірлерге көшіруге, тегін 
оқытуға, оларды жұмысқа орналастыруға және тұрғын үймен қамтуға бағытталған. 

Осы жоба аясында 2014 – 2019 жылдары еліміздің солтүстігіндегі колледждер мен 
жоғары оқу орындарына түсуге ниет білдірген жастардың саны әр жылда шамамен 50-ден 
200-ге дейін өскен. Алайда Білім және ғылым министрлігінің 2014 жылғы 
10 желтоқсанындағы № 517 «Оңтүстік өңірлерден келген жастар арасынан мемлекеттік 
тапсырыспен техникалық және кәсіптік білім беру бойынша мамандар даярлауға арналған 
шығындарды есептеу тәртібін бекіту туралы бұйрығының күші жойылуына байланысты 
әлеуметтік сипаттағы өткір проблема туындап отыр. 

Бұрын оңтүстік өңірлерден келген студенттер жылы киім сатып алу үшін көтерме 
қаржымен, оқу орнына бару және кері қайту жолақысы үшін өтемақымен және ыстық 
тамақпен қамтамасыз етілсе, енді олар жалпы негізде қаржыландырылады. Осылайша 
жеңілдіктің алынып тасталуы оңтүстік түлектерінің солтүстіктегі оқу орындарында білім 
алуға деген ынтасының жоғалу себептерінің бірі болды. Нәтижесінде 2020 – 2021 жылдары 
жаңа талапкерлерді қабылдау жүзеге асырылмады.  

Студенттердің көпшілігі артық қаражаты немесе жинаған қоры жоқ көп балалы 
отбасыларда өскендіктен бүгінгі күні оларды жылы киіммен қамтамасыз ету ең өзекті 
мәселе болып отыр. Сондай-ақ тегін ыстық тамақ ұйымдастыру, жол жүру ақысын 
жеңілдету қажет. Көптеген жастардың табысы аз адамдардың мәртебесі растайтын және 
тағы басқа құжаттары да жоқ. 

Қосымша қаржыландырудың болмауы осы бағдарламаның өзектілігін жоғалтуына 
және студенттердің өз өңірлеріне қайтып кетуіне әкеліп соғуда. Осылайша «Серпін» 
жобасы орындалмауда. 

Жыл сайын статистикаға сәйкес еліміздің солтүстігінен 5 мыңнан астам адам басқа 
елдерге тұрақты тұруға кетеді екен. Біздің міндетіміз –ішкі ресурстар есебінен өңірлерде 
халықтың қажетті балансын қалпына келтіру.  

Құрметті Ералы Лұқпанұлы! «Серпін» ұлттық бағдарламасы –жастар арасында ең 
танымал жобалардың бірі. Стратегиялық маңызы бар осы іске айрықша көңіл бөлуді 
сұраймыз. 

 Осыған байланысты Білім және ғылым министрлігі жанынан «Серпін – 2050» 
жобасын жетілдіру мақсатында құрылған жұмыс тобы шеңберінде келесі шараларды 
қарастыру қажет деп санаймыз: 

жас түлектердің солтүстік өңірлердің оқу орындарына түсуін ынталандыру үшін 
жоғарыда айтылған мамандарды даярлауға арналған шығындарды есептеу тәртібін бекіту 
туралы» Білім және ғылым министрлігінің № 517 бұйрығының нормаларын қалпына 
келтіру; 

диплом алған мамандарды мемлекеттік тұрғын үй қоры және басқа да көздер 
есебінен тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы мәселені пысықтау; 
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жұмыскерлер үшін әлеуметтік пакетті жақсартуды ескере отырып, жұмыс 
берушілердің техникалық және кәсіптік білім беруді ұйымдастыру мекемелерінің 
түлектерімен өзара іс-қимыл тетігін ұсыну (ең алдымен бұл жалақы мөлшеріне қатысты).  

Бұл шаралар жастардың жұмыс орнында тұрақталып, шоғырлануын арттыратыны 
сөзсіз.  

Депутаттық сауалымызды белгіленген мерзімде қарап, нәтижелері туралы жазбаша 
жауап беруді өтінеміз.  

Құрметпен, депутаттар Нухұлы және Нұрсипатов».  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына беріледі. 
 
САФИНОВ Қ.Б. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мой депутатский запрос 

направлен в адрес Премьер-Министра Республики Казахстан.  
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! В Послании народу Казахстана «Казахстан в новой 

реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года Президент Республики Казахстан 
указал на наиболее актуальные проблемы нормотворчества на современном этапе. 
Отмечено, что «излишняя законодательная регламентация деятельности исполнительной 
власти», детализированные нормы законов и постановлений, ограничивающих полномочия 
исполнительной власти, тормозят работу государственного аппарата и загружают 
Парламент.  

Было указано на неповоротливость правовой системы, которая в период карантина 
породила эффект «узкого горлышка», что в быстро меняющемся мире «низкая скорость 
принятия решений становится угрозой национальной безопасности».  

Глава государства подчеркнул, что «следует обеспечить баланс между уровнями 
правовой регламентации. Медлить с этим нельзя». 

Продолжающиеся негативные, кризисные явления обостряют многие проблемы, 
существующие как в экономике, так и в обществе в целом. В этих условиях значительно 
возрастает роль законодательного регулирования общественных отношений, адекватного 
правового ответа на вызовы времени. Законотворческая практика показывает, что эти 
проблемы еще далеки от своего разрешения. 

Так, в 2020 - 2021 годах Парламентом было принято более 180 законодательных 
актов. Одновременно происходит увеличение числа подзаконных, ведомственных актов, 
которые должны быть приняты для реализации этих функций. То есть в законодательстве 
удельный вес подзаконных актов неуклонно растет. Однако без четкого разграничения 
предметов регулирования законов, принимаемых Парламентом в соответствии с пунктом 
3 статьи 61 Конституции, и подзаконных актов, такая практика может привести к 
дисбалансу правовой системы, злоупотреблениям, увеличению коррупционных рисков и 
другим негативным явлениям. 

Конституционный Совет в своих посланиях также высказывался о необходимости 
разделения уровней правовой регламентации. 
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Сенат Парламента проводил слушания по совершенствованию законотворческого 
процесса, на которых Министерству юстиции была дана рекомендация по разграничению 
вопросов, подлежащих регламентации на законодательном и подзаконном уровнях.  

Принятый в марте этого года закон по вопросам совершенствования 
нормотворчества внес в соответствующие законодательные акты лишь ряд изменений, 
однако отдельные принципиальные вопросы совершенствования законодательного 
процесса в нем решены не были. Наш комитет давал конкретные законодательные 
предложения по вопросу правовой регламентации, которые, к сожалению, не были учтены 
Министерством юстиции.  

Данный вопрос действительно сложный и многогранный, имеет ряд теоретических, 
правовых последствий. При этом полагаю, что к разрешению его можно было привлечь 
широкий круг общественности, в том числе практикующих юристов и ученых.  

Депутаты Парламента готовы оказать содействие Министерству юстиции в 
выработке редакций конкретных норм и в целом в решении этого концептуального вопроса. 

С учетом вышеизложенного прошу в установленный законом срок дать письменный 
ответ на следующий вопрос. Планируется ли Правительством разработка и принятие 
законодательных актов, направленных на обеспечение баланса между уровнями правовой 
регламентации, закрепление критериев разграничения предметов регулирования 
законодательных и подзаконных нормативных правовых актов? 

Полный текст депутатского запроса прилагается. 
С уважением, депутат Сената Республики Казахстан Сафинов». 
  
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Наш депутатский запрос направлен Премьер-Министру Республики Казахстан 

господину Мамину. 
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! Поводом нашего депутатского запроса стала 

ситуация, сложившаяся в результате приватизации отдельных государственных объектов, 
обеспечивающих безопасность населения и территории нашей страны. 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем 
прошлогоднем Послании народу Казахстана отметил, что «Правительству нужно принять 
новый план приватизации. У государства должны остаться только социальные объекты, а 
также объекты, обеспечивающие безопасность и функционирование государства». 

В рамках данного поручения депутатами Парламента предложено инициировать 
законодательные поправки, согласно которым приватизация любых организаций, 
влияющих на оборонно-промышленный потенциал страны, должна будет проходить с 
сохранением доли государства либо выкупом «золотой акции» таких организаций. 

Приватизация, бесспорно, преследует цель сократить государственное участие в 
экономике и улучшить ситуацию в проблемных компаниях. В то же время мы считаем, что 
со стороны государства необходимо оценивать, отслеживать и управлять рисками 
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приватизации государственных предприятий с обязательным участием государства в 
организациях, напрямую обеспечивающих безопасность его граждан и системы в целом.  

В 2018 году, к примеру, было приватизировано единственное государственное 
предприятие «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба», 
являющееся правопреемником первых отечественных аварийно-спасательных служб, 
учрежденных еще в 1932 году.  

В течение 2018 и 2019 годов сенаторами в общей сложности направлены четыре 
запроса с просьбой выработать меры по профессиональным аварийно-спасательным 
службам в области промышленной безопасности. Это связывалось с оперативностью 
проведения аварийно-спасательных работ в мае 2017 года на скважине 
№ 36 месторождения «Дараймола» в Атырауской области, в марте 2019 года на скважине 
№ 8237 месторождения «Каламкас» в Мангистауской области.  

В ответ Правительство заверило о принимаемых мерах по усилению роли 
уполномоченного органа в области промышленной безопасности и ответственности 
аварийно-спасательных служб и предприятий в обеспечении безопасности при 
эксплуатации опасных производственных объектов.  

Однако правительственный час, проведенный в Сенате 12 ноября 2021 года, показал, 
что ситуация в этой области должным образом не изменилась. Министр по чрезвычайным 
ситуациям вполне справедливо констатировал, цитирую: «Я считаю, что, наверное, 
находясь в частных руках, со временем это может сыграть не совсем хорошую роль. 
Причина в чем? Если произойдет крупная чрезвычайная ситуация на каком-либо объекте, 
частные структуры имеют право отказать, в том числе и государственному органу, в 
привлечении своих подразделений на другие объекты. Если раньше это были силы и 
средства МЧС, которые могли оперативно реагировать, то сегодня они в большей степени 
зависят от контрактов, которые заключены с производственными объектами».  

Нормы статьи 51 Закона «О гражданской защите», регулирующие порядок 
привлечения аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
действительно носят не императивный характер. Любая частная организация в законном 
порядке может отказаться от привлечения к ликвидации чрезвычайной ситуации, 
сославшись на необходимость обязательного сохранения достаточного количества сил и 
средств на ином обслуживаемом ею объекте либо на отсутствие совместных планов 
действий.  

Такое положение дел вызывает нашу обеспокоенность, поскольку государство не 
может гарантировать безотлагательную ликвидацию аварии на опасных производственных 
объектах и спасение жизни наших граждан. 

Уважаемый Аскар Узакпаевич! Просим комплексно рассмотреть данный вопрос, в 
том числе возможность диверсификации портфеля приватизированного предприятия, а 
также необходимость совершенствования его нормативно-правового регулирования.  

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

С уважением, сенаторы Шакиров, Кул-Мухаммед, Нурсипатов, Ершов, 
Кожамжаров, Нуржигитова, Куртаев, Мамытбеков». Спасибо.  
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ТӨРАҒА. Спасибо.  
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
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