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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2020 жылғы 19 қараша 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

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

Құрметті әріптестер, бүгінгі Палата отырысына Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Асқар Ұзақбайұлы Мамин орынбасарларымен, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банк Төрағасы, Қазақстан Республика Ұлттық экономика министрі 
мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрі залға келіп қатысып отыр. 

Ал Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 
Төрағасы, басқа министрлер мен квазимемлекеттік сектордың басшылығы 
бейнеконференц байланыс арқылы қатысуда.  

Құрметті сенаторлар, алдымен күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 
сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер, бүгін қаралатын екі мәселе үш жылдық республикалық 

бюджетке байланысты. Сондықтан бас комитет оларды бірге қарауды ұсынады.  
Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан  

2021 – 2023 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы мен «2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық 
бюджет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын бірге қараймыз. 

Алдымен Ұлттық экономика министрінің, Қаржы министрінің және Ұлттық Банк 
Төрағасының баяндамаларын тыңдап, содан кейін сұрақ қоюға көшсек. 

Құрметті әріптестер, ұсынысты қолдайсыздар ма? 
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ОРНЫНАН. Қолдаймыз.  
 
ТӨРАҒА. Ендеше баяндамаларды тыңдайық. 
Ұлттық қордан бөлінетін трансферт және Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 

дамуының болжамы туралы баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Дәленов Руслан Ерболатұлына беріледі 

 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2021 – 2023 жылдарға 
арналған кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
енгізіліп отыр. 

Заң жобасында Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт 2021 жылы 2 триллион 
700 миллиард теңге, 2022 жылы 2 триллион 400 миллиард теңге, 2023 жылы 2 триллион 
200 миллиард теңге сомасында көзделеді. Сондай-ақ заң жобасында кепілдендірілген 
трансфертті пайдаланудың нысаналы бағыты айқындалды. 

Осы қаражаттар республикалық бюджеттен ортақ зейнетақыларды төлеуге және 
мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдеріне бағытталады. 

Аталған кепілдендірілген трансферт Ұлттық қордағы қаражаттың жалпы ішкі 
өнімнің 30 пайызы мөлшерінде төмендемейтін қалдық бойынша шартты қамтамасыз 
етеді. 

Қолдауларыңызды сұраймын. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің қарауларыңызға 

елдің 2021 – 2025 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы енгізіліп 
отыр.  

Болжам келесі факторларды ескере отырып жасалған: 
1) 2019 жылғы жалпы ішкі өнім бойынша есептік статистикалық деректер; 
2) әлемдік экономиканың өсуі бойынша халықаралық қаржы ұйымдарының 

жаңартылған болжамдары;  
3) әлемдік тауар нарықтарындағы үрдістер. Халықаралық қаржы ұйымдарының 

мұнай бағасы бойынша консенсус бағалауы 2021 жылы бір барреліне 45 және 2022 жылы 
55 доллар. 

Консервативті тәсілді ескере отырып, бюджеттік жоспарлау үшін негіз ретінде 
базалық сценарий пайдаланылды. 

2021 – 2025 жылдары мұнай бағасы бір барреліне 35 доллар деңгейінде алынды. 
Жалпы ішкі өнімнің нақты өсуі 2021 жылы 2,8 пайыз деңгейінде болжанып отыр. 

2025 жылы ол 4,6 пайызға жетеді. 
Жалпы ішкі өнімнің орташа жылдық өсуі 4 пайызды құрайды. 
Номиналды жалпы ішкі өнім 2021 жылы 76,7 триллион теңгені, ал 2025 жылы 

104,8 триллион теңгені құрайды. 
2021 жылы мұнай өндіру 86 миллион тоннадан 2025 жылы 100,7 миллион тоннаға 

дейін өседі.  
Барлық базалық салаларда оң өсу күтілуде. 
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Өңдеу өнеркәсібі жылына орта есеппен 6,7 пайызға, кен өндіру өнеркәсібі 
2,9 пайызға өседі. Орташа жылдық өсу қарқыны ауыл шаруашылығында 6,2 пайыз, 
саудада 5,5 пайызды құрайды. 

Тауарлар экспорты 2021 жылғы 41,4 миллиард доллардан 2025 жылы 
51,5 миллиард долларға дейін өседі. Импорт 2021 жылғы 36,3 миллиард доллардан 
2025 жылы 37,8 миллиард долларға дейін өседі. 

Әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі басымдықтары инвестициялық және 
бизнес ахуалды жақсарту, сапалы адами капитал және теңгерімді өңірлік даму болады. 

Осы макроэкономикалық көрсеткіштер негізінде келесі бюджет параметрлерінің 
болжамы қалыптасты. 

Республикалық бюджеттің кірістері 2021 жылы 6 триллион 926 миллиард теңгені, 
2022 жылы 8 триллион 566 миллиард теңгені, 2023 жылы 9 триллион 217 миллиард 
теңгені құрайды. 

Кепілдендірілген трансферт 2021 жылы 2 триллион 700 миллиард теңге, 
2022 жылы 2 триллион 400 миллиард теңге және 2023 жылы 2 триллион 200 миллиард 
теңге мөлшерінде жоспарланып отыр. 

2021 жылы Ұлттық қордан 1 триллион теңге мөлшерінде нысаналы трансфертті 
тарту көзделеді. 

Осылайша, болжам бойынша түсімдер 2021 жылы 11,4 триллион теңгені, 
2022 жылы 11,8 триллион теңгені, 2023 жылы12 триллион теңгені құрайды. 

Республикалық бюджеттің шығыстары 2021 жылы 14 триллион теңге, 2022 жылы 
13 триллион 873 миллиард теңге, 2023 жылы 13 триллион 889 миллиард теңге көлемінде 
болжануда. 

Жалпы, әлеуметтік-экономикалық даму болжамы макроэкономикалық 
тұрақтылықты сақтауға және нәтижелі жұмыспен қамтуға, сонымен қатар ұлттық 
экономиканы тұрақты және сапалы дамытуға бағытталған. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Руслан Ерболатұлы. 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған  

«2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрі Жамаубаев Ерұлан Кенжебекұлы беріледі. 

 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға «2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң 
жобасы ұсынылып отыр. 

Бюджет жобасын қарау барысында оның бағыттары мен мазмұны егжей-тегжейлі 
талқыланды. Атап айтқанда, 2021 жылға арналған республикалық бюджет түсімдері 
11,4 триллион теңге сомасында анықталды. 

Бюджет тапшылығы 2021 жылы жалпы ішкі өнімнің 3,4 пайызынан 2023 жылы 
кезең-кезеңмен 2,1 пайызға дейін төмендеуімен айқындалған. 
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Бюджет шығыстары 2021 жылы 14 триллион теңгені құрайды. Негізгі мақсат 
халықтың әл-ауқатын арттыру. Оны бюджеттің әлеуметтік шығыстарының динамикасы 
көрсетіп отыр. 

Мәселен, осы бағыт бойынша үшжылдық кезеңдегі шығыстар 23,4 триллион 
теңгені, оның ішінде 2021 жылы 7,1 триллион теңгені немесе шығыстардың жалпы 
көлемінің 50,5 пайызын құрайтын болады. 

Әлеуметтік көмекке және қамсыздандыруға 12,6 триллион теңге, оның ішінде 
2021 жылға 4,0 триллион теңге жоспарланған. Оның 96,3 пайызы зейнетақылар, 
жәрдемақылар, атаулы әлеуметтік көмек, жекелеген санаттағы азаматтарға біржолғы 
қаржылай өтемақы төлеуге арналған. 

Денсаулық сақтауға арналған шығыстар 5,1 триллион теңгені, оның ішінде 
2021 жылы 1,6 триллион теңгені құрайды. 

Осы қаражат шеңберінде медицина қызметкерлерінің жалақысын ұлғайтуға 
шығыстар көзделген. 

Білім және ғылымды дамытуға бюджет жобасында 5,2 триллион теңге, оның ішінде 
келесі жылға 1,3 триллион теңге көзделген. 

Мұғалімдердің еңбекақысын ұлғайтуға байланысты ағымдағы жылмен 
салыстырғанда шығыстардың өсуі ендігі жылы 457 миллиард теңгені құрайтын болады. 

Әлеуметтік сала шеңберінде «Еңбек», денсаулық сақтау, тілдерді қолдауды 
дамыту, білім мен ғылымды және туристік саланы дамытудың мемлекеттік 
бағдарламалары іске асырылады.  

Бюджет шығыстарының келесі маңызды бағыты экономика салаларын қолдау және 
дамыту болып табылады.  

Үш жылдық кезеңде осы мақсаттарға 3,2 триллион теңге, оның ішінде 2021 жылға 
1,7 триллион теңге көзделген. Осы бағыт бойынша «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», 
Индустриялық-инновациялық даму, Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және «Бизнестің 
жол картасы – 2025» мемлекеттік бағдарламаларын іске асыруға шығыстар көзделген.  

Мемлекеттің қорғаныс қабілеті және құқық тәртібін қорғауды қамтамасыз етуге үш 
жылдық кезеңге 3,4 триллион теңге, ал келесі жылға 1,3 триллион теңге көзделген. 

Өңірлік саясат мемлекетті дамытудың маңызды бағыттарының бірі болып 
сақталады. Үш жылдық кезеңде өңірлерге берілетін субвенциялар 6,2 триллион теңгені 
құрайды.  

Бюджет жобасында нысаналы трансферттер 5,9 триллион теңге көлемінде 
көзделген.  

Жалпы үш жылдық кезеңде өңірлерге республикалық бюджет қаражаты есебінен 
12 триллион теңге, оның ішінде 2021 жылы 4 триллион теңге немесе бюджеттің жалпы 
шығыстарының 28,4 пайызы бөлінетін болады. 

Заң жобасын Сенатта талқылау барысында депутаттардың ұсыныстары бойынша 
халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және өңірлерді дамытуға бағытталған бірқатар 
түзетулер енгізілді. 

Депутаттардың ұсыныстарының бір бөлігі ішкі қайта бөлу есебінен бюджетті іске 
асыру туралы Үкімет қаулысын дайындау кезінде ескерілетін болады. 
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Құрметті депутаттар! Республикалық бюджет жобасының негізгі параметрлері 
осындай. Олар барынша теңгерімделген. 

Сенатта еліміздің басты қаржылық құжатына сындарлы талқылау жүргізілгенін 
атап өту қажет. Сіздерге бірлесіп жүргізілген тиімді жұмыс үшін алғысымды білдіремін. 

Ұсынылып отырған түзетулерді ескере отырып, заң жобасын қолдауды сұраймыз. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ерұлан Кенжебекұлы.  
Еліміздегі ақша-кредит саясаты туралы баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банк Төрағасы Досаев Ерболат Асқарбекұлына беріледі. 
 
ДОСАЕВ Е.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Әлемдік 

экономика жоғары құбылмалық пен белгісіздік жағдайларында сыртқы күтілмеген 
өзгерістердің әсерімен дамуын жалғастыруда.  

Біріншіден, бүгінгі күні коронавирус пандемиясының екінші толқынының дамуы 
әлемдік экономиканың қалпына келу қарқынын айқындайтын негізгі факторлардың бірі 
болып табылады.  

Бірқатар жетекші фармкомпаниялардың вакцинаны сәтті сынақтан өткізу жөніндегі 
жағымды жаңалықтарына қарамастан, оны толық өндіру түпкілікті мақұлдау мен 
логистикалық мәселелерді шешу үшін ұзақ уақытты талап етеді. 

2021 жылдың ортасына дейін пандемияны тежеу шектеулерді сақтаумен және 
қажет болған кезде оларды күшейтумен жалғасатын болады, бұл әлемдік экономиканың 
қалпына келуін едәуір тоқтата тұруы мүмкін. 

Екіншіден, әлемдік тауар нарықтары, әсіресе мұнай нарығы жоғары 
құбылмалылыққа ұшырауда. Еуропаның бірқатар ірі елдерінде жаңа локдаундар енгізу 
мұнайға сұраныстың қалпына келу қарқынына ықпал етеді, оның нәтижесінде мұнай 
өндіру қайтадан сұраныстан асып кетуі мүмкін. 

Мұнай бағасының серпіні көп жағдайда ағымдағы жылғы 30 қараша – 1 желтоқсан 
аралығында өтетін ОПЕК (+) плюстің министрлік кездесуінің қорытындысына 
байланысты болады, онда 2021 жылы мұнай өндіру квоталары туралы шешім 
қабылданады. 

Үшіншіден, әлемдік экономиканың қалпына келуі сауда шектеулерін алуға және 
жеткізу тізбегін қалпына келтіруге байланысты болады.  

Азия-Тынық мұхит өңірінде Қытай мен үлесіне әлемдік экономиканың 29 пайызы 
тиесілі 14 елдің арасында әлемдегі ең ірі еркін сауда аймағын құру оң белгі болды. Жаңа 
келісім 2020 жылы Қытай ғана экономикалық өсуді көздеп отырғанын ескере отырып, 
әлемдік экономиканың қалпына келу қарқынына оң әсер етуі мүмкін. 

Осы жағдайларда әлемдік экономиканың қалпына келуі 2021 жылдан басталады, 
бірінші болып дағдарыстан дамыған елдер шыға бастайды. Халықаралық валюта қорының 
(ХВҚ) болжамы бойынша төмен базаның аясында әлемдік экономиканың өсуі 2021 жылы 
5,2 пайызға жетіп, орта мерзімді перспективада 3,5 пайызға дейін біртіндеп баяулайды. 

2020 жылы әлемдік экономиканың дамуын және жоғарыда аталған факторларды 
ескере отырып, 2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджеттің параметрлерін 
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қалыптастыру үшін Ұлттық Банк ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің мынадай 
болжамын әзірледі. 

1. Сыртқы күтілмеген өзгерістер инфляцияның серпініне теріс әсерін тигізуді 
жалғастыруда. Ағымдағы жылғы қазанда инфляция жылдық көрсетуде 7,1 пайыз болды. 

Біздің бағалауымыз бойынша баға өсуінің негізгі әсері біртіндеп аяқталып,  
2021 – 2022 жылдары инфляция 4-6 пайыз дәлізіне оралады. 

2. Іскерлік белсенділіктің қалпына келуіне қарай депозиттер мен кредиттер  
2021 – 2023 жылдары ішкі жалпы өнімнің номиналды өсу қарқыны деңгейінде өседі. 

3. Ағымдағы жылдың басынан бері халық пен бизнестің тауарлар импортына 
кейінге қалдырылған сұранысы іске асырылуына байланысты сауда балансы профициті 
төмендеу нәтижесінде төлем балансы жағдайының нашарлағаны байқалады. 

2020 жылғы 9 айда сауда балансының профициті алдын ала дерек бойынша 
9,1 миллиард АҚШ долларына дейін 35 пайызға төмендеді. Ағымдағы жылғы 3-тоқсанда 
сауда балансы 1999 жылдан бастап алғаш рет Ұлттық Банк төлем балансының әдіснамасы 
бойынша (-)1 миллиард АҚШ доллары деңгейінде теріс қалыптасты. Төлем балансының 
ағымдағы шотының дефициті 2020 жылғы 9 айда 3,8 миллиард АҚШ доллары болды. 

2021 жылы төлем балансының ағымдағы шотының дефициті біздің болжамымыз 
бойынша 8,7 миллиард АҚШ долларына дейін кеңеюі болжанып отыр. Бұл халық пен 
бизнестің тауарлар импортына кейінге қалдырылған сұранысы іске асырылуына 
байланысты сауда балансының профициті төмендеуіне негіз болды. Шетелдік 
инвесторларға төленетін кіріс төлем балансына қысым көрсетуді жалғастырады. 

Құрметті сенаторлар! Әлемдік экономиканы одан әрі қалпына келтіру ұзақ, әркелкі 
және жоғары белгісіздікпен байланысты болмақ.  

Мемлекет басшысының дағдарысқа қарсы бастамалары шеңберінде Қазақстандағы 
іскерлік белсенділікті қолдау үшін Ұлттық Банк жалпы сомасы 2,3 триллион теңгеге 
жеңілдікті кредиттеу бағдарламаларын қаржыландырады, бұл дағдарысқа қарсы 
топтаманы қаржыландырудың 50 пайыздан астамын құрайды. 

2020 – 2021 жылдары экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі кешенді 
жоспарды іске асыру шеңберінде Үкімет пен Ұлттық Банктің үйлестірілген іс-қимылдары 
Қазақстан экономикасының орнықты өсу траекториясына шығуына мүмкіндік береді.  

Бұл жағдайларда Қазақстан экономикасын айтарлықтай әртараптандыруға, 
импортқа тәуелділікті төмендетуге және жеделдетілген цифрландыруға бағытталған 
жүйелі және ұзақ мерзімді шараларды қабылдаудың маңыздылығы артады. 

Бұл шаралар 2025 жылға қарай 3-4 пайыз деңгейіндегі тұрақты төмен инфляцияны 
қамтамасыз ете отырып, ақша-кредит саясатының елдің экономикалық дамуына ықпал ету 
әлеуетін күшейтуге мүмкіндік береді. Осы басымдықтар Ұлттық Банктің Қазақстан 
Республикасы Президенті Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасы бойынша әзірлеп 
жатқан Ақша-кредит саясатының 2030 жылға дейінгі стратегиясында көрсетілетін болады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ерболат Асқарбекұлы. 
Құрметті әріптестер, енді сұрақ қою рәсіміне көшейік.  
Сөз депутат Әбдікеров Рысқали Қалиақбарұлына беріледі. 
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ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Менің сұрағым Премьер-

Министрдің бірінші орынбасарына. 
Құрметті Әлихан Асханұлы! Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаевтың биылғы жылғы 10 шілдедегі Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөйлеген 
сөзінде «Экономикаға және қоғамға тиімділігі аз салық жеңілдіктері есебінен қосымша 
резервтерді қарастыру керек. Есеп комитетінің бағалауынша салық кодексінде жалпы 
сомасы 4,5 триллион теңгеден асатын 277 жеңілдік түрі бар. Мұның есебін алып, 
тиімділігін бағалап отырған ешкім жоқ» – деп айтқан болатын. Әлбетте, мұндай бағалау 
мен салық жеңілдіктерін оңтайландыру жалпы бюджеттің, оның ішінде республикалық 
бюджеттің кірісін көбейтудің бір мүмкіндігі болар еді. 

Осыған байланысты сұрақ: 2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық 
бюджетті қалыптастыру барысында қолданыстағы салық жеңілдіктеріне ревизия жасалып, 
олардың тиімділігіне бағалау жүргізілді ме? Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Әлихан Асханұлы, жауап берсеңіз.  
 
СМАЙЫЛОВ Ә.А. Сұрағыңызға рақмет.  
Қолданыстағы салық жеңілдіктері мен преференцияларының тиімділігін талдау 

үшін арнайы жұмыс тобы құрылған, ол жұмыс істеуде. Салық кодексіне сәйкес 
4,5 триллион теңгеге 277 жеңілдік бар. Оның ішінде 2,7 триллион теңге қосылған құн 
салығына келеді және 1,8 триллион теңге корпоративтік табыс салығына келеді.  

Осы жеңілдіктердің негізгі бөлігі, яғни 3 триллион теңгеден астам сомасы 
халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді. Мысал келтірсем, экспорттаушыларға қосылған 
құн салығының нөлдік ставкасы қолданылады. Егер оны жасамаса, онда екі рет қосылған 
құн салығы алынатын болады.  

Ауыл шаруашылығы техникасын, асыл тұқымды малдарды импорттау кезінде 
қосылған құн салығынан босату жеңілдігі бар. Коммерциялық емес әлеуметтік саладағы 
ұйымдарға салықтық жеңілдіктер бар. Басқа да осындай жеңілдіктер бар.  

Дегенмен жұмыс тобы осындай барлық жеңілдіктерді зерттеп, 237 миллиард 
теңгеге 13 жеңілдікті алып тастауға ұсыныс беріп отыр. Бірақ басқа да жұмыс жасау 
керек. Біздің ойымызша, оффшорлық аймақтардың аударымдарын мұқият қарау керек 
және қосылған құн салығынан босатылған импортталатын тауарлардың тізбесін тағы да 
қарау керек және басқа да сұрақтар бар. Жұмыс тобы жылдың аяғына дейін осы жұмысты 
аяқтауы қажет және Ұлттық экономика министрлігі Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен 
бірлесе отырып, сарапшыларды тарта отырып, осы ұсыныстардың барлығын егжей-
тегжейлі талқылау керек. Артынан барып біз оны Салық кодексіне енгізетін боламыз және 
жеңілдіктер азаятын болады.  

Республикалық бюджеттің кіріс жағына келетін болсақ, мына үш жылдың ішінде 
орташа 12,5 пайызбен өсім жоспарланып отыр. Бұл өсім негізінен салықты 
әкімшілендіруді жақсартумен, оны цифрландырумен және макроэкономикалық 
жағдайдың жақсаруымен байланысты. Рақмет.  
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ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі.  
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Менің сұрағым Үкімет басшысының орынбасары Роман 

Васильевич Склярға қойылады.  
Уважаемый Роман Васильевич! Мой вопрос связан с развитием оборонно-

промышленного комплекса страны. Комитет по международным отношениям, обороне и 
безопасности посетил ряд оборонных предприятий, в ходе которых отмечено: 

низкое казахстанское содержание в оборонной продукции, в которой зачастую 
доля импортной продукции доходит до 100 процентов, а оборонные предприятия 
занимаются в лучшем случае сервисом. При этом в проекте бюджета на следующий год 
предусматриваются затраты по государственному оборонному заказу на четверть суммы 
больше, чем в текущем году; 

завышенные цены на конечную продукцию с разницей в цене в сравнении с 
оригинальными производителями до нескольких миллиардов тенге; 

зависимость оборонных предприятий от государственного оборонного заказа, а 
также низкая востребованность выпускаемой продукции как со стороны вооруженных 
сил, так и гражданского сектора;  

отсутствие четкой и согласованной политики в части перезагрузки оборонных 
предприятий по номенклатуре и качеству выпускаемой продукции.  

В этой связи прошу проинформировать. 
1. Какова эффективность уполномоченного органа, специально созданного для 

осуществления руководства и межотраслевой координации в области оборонной 
промышленности и государственного оборонного заказа? 

2. Планируется ли ориентировать оборонно-промышленный комплекс, пакет акций 
которого находится в руках нашего Правительства, на производство конкурентоспособной 
и востребованной продукции, которая соответствовала бы современным потребностям 
армии и создавала постоянные рабочие места? Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Роман Васильевич, пожалуйста.  
 
СКЛЯР Р.В. Спасибо за вопросы, Нуржан Нурланбекович.  
Оборонно-промышленный комплекс нашей страны представляют 

40 отечественных предприятий как с частной, так и с государственной формой 
собственности. Половина из них с частной формой собственности. На них трудятся 
порядка 10 тысяч человек. Эти предприятия исполняют 60 процентов государственного 
оборонного заказа. 

Мы импортируем такие виды вооружения, как фронтовая авиация, зенитно-
ракетные комплексы ПВО, высокоточные снаряды. 

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в среднем имеют локализацию 
55 процентов на сегодняшний день. Уполномоченным органом в сфере оборонно-
промышленного комплекса является Министерство индустрии и инфраструктурного 
развития. Сегодня проводится работа по выпуску дополнительно 176 наименований 
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военной продукции и комплектующих. Правительством перед уполномоченным органом 
и предприятиями оборонно-промышленного комплекса, независимо от формы 
собственности, поставлена задача – довести локализацию к 2025 году до 75 процентов.  

Что касается ценообразования, то данный вопрос находится на контроле 
специальных уполномоченных органов, проводится работа с целью недопущения 
завышения стоимости. Вопрос находится на постоянном контроле. Программа на сегодня 
работает. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Сөз депутат Мамытбеков Еділ Құламқадырұлына беріледі.  
 
МАМЫТБЕКОВ Е.Қ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Менің екі сұрағым бар. Біріншісі Ұлттық Банкі Төрағасы Досаев Ерболат 

Асқарбекұлына.  
Уважаемый Ерболат Аскарбекович! Согласно Закону «О Национальном Банке 

Республики Казахстан» Национальный Банк является единственным органом, 
определяющим и осуществляющим государственную денежно-кредитную политику, 
которая осуществляется путем установления официальной ставки рефинансирования, а 
также ставки вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики.  

По официальной информации, в банках второго уровня обслуживаются около 
30 тысяч заемщиков из числа малого и среднего бизнеса, включая получивших меры 
государственной поддержки. При этом общее количество МСБ составляет около 
1 миллиона 200 тысяч субъектов. Отсюда можно сделать вывод о практическом неучастии 
банковского сектора в кредитовании МСБ. Частные банки, выдавая льготные кредиты, 
субсидируемые процентной ставкой, не мотивированы на такое кредитование.  

К слову, ставка рефинансирования в Казахстане составляет 9,25 процента и среди 
стран ЕАЭС является самой высокой. К примеру, в России она равна 6,25 процента.  

В связи с этим вопрос: планирует ли Национальный Банк предложить меры, 
направленные на улучшение денежно-кредитной политики, снижение базовой ставки 
финансирования, тем самым обеспечить доступность кредитов банков второго уровня для 
субъектов малого и среднего бизнеса? 

  
ТӨРАҒА. Ерболат Асқарбекұлы, жауап беріңіз. 
 
ДОСАЕВ Е.А. Спасибо за вопрос.  
Я думаю, что проведение эффективной денежно-кредитной политики и 

обеспечение стабильности цен являются главными приоритетами работы Национального 
Банка. 2020 год был, конечно, сложным не только для Казахстана, но и в целом для 
мировой экономики. Хочу сказать, что, несмотря на проблемы, которые возникли у нас в 
экономике с ограничениями и другими карантинными мероприятиями, которые были 
введены для экономики, на конец сентября ссудный портфель МСБ достиг 4,1 триллиона 
тенге, вырос на 110 миллиардов тенге с начала года.  
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Хотел бы сразу разъяснить, у нас есть статистика, которую мы проводили, 
работали с банковским сообществом, сейчас работаем с Правительством, с НПП 
«Атамекен», на начало октября в стране зарегистрировано более 1 миллиона 340 тысяч 
субъектов малого и среднего бизнеса, из которых (хотел бы сразу классифицировать) 
более 270 тысяч – это зарегистрированные субъекты малого бизнеса, главная доля, 
которая приходится, более 840 тысяч – это индивидуальные предприниматели, более 
200 тысяч – это крестьянские и фермерские хозяйства. Получается, львиная доля из более 
1 миллиона 100 тысяч субъектов, которые сегодня берут потребительские займы, из-за 
объемов бизнеса и вопросов необеспеченности необходимыми залогами.  

Поэтому действительно у нас есть почти 300 тысяч заемщиков малого и среднего 
бизнеса, на которых сосредоточен весь портфель, про который я сказал, 4,1 триллиона 
тенге.  

Теперь по вопросу о создании условий. В этом году мы совместно с 
Правительством по поручению Главы государства реализуем текущие программы. Они в 
расширенном варианте идут. Со стороны Правительства это Дорожная карта бизнеса и 
другие, также есть специально ориентированные программы поддержки со стороны 
Национального Банка. Как я сказал ранее, 2,3 триллиона тенге выделены нами, это более 
50 процентов всего пакета «живых» денег, которые сегодня влиты в экономику, из них 
львиная доля мер поддержки направлена именно на поддержку малого и среднего бизнеса. 
Это выдача новых займов и рефинансирование старых займов на уровне 6 процентов, а 
также программа обеспечения оборотными средствами, которую реализует Национальный 
Банк, это 800 миллиардов тенге. До конца следующего года мы продлили по поручению 
Главы государства, это 800 миллиардов тенге под 8 процентов. 

Теперь хотел бы сказать о макроэкономических условиях, которые влияют на 
принятие решений Национальным Банком по базовой ставке. Нам хотелось бы, конечно, 
смягчить денежно-кредитную политику, но будем объективными. В последнее время 
очень много риторики относительно сравнения с нашими торгово-экономическими 
партнерами, с той же Российской Федерацией. Я хотел бы сказать, что там последние 
четыре года инфляция держится около 4 процентов, по итогам 10 месяцев инфляция 
составила 4 процента, по году ожидают 4,2 процента. Я считаю, что ставка Центрального 
банка России 4,25 процента адекватная. 

То же самое у нас, как я сказал, по итогам 10 месяцев у нас инфляция составляет 
7,1 процента, до конца года наше ожидание будет, наверное, ниже 8 процентов. 
Получается, нынешняя базовая ставка Национального Банка составляет 9 процентов, то 
реальная ставка составляет плюс-минус 1 процент. Она ниже рекомендуемых для 
обеспечения стабильности 3-3,5 процента. Я считаю, что в нынешних условиях она 
является адекватный. 

Комплекс мер, которые мы предпринимаем совместно с Правительством по 
снижению импортозависимости и диверсификации экономики, я думаю, окажет 
положительное влияние с точки зрения снижения импортозависимости, инфляции и 
вопроса ее стабилизации. Как я уже сказал, мы ожидаем в 2021 и 2022 годах в коридоре  
4-6 процентов. В этом случае у нас появится возможность для смягчения денежно-
кредитной политики.  
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Национальный Банк от этого не отказывается, мы намерены поддерживать, 
наверное, и кредитование банками второго уровня, и Правительство, чтобы оно имело 
больше возможностей, источников для финансирования экономики. Но мы исходим из 
той действительности, которая сегодня сложилась. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Ерболат Аскарбекович, возвращаясь к вопросу кредитования банками 

малого и среднего бизнеса, кстати говоря, в бюджете закладываются 200 миллиардов 
тенге на субсидирование процентной ставки в ближайшие три года. В этой связи в любом 
случае мы видим тенденцию, что банки предпочитают работать с более крупными 
субъектами рынка, может быть, со средними или с малыми предприятиями, у которых 
есть какой-то объем оборота. Но в то же время именно небольшим предприятиям, 
микробизнесу, ИП, малым предприятиям достаточно сложно получать банковские 
кредиты. Понятно, здесь у банка, видимо, своя логика есть, мы не будем сейчас туда 
уходить, им, видимо, легче с крупными субъектами работать, там и риски другие, и 
прибыль другая.  

В этой связи вопрос, уточнение. Если банки недостаточно охотно идут на работу с 
микро- и малым бизнесом, может быть, привлекать именно к этим программам по 
субсидированию процентной ставки и других субъектов рынка, например, 
микрофинансовые организации. Понятно, что у них процент будет выше, но в то же время 
они ежедневно работают именно с этими небольшими предприятиями, и через них дойти 
до тех людей, которые не могут получать кредиты. Может быть, здесь нам не делать 
монопольно ставку только на банки, может быть, других субъектов привлекать? Хотелось 
бы узнать Вашу позицию. 

 
ДОСАЕВ Е.А. Маулен Сагатханович, я абсолютно согласен, что финансовый 

сектор страны должен быть широко представлен. Мы все время говорим о банках второго 
уровня, но на самом деле развитие всех остальных секторов (страхового, фондового 
рынка, микрофинансовых организаций) является приоритетом как для Национального 
Банка, так и для нового Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Я 
считаю, что часть мер, которые могли бы, особенно в регионах, направить на развитие 
такого рода эффективных организаций и поучаствовать в капитале или поддержать 
необходимыми средствами, эта работа у нас есть. У нас есть хорошие примеры, когда 
микрофинансовые организации получают напрямую кредитную линию от международных 
финансовых организаций, есть высокий уровень доверия. Мы обсуждали с Аскаром 
Узакпаевичем, в планах на предстоящие три года мы значительно увеличим долю именно 
таких организаций. 

Если мы говорим о Восточной Европе, это так называемые кооперативные банки и 
другие. Мы надеемся, что такого рода институты при поддержке и стимулировании со 
стороны Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового 
рынка и Правительства займут свое достойное место. И мы в этом направлении работу 
будем продолжать. Я абсолютно поддерживаю это направление. 

 
ТӨРАҒА. Большое спасибо. 
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Едил Куламкадырович, у Вас еще вопрос есть? Пожалуйста. 
 
МАМЫТБЕКОВ Е.К. Второй вопрос к Министру национальной экономики. 

Уважаемый Руслан Ерболатович, у нас 4 декабря состоятся парламентские слушания, 
посвященные развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.  

По программе 087 «Реализация мероприятий в рамках Дорожной карты бизнеса –
 2025 и механизма кредитования приоритетных проектов «Экономика простых вещей» 
предусмотрено более 192 миллиардов тенге на три года. Ввиду продолжающейся 
пандемии СОVID-19, которая оказывает негативное влияние на бизнес, в особенности на 
малый и средний, насколько достижимыми будут целевые индикаторы Дорожной карты 
бизнеса – 2025?  

Периодические локдауны и карантинные меры ставят на грань выживания многих 
субъектов бизнеса. По данным Министерства финансов Республики Казахстан, в 
2019 году 1133 субъекта бизнеса обанкротились, из них 940 – это субъекты малого и 
среднего бизнеса.  

В этой связи такой вопрос: планируются ли какие-либо новые меры поддержки 
малого и среднего бизнеса в дополнение к уже принятым? Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Руслан Ерболатұлы, жауап беріңіз.  
 
ДӘЛЕНОВ Р.Е. Спасибо за вопрос.  
Уважаемый Маулен Сагатханович, уважаемые сенаторы, в текущем году для 

поддержки малого и среднего бизнеса приняты три пакета антикризисных мер, это 
налоговые отсрочки, налоговые стимулы, отсрочки по кредитам и другие. Всего 
поддержкой было охвачено 700 тысяч предпринимателей.  

Удешевленными кредитами были поддержаны 31 тысяча проектов на сумму 
кредитного портфеля 2 триллиона тенге. Реализуется комплексный план по 
восстановлению экономического роста, где предусмотрены отраслевые точечные меры.  

Что касается планируемых дополнительных мер поддержки малого и среднего 
бизнеса, есть планы.  

Первое. Для пострадавших отраслей экономики с 1 января будет предложен новый 
льготный режим розничного налога. Мы благодарим депутатов Сената за предложенную 
инициативу по введению данного режима. Данные поправки в Налоговый кодекс были 
недавно вами поддержаны. Данная норма будет стимулирующей для пострадавших 
отраслей в течение двух лет.  

Второе. Это развитие микрокредитования, о чем Вы, Маулен Сагатханович, 
сказали. Планируется массированно привлечь микрофинансовые организации к 
кредитованию экономики, в том числе через субсидирование по Дорожной карте бизнеса.  

Третье. Готовятся поправки по улучшению условий ведения бизнеса.  
Четвертое. Будет значительно упрощено регулирование. Все требования, проверки, 

разрешения, лицензии будут подвергнуты тщательной ревизии на предмет необходимости 
их дальнейшего существования. Это будет регулирование с чистого листа.  
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Кроме того, для микро- и малого бизнеса продолжит действие мораторий, а также 
освобождение от налога на доходы.  

В целом все вопросы малого и среднего бизнеса рассматриваются специальной 
государственной комиссией, такая работа будет продолжена, все вопросы малого и 
среднего бизнеса находятся на особом контроле. Спасибо.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется депутату Карплюку Сергею Алексеевичу.  
 
КАРПЛЮК С.А. Спасибо, уважаемый Маулен Сагатханович.  
У меня вопрос к Премьер-Министру Республики Казахстан. Уважаемый Аскар 

Узакпаевич! Как известно, важными макропоказателями развития страны являются 
уровень инфляции и прожиточный минимум, которые, в свою очередь, играют 
значительную роль при формировании социальных направлений расходов 
республиканского бюджета. Это учтено при формировании проекта бюджета на  
2021 – 2023 годы. В частности, прожиточный минимум напрямую связан с реальными 
ценами. При этом хотим обратить внимание, что за истекший год цены на 
продовольственные товары выросли на 10,8 процента, причем дорожают продукты, 
которые производятся в Казахстане.  

В ходе обсуждения Министерство национальной экономики сообщило нам о ряде 
мер, предпринимаемых в целях удержания цен на потребительские товары, в том числе и 
на законодательном уровне. Функционируют региональные стабилизационные фонды, 
проводится работа по строительству оптово-распределительных центров в регионах. 
Антимонопольным органом ведется контроль по недопущению ценового сговора по 
социально значимым продовольственным товарам, проводятся расследования в 
отношении субъектов рынка. Однако цены все равно растут, несмотря на применяемый 
обширный спектр мер по их сдерживанию.  

В связи с этим вопрос: почему так происходит, что в дальнейшем Правительством 
планируется предпринять для сдерживания цен на социально значимые продукты? 

 
ТӨРАҒА. Асқар Ұзақбайұлы, сөз сізге беріледі.  
 
МАМИН А.Ұ. Действительно, по официальным данным, цены с начала года 

выросли на продовольственную группу более чем на 7 процентов. Я хочу сказать, что 
основной рост цен был зафиксирован в период чрезвычайного положения, более чем на 
60 процентов из этой цифры. Более чем на 4 процента выросли цены именно в этот 
период. Вы знаете, в этот период страны закрывали границы, закрывались товарные 
рынки, особенно на продовольственную группу, на социально значимые товары. Это все, 
конечно, дало такой негативный эффект, связанный с ростом цен на товары социально 
значимого характера.  

Для того чтобы в дальнейшем нам избежать таких негативных трендов, 
Правительство сегодня принимает ряд мер, связанных с обеспечением форвардного 
закупа, обеспечением встречных обязательств бизнеса в обмен на предоставляемые 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2020 жылғы 19 қараша 

14 Стенографиялық есеп 

субсидии. В то же время необходимо, конечно же, поддержать бизнес и ту 
инфраструктуру, о которой Вы в своем вопросе сейчас упомянули. На наш взгляд, весь 
этот комплекс мер даст свой эффект.  

В то же время я хотел бы довести до уважаемых депутатов Сената, что в целом мы 
отслеживаем позиции по 29 социально значимым товарам продовольственной группы. По 
12 товарным группам у нас стопроцентная обеспеченность. Это вопрос 
продовольственной безопасности. По 11 товарным группам 80 процентов обеспеченности, 
это допустимая норма. И сейчас мы работаем по 6 позициям, по которым у нас 
60 процентов обеспеченности.  

Для того чтобы снять вопрос импортозависимости, мы подготовили 
соответствующий документ, где в течение трех лет должны реализовать все наши планы 
по исключению импортозависимости по этим 6 товарным группам. Для этого необходимо 
реализовать ряд инвестиционных проектов.  

В целом мы оценили примерное количество проектов, это более 200 проектов на 
сумму 750 миллиардов тенге. Мы поставили перед собой задачу – в течение 2021, 2022 и 
2023 годов решить вопрос импортозависимости раз и навсегда, то есть 100 процентов 
должны решить. Особенно в условиях пандемии, возможных будущих каких-то 
процессов, связанных с такого рода трендами, которые могут происходить, вопрос 
продовольственной безопасности выходит на первый план. Поэтому такую задачу перед 
собой поставили.  

Вместе с Национальным Банком будем делать отдельные программы по 
финансированию. Сегодня уже эти проекты определены. Я уже сказал, это порядка 
200 проектов на сумму 750 миллиардов тенге оценочно по 6 позициям, это сахар, мясо 
птицы, яблоки, молочные продукты и рыба. По каждому из этих направлений у нас есть 
четкая Дорожная карта. Я считаю, что решение этих вопросов в течение ближайших трех 
лет будет. Понятно, что за один год не решим, но поступательно хотим в течение трех лет 
решить. В свою очередь, все это даст эффект для того, чтобы мы контролировали цены на 
долгосрочный период.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Асқар Ұзақбайұлы. 
Сөз депутат Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі.  
 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Менің екі сұрағым бар. 

Біріншісі Қаржы министрі Жамаубаев Ерұлан Кенжебекұлына.  
Экономикалық өсудің баяулауына байланысты Үкімет республикалық бюджеттің 

жыл сайын өсіп отыратын шығыстарын қамтамасыз ету үшін Ұлттық қордан алынатын 
трансферт пен бюджет тапшылығының көлемін ұлғайтып отыр. Ағымдағы 2020 жылға 
тапшылық бастапқыда жалпы ішкі өнімнің 2,1 пайызы мөлшерінде жоспарланған 
болатын, бірақ іс жүзінде оның деңгейі 3,5 пайызға жетті, ал 2021 жылға 3,4 пайыздық 
жоғары деңгейі жоспарланып отыр. Бұл ретте тапшылықты қаржыландыру үшін Қаржы 
министрлігі қарыз алуға мәжбүр болады, нәтижесінде Үкіметтің борышы мен оған қызмет 
көрсету құны да өсетіні белгілі. 

Осыған байланысты мынадай сұрақтарға жауап берсеңіз. 
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1. Қолайсыз жағдайлар туындаған кезде бюджет тапшылығын азайту үшін Үкімет 
қандай шаралар қабылдайтын болады? 

2. Республикалық бюджет тапшылығының шекті мөлшерін заңнамалық тұрғыдан 
белгілеу қажет пе, сіз қалай ойлайсыз? 

Екінші сұрағым Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт 
Бәкірұлы Атамқұловқа жолданады.  

Жуырда, 23 қазанда Сенат қабырғасында өткен ауылдық аумақтарды дамыту 
бойынша парламенттік тыңдауда жергілікті жолдардың сапасыздығы мәселесі кеңінен 
көтерілген еді. 

Сіздің министрліктің анықтамаларына сәйкес, 2020 жылы осы мақсатқа 
238 миллиард теңге бөлініп, нәтижесінде облыстық және аудандық маңызы бар автокөлік 
жолдарының жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесін 75 пайызға жеткізуге 
мүмкіндік беретіні айтылған. Алайда 2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық 
бюджеттің жобасында жолдардың құрылысы мен жөндеу жұмыстары үшін мақсатты 
трансферттер шығыстары ағымдағы жылмен салыстырғанда 60 пайыз бен 85 пайыз 
аралығында қысқартылған.  

Осыған байланысты мынадай сұрақтар.  
1. Бюджеттік қаржыландырудың күрт қысқаруы жүргізіліп жатқан және 

жоспарланған жобалардың уақытылы жүзеге аспай қалуына және жұмыс орындарының 
қысқаруына алып келмейді ме?  

2. Осындай жағдайда жергілікті жолдардың 95 пайызын жақсы және 
қанағаттанарлық жағдайға жеткізу туралы 2020 – 2025 жылдарға арналған «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасында белгіленген мақсатты индикаторды орындауды сіздер қалай 
жоспарлап отырсыздар? Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Ерұлан Кенжебекұлы, бірінші сұраққа жауап берсеңіз.  
 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Құрметті Сұлтан Мырзабекұлы, сұрағыңызға рақмет.  
Құрметті депутаттар, өте маңызды мәселе көтеріліп отыр. Жалпы экономикадағы 

келеңсіз құбылыстарды, негативті сценарийлерді біз әрқашан ойда ұстап отыруымыз 
керек. Осыған байланысты Үкіметтің алдында Президенттің тапсырмасы бар, яғни 
Үкімет, Ұлттық Банк және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бірлескен іс-
қимыл жоспары әзірленіп қойған. Бұл мұнайдың бағасының күрт төмендеген жағдайында 
немесе жалпы ішкі өнімнің құлдыраған жағдайында және де басқа да маңызды 
макроэкономикалық факторлардың нашарлаған кезінде іске асырылады.  

Бұл жерде нақты бюджеттің шығыстарын оңтайландыру және оларды экономикаға 
нағыз қажетті салаларға қайта бөлу, бюджет тапшылығының өсуіне жол бермеу, халықты 
жұмыспен қамту, экономикаға инвестиция тарту және басқа да ауқымды шаралар 
толығымен қарастырылған. 

Сұрақтың екінші бөлігі бюджет тапшылығын арнайы заңмен бекітуге қатысты. Біз 
бұл тұрғыда шетелдің үздік тәжірибелерін де сараптадық. Бұл біздің Үкіметтің алдында 
тұрған маңызды мәселелердің бірі. Өздеріңіз бүгінгі талқыланып отырған бюджеттен де 
көріп отырсыздар, біздің бюджеттің тапшылығы жалпы ішкі өнімге шаққанға жылдан-
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жылға азаятын болады. Биылғы жылы жалпы ішкі өнімге шаққанда 3,5 пайыз болса, 
2023 жылы біз оны 2,1 пайызға дейін азайтатын боламыз. Биылғы көрсеткіш, әрине, 
дағдарысқа байланысты өсіп отыр. Экономика жақсарғаннан кейін біз, әрине, бюджет 
тапшылығын азайтып отырамыз.  

Және де біз бюджет шығыстары көп ысырап болмау үшін арнайы контрциклдық 
саясат жүргізу мақсатында Бюджет кодексіне бірқатар өзгерістерді енгіздік. Қазір бұл 
өзгерістер Мәжілісте қаралып жатыр.  

Шетелдерде де ондай арнайы заңдар қабылданбайды. Бұл бюджет туралы заңда 
әрқашан көрсетіледі. Оның үстіне біздің бюджетіміз үш жылға арналған. Үш жылдық 
бюджетте динамикасын көріп отыруға болады. Сондықтан да біз бюджет тапшылығына 
арнайы заң қабылдаудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймыз. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Бейбіт Бәкірұлы, екінші сұраққа жауап берсеңіз.  
 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Құрметті Сұлтан Мырзабекұлы, биыл жақсы деңгейдегі 

жергілікті жолдардың үлесі 75 пайызға жетті. 2021 – 2023 жылдарға арналған үш жылдық 
бюджет жобасында жергілікті жолдарға 133 миллиард теңге қарастырылған. Аталған 
қаражат бағдарламада көзделгеннен әлдеқайда аз. 2025 жылға бөлінген 44 миллиард теңге 
қаражатқа 1200 шақырым жол жөнделеді.  

Жергілікті атқарушы органдар паритеттік қаржыландыруды қамтамасыз етуі тиіс. 
Әрине жұмыс орындарын сақтай отырып басталып қойған жергілікті маңызы бар 
жобалардың барлығын келесі жылы бірінші кезекте аяқтаймыз. Ал 2022 – 2023 жылдары 
2800 шақырым жол жөнделеді. Оны жоспарлап отырмыз.  

«Нұрлы жол» бағдарламасының көрсеткіштеріне жету үшін келесі жылға бюджетті 
нақтылау кезінде министрлік қосымша қаржы беру туралы мәселені көтереді. Елбасының 
алға қойған тапсырмалары жоспарланған мерзімде мүлтіксіз және толық орындалатын 
болады. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Асқар Ұзақбайұлы, ауылдық аймақтарды дамыту еліміздің алдында тұрған үлкен 

мәселе. Президент те өзінің Жолдауында осы үлкен бағытқа назар аударды, нақты 
тапсырмалар беріп жатыр. Жалпы ауылдарды дамыту мәселесіне (жол, инфраструктура, 
әлеуметтік объектілер, жұмыс орындарын ашу мәселесі және басқа сұрақтар) сенаторлар 
басымдық беріп отыр. Бұл біздің Палатаның негізгі басымдығының бірі деп айтсақ артық 
болмайды.  

Соған байланысты өткен айда әріптестеріміз айтып өткендей, осында ауқымды 
шара – парламенттік тыңдау өтті. Сонда осы мәселелерді жан-жақты қарап, сенаторлар 
біраз ұсыныс берді. Біз олардың бәрін Үкіметке жібердік.  

Асқар Ұзақбайұлы, сізбен де біз осыны сөйлестік қой. Олардың біраз ұсынысы бар. 
Негізгілерін айтатын болсақ, сенаторлар жалпы ауылдарға арналған бағдарламалардың 
бәрін біріктіріп кешенді, жүйелі ұлттық жоба қабылдау мәселесін көтеріп отыр. Ол 
«Ауыл – ел бесігі» бола ма, әлде басқаша бола ма, оны өздеріңіз айтасыздар.  
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Соған байланысты кешенді ұлттық жоба мәселесі Сенатта көтерілді. Бұл бірінші 
мәселе. 

Екінші мәселе, осы мәселелермен айналысатын нақты министрлікті анықтау керек. 
Бұл Ауыл шаруашылығы министрлігі болғаны дұрыс шығар деген де ұсыныстар бар. 
Соның ішінде нақты құрылымдарды анықтап, соларды күшейту керек шығар, жалпы осы 
мәселелерді шешпей көп сұрақты шешу қиындау болатын шығар.  

Асқар Ұзақбайұлы, ауылдарды дамыту еліміз үшін стратегиялық мәселе, ауыл 
дамымай мемлекет дамымайтыны түсінікті. Сондықтан біздің берген ұсыныстарымызды –
 Сенаттың ұсыныстарын сіздер жан-жақты қарап, нақты шешім қабылдайсыздар деп 
сенеміз. Біз өз тарапымыздан Үкіметпен бірге қоян-қолтық тығыз жұмыс істеп, өзіміздің 
тарапымыздан көмекті де, керек жұмыстарды да ұйымдастыруға дайынбыз. Рақмет. 

Құрметті әріптестер, сөз депутат Алтынбек Нухұлына беріледі.  
 
НУХҰЛЫ А. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Менің екі сұрағым бар. Біріншісі Еңбек 

және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Бидайбекұлы Нұрымбетовке.  
Пандемия кезінде уақытша жұмысын тоқтатып, табысынан айырылған 

азаматтарды қолдауға Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 4 миллион 600 мың 
адамға 476 миллиард теңге көлемінде қаржылай көмек берілді.  

Денсаулық сақтау министрлігінің соңғы ақпараттарына сәйкес елімізде індетпен 
ауырғандардың күндік саны орташа есеппен 600 адамды құрап отыр. Бұл алаңдатарлық 
жағдай.  

Келесі 2021 жылы елімізде COVID–19 жағдайы тұрақтанбайтын болса, уақытша 
жұмысын тоқтатып, табысынан айырылған азаматтарды қолдау механизмдері қандай 
болмақ?  

Қаралып отырған заң жобасында бұл мақсаттарға қаражаттар қарастырылмаған. 
Осыған байланысты бір жолғы әлеуметтік төлем көлемінің 42 мың 500 теңге екенін ескере 
отырып, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының мүмкіндіктері қандай?  

Екінші сұрағым Білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетовке. 
Заң жобасында «Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» 

бағдарламасы бойынша 2021 – 2023 жылдарға еңбек нарығында сұранысқа ие техникалық 
және кәсіптік білімі бар білікті кадрларды даярлауды қамтамасыз ету мақсатында 
221 миллиард теңге, оның ішінде 2021 жылға 71 миллиард қарастырылған. Бұған 
қосымша жергілікті бюджеттер есебінен келесі жылға осы мақсатқа 33 миллиард теңгеге 
95 мың орынға мемлекеттік білім беру тапсырысын қарау жоспарланған.  

Біздегі мәліметке сәйкес 2019 және 2020 жылдары мемлекеттік тапсырыс бойынша 
157 мың 486 адам жұмысқа орналасқан, қалған 55 мың 607 түлек орналаспаған. Яғни осы 
екі жылда 23 миллиардтан аса теңгенің жұмсалуы тиімсіз, ал аталған түлектер 
жұмыссыздар қатарын толықтырып отыр деуге негіз бар. Осы орайда еңбек нарығында 
сұранысқа ие техникалық және кәсіптік білімі бар білікті кадрлар дайындауға мемлекеттік 
тапсырыс орналастыру механизмдері қандай? Жоғарыдағы статистикаға сүйенсек, 
қаражаттардың тиімсіз жұмсалу тәуекелдері өте жоғары. Осы тәуекелдерді болдырмау 
мақсатында қандай шаралар қабылдануда? 
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ТӨРАҒА. Біржан Бидайбекұлы, бірінші сұраққа жауап берсеңіз.  
 
НҰРЫМБЕТОВ Б.Б. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Алтынбек Нухұлы! Біріншіден, 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының жағдайына қатысты айтайын.  
Заң бойынша бұл қордан бес әлеуметтік төлем іске асырылады. Пандемия кезінде 

қосымша маңызды мәселелерді шешуге қор атсалысқан. Біріншіден, уақытша жұмыс 
табысынан айырылған азаматтарға 476 миллиард теңге көлемінде және індеттен ауырған, 
қайтыс болған медицина қызметкерлерінің отбасыларына 20,5 миллиард теңге төленді. 
Осылай осы жылдың 10 айында қордың жалпы төлемдері 704 миллиард теңгеден асты. Ол 
қорға түсіп жатқан жарналардан үш есе көп болып отыр. Дегенмен бүгінге қордың 
инвестициялық портфелінде 1,1 триллион теңге көлемінде активтері бар және актуарлық 
бағалау бойынша қордың қаржылық жағдайы 2039 жылға дейін орнықты болады.  

Пандемияның күрделігіне қатысты Президент індетті осы көктемдегідей қатаң 
карантинге жүгінбей тежеуді тапсырғанын білесіздер. Өз кезегінде экономикалық жағдай 
нашарлаған жағдайға Үкіметтің, Ұлттық Банктің және Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігінің бірлесіп бекіткен іс-қимыл жоспары бар. Сол жоспар шеңберінде 
жұмыспен қамту шаралары және де халықты әлеуметтік қолдау жағынан шаралар да 
қарастырылған. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Асхат Қанатұлы, екінші сұраққа жауап берсеңіз.  
 
АЙМАҒАМБЕТОВ А.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті Алтынбек 

Нухұлы! Сіз көтерген мәселе маңызды. Бұл тәуекелдердің алдын алу үшін біз тиісті 
жұмыс жүргізудеміз.  

Біріншіден, күні кеше Мәжіліс депутаттары жалпы отырыста білім туралы 
заңнамаға өзгерістер енгізу бойынша заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Осы заң 
жобасында сіз көтерген тәуекелдердің алдын алу бойынша нақты норма бекітілді, яғни 
Білім және ғылым министрлігі мемлекеттік тапсырысты орналастыру бойынша қағиданы 
(методиканы) бекіту бойынша жаңа құзыреттілік алды. Осы заң бекітілгеннен кейін біз 
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігімен және басқа да әріптестерімізбен бірге осы әдістемені бекітетін боламыз. 
Бұл біріншіден. 

Екіншіден, өте маңызды мәселе колледждердің арасында мемлекеттік тапсырысты 
орналастыру бойынша. Қазіргі уақытта жыл сайын білім басқармалары конкурс өткізіп, 
сол конкурстың нәтижесінде әр колледжге неше грант алатынын бөліп беретін болады. 
Бұл тетік толығымен өзгереді, енді басқа қағида болады. Ол қағида – «ақша студентпен 
бірге жүреді» қағидасы, яғни енді студенттер өздері колледждерді таңдайды және де 
гранттар сол колледжге баратын болады. Бұл бәсекелестікті арттырады, екіншіден сапаға 
да өзінің тиімділігін тигізеді деп біз ойлаймыз. Сондықтан осы және басқа да бағыттар 
бойынша біз әрі қарай жұмыс жүргіземіз.  
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, басқа сұрақтар жоқ.  
Екі заң жобасы бойынша қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет 

комитетінің хатшысы Қылышбаев Нұрлан Наурызұлына беріледі.  
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер мен шақырылғандар! 

Республикалық бюджет халықтың әл-ауқатын арттыру және экономиканың орнықты өсуін 
қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді қоятын «Қазақстан–2050» Стратегиясын және 
2025 Стратегиясының орта мерзімді жоспарын іске асырудағы негізгі буын болып 
табылады. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін елдің 2021 – 2025 жылдарға арналған 
әлеуметтік-экономикалық саясаты бұрын мақұлданған және жүргізілетін шешімдердің 
сабақтастығы қағидаттарын ұстанатын болады. 

2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет шығыстарының 
басымдықтары Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың жарияланған бастамаларын және Мемлекет басшысы  
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларын 
одан әрі іске асыру, сондай-ақ коронавирус инфекциясының таралуы салдарынан әлемдік 
экономиканың құлдырау жағдайында экономиканы қалпына келтіру болып табылады.  

Тұтастай алғанда республикалық бюджет жобасы өзінің әлеуметтік бағытын сақтай 
отырып, Мемлекет басшысы қойған міндеттерге сәйкес келеді. 

Баяндамашылар негізгі макроэкономикалық және бюджеттік көрсеткіштерге 
тоқталып өтті, сондықтан олардың айтқандарын қайталамай, республикалық бюджетті 
қалыптастырудың аса маңызды сәттеріне және депутаттардың оны қарауы барысында 
көтерілген мәселелердің бөлігіне тоқталайын. 

Первое. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда достаточен 
для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета, в полном объеме 
обеспечит его расходы, и согласно поручению Главы государства определены целевые 
направления использования гарантированного трансферта из Национального фонда. 

Вместе с тем вызывают озабоченность плановые показатели Национального фонда. 
В 2021 году чистые накопления средств в Национальном фонде запланированы с 
отрицательным значением (минус 1 триллион тенге) с небольшим ростом к 
2023 (0,7 триллиона тенге), наблюдается снижение валютных активов с 32 процентов в 
2020 году до 26 процентов в 2023 году и инвестиционного дохода с 750 миллиардов тенге 
до 680 миллиардов тенге соответственно. 

В этой связи необходимо пересмотреть подходы по распоряжению средствами 
Национального фонда и проработать вопрос по поиску новых источников несырьевых 
доходов.  

Второе. Планирование социально-экономического развития и бюджета страны 
происходит в условиях высокой волатильности. Однако в рассматриваемом 
среднесрочном периоде отдельные макроэкономические параметры, такие, как, цена на 
нефть и курс доллара США, без изменений сохраняются на одном уровне – 35 долларов 
США за баррель и 420 тенге за 1 доллар США, что говорит о формальной фиксации 
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значений для расчета параметров бюджета. Это указывает на несовершенство 
методологических подходов при прогнозировании социально-экономического развития 
страны, и такие прогнозы не могут быть достоверным основанием для определения 
финансовой устойчивости государства. 

Третье. Сегодня, как никогда, остро стоит вопрос ненефтяных поступлений, в 
первую очередь налоговых. Несмотря на запланированный номинальный рост налоговых 
поступлений в 2021 году на 5,9 процента, в абсолютном выражении налогов поступит в 
следующем году меньше на 235 миллиардов тенге, чем в прошлом году. 

Изыскивать дополнительные поступления через усиление администрирования 
Правительству не всегда удается. Так, по сей день остается открытым вопрос расхождения 
по экспортно-импортным операциям с Китаем, по причине чего казахстанский бюджет 
недополучает значительные суммы. 

При этом Министерство финансов на трехлетний период прогнозирует сокращение 
расхождений с таможенной статистикой Китая с 47,8 процента с 2021 года до 
40 процентов в 2023 году. Учитывая, что проблема расхождений с таможенной 
статистикой Китая не может найти своего разрешения на протяжении длительного 
времени, на наш взгляд, прогнозируемый темп снижения расхождений на ближайшие три 
года очень низок. Соответственно, такое положение дел не только не решает вопроса 
дополнительных поступлений, но и способствует формированию и «процветанию» 
теневого бизнеса и коррупции. 

Четвертое. Продолжают иметь место факты привлечения субъектами 
квазигосударственного сектора неправительственных займов под государственную 
гарантию, по которым возврат и обслуживание финансируются за счет средств 
республиканского бюджета, и, по сути, тоже являются государственным долгом.  

 К примеру, на трехлетний период для погашения основного долга и его 
обслуживания запланировано ежегодное увеличение объема средств:  

по национальному оператору АО «Казавтожол» с 25 миллиардов тенге в 2021 году 
до 102 миллиардов тенге в 2023 году;  

по РГП «Казводхоз» на реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных 
систем с 3,1 миллиарда тенге до 6,9 миллиарда тенге.  

Соответственно, существует большая вероятность превышения допустимых 
параметров лимита долговой нагрузки, что создает риски в финансовой устойчивости 
государственного бюджета. Поэтому, учитывая критичность данного вопроса, на 2021 год 
депутатами предложено установить лимит предоставления государственных гарантий в 
размере 750 миллиардов тенге.  

Пятое. Сегодня мы продолжаем работу по финансированию расходов, связанных с 
выполнением государством социальных обязательств, а также в сфере здравоохранения.  

В текущем году были выявлены факты неэффективного использования бюджетных 
средств. Так, при приобретении за счет средств резерва Правительства Министерством 
индустрии и инфраструктурного развития 1500 единиц аппаратов ИВЛ у отечественного 
производителя организациями здравоохранения семнадцати регионов фактически 
приняты только лишь 831. Причиной непринятия оставшихся аппаратов ИВЛ является их 
недоукомплектованность.  
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К примеру, по Жамбылской области из запланированных к использованию 
53 аппаратов не может быть использован ни один аппарат, такая же ситуация и по 
Туркестанской области, из 58 аппаратов ИВЛ все являются недоукомплектованными.  

В условиях необходимости принятия оперативных и действенных мер считаем 
недопустимым такие факты, в связи с чем соответствующим государственным органам 
необходимо принять меры по качественному и своевременному использованию средств. 

Шестое. В условиях жесткой ограниченности бюджетных средств и 
прогнозирования продолжения пандемии в ближайшие два года, что предопределяет 
риски сохранения большинством стран въездных/выездных ограничений, некоторыми 
администраторами бюджетных средств продолжается планирование финансирования 
мероприятий без проведения оценки эффективности этих затрат и определения их 
приоритизации.  

 В частности, Министерством образования и науки на 2021 год для участия 
казахстанской команды в универсиаде и во всемирной гимназиаде предусмотрено 
1 миллиард 85 миллионов тенге, тогда как в рамках недавнего осеннего уточнения 
республиканского бюджета на 2020 год в связи с отменой проведения этих мероприятий 
из-за пандемии коронавируса в бюджет было возвращено 530 миллионов тенге. 
Напрашивается вопрос: почему эти средства нельзя изначально запланировать на 
финансирование более реалистичных проектов?  

Седьмое. Для обеспечения потребностей индустриально-инновационного развития 
страны сегодня на отечественном рынке труда наиболее востребованы специалисты 
технического профиля, и этот запрос будет только расти. Однако, несмотря на 
своевременное финансирование мероприятий по обеспечению кадров с техническим и 
профессиональным образованием (на 2021 год в республиканском бюджете 
предусмотрено 71,2 миллиарда тенге), отмечается слабый уровень их подготовки, от 
которого, по сути, и зависят качество и количество соответствующих кадров. 
Соответственно, этим и объясняется высокий спрос казахстанских работодателей на 
сотрудников технических специальностей из других стран. 

Также для решения данной проблемы через внедрение дуального обучения в 
рамках программы «Жас маман» на 2021 год предусмотрены средства в сумме 
31 миллиард тенге на приобретение оборудования для 100 колледжей. Но на практике 
оборудование и материально-техническая база систем ТиПО не всегда соответствуют 
производственным параметрам, а иногда и вовсе отсутствуют. К примеру, обучение 
токаря-фрезеровщика происходит с использованием оборудования, которое не 
соответствует параметрам производственной практики. Фактически учащиеся лишены 
возможности подкреплять свои знания получением необходимых практических навыков, 
что негативно сказывается на их профессиональной компетенции.  

Таким образом, для развития приоритетных отраслевых секторов необходимо 
обеспечить высокое качество подготовки кадров необходимой квалификации с учетом 
реальных запросов рынка труда и тенденций развития перспективных направлений 
экономики. 
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И это лишь часть вопросов, над чем нам стоит вместе с Правительством поработать 
для повышения качества и эффективности принимаемых бюджетных решений в целях 
формирования бюджета, ориентированного на результат. 

Құрметті әріптестер! Бұл заң жобасын талқылау кезінде тұрақты комитеттер мен 
депутаттардан 743,8 миллиард теңге қосымша қаржыландыруды қажет ететін 91 ұсыныс 
келіп түсті, оның ішінде 2021 жылға 419,1 миллиард теңге.  

Үш жылдық кезеңге 20 миллиард теңгеге ұсыныстар қолдау тапты, оның ішінде 
2021 жылға 15 миллиард теңге. 

Шығыстарды қайта бөлу негізінде қосымша қаржыландыру келесі бағыттар 
бойынша жүзеге асырылады: 

газдандыруға жалпы сомасы 2,7 миллиард теңге, оның ішінде 2021 жылға 
2,1 миллиард теңге; 

тұрғын үй салу және қайта жабдықтауға жалпы сомасы 6 миллиард теңге, оның 
ішінде 2021 жылға 4 миллиард теңге;  

инфрақұрылымдық және өзге де жобалар 6,7 миллиард теңге, оның ішінде 
2021 жылға 4,6 миллиард теңге. 

Сонымен қатар депутаттардың басқа да ұсыныстары қолдау тапты. 
Жоғарыда баяндалғанның негізінде Қаржы және бюджет комитеті ұсынады: 
«Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2021 – 2023 жылдарға арналған 

кепілдендірілген трансферттер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
қабылдау; 

сондай-ақ салыстырмалы кестені қарастырып, Парламент Мәжілісіне  
«2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасына өзгерістер мен толықтыруларды жіберу. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Наурызұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобаларын талқылауға көшейік. Сөз Мұрат 

Бақтиярұлына беріледі.  
 
БАҚТИЯРҰЛЫ М. Қадірлі Мәулен Сағатханұлы, әріптестер, құрметті Премьер-

Министр, Үкімет мүшелері! Талқыланып отырған заң жобасында экономикалық және 
қаржылық кей жағдайға қарамастан бюджеттің шығыс бөлігінің алдағы үш жылда 
21 триллион 489 миллиард теңгесі әлеуметтік салаларға бағытталып отыр. Сондықтан да 
Үкіметтің дайындаған үш жылдық бюджетін әлеуметтік саланы қамтамасыз етуге 
бағытталған бюджет деп толық айтуға негіз бар. Бұл дұрыс шешім, өйткені кез келген 
елдің басты ресурсы – адам капиталы, білім, медицина және мәдениет мемлекет 
дамуының кепілі мен іргетасы.  

Сонымен қатар Үкіметтің назарын төмендегідей көкейкесті мәселелерге аударғым 
келеді.  

Бірінші. 2021 жылға қаралған зейнетақыға 7 пайыз және басқа да мемлекеттік 
арнайы жәрдемақыларға 5 пайыз индексация мөлшері ескерілген. Алайда жылдың қазан 
айына жылдық инфляция 7,1 пайыз, Ұлттық Банктің болжамы бойынша 2021 жылы 
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инфляция дәлізі 4-6 пайыз деңгейінде. Қазір ең қажетті азық-түліктер 10-15 пайызға дейін 
қымбаттап жатқанын ескерсек, әлеуметтік төлемдерді 5 пайыз мөлшерінде индексациялау 
қаншалықты дұрыс екені үлкен сұрақ болып тұр. Мұны біз сайлаушыларымызға қалай 
түсіндіреміз? Біз елге тұрақтылық керек дегенді жиі айтамыз. Алайда тұрақтылық 
әлеуметтік жағдай оңалғанда ғана болмақ екенін ұмытпауымыз керек. 

Екінші. Денсаулық сақтау саласына 2021 жылға 1,6 триллион теңге қарастырылған. 
Көптеген ырықсыз реформалар мен оңтайландырудың нәтижесінде 1991 – 2019 жылдар 
аралығында еліміздің ауруханаларындағы төсек орындардың саны 132 мыңға, оның 
ішінде балалар төсек саны 27 мың 600-ге қысқарып кеткен. Президенттің тапсырмасына 
сәйкес қабылданғалы отырған бюджетте «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы аясында 
негізінен тірек ауылдарда 38 ФАП пен дәрігерлік амбулатория салуға 3,6 миллиард теңге 
қаржы бөлінген. Ал бүгінгі таңда еліміздегі 231 тірек ауылдарда медициналық объектілер 
жоқ. Ұлттық экономика министрлігі жүргізген талдауға сүйенсек, елде 2073 аудан мен 
ауылдың ауруханаларына, дәрігерлік амбулаторияға, акушерлік пункттер мен 
медпункттерге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. Жоғары білімді медицина 
мамандарын дайындауға жұмсалатын қаражат динамикасын талдасақ, бір дәрігерді 
оқытуға арналған тариф соңғы рет 2011 жылы 640 мың теңге көлемінде бекітілген. Осы 
уақыт аралығында мемлекеттік тапсырыс шеңберінде мұғалім мен заңгерді оқыту 
340 мыңнан 1 миллион 100 мың теңгеге дейін өсті.  

Аталған мәселені реттеу үшін үш жылға 14 миллиард теңге көлемінде қаражат 
қажет. Мұны бюджетті нақтылаған кезде ескеру керек.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Жуырда Сенаттың Әлеуметтік-мәдени даму және 
ғылым комитеті Денсаулық сақтау министрімен елдегі денсаулық саласының жай-күйі 
туралы кездесу өткізген болатын. Сонда сенаторлар дәрігерлердің мәртебесін көтеру 
мақсатында медицина қызметкерлерінің мәртебесі туралы арнайы заң қабылдаса деген 
ұсыным айтты. Бұл ұсынымды Үкімет қолдайды деп сенеміз. Бұл елдегі 200 мыңнан астам 
ақ халатты жанның әлеуметтік, құқықтық мәртебесін көтерген болар еді.  

Үшінші. Білім беру саласына 2021 жылға 1,3 триллион теңге қарастырылған. Ол 
осы жылмен салыстырғанда 458 миллиардқа көп. Алайда бүгінгі күні елімізде 36 апаттық 
және 156 үш ауысымдық мектеп бар. Бұл орта білім беру жүйесінде 168 мың оқушы орны 
жетіспейді деген сөз.  

Ресми мәліметтерге сүйенсек, Нұр-Сұлтан қаласында 23 мың оқушы орны 
жетіспейді. 2024 жылға қарай Нұр-Сұлтан қаласында табиғи өсім мен ішкі миграциялық 
жағдайға байланысты 194 мың оқушы қосылуы мүмкін деген мәлімет бар. Бұл тек бір ғана 
елордадағы жағдай. Ал 2025 жылға қарай елімізде оқушылардың саны 500 мыңға көбейеді 
деген болжам жасалған. Ал алдағы үш жылдың бюджетінде елімізде үлкенді-кішілі 
233 мектеп салу жоспарланған. Бюджеттің есебінен мектептерде оқушы орны 
жетіспеушілігін қамтамасыз етуден бөлек, оны оңтайлы шешудің бірден-бір жолы – орта 
мектептер салуға жеке кәсіпкерлердің қызығушылығын тудыру қажет. Қазіргі таңда жан 
басына қаржыландыру мен инвестсубсидия арқылы кәсіпкерлер 94 мың оқушы оқитын 
241 жеке мектеп салды. Әлі де болса кәсіпкерлер бұл салаға келуге құлықсыз, өйткені 
мектеп салатын жерді алу өте қымбат. Сол себепті мектеп салынатын жер учаскелері, оған 
тартылатын инфрақұрылымды жергілікті әкімдер жеңілдетілген жолмен беру тетігін 
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жасап берсе, онда үш-төрт жылдың ішінде елдегі мектеп тапшылығын отандық 
кәсіпкерлер есебінен толыққанды жоюға болады деп есептейміз.  

Төртінші. Келесі жылы тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл толады. Еліміз, халқымыз 
үшін ерекше жыл болмақшы. Өткеніміз бен жетістіктеріміз туралы көптеген кітаптар 
жарық көреді деп ойлаймын. Бірақ бюджеттің «Баспа ісі» бағдарламасы бойынша 
2021 жылға өтінім берілген қаржы 2,5 есе аз беріліп отыр. Бұл мүлдем түсініксіз жайт. 
Мұны да бюджет нақтылаған кезде Үкімет назарға алады деп ойлаймыз.  

Бесінші. Ұлттық құндылықтарға қатысты. Президент биылғы Жолдауында «Қазіргі 
міндет – халқымыздың жаңа болмысын қалыптастыру, тұтас ұлт сапасын арттыру» деген 
болатын. Президентіміздің бұл мәселеге қатты мән беріп жатқанының үлкен себебі бар. 
Бүгінгі жаһандану үдерісі кейінгі ұрпақтың бойындағы ұлттық құндылықтарды астан-
кестенін шығарып жатыр.  

Бір ғана мысал, соңғы 28 жыл ішінде елімізде 3,6 миллион жұп шаңырақ көтерсе, 
олардың 1,1 миллионы ажырасып кеткен, яғни әрбір үшінші жұп ажырасып отыр. Бұл 
отбасы құндылығының құлдырағанын көрсетеді. Бұл үлкен қасірет. Сондықтан да біз күн 
сайын ұлттық санамызды, әсіресе жас буын санасын жаһандық уланудан қорғап, оларға 
үнемі ұлттық рең беріп отыруымыз керек. Тұтас қоғамдық сананың жаңғыруын бірнеше 
бағдарлама қабылдап, аз уақыт ішінде жүзеге асыру мүмкін емес. Ол үшін елдегі барлық 
тұлға қалыптастырушы институттарды, яғни тұтас қоғамды жұмылдырып, оған билік жол 
көрсетіп, үнемі қолдап отыру қажет.  

Елді әлеуметтік және экономикалық қиыншылықтан алып шығуда Үкіметтің 
мойнында үлкен салмақ бар екенін түсінеміз. Қызметтеріңізге табыс тілей отырып, үш 
жылға арналған бюджет осы кезге дейін қабылданған Үкіметтің міндеттемелері мен 
бастамаларын төмен түсірмей сақтауға және ел экономикасының одан әрі дамуына 
мүмкіндік береді деп есептейміз. Сондықтан да әріптестерімді заң жобасын қолдап, дауыс 
беруге шақырамын. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі.  
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Менің айтарым Ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік 

қолдаудың тиімділігі туралы.  
В 2003 году в сельском хозяйстве объем государственных субсидий составлял 

3,5 миллиарда тенге. В расчете на 1 тенге субсидий тогда производилось 
сельхозпродукции на сумму 186 тенге. В 2019 году государственная поддержка АПК 
увеличилась в 85 раз, но на 1 тенге этих субсидий произведено продукции стоимостью 
всего лишь 17 тенге. Это означает, что за 16 лет эффективность государственной 
поддержки в сельском хозяйстве снизилась в 11 раз. 

Другой пример. За последние 15 лет урожайность яровой пшеницы в крупных 
зерносеющих странах мира, включая Россию, увеличилась на 30-40 процентов, а у нас – 
всего лишь на 14 процентов, что в 2,5 раза меньше. Почему так происходит? Потому что 
государственная поддержка АПК у нас направлена не на технологическое развитие 
отрасли, как в других странах. Мы не развиваем аграрную науку. Дошло до того, что 
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почти 70 процентов сортов сельхозкультур завозим из-за границы. Из-за недоступности 
качественных семян некоторые наши фермеры сеют практически товарным зерном, а 
животноводство не обеспечено высокобелковыми кормами, что сдерживает его 
дальнейшее развитие.  

Понимая это, Глава государства дал поручение со следующего года увеличить 
финансирование аграрной науки. Под Вашим руководством, уважаемый Аскар 
Узакпаевич, Высшая научно-техническая комиссия приняла важное решение – поднять ее 
бюджет в два раза до 17 миллиардов тенге ежегодно. На дополнительные средства 
предполагалось совместно с зарубежными партнерами обеспечить перевод всей нашей 
селекционной науки на современные молекулярные методы селекции сортов 
сельхозкультур и улучшение генетики животных с созданием в стране национального 
генбанка и организацию современной системы внедрения аграрных инноваций 
(распространение знаний). То есть развивать то, что позволило в других странах за 
короткий промежуток времени сделать технологический прорыв в сельском хозяйстве.  

Однако Республиканская бюджетная комиссия не поддержала эти прогрессивные 
изменения в науке и утвердила бюджет на уровне прошлых лет, и то только на ближайшие 
два года, деньги на третий год будут рассматриваться в рамках корректировки.  

Таким образом, финансирование науки не увеличилось, но и прежние деньги 
ученые могут получить с большой задержкой, потому что Научно-образовательный центр 
Министерства сельского хозяйства НАНОЦ до сих пор не провел научные конкурсы, хотя 
можно было их объявить еще в начале лета, хотя бы на два года, по которым бюджет был 
уже утвержден. И Министерство финансов подтверждает, что можно было так сделать. 
Теперь потеряли время. Из-за нерасторопности и безответственности отдельных 
руководителей сотрудники НИИ, а их почти 3 тысячи человек, несмотря на наличие денег 
в бюджете, до мая следующего года будут сидеть без зарплаты. Таким образом, мы 
окончательно остановим развитие аграрной науки страны.  

Просим Вас, уважаемый Аскар Узакпаевич, разобраться в сложившейся ситуации и 
принять необходимые меры. 

Келесі мәселе. Жаңа Мәулен Сағатханұлы айтып кеткендей, жақында Сенатта 
ауылдық аймақтарды дамыту бойынша парламенттік тыңдау өтті. «Ауыл – ел бесігі» 
жобасы аясында жүргізілген Үкіметтің көп бағытты жұмысына жан-жақты талдау 
жасалды. Бірақ сонда да көптеген ауылдарымыздың жағдайы мүшкіл екенін ашық 
мойындау керек, ауыл тұрғындарының өмір сүру деңгейі күрт төмендеп кетті.  

Біз дәл бүгінгідей жағдайда ауылдық аумақтарды мемлекеттік қолдаудың 
бұрынғыдан да маңызды екеніне көз жеткіздік.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, депутаттардың осы бағыттағы көптеген бастамаларын 
қолдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіруге рұқсат етіңіз.  

Сізден аграрлық институттар мен тәжірибе станциялары шоғырланған 27 ғылыми 
кентті (поселкіні) дамыту мәселелерін бірінші кезекте қарауыңызды сұраймыз. Олардың 
көпшілігінде жағдай өте күрделі, әсіресе Шортанды ғылыми поселкесі үшін көңіл қатты 
жабырқайды. Осыдан 30 жыл бұрын астық шаруашылығы институты Кеңес Одағының 
аграрлық ғылымының флагманы болғаны, бүкіл әлемнің ғалымдары бізге оқуға келетіні 
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есіңізде шығар. Ал қазір онда жол да, орталық жылу да, сапалы ауыз су да жоқ. Ашығын 
айтқанда, онда қалған ғалымдар тек күн көрістің қамымен жүр. 

Жалпы ауыл шаруашылығын дамыту жөніндегі жаңа ұлттық жоба бұрынғысынан 
түбегейлі өзгеше болуы тиіс деп есептейміз. Біз саланы ғылыми және кадрлық қамтамасыз 
ету мәселелерін шешуді дереу қолға алуымыз керек, әйтпесе мемлекеттің аграрлық 
саланы субсидиялауға жұмсайтын шығыстары жылдан-жылға өсе береді. Өскені дұрыс, 
бірақ өзгеріс болмаса, олардан түсетін қайтарым ұдайы төмендей бермек.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі.  
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Бүгін қаралып отырған 

«2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң жобасы әлеуметтік-
экономикалық даму болжамына, сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың тапсырмаларына сәйкес әзірленген.  

Біздің комитет аталған заң жобасын қолдайды, әріптестерді қолдауға шақырады. 
Сонымен қатар келесі проблемалық мәселелерді атап өткім келеді.  

О прогнозе социально-экономического развития. В соответствии со сравнительным 
анализом основных показателей прогноза ВВП страны растет за счет роста сельского 
хозяйства, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Однако потребление 
электроэнергии за данный период не меняется – 100,1 процента. За счет чего может расти 
экономика на 3-4 процента, если нет роста потребления электроэнергии? Как может расти 
экономика, ВВП, если коэффициент монетизации экономики составляет 31 процент на все 
пять лет, если уровень кредитования экономики к ВВП ниже уровня 2020 года, то есть 
экономика, обеспеченная деньгами всего лишь на 31 процент, без роста кредитования 
ежегодно растет на 2, 3, 4 процента?  

Кроме того, при одном уровне коэффициента монетизации экономики уровень 
инфляции снижается с 6 до 3 процентов. Такой прогноз показывает, что данный уровень 
инфляции не регулируется монетарными методами, нужны и немонетарные методы.  

Пожелание: «гонка» за таким ВВП чревата нехорошими последствиями, так 
планировать некорректно.  

Как известно, внутри страны экономика обслуживается только в национальной 
валюте – тенге, так как с 2014 года он стал «обычным» товаром, а не «особым», то должен 
характеризоваться, как все товары, то есть ценой, качеством, объемом. Этот товар 
производится только Национальным Банком.  

Объем – это коэффициент монетизации, всего 31 процент. Монетизация экономики 
должна создавать денежные ресурсы для ее экономического роста. Но монетизация 
должна основываться на увеличении доли безналичных денег.  

Страны, достигшие резкого роста экономики, смогли этого достичь при 
коэффициенте монетизации свыше 100 процентов. Это мировая практика.  

Качество не пользуется спросом, так как высокая базовая ставка, нет отсрочки по 
выделяемым кредитам, доля кредитов, выданных банками второго уровня под  
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12-14 процентов, незначительная, цена товара неустойчивая, это курс национальной 
валюты к международным валютам. Такой волатильности тенге нет в 30 развитых странах 
мира. Было 382 тенге к доллару, стало 440 тенге, потом 402 тенге и снова 430 тенге. И это 
все в течение девяти месяцев одного года.  

Внешняя экономика – это платежный баланс. За 29 лет мы не научились 
прогнозировать сальдо текущего счета платежного баланса. Последствия тоже нехорошие. 
Можно же составить оптимистичный, пессимистичный и базовый варианты и начать 
анализировать ситуацию, и мы вновь вернемся к внутренней экономике, потому что надо 
диверсифицировать экономику, о чем говорили Вы, Ерболат Аскарбекович, отвечая на 
вопрос коллеги. Но для диверсификации экономики нужны доступные кредиты, то есть 
надо выходить из замкнутого круга, также нужны прямые и косвенные меры поддержки 
отраслям экономики со стороны Правительства.  

Таким образом, в меморандуме, заключаемом между Правительством и 
Национальным Банком, должны быть взаимные обязательства, чтобы обеспечить 
реальный рост экономики.  

О доходной части бюджета. С 1 января 2020 года введена в действие часть вторая 
статьи 11 Налогового кодекса Республики Казахстан, где установлена новая компетенция 
уполномоченного органа в области налоговой политики по осуществлению анализа 
эффективности применения налоговых льгот в соответствии с порядком, определенным 
Правительством Республики Казахстан. Однако до настоящего времени такой порядок 
проведения анализа уполномоченным органом в области налоговой политики не 
разработан. Также законодательно отсутствует механизм принятия соответствующих мер 
реагирования по результатам такого анализа. Нужны изменения форм налоговой 
отчетности для отражения налогоплательщиками полной картины по налоговым льготам.  

Говоря об использовании такого инструмента, как налоговые льготы, следует 
помнить о том, что этот вид государственной поддержки применяется за счет 
недопоступлений в бюджет в виде выпадающих доходов бюджета. Соответственно, он 
должен быть измерим, поэтому должна быть ответственность бизнеса по льготам.  

Кроме того, практика предоставления продолжительных неэффективных 
налоговых льгот приводит к дисбалансу экономических интересов, льготируемых и 
нельготируемых субъектов бизнеса, используются не как механизм становления и 
развития бизнеса, а как легкий способ минимизации или неуплаты налогов. В этой связи 
должен проводиться не только анализ эффективности их применения, но и налоговый 
контроль со стороны уполномоченного органа. Компетенция уполномоченного органа по 
проведению такого контроля в Налоговом кодексе не предусмотрена.  

Нашим комитетом была внесена поправка в головной комитет о законодательном 
закреплении данных полномочий за уполномоченным органом. При этом вице-министр 
национальной экономики поддержал в новой редакции данную поправку, однако она не 
была принята, так как Министерство финансов в лице вице-министра выступило против 
такой поправки, своим письмом просили снять поправку, в котором нет аргументов и 
обоснований, а просто переписали норму действующего Налогового кодекса. Считаю, что 
подобные письма являются некорректными, и министерство может соглашаться или не 
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соглашаться с предложенной поправкой депутатов, которая была представлена с 
соответствующими обоснованиями.  

По расходной части бюджета. Дефицит подушевого финансирования дошкольного 
образования и содержание вновь построенных объектов среднего и дошкольного 
образования – это системная проблема. Она связана с механизмом расчета трансфертов 
общего характера. К примеру, по Акмолинской области данная проблема не решается три 
года.  

Текущие расходы утверждаются в трехлетнем бюджете. Однако если в течение 
трехлетнего бюджета вводятся новые объекты, то механизма, чтобы предусмотреть 
средства на их содержание в республиканском бюджете, нет, так как трансферты общего 
характера изменению не подлежат.  

Министерство национальной экономики обещает разработать предложения по 
совершенствованию, внесению изменений в методику расчетов трансфертов общего 
характера. Надо успеть это сделать до разработки следующего трехлетнего бюджета. Это 
очень сложный, в то же время очень важный вопрос.  

Мы бы хотели, чтобы Правительство и Национальный Банк обратили внимание на 
данные вопросы, и в будущем по ним были приняты соответствующие меры. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Әріптестер, талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ, талқылау аяқталды. Енді 

заң жобалары бойынша жеке-жеке шешім қабылдайық.  
Алдымен бас комитеттің ұсынысымен «Қазақстан Республикасының Ұлттық 

қорынан 2021 – 2023 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Енді «2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң жобасы 

бойынша салыстырма кестені қараймыз. Кестеге 91 түзету енгізілген. Бас комитет 39 
түзету қабылдансын, ал 52 түзету қабылданбасын деген ұсыныс жасап отыр. 

Бас комитеттің ұсыныстарын қолдайсыздар ма, әріптестер? 
 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
 
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. Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер 
қабылданды. 

Енді Мәжіліс мақұлдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс мақұлдаған баптар қабылданды. 
Енді Сенат енгізген түзетулерді Мәжіліске жіберу туралы қаулыны дауысқа 

қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
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Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасына Сенат енгізген түзетулер 
қабылданды және заң жобасы Сенаттың түзетулерімен Мәжіліске жіберілетін болады.  

Құрметті әріптестер! Бүгін еліміздің басты қаржы құжаты – алдағы үш жылға 
арналған республикалық бюджетті қарадық. 

Бюджет стратегиялық бағдарламаларды және Президенттің биылғы Жолдауында 
көрсетілген маңызды әлеуметтік-экономикалық мақсаттарды іске асыруға арналып отыр. 

Сыртқы нарықтағы күрделі жағдайға байланысты дағдарысқа қарсы кешенді іс-
шараларды қаржыландыру жалғаса береді. 

Бюджетті қарау барысында алдағы үш жылда азаматтардың әлеуметтік мәселелерін 
шешуге басымдық берілді. Соған сәйкес 2021 жылы бюджет шығындарының 50 пайыздан 
астамы әлеуметтік салаға бағытталады. 

Президентіміздің тапсырмасымен, экономикадағы қиындықтарға қарамастан 
бюджетте барлық әлеуметтік міндеттерді орындауға керекті қаржы қарастырылған. Бұл 
қаражат әлеуметтік төлемдерді индексациялауға, мұғалімдер мен дәрігерлердің 
жалақыларын көбейтуге және халыққа медициналық қызмет көрсетуге жұмсалады. 

Еліміз үшін аса маңызды болып саналатын инфрақұрылымды дамыту, орталық 
және солтүстік өңірлерді газдандыру, ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелері де назардан 
тыс қалған жоқ. 

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес айтарлықтай қаржы шағын және 
орта бизнесті қолдауға және әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға арналған баспана 
құрылысына бөлінеді. 

Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы цифрландыру жұмыстары да жалғаса 
береді. 

Жалпы, үш жылдық республикалық бюджет мемлекетіміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуын қамтамасыз етуге және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға 
қызмет ететін болады.  

Бүгінгі отырыста Сенат депутаттары бірқатар өзекті мәселелерді көтерді. Алдағы 
уақытта Үкімет оларды назарға алып, тиісті жұмыс жүргізеді деп сенеміз. Сенаторлар 
елімізді дамыту жолында Үкіметпен бірлесіп жұмыс істеуге әрдайым дайын. 

Асқар Ұзақбайұлы, сізге және барлық Үкімет мүшелеріне, Ұлттық Банк 
Төрағасына Сенат отырысына қатысқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Барлық 
жұмыстарыңызға табыс пен сәттілік тілейміз. 

Сөз Асқар Ұзақбайұлына беріледі. 
 
МАМИН А.Ұ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Бюджет 

туралы заң жобасы экономиканы сапалы әрі тұрақты дамытуға және ең бастысы, 
халықтың өмір сүру сапасын арттыруға, мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін толық 
орындауға бағытталған.  

Үш жылдық бюджетті қарау кезінде бірлесіп жасаған тиімді жұмыс үшін және 
Үкіметке көрсеткен қолдауларыңыз үшін алғыс білдіргім келеді. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Асқар Ұзақбайұлы, бәрі табысты болсын. Сау болыңыздар. 
Бейнеконференц байланысы өшірілсін. 
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Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Енді депутаттық 
сауалдарға көшейік. Депутаттық сауалдар бар ма? 

Сөз депутат Жүсіп Нұртөре Байтілесұлына беріледі. 
 
ЖҮСІП Н.Б. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық сауалымыз Үкімет 

басшысы Асқар Маминге жолданады. Біздің сауалымыз көлемді, уақыт алмас үшін екі 
мәселеге тоқтала кетейін.  

«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан 
халқына Жолдауында адам құқықтарын қорғау бойынша жаңа шаралар қабылдау 
қажеттігін айтты, бұл мәселеге басымдық берді.  

1. Мемлекет басшысының БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясының 
факультативтік хаттамасына қосылу туралы тапсырмасы өте маңызды. Осыған сәйкес 
БҰҰ-ның Бала құқықтары жөніндегі комитеті кәмелетке толмаған қазақстандықтардың өз 
құқықтарының бұзылуына қатысты жеке шағымдарын қарауға құқылы болады.  

Бас прокуратураның ақпаратына сәйкес биылғы жылы балаларға қатысты 
қылмыстардың саны 8 пайызға өскен, бұл кәмелетке толмағандарға қатысты сексуалдық 
сипаттағы фактілерді жасырғаны үшін қылмыстық жауапкершіліктің енгізілуіне 
байланысты.  

Қоғам қазір қатыгезденіп бара жатыр. Адамның жаны түршігерлік оқиғалар орын 
алады, 3, 5, 6, 7 жасар балалар зорланады. Қоғамда бұл мәселеге селт етпейтін жағдай 
қалыптасуда. Ұрғанға да, соққанға да, зорлық пен зомбылыққа, атқанға, асқанға әбден 
етіміз үйреніп бара жатқан сияқты. Шын мәнінде бұл сұмдық емес пе?!  

Осы 2018 жылы Қазақстанның оңтүстігінде орын алған 7 жасар балаға қатысты 
зорлық-зомбылықты айтайық, оның арты қоғамдық жанжалға ұласты. Жұрт улады-
шулады, бірақ баланың тағдырын ойлаған адам бар ма? Осындай балалардың құқығын кім 
қорғайды? Қалай қорғаймыз?  

Өткенде БАҚ-та бір мақала шықты, әкесі мас күйінде баласын ұрып-соғып 
тастаған. Әкесі өзінің кінәсін мойындамайды, баласын сабап тәрбиелегенді дұрыс көреді.  

Статистикаға сәйкес осындай жағдайлардың 70 пайыздан астамын отбасындағы ең 
жақын, туыс адамдар жасайды екен.  

Проблема өте өзекті. Пандемия жағдайында жұрт үйде оқшау қалды. Бәрі бір үйдің 
ішіне тығылған жағдайда мұндай оқиғалар өте жиілеп барады. Балалар үйде, көшеде, 
мектепте, тіпті отбасында алаңсыз жүре алмайтындай жағдайға да жақындадық.  

Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау мәселесімен қатар оларға құқықтық 
тәрбие және жалпы адамзаттық құндылықтарды құрметтеу жөнінде пәрменді жұмыс 
қажет.  

Бар мәселе құқықтық сауатта да жатқан сияқты. Осыған байланысты адам 
құқықтарының негіздерін жалпы білім беретін мектеп бағдарламасына міндетті пән 
ретінде енгізу ұсынылады.  

Өздеріңіз білетіндей, жоғары сыныптарда «Адам. Қоғам. Құқық» пәнінен сабақ 
беріледі. Онда құқық қорғаудың тәсілдері емес, адамның табиғаты туралы жалпылама 
пайымдаулар ғана жүреді. Сондықтан да біз осы пәнді бастауыш сыныптардан енгізген 
жөн деп есептейміз. 
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2. Бұқаралық ақпарат құралдары төртінші билік деп аталады, бұқаралық ақпарат 
құралдарының қоғамдық пікір мен қоғамдық санаға, көңіл-күйге әсері өте зор. Әсіресе 
құқық қорғау процесіндегі рөлі тіпті ерекше.  

Сонымен бірге біздің журналистер мен блогерлердің оқиғаларды жан-жақты 
тексермей, жерден жеті қоян тапқандай жариялауға асығып тұруы кейде қоғамды әрі-сәрі 
күйге түсіреді. Соның салдарынан түрлі дүрдараздық пен қарама-қайшы пікірлер тарап 
жатады.  

Кейбір жағдайларда бұқаралық ақпарат құралдарының жарияланымдары заңның 
үстемдігі принципін ескере бермейді. Мәселен, Алматы облысының Есік қаласында, 
Алматы қаласының тергеу изоляторында, «Тұлпар-Тальго» поезында болған зорлық-
зомбылық әрекеттерде сол бұқаралық ақпарат құралдарының жазуына қарасаңыз олардың 
жай-күйін, жағдайын біреуден естідік деп сипаттайтын материалдар жарияланды. Мұндай 
материалдар негізінен жәбірленушіні кінәлаушы сипатта болады, ал интернетте және 
әлеуметтік желіде жығылған үстіне жұдырық деген әсер қалдырады.  

Осындай оқиғалардың орын алуы этникалық, діни, басқа да кемсітуге алып келеді.  
Аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарында да осындай жағдайға қалыптасқан, 

балалардың фотосуреттерін, басқа да мәліметтерді жариялау жиі орын алады. Қазақстан 
заңнамасында адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды, ешкімді азаптауға, оған зорлық-
зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік немесе адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай 
жәбір көрсетуге не жазалауға болмайтыны қарастырылған. Бірақ жеке өмірге қол сұғу 
жалғасып келеді. Жәбірленушінің тағдыры, ертеңгі күні не болады? Оған ешкім бас 
қатырып жатқан жоқ, көбіне біржақты ақпарат беріледі.  

Әр оқиғаның артында адам тағдыры тұр, осыны ұмытпау керек.  
Қазақстан Республикасы ратификациялаған азаматтық және саяси құқықтар туралы 

халықаралық пактінің 19-бабы әрбір адамға өз пікірін еркін білдіру құқығын береді. 
Сонымен бірге осы бапқа сәйкес осы құқықты пайдалану ерекше жауапкершілік жүктейді. 
Сондықтан да жауапкершілікті және әдептен аспауды біз есте ұстағанымыз дұрыс.  

Журналистердің Этикалық кодексін жетілдіруге қоғам өкілдерін, мүдделі уәкілетті 
органдарды, сондай-ақ Парламент депутаттарын тарту арқылы ықпал етуге де болады.  

Осы айтылғандарды ескере отырып, Үкімет басшысына екі сұрақ қоямыз:  
1. Бастауыш және орта сынып оқушыларының адам құқықтары саласындағы 

білімін жетілдіру бойынша Үкімет қандай шаралар қабылдады? Бұл жұмыс қандай 
бағытта жүргізіледі? Мектептегі жалпы білім беру бағдарламасына адам құқықтарының 
негіздері мен оларды қорғау құралдары жөнінде практикаға бағытталған пәнді енгізу 
мүмкіндігі туралы жан-жақты ақпарат беруді сұраймыз. 

2. Үкімет медиа-қоғамдастық ортасында өзін-өзі реттейтін ұйымдармен қандай 
өзара іс-қимылды жүзеге асырып отыр? 

Құрметпен, Сенат Төрағасының Орынбасары Асқар Шәкіров және сенатор 
Нұртөре Жүсіп». Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, басқа депутаттық сауалдар жоқ. 
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Біз бүгін алдағы жылдарда еліміздің тұрақты дамуын қамтамасыз ететін бюджетті 
қарап, нәтижелі жұмыс істедік. Баршаңызға рақмет. 

Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.  
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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