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2020 жылғы 3 қараша

Отырысты Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің төрағасы М.А. ҚҰЛ-МҰХАММЕД жүргізді.

ТӨРАҒА. Қайырлы күн, бүгінгі отырысқа қатысушы сенаторлар 
және шақырылған лауазым иелері! Бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе 
сіздерге таратылып берілген. Қарсы болмасаңыздар, бекітіп, 
жұмыстарымызға кірісейік. 

Комитеттің бүгінгі күн тәртібінде бір ғана мәселе бар, ол 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық 
қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. Алдымен 
бірінші оқылымда қараймыз. 

Баяндама жасау үшін сөз Халықаралық қатынастар, қорғаныс 
және қауіпсіздік комитетінің хатшысы Нұрсипатов Нұржан 
Нұрланбекұлына беріледі.

НҰРСИПАТОВ Н.Н. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті 
әріптестер және қатысушы лауазым иелері! Ұсынылып отырған заң 
жобасын бір топ Парламент депутаттары әзірледі.

Оның басты мақсаты еліміздің ұлттық қауіпсіздігін және 
мемлекеттік шекараны қорғауға, күзетуге бағыталған заңнаманы одан 
әрі жетілдіру болып табылады. 

Заң жобасының негізгі міндеті – мемлекеттік шекараны кесіп өту 
және өткізу пункттерінде болу тәртібіне қатысты нормаларды нақтылау 
арқылы Мемлекеттік шекара туралы заңнаманы бұзудың ықтимал 
тәуекелдерін төмендету.

Алайда біз заң жобасымен жұмыс істеп жатқан кезде, 2020 
жылдың 13 наурызында Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кейбір 
мәселелері туралы» № 282 Жарлығы шығып, Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің жалпы жүйесіне біріктіру арқылы Шекара қызметінің 
басқару моделі оңтайландырылды және әскери басқару органдары 
құрылымын қалыптастыру қағидаты өзгерді. Егер бұрын шекара 
қызметі тек әскери принципте басқарылатын болса, қазір әкімшілік 
аумақтық жағдайды қарастырады. Бұрын шекара қызметінде 5 өңірлік 
шекара басқармасы болатын: Оңтүстік, Солтүстік, Шығыс, Батыс және 
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Теңіз жағалауын күзету басқармасы. Мысалы, Қостанайда Солтүстік 
өңірлік шекара басқармасының қолбасшылары отырады, оған 
байланысты жасақтар Солтүстік Қазақстан облысында, Қостанай 
облысында, Павлодар облысында және Шығыс Қазақстан облысында 
орналасқан. Бұл басқаруға күрделірек болды. Қазір бүкіл мемлекеттік 
шекарасы бар облыстардың барлығында шекара департаменттері 
ашылды, бұл оңтайландыру деген сөз. 

Сонымен қатар Шекара қызметінің академиясы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің қарамағына берілді. Шекара қызметінен бөлу 
арқылы Авиациялық қызмет құрылып, оған Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің ведомствосы мәртебесі берілді.

Осылайша, қолданыстағы заңнаманы Жарлықтың ережелеріне 
сәйкестендіру мақсатында заң жобасына бірқатар түзетулер енгізілді. 
Жалпы айтқанда, заң жобасы арқылы қолданыстағы 1 кодекске және 25 
заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу қарастырылған. Атап 
айтқанда: Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара академиясын және 
Авиациялық қызметті басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың 
құрамына енгізу, комитет төрағасы айқындайтын жағдайларда және 
белгілейтін тәртіппен Ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерін 
Ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшілері санатына 
ауыстыру. Бұл жерде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қос принципі 
сақталынады, онда әскери қызметшілер және қызметкерлер бар. Әскери 
қызметшілер шекара қызметінде, әскери полицияда, әскери қарсы 
барлау органдарында, ал қызметкерлер орталық аппаратта, облыстық 
департаменттерде қызмет жасайды. Осы норма енгізіліп отыр.

Комитет төрағасына өз өкілеттіктері шегінде Ұлттық қауіпсіздік 
органының бөлімшелерін басқа әскерлер мен әскери құралымдарға 
жатқызу құқығын беру, арнаулы мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
мекемелеріне кез келген мүлікті мемлекеттік орган шегінде қайта бөлу 
құқығын беру, әскери полиция органдарына әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу саласындағы ұлттық 
қауіпсіздік органдарының қызметін үйлестіру және Шекара қызметінің 
нысандарын күзету бойынша өкілеттіктерді беру, комитетке шекаралық 
корабльдердің, катерлер мен кемелердің техникалық және өзге де 
құжаттамасын дайындау, келісу, олардың өндірісі мен қабылдануын 
бақылайтын бойынша Шекара қызметі өкілдерінің қызмет қағидаларын 
бекіту бойынша құзырет беру. 

Шекара қызметіне керекті техникаларды шығаратын заводтарда 
Шекара қызметінің өкілдері отырады, бұл солардың жұмыс қағидаларын 
бекіту нормасы. 

Байланыс желілерін салу жөніндегі функцияны Шекара 
қызметінен Үкіметтік байланыс қызметіне беру, сондай-ақ Шекара 
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қызметіне олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді 
бекіту. 

Бұрын ұлттық қауіпсіздік комитетің өзінің байланыс бөлімшелері 
болатын және шекара қызметінде байланыс бөлімшелері болатын. 
Олардың бәрі қосылып үкіметтік байланыс қызметіне берілді, ал 
Шекара қызметіне тек байланыс жүйелерін күзету мәселесі, соны сақтап 
қалу, қамтамасыз етуді тапсырылады. 

Ұлттық қауіпсіздік комитетіне Шекара қызметі пайдаланатын 
пилотсыз ұшу аппараттарын қолдану қағидаларын бекіту бойынша 
құзырет беру.

Сонымен қатар заң жобасында құқықтық олқылықтарды жоюға 
бағытталған басқа да түзетулер көзделген.

Ұсынып отырған заң жобасын қабылдау келесі мүмкіндіктерді 
береді:

Бірінші. Ұлттық қауіпсіздік органдарының басқару қызметін 
оңтайландыру.

Екінші. Авиацияны мемлекеттік шекараны қорғау мен күзету 
қызметінде, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттерін 
шешу кезінде жедел іске қосу.

Үшінші. Инфрақұрылымды дамыту және арнайы техникалық 
құралдарды пайдалану арқылы мемлекеттік шекараны қорғау және 
күзету жүйесін жетілдіру.

Төртінші. Ұлттық қауіпсіздік органдарының оқу орындарын 
біріктіру арқылы Шекара қызметінің әскери қызметшілерін оқыту мен 
даярлаудың сапасын арттыру.

Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік және экономикалық 
салдарларға әкеп соқтырмайды және мемлекеттік бюджеттен қосымша 
қаражат бөлуді талап етпейді. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұржан Нұрланбекұлы. 
Бұл заң жобасын тек қана Сенат депутаттары емес, сонымен бірге 

Мәжілістегі Божко, Ержан, Ерман, Сұлтанов, Черков сияқты 
әріптестеріміз де даярлауға қатысып отыр. Сондықтан қазір сұрақ-
жауапқа көшеміз, әдетте сенатор сенаторға көп сұрақ қоймайды, 
керісінше қолдау көрсетеді. Бірақ бүгінгі біздің отырысымызға 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 
орынбасары, Қазақстан Республикасы Шекара қызметінің директоры 
Ділманов Дархан Айтқалиұлы, Қазақстан Республика Қорғаныс 
министрінің бірінші орынбасары, Бас штабтың бастығы Бектанов Мұрат 
Кәрібайұлы, сондай-ақ Қазақстан Республика Ішкі істер министрінің 
бірінші орынбасары Қожаев Марат Шадетқанұлы, Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Сыздықов Марат 
Зеникенұлы, Қазақстан Республикасының Индустрия және 
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инфрақұрылымдық даму министрлігінің вице-министрі Қамалиев Берік 
Сайлауұлы, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Сұлтанғазиев Марат 
Елеусізұлы қатысып отыр. 

Қоятын сұрақтарыңыз болса сенаторға ғана емес, осы қатысып 
отырған азаматтардың кез келгеніне қоюларыңызға болады. 

Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сенатор Дана 
Өмірбайқызы.

НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Менің сұрағым Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілдеріне. 

Сіздер ұсынып отырған ақпаратқа сәйкес Қазақстан – Ресей 
шекарасындағы қазіргі өткізу пунктерінің техникалық жай-күйін 
бағалау және реконструкциялауды жүргізу қажеттілігін айқындау 
барысында қайта құруды талап ететін 27 өткізу пункті анықталып отыр, 
соның 25-де жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қалған екеуі қабылдау-
табыстыру актісіне қол қою сатысына, яғни сол кезеңге өтіп отыр. 

Бұл өткізу пункттерінде екі жақ қайта өңдеп, жұмыстарын 
синхронды түрде жүргізуді қажет ететін өткізу пунктері де бар. 
Синхронды деп атауымның себебі: қазақстандық тарап барлық 
реконструкциялау жұмыстарын аяқтағанымен, бізден шыққан 
автомобильдер Ресей өткізу пункттеріне барып, тежеліп тоқтап қалады 
екен. Осындай жағдайлардың орын алмауы үшін екі мемлекеттің тиісті 
мемлекеттік органдары арасында Қазақстан – Ресей мемлекеттік 
шекарасындағы өткізу пунктерінің жұмыс істеу бойынша бірлескен іс-
қимыл бағдарламасына қол қойылып, оны орындау бойынша Жол 
картасы әзірленген екен. Алайда Ресей тарапы Ресей Федерациясының 
жаңадан құрылған Үкіметімен мәселені пысықтау қажеттілігіне 
байланысты осы Жол картасына қол қоюға дайын еместігі туралы 
ұстанымын жіберген екен. Осындай жағдай Қазақстанның транзиттік 
потенциалына тікелей әсер етеді. Себебі жоғары айтылғандай, 
Қазақстанның өткізу пунктері қаншалықты заманауи болғанына 
қарамастан, олар Ресей тарапына барып кептелістің болуына алып 
келеді. 

Менің сұрағым: Ресей тарапының жоғарыда аталған құжатты 
қарап, бір шешімге келу мәселесін жоғары лауазымды тұлғалардың екі 
жақты кездесулері барысындағы күн тәртібіне енгізіп, талқылау 
қарастырылған ба?

ТӨРАҒА. Берік Сайлауұлы, түсіндіңіз ғой? Өзіңіз жауап берсеңіз. 
ҚАМАЛИЕВ Б.С. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті 

сенаторлар! Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында 51 
автомобиль өткізу пункті жұмыс істейді, оның ішінде Еуразиялық ішкі 
шекарада. Бұл Ресей Федерациясы мен Қырғыз Республикасы бойынша 
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37 өткізу пункті Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің 
балансында.

Ал енді Еуразиялық сыртқы шекарада, бұл Қытай Халық 
Республикасы, Өзбекстан Республикасы және Түрікменстан 
Республикасындағы 14 өткізу пункті, олар Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің балансында.

Біз неге бұл жұмысқа қатысып отырмыз? Өзіңіз айтып кеткендей, 
Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша «Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша 27 автомобиль өткізу пунктін реконструкция 
жасау үшін бұл жұмыс бізге тапсырылған болатын. Сондықтан біздің 
функциямызға Қазақстанның Мемлекеттік шекарасында жаңа өткізу 
пункттерін ашу, оларға реконструкция жасау кіреді. 

Өзіңіз айтып кеткендей, былтырғы жылы Омбы қаласында 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының шекара маңы 
ынтымақтастығы форумы кезінде Ресей Көлік министрлігі Қазақстан 
мен Ресейдің мемлекеттік шекарасындағы өткізу пункттерін жаңғырту 
бойынша бірлескен іс-қимыл бағдарламасына қол қойылған болатын.

Қазіргі уақытта бізде ол жұмыс Ресей тарапынан жүріп жатқан 
жоқ деген мағлұмат жоқ, оны мен сіздерге сенмен айтамын. Біз ол 
жөнінен біраз жұмыстарды атқардық. Көліктің ауысуы ол өз бетімен, 
қазіргі уақытта бізде 30 өткізу пункті бар, оның ішінде 17-і көпжақты 
және 13-і екіжақты.

Қазіргі уақытта біз олармен осы ақырғы рет селектор 
видеоконференциясы бойынша келіссөз жүргізетін боламыз. Ресей 
Федерациясының Көлік министрінің бірінші орынбасары Алафинов 
мырзамен таяу арада тағы да біз келіссөз жүргіземіз. Ол бағдарлама 
Ресей Федерациясының Экономика министрлігінің қарауында. Осы 10 
қарашада Ресей мен Қазақстан арасындағы мемлекеттік 
ведомствоаралық комиссияның отырысы болады, сонда ол қаралады. Біз 
ол мәселені тағы да көтереміз. Қазіргі уақытта Ресей мемлекеті оны 
өзінің министрліктерімен келісуден өткізіп жатыр. 

ТӨРАҒА. Рақмет, Берік Сайлауұлы. 
Мен сізге болашақта келіссөз жүргізген кезде айтылған құжатқа 

қол қою барысында ескеретін бірнеше мағлұмат беріп өткім келеді. 
Біріншіден, бұл мәселе сол кездегі Сенат Төрағасы Дариға 

Нұрсұлтанқызы мен Ресей Федерация Кеңесінің Төрағасы Валентина 
Ивановна Матвиенко арасында болған кездесуде өте жоғары деңгейде 
көтерілген. 

Бұл кездесуге Ресей Федерациясы Кеңесі Қорғаныс комитетінің 
төрағасы генерал-полковник Бондарев қатысқан, Федерация Кеңесінің 
Халықаралық істер жөнінде комитетінің төрағасы Константин 
Иосифович қатысқан. Олардың барлығы бізге бұл мәселе Ресей 
Федерация Кеңесінің бақылауында болатындығына уәде берген және 
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Ресей тарапынан ешқандай кедергі жоқ екендігі жөнінде айтқан. Бұдан 
кейін бұл мәселе Ресейдің сол кездегі Премьер-Министрі Медведев 
Дмитрий Анатольевичпен (ол да қазір далада жүрген жоқ, Ресейдің 
қауіпсіздік кеңесінің хатшысы деген үлкен қызмет ұстап отырған адам) 
болған кеңейтілген отырыста жаңа сіз айтқан Ресейдің экономика 
министрі сол мәселеге қатысқан. Бұл Ресей Премьер-Министрінің 
деңгейінде, Үкімет басшысының деңгейінде көтерілген. 

Сіз жаңа дұрыс айттыңыз, Үкімет басшысы өзгергенмен 
Үкіметтің өзіне алған міндеті өзгермеу керек. Мен сол кездесуге 
басынан аяғына дейін қатысқан адаммын, осы комитеттің төрағасы 
ретінде Медведевке әдейі сұрақ қойған адаммын. Премьер-Министрдің 
өткізетін кездесуі міндетті түрде протоколға түседі, ол бар, олардың 
архивінде тұр. Сонда біздің көзімізше Ресейдің Премьер-Министрі 
экономика министріне, басқа министрлерге Қазақстан мен Ресейдің 
арасындағы экономикалық әріптестіктерді одан ары қарай жалғастыру 
үшін бұл шекара пунктерінің Ресей тарапындағы кептелісін болдырмау 
үшін тездетіп модернизациядан өткізу керектігі жөнінде тапсырма 
берген. 

Так что при встрече со своими коллегами из Министерства 
экономики смело можете ссылаться на эти мои выверенные источники. 
Бұл анау айтты, мынау айтты емес, Үкімет басшысының деңгейінде 
болған деректер, осыны ескеруіңізді ескертем сізге. 

Онда жаңағы сұрақтан қосымша тағы бір сұрақ туындап отыр. 
Жаңа өзіңіз айттыңыз, Ресей тарапындағы 51 пунктің шекараларының 
барлығы Еуразия экономикалық қауымдастығы болғандықтан, біз 
жалпы ортақ таможенный пространствода тұрғандықтан, бұл сіздің 
министрлікке, гражданский министрлікке қарайды. Ал Қырғызстанмен 
болатын екі ортадағы шекара пункттерінің мәселесі, бұл Ұлттық 
қауіпсіздік комитетіне қарайды. Осыған байланысты Дархан 
Айтқалиұлына сұрақ қойғам келеді. Жалпы Қырғызстанмен екі 
ортадағы шекара бекеттерінің жұмысын жолға қою осыдан 10-15 жыл 
бұрын басталған. Қазақтан Үкіметі сол шекара бекеттерінің барлығын 
модернизациялау үшін тиісті қаржы қаражат бөлген. Керек десеңіз, екі 
елдің арасындағы шекараның демаркация мәселесіне де Қазақстан 
көбірек қаржы бөліп, соны жасатқызған. Ал енді Қырғызстанда Үкімет 
ауысып жатыр, нағыз Үкімет ауысу деген осындайда басталады. Бұл 
әлгі бейбіт жолмен келіп жатқан Үкімет ауысуы емес, бірінің ісін бір 
жоққа шығаратын Үкімет келіп жатыр деген сияқты. Енді осы іс қырғыз 
тарапынан тоқтап қалған жоқ па? Жалпы қырғыз-қазақ шекара 
бекеттерінде автомобиль, жеке адамдардың арлы-берлі өту қозғалысы 
қандай деңгейде? 

Ділманов мырза, осы жөнінде ақпарат беруіңізді сұраймын. 
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ДІЛМАНОВ Д.А. Уважаемый господин председатель! 
Уважаемые господа сенаторы, присутствующие на этом совещании! В 
настоящее время из 7 пунктов пропуска работают 5 пунктов пропуска в 
том режиме, который, в принципе, был определен, но в условиях 
карантина нами определены соответствующие меры по недопущению 
внесения болезни COVID-19 на территорию обоих государств. 

Пункт пропуска Қордай основной. Он сейчас находится на 
реконструкции. Его завершение планируется на конец этого года. 

Следующий пункт пропуска Карасу. В настоящее время это 
основной пункт пропуска, который осуществляет пропуск грузового 
транспорта как в Кыргызстан, так из Кыргызстана. То есть вся 
плодоовощная продукция, все товары народного потребления, которые 
сейчас вывозятся, у нас по ним проблем нет, соответственно, никаких 
замечаний и дополнений по этому вопросу нет. 

Что касается пропуска граждан Кыргызстана и Казахстана, то это 
только по тем условиям, которые мы сейчас обозначили. Это в случае 
получения медицинской помощи, граждане с дипломатическими 
паспортами, граждане третьих государств. Сейчас они по нашей 
территории не проезжают. Кроме того, транзитом через Казахстан идет 
возврат граждан Кыргызстана на территорию Кыргызстана. 

Касательно пунктов пропуска Аукатты и Сортобе. Они долгое 
время после тех событий были закрыты. Сейчас эти два пункта пропуска 
работают в основном на пересечение границы гражданами обоих 
государств по карантинным условиям. 

На пунктах пропуска Сыпатай батыр и Айша Биби пропускаются 
грузовые автомашины с товарами в Кыргызстан и из Кыргызстана и 
граждане обоих государств по условиям карантина.

В связи с тем, что в Кыргызстане произошла смена власти, мы 
отмечаем, что в течение двух недель было затишье, то есть резко спал 
проход как граждан обоих государств, так и грузового транспорта. Но 
сейчас потихоньку грузопоток, а также пассажиропоток возвращается к 
тому уровню, который был до этих событий в начале октября. 

ТӨРАҒА. Хорошо. Тогда еще один попутный вопрос по этому 
поводу. В этом году на страницах республиканской прессы прозвучала 
такая информация, что имеются определенные проблемы на границе с 
Туркменистаном. Это было связано с коронавирусной инфекцией. 
Туркменская сторона отказалась принимать своих граждан без 
соответствующей справки. Потом было сказано, что для них готовится 
стационар с той стороны. Но после определенной подготовки они все-
таки приняли. Любые подобные международные резонансные события 
должны быть прокомментированы тут же Пограничной службой или 
другими соответствующими службами для полного информирования 
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граждан страны. В этом заключается суть «Слышащего государства». 
Осы туралы не айтасыз? Түркмен-Қазақстан шекарасы бойынша. 

ДІЛМАНОВ Д.А. Да, Вы правильно говорите. Такая ситуация 
была, недопонимание на государственной границе в пункте пропуска 
Темир Баба. 

Что касается железнодорожного пункта пропуска Болашак, то он 
по сегодняшний день по условиям коронавируса закрыт. 
Недопонимание было, как Вы сказали, с ПЦР-тестами. Но затем 
туркменская сторона в ходе погранпредставительской деятельности по 
линии информирования со стороны Министерства иностранных дел 
приняла все соответствующие меры по приему своих граждан. Только в 
октябре они приняли 156 своих граждан. И они нас официально в 
настоящее время проинформировали о том, что они продлевают 
карантинные мероприятия, которые связаны с закрытием 
государственной границы не только с Казахстаном, но и со всеми 
соседними государствами до 1 января 2021 года. Но при этом они 
сказали, что граждан своей страны, прибывающих транзитом через 
Казахстан, они будут принимать так же, как и раньше. 

Но критика, о которой Вы сейчас сказали, правильная. Мы ее 
принимаем правильно и соответствующие выводы и уроки из этого 
извлекли. 

ТӨРАҒА. Спасибо. 
Чтобы завершить эту часть нашего заседания, я бы хотел в 

порядке рекомендации всем участникам сегодняшнего заседания, это 
касается всех министерств, при возникновении подобных случаев, 
инцидентов, которые были и на границе с Россией, где не один, не два, 
не сто человек, а тысячи человек застряли, и очень шустрые блоггеры 
тут же среагировали на это, а у этих блоггеров сотни тысяч 
подписантов, фолловеров. Они распространили не совсем достоверную 
информацию, что будто Казахстан отказывается их принимать, 
пропускать через свою территорию. Хотя, я абсолютно уверен, вины 
Казахстана здесь не было. Требования для всех едины, от Президента до 
простого гражданина. Чтобы пройти через территорию Казахстана, 
люди должны иметь соответствующую справку. Сегодня уже с 
международных авиарейсов снимают, если человек не имеет ПЦР-теста, 
его сразу отправляют на карантин, в стационар. 

В таких случаях это в большей степени касается Министерства 
иностранных дел, эта рекомендация адресована вам. Вы должны тут же 
реагировать, что Казахстан не обязан обеспечивать их авиационным, 
наземным и прочим транспортом, доставлять их от границы России до 
границы Кыргызстана. Здесь уже вина кыргызской стороны, они 
должны были принимать решение, они должны были организовать 
автобусы или железнодорожный маршрут. Они должны были уже на 
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стороне России, на границе принять решение, сколько человек, кто 
нуждается, а не перекладывать это на Казахстан. А когда мы молчим, 
создается впечатление, будто мы нарушаем эти правила. Поэтому надо 
тут же реагировать на все подобные инциденты. Я не требую вашего 
ответа, но чтобы вы в будущем знали об этом. Во время обсуждения 
этого законопроекта на пленарном заседании Сената со стороны 
сенаторов могут быть такие вопросы. Вы должны быть готовы к этому. 

Басқа сұрақтар болмаса, онда қосымша сөз сөйлейтіндер бар 
шығар? 

ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Ендеше қосымша баяндама жасау үшін комитеттің 

мүшесі сенатор Сергей Михайлович Ершовқа сөз береміз. 
ЕРШОВ С.М. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті әріптестер 

мен шақырылғандар! Парламент депутаттары ұлттық қауіпсіздік 
саласындағы заңнамалық актілерді одан әрі жетілдіру, сондай-ақ 
еліміздің мемлекеттік шекарасын күзету және қорғау мақсатында 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету және ұлттық 
қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын заң жобасын 
әзірледі.

Заң жобасының негізгі мақсаты мемлекеттік шекараны күзетудің 
қолданыстағы жүйесінің тиімділігін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік 
органдарының функционалдық мүмкіндігін арттыру болып табылады. 
Осыған байланысты 1 кодекс пен 25 заңға келесі бағыттар бойынша 
түзетулер енгізу ұсынылады: 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, оның ведомстволарының, 
аумақтық және басқа да ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметін 
регламенттейтін нормаларды заңнамалық тұрғыдан бекіту; 

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының 
бірыңғай жүйесімен тығыз интеграцияланған Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті шекара қызметінің, оның аумақтық және басқа да 
бөлімшелерінің заманауи құрылымын құру; 

мемлекеттік шекара туралы заңнаманы бұзудың ықтимал 
тәуекелдерін азайту, шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

Ұлттық қауіпсіздік органдары мен жергілікті атқарушы 
органдардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасының 
белгіленген режимін сақтауға, сондай-ақ инфрақұрылымды дамытуға 
және арнайы инженерлік-техникалық құралдарды пайдалануға 
бағытталған функцияларын нақтылау және толықтыру.

Әріптесіміз Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлы өз 
баяндамасында аталған заң жобасының мақсат-міндеттері мен күтілетін 
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нәтижелерін бізге жан-жақты түсіндіріп берді. Сондықтан 
қайталамаймын. 

Заң жобасы бойынша заң жобасының бастамашысы Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті Төрағасының орынбасары – Шекара қызметі 
директорының және басқа да тұлғалардың қатысуымен жұмыс тобының 
үш отырысы өткізілді. Онда барлық сұрақтарға нақты жауаптар алынды. 
Жұмыс тобының отырысында Сенат Аппаратының Заңнама бөлімінің 
қорытындысы қаралды. Онда кейбір мәселелер көтерілді. 

Талқылау нәтижесінде заң жобасын ескертпесіз, яғни 
салыстырмалы кестесіз қабылдау ұсынылды. Заң жобасының 
тұжырымдамасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттері оң 
қорытындыларын берді. Біздің комитет мүшелерінің ұсыныстары мен 
ескертпелері жоқ. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде аталған заң жобасын 5 
қарашада бірінші оқылымда Парламент Сенатының қарауына енгізуді 
ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет. Мынандай тамаша баяндама жасағаннан кейін 

сенаторлардың сізге қоятын ешқандай сұрағы жоқ, тек қолдайды. 
Заң жобасын ескертулерсіз қолдап екінші оқылымға және 

Сенаттың жалпы отырысына шығару жөнінде ұсыныс келіп түсті. 
Ендеше оны Палатаның бірінші оқылымында қарау үшін заң 

жобасы алдағы бейсенбіде өтетін Сенаттың жалпы отырысына 
шығарылады. Қолдайсыздар ма?

ОРНЫНАН. Қолдаймыз.
ТӨРАҒА. Бірауыздан шешім қабылданды. Ендеше комитеттің 

кеңейтілген отырысын жабық деп жариялаймын. Шақырылған 
азаматтарға алғыс білдіремін. Ділманов мырза мен Қамалиев мырзадан 
басқаларының барлығына сау саламатты болыңыздар деп еңбектеріңізге 
жеміс тілеймін.

Сіз екеуіңіз қалыңыздар, сіздермен тағы да әңгіме бар.

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс 
және қауіпсіздік комитетінің төрағасы М. Құл-Мұхаммед
 
ШЖҚ-дағы «Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету басқармасының инженерлік 
орталығы» РМК директоры А. Құсайынов
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