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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 22 сәуір 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті депутаттар 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 сенаторлар! Енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 
сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма?  

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

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

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасы мен Солтүстік Македония 
Республикасы арасындағы адамдарды ұстап беру туралы шартты ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші 
орынбасары Асылов Берік Ноғайұлына беріледі. 

 
АСЫЛОВ Б.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Бас 

прокуратура елімізде қылмыспен күрес саласында халықаралық қатынастарды 
үйлестіруші орган болып табылады. Ұлттық заңнамада осы мәселелер бойынша басқа 
мемлекеттермен шарттар жасасу туралы Бас прокуратураға өкілеттік берілген. Соның 
негізінде 2019 жылы Солтүстік Македониямен шарттардың толық пакетіне қол қойылды. 
Солардың бірі Қазақстан мен Солтүстік Македония арасындағы адамдарды ұстап беру 
туралы шарт. 

Бұл шарттың негізгі мақсаты – іздеуде жүрген адамдарды қылмыстық жауапқа 
тарту үшін экстрадициялау мәселесін реттеу.  

Шартта ұстап берудің келесі негіздері көзделген. Біріншіден, екі елдің де заңына 
сәйкес адамдар жасаған әрекет қылмыс болып табылуы тиіс. Екіншіден, қылмыстық 
жауапқа тартылатын адам кемінде 1 жылға бас бостандығынан айыруға жазалануы қажет. 
Үшіншіден, сот үкімін орындау үшін іздеудегі адамның өтелмеген жаза мерзімі кемінде 
6 ай болуы керек. 
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Енді адам ұстап берілмейтін негіздерге тоқтасақ: 
егер сұратушы тараптың заңнамасы бойынша қылмыс үшін өлім жазасы көзделсе; 
іздеудегі адам ақталған болса немесе оған қатысты қылмыстық қудалау 

тоқтатылса; 
ескіру мерзімі өтіп кетсе; 
іздеуде жүрген адам сол елдің азаматы болса; 
сұратылған адам әскери қылмыс жасаған болса; 
нәсілі, діні, саяси көзқарасы үшін айыпталуы не сотталуы мүмкін болса. 
Осы айтылған негіздер шартта толық көрсетілген. 
Қазіргі уақытта Солтүстік Македония мен Қазақстан арасында жасырынып жүрген 

адамдар жоқ. 
Бүгінгі күні Қазақстан 20 мемлекетпен ұстап беру туралы шартты жасады. 

Болашақта Малайзия, Доминикан, Перу, Аргентинамен осындай шарттарға қол қоямыз. 
Өткен жылы басқа мемлекеттерге елімізде жасырынып жүрген 64 шетел азаматын 

ұстап бердік. Ал бізге басқа елдер 56 қылмыскерді қайтарды. 
«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес бұл шарт ратификациялауға жатады, себебі шарт адам 
құқықтары мен бостандықтарына қатысты. 

Заңды қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық, саяси және құқықтық салдарға 
алып келмейді. Республикалық бюджеттен қосымша қаражат талап етпейді.  

Құрметті депутаттар, сондықтан заң жобасын қолдауды сұраймыз. Осымен 
баяндама аяқталды. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Рысбекова Ләззәт Тұяқбайқызына беріледі. 
 
РЫСБЕКОВА Л.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Мой вопрос адресован первому заместителю Генерального Прокурора Асылову 

Берику Ногаевичу.  
В статье 14 настоящего договора говорится, что в случае удовлетворения запроса 

вся собственность, обнаруженная на территории запрашиваемой стороны, которая была 
приобретена выданным лицом в результате преступления или может потребоваться в 
качестве вещественных доказательств, должна быть передана по запросу запрашивающей 
стороне.  

В связи с этим вопрос: каков механизм такой передачи, чем он регламентирован, 
как передается в таких случаях недвижимое имущество, приобретенное на преступно 
добытые денежные средства?  

 
АСЫЛОВ Б.Н. Спасибо за вопрос. 
Вся собственность, которая была приобретена незаконным путем, естественно, 

приговором суда нашей страны признается вещественным доказательством. Как Вы 
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правильно сказали, нормами этого договора это предусмотрено, регулируется нашим 
законодательством, а именно Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.  

Если говорить о недвижимом имуществе, приобретенном, например, в Македонии, 
то оно должно быть там реализовано, а денежные средства переданы нам. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Берік Ноғайұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Бекназаров Нұрлан Құдиярұлына беріледі. 
 
БЕКНАЗАРОВ Н.Қ. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер мен шақырылған лауазым 

иелері! Қаралып отырған «Қазақстан Республикасы мен Солтүстік Македония 
Республикасы арасындағы адамдарды ұстап беру туралы шартты ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы екі ел арасындағы қылмыс жасаған 
адамдарды ұстап беруде тиісті шараларды құқықтық реттеуге бағытталған.  

Заң жобасының негізгі мақсаты қылмыс жасағаны үшін немесе үкімді орындау 
үшін іздеуде жүрген адамдарды экстрадициялау арқылы екі ел арасындағы 
ынтымақтастықтың құқықтық негізін құру болып табылады. 

Бұл шартта тараптардың заңнамасына сәйкес қылмыстық жазаланатын болып 
табылатын және оларды жасағаны үшін кемінде бір жыл мерзімге бас бостандығынан 
айыру түріндегі жаза немесе неғұрлым қатаң жаза көзделетін адамдарды ұстап беруге 
әкеп соғатын қылмыстар танылады. 

Сұратып жатқан адамның сот үкімі бойынша өтелмеген мерзімі алты айдан кем 
болған жағдайда немесе сұрау салынатын уағдаласушы тарап адамды ұстап беру 
егемендікке, ұлттық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке нұқсан келтіруі мүмкін немесе 
елінің конституциясы мен заңнамасына қайшы келеді деп санаса бас тарта алады. Сондай-
ақ осы шартқа сәйкес, егер бір адамды ұстап беру екі немесе одан да көп мемлекеттен 
сұратылған жағдайда сұрау салынатын уағдаласушы тарап сұрау салушы мемлекеттерді 
өзінің шешімі туралы хабардар ете отырып, адамның қай мемлекетте ұстап берілетінін 
айқындауы тиіс. 

Жалпы осындай шарттар негізінде 2016 жылдан бастап 2021 жылдың 1 тоқсаны 
аралығында елімізден 518 іздеудегі адам басқа елдерге берілді. Тиісінше елімізге іздеуде 
жүрген 346 адам қайтарылды. 

Ағымдағы жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша еліміздің құқық қорғау 
органдарынің іздестіруінде 2 мың 341 адам бар, оның ішінде мемлекетаралық іздестіруде 
750, халықаралық іздестіруде 1 мың 591 адам. 

Сыртқы істер министрлігінің ақпаратына сәйкес Солтүстік Македонияда еліміздің 
6 азаматы консулдық есепте тұр. Ал біздің елде Солтүстік Македонияның 12 азаматы 
консулдық есепте. Олар осы елмен бірлесіп ашылған кәсіпорындарда жұмыс жасайтын 
азаматтар.  

Шартта ұстап беру тәртібі мен одан бас тарту негіздемелері жан-жақты 
пысықталған.  
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Заң жобасы комитеттің кеңейтілген отырысында бастамашылардың қатысуымен 
жан-жақты талқыланды. Сенаттың басқа комитеттері заң жобасын қолдайтындықтары 
жөнінде өздерінің оң қорытындыларын берді. 

Құрметті әріптестер, осыған байланысты жоғарыда баяндалғандарды ескере 
отырып, Мәжіліс мақұлдаған осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Құдиярұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасы мен Солтүстік Македония Республикасы арасындағы 

адамдарды ұстап беру туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасы мен Солтүстік Македония 
Республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші 
орынбасары Асылов Берік Ноғайұлына беріледі. 

 
АСЫЛОВ Б.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! «Қазақстан 

Республикасы мен Солтүстік Македония Республикасы арасындағы сотталған адамдарды 
беру туралы шартты ратификациялау туралы» Заң жобасын назарларыңызға ұсынуға 
рұқсат етіңіздер. 

Шарттың басты мақсаты басқа елдерде сотталған азаматтарымызға жазасын 
елімізде өтеуге мүмкіндік жасау. 

Шартқа сәйкес сотталған адамдарды беру үшін: 
ол адам екі елдің бірінің азаматы болуы тиіс; 
екі елде де қылмыс болып саналатын әрекет үшін сотталған болуы қажет; 
сұрау алынған кезде үкім заңды күшіне енген болуы тиіс және кемінде 6 ай өтейтін 

уақыты қалуы тиіс; 
сотталған адамның жазбаша келісімі керек; 
екі ел де адамды беруге келісуі қажет. 
Сотталған адам келесі жағдайларда берілмейді: 
егер қылмыскерді беру ел егемендігіне нұқсан келтіретін болса, ұлттық заңына 

қайшы келсе; 
адам мемлекеттік қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыс үшін сотталған болса; 
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сотталған адам талап қою рәсімдеріне тартылған болса. Мысалы, оның қылмысы 
арқылы келген шығынды қайтару жөнінде сот процесі жүріп жатса. 

Қазіргі кезде екі жақта да беруге жататын сотталған адамдар жоқ. 
Осындай шартты 21 елмен жасадық. Болашақта 6 елмен қол қою шарасын 

қарастырып жатырмыз. 
Бүгінгі таңда Қазақстанда 970 шетел азаматы бас бостандығынан айыру түріндегі 

жазасын өтеуде. Ал шет елдерде 922 Қазақстан азаматы жазасын өтеуде. 
«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес шарт ратификациялауға жатады, себебі шарт адам 
құқықтарына тікелей қатысты. 

Заң жобасы республикалық бюджеттен қосымша қаражат талап етпейді. Оны 
жүзеге асыру экономикалық, әлеуметтік және саяси теріс салдарға әкеп соқпайды. 

Қолдау көрсетуді сұраймыз.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Слово предоставляется депутату Перепечиной Ольге Валентиновне. 
 
ПЕРЕПЕЧИНА О.В. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Уважаемый Берик Ногаевич, у меня к Вам два вопроса. 
Первый вопрос по практике применения договора. Допустим, суд Северной 

Македонии осудил казахстанца за тяжкое преступление к 10 годам лишения свободы. 
Затем Северная Македония передала его для дальнейшего отбывания наказания в 
Казахстан. В этом случае может ли казахстанская сторона после приема осужденного 
провести собственное судебное разбирательство и изменить начальное наказание или 
отменить приговор македонской стороны? 

И второй вопрос. Это типовой договор, как Вы сказали, таких договоров 
Республикой Казахстан заключено более двадцати. Скажите, пожалуйста, принимая во 
внимание, что этапирование заключенных осуществляется за счет республиканского 
бюджета, были ли случаи, когда средств на передачу осужденных не хватало, как в таких 
случаях возможна передача осужденных в Казахстан для дальнейшего отбывания 
наказания? Возможна ли передача за счет средств осужденного? Спасибо.  

 
АСЫЛОВ Б.Н. Спасибо за вопросы. 
Начну со второго вопроса. Генеральной прокуратуре из республиканского бюджета 

выделяются 15-16 миллионов тенге. Таких случаев, о которых Вы сказали, никогда не 
было, этих средств всегда хватало. Мы все просчитываем и ставим эту сумму на баланс.  

Насчет того, может ли гражданин из своих средств, если такие факты будут, в 
Казахстане нет закона, официально запрещающего, этот вопрос можно обсуждать. 

По первому вопросу. Если приговор вынесен судом Македонии, то нашей страной 
данный приговор не может быть изменен, не может быть изменена мера наказания или 
отменен приговор. Эта прерогатива относится к Македонии.  
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ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Берік Ноғайұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Мәкежанов Сұлтанбек Алмасбекұлына 
беріледі. 

 
МӘКЕЖАНОВ С.А. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасы мен 

Солтүстік Македония Республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы 
шартты ратификациялау туралы» Заң жобасы мемлекеттердің ұлттық заңнамасы мен 
халықаралық шарттары негізінде дайындалған. 

Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан мен Солтүстік Македония арасындағы 
дипломатиялық қарым-қатынастар 1995 жылы 1 маусымда орнатылды. Осы уақыт 
аралығында екі ел арасындағы қарым-қатынастар саяси және құқықтық кеңістікте өзара 
түсінушілік пен сенім жағдайларында даму үстінде. Оған жылда дерлік жоғары дәрежеде 
өтіп жатқан мемлекетаралық кездесулер мен қол қойылып бекітілген келісімдер және 
шарттар дәлел бола алады. 

Заң жобасының негізгі мақсаттарына келетін болсақ, ол екі ел арасындағы 
құқықтық ынтымақтастықты нығайта отырып құқықтық қорғау талаптарын ізгілендіруге 
бағытталған. Заң жобасы сотталған адамдардың қоғамға бейімделуіне жәрдемдесу 
мақсатында өздері азаматы болып табылатын мемлекетте жазасын өтеу үшін екі мемлекет 
арасындағы сотталған адамдарды беру мүмкіндігіне байланысты нақты талаптарды 
анықтайды. 

Баяндамада көрсетілгендей, егер бірінші сәуірде берілген статистикалық 
мәліметтерге қарайтын болсақ, бүгінгі таңда 922 сотталған қазақстандық шетелде 
жазаларын өтеуде. Керісінше 970 сотталған шетелдік азамат біздің елде жазаларын өтеп 
жатыр.  

Құрметті әріптестер! Жоғарыда айтылғанға байланысты дүниенің қай жерінде 
болмасын Қазақстан азаматының құқықтары мен бостандықтарын қорғау Қазақстан 
саясатында басты құндылықтар мен басты міндеттер болып табылады. Осыған 
байланысты қаралып отырған заң жобасын қабылдау тыс жерде жүрген азаматтарымызды 
қорғауға, оларға қамқоршылық білдіруге кепілдік болып табылады.  

Шартты орындау үшін Қазақстан Республикасынан орталық атқарушы орган 
ретінде Бас прокуратура, Солтүстік Македониядан Әділет министрлігі айқындалған. 

Шартта әрбір тарапқа өзінің ұлттық заңнамасына сәйкес берілген сотталған адамға 
қатысты кешірім жасау, рақымшылық жасау және жеңілдету актісін қолдану құқығы 
берілген. Оған қосымша үкім шығарушы тарапқа өзінің соты шығарған үкімді өзгерту 
немесе оның күшін жою сияқты юрисдикциялық сақтау құқығы да берілген. 

Аталмыш шарт Солтүстік Македонияда 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 
ратификацияланған. 
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Қаралып отырған заң жобасы Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
барлық комитеттерінде қаралды, бүгінгі күні комитеттерден ескертулер мен ұсыныстар 
келіп түскен жоқ. 

Құрметті әріптестер! Осы орайда «Қазақстан Республикасы мен Солтүстік 
Македония Республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қолдауларыңызды 
сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сұлтанбек Алмасбекұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасы мен Солтүстік Македония Республикасы арасындағы 

сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасы мен Солтүстік Македония 
Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы 
шартты ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші 
орынбасары Асылов Берік Ноғайұлына беріледі. 

 
АСЫЛОВ Б.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

назарларыңызға Қазақстан мен Солтүстік Македония арасындағы қылмыстық істер 
бойынша өзара құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау үшін заң жобасын 
ұсынып отырмыз. 

Шарттың басты мақсаты – күдікті мен айыптының кінәсін дәлелдеуге арналған 
процессуалдық әрекеттерді жүзеге асыруды реттеу. Ол екі елдің өкілетті органдарына 
келесі тергеу амалдарын жүргізуге құқық береді: 

қамауда отырған адамдарды уақытша беру; 
тінту, заттарды тәркілеу, сараптама жүргізу; 
жауап алу, ақпарат алмасу және де басқа амалдарды қамтиды. 
Шартта көзделген барлық тергеу әрекеттері біздің Қылмыстық-процестік кодекске 

бар. 
Шарт бойынша: 
көмек көрсету ел егемендігіне, қауіпсіздігіне, өзге мүдделеріне қауіп төндірсе; 
ұлттық заңнамаға қайшы келсе; 
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адамды ұлты, нәсілі, діні және саяси көзқарасы үшін қудалайтын болса құқықтық 
көмек көрсетілмейді. 

Осындай шарт Қытай, Ұлыбритания, Үндістан, АҚШ сияқты 27 мемлекетпен 
жасалды. Қазір Португалия, Кипр, Доминикан және Аргентина елдерімен қол қою 
жұмыстары жүргізіліп жатыр.  

Былтыр басқа мемлекеттерге 163 сұрату бойынша құқықтық көмек көрсеттік. 
Біздің 185 өтінішімізді шетел органдары орындады. 

Ұсынып отырған шарт адам құқықтары мен бостандықтарын қозғайды. Сол себепті 
«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес шарт ратификациялауға жатады. Оны ратификациялау 
теріс экономикалық, саяси және өзге де салдарға әкелмейді. Республикалық бюджеттен 
қосымша қаражат бөлуді қажет етпейді. 

Осыған орай ұсынылған заң жобасын қолдауды сұраймыз. 
Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу. 
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо. 
Уважаемый Берик Ногаевич, у меня к Вам два вопроса. 
Первый вопрос. Обсуждается ли присоединение нашей страны к Европейской 

конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанной в Страсбурге 
20 апреля 1959 года? Дело в том, что участниками конвенции на сегодня являются 
порядка 50 стран как входящих в Совет Европы, так и не входящих в него, а с 
практической точки зрения можно было одномоментно увеличить географию охвата 
правовой помощи. Что скажете по этому поводу? 

Второй вопрос. В начале года Казахстан ратифицировал Второй факультативный 
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный 
на отмену смертной казни. В его реализацию требовалось проработать соответствующие 
поправки в Уголовный кодекс. В связи с этим прошу проинформировать, на какой стадии 
данный вопрос? Спасибо.  

 
АСЫЛОВ Б.Н. Спасибо за вопросы.  
Данный вопрос является актуальным для нашей страны и большим. Естественно, 

мы обсуждаем этот вопрос. Чтобы стать участником данной конвенции, необходимо 
согласие, как Вы сказали, всех 50 стран. С ними Генеральная прокуратура прорабатывала. 
За последнее десятилетие четыре раза были направлены заявки через Министерство 
иностранных дел. Однако до сегодняшнего дня они не подписаны в связи с тем, что 
отдельные государства, а их четыре, это Швейцария, Швеция, Нидерланды, не дали 
согласия.  

В настоящее время мы проводим через Министерство иностранных дел. Они 
проводят работу с этими государствами для вхождения в данную конвенцию.  
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По смертной казни. Естественно, Генеральная прокуратура разработала концепцию 
законопроекта. Она обсуждалась на общественных порталах НПА.  

В феврале было заседание Межведомственной комиссии, Правительство одобрило. 
Генеральной прокуратурой разработан законопроект. Этот законопроект проходит сейчас 
правовую, экономическую, лингвистическую, антикоррупционную экспертизы. После 
получения заключений этих экспертиз будет направлено в Правительство, затем мы 
представим вам, планируем в мае-июне.  

 
ТӨРАҒА. По первому вопросу у нас на заседании присутствует заместитель 

Министра иностранных дел Республики Казахстан Рахметуллин Акан Акасович. По 
вопросу о присоединении к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам что добавите? 

 
РАХМЕТУЛЛИН А.А. Сәлеметсіздер ме, құрметті Сенат депутаттары! Сыртқы 

істер министрінің орынбасары Ақан Рахметуллин.  
Отвечая на первый вопрос, хочу сказать, что работа продолжается. Мы направили 

по нашим каналам через представительство в Брюсселе запрос, через наших 
представителей в Страсбурге. Вопрос прорабатывается, там действительно есть 
чувствительные моменты. Как было сказано, эти страны сопротивляются, у них есть 
особое мнение по этому поводу. Но работа продолжается, у нас есть дорожная карта, 
которую мы отрабатываем через наши посольства с этими странами. По получению 
результата, естественно, будем информировать соответствующие государственные 
органы. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Берік Ноғайұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Әбдікеров Рысқали Қалиақбарұлына 
беріледі. 

 
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бүгінгі 

қаралып отырған заң жобасының негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы мен Солтүстік 
Македония Республикасы арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек 
көрсету тәртібін белгілеуге, сондай-ақ қылмысқа қарсы күрес саласында тиімді өзара іс-
қимыл жасауға бағытталған шартты ратификациялау болып табылады. Шартта 
мемлекеттер арасындағы қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмекті іске 
асырудың ұйымдастырушылық-құқықтық тетігі жан-жақты регламенттелген. 

Құжаттың ережелері көмек көрсету туралы сұрау салулардың нысаны мен 
мазмұнын, сұрау салуды орындау мен құқықтық көмек көрсетуден бас тартудың немесе 
кейінге қалдырудың тәртібі мен шарттарын және тағы басқа шараларды қамтиды. 

 Жалпы, шарт қылмыстық іс жүргізуге қатысы бар құжаттарды табыс етуді және 
материалдар мен заттай дәлелдерді беруге қатысты қылмыстық істер бойынша барынша 
кең ауқымды құқықтық көмек көрсетуді көздейді. 
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Жаңа баяндамашы айтып өткендей, сұрау салулар саны жылдан-жылға көбеюде. 
Осылайша шартты ратификациялау қылмысқа қарсы іс-қимыл саласында екі мемлекет 
арасындағы өзара ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді. Осы тұста 
бүгінгі қаралып отырған шарт өзекті және уақытылы деп айтуға болады.  

Тұтастай алғанда шарт Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы 
келмейді және «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының талаптары бойынша ратификациялауға жатады.  

Заң жобасы комитеттің кеңейтілген отырысында бастамашылардың қатысуымен 
жан-жақты талқыланды. Сенаттың басқа комитеттері заң жобасын қолдайтындықтары 
жөнінде өздерінің оң қорытындыларын берді. 

Құрметті әріптестер, Мәжіліс мақұлдаған осы заң жобасын қолдауларыңызды 
сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Рысқали Қалиақбарұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасы мен Солтүстік Македония Республикасы арасындағы 

қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы шартты ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қабылданған заңдар Қазақстан мен Солтүстік 

Македония арасындағы құқық қорғау саласындағы ынтымақтастықты дамытуға 
бағытталған. Олар қылмыскерлерді жауапкершілікке тартудың әртүрлі кезеңдерін 
қамтиды және қылмыспен күресті күшейту үшін мемлекетаралық қатынастардың 
құқықтық негіздерін қалыптастырады. Соған сәйкес қылмыстарды тергеу процесінде жан-
жақты көмек көрсету, қылмыскерлерді ұстау және оларды экстрадициялау, сотталған 
адамдарды беру сияқты өзара іс-әрекеттер қарастырылған.  

Бұл құжаттар заңның үстемдігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ азаматтарымыздың 
құқықтарын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондықтан бүгін қабылданған заңдардың 
маңызы зор екені сөзсіз. 

Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік. 
Сөз депутат Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет, құрметті Төраға.  
Біздің сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Маминге.  
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«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты мақаласында «болашаққа тың серпінмен қадам басу үшін өткенге 
тағы бір мәрте оралатын, жетістіктеріміз бен кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін 
маңызды мезет» дей келе, алдымызда атқарылар мәселелерді орынды атап өтті. 

Жалпы әлемдегі дамыған елдердің бәрі өзінің тарихына қатысты естелік-
мұраларын сақтауда, оны болашаққа әз қалпында жеткізу мақсатында қаржыны да 
аямайды. Өйткені бұл артефактілер мемлекет тарихының, мәдениет деңгейінің 
қаншалықты тереңнен басталатындығының куәсі. Осындай тарихи құндылықтары 
сақталған ел онымен танысуға, көруге қызығушылық тудырады. Ол әрине туризм арқылы 
ел экономикасына зор пайда әкеледі. Осы бағытта Алтын Орда, ол ыдыраған соң орнында 
пайда болған Қазақ хандығы тарихына Бату хан негізін қалаған Ноғай Ордасы, Қазақ 
хандығының астанасы болған Сарайшық қаласы тарихи маңызға ие болды. Қазақ 
мемлекеттілігінің іргесін бекітуде бұл саяси объектінің орны да, мәні де зор. 

Сарайшық Ұлы Жібек жолындағы Еуропа мен Азияны байланыстырған 
экономикалық көпір болды. Алтын Орда, Ноғай Ордасы, Қазақ хандығы билеушілерінің 
пантеоны. Алтын Орда хандары Мөңке Темір, Тоқты, Жәнібек, Бердібек, Тоқтамыс 
ханның басы, қазақ хандарының атасы Барақ хан, Қасым ханның мәңгілік мекені осы қала 
болыпты. Түркі халықтарына белгілі тұлғалар – Жүсіп бидің қызы Қазан ханшасы 
Сүйінбикенің, қазақ-орыс дипломатиясының басында тұрған Оразмұхаммед сұлтан 
Онданұлының, Бөкей Ордасының ханы Жәңгір Бөкейұлының туған жері.  

Міне, ортағасырлық Сарайшықтың осындай ерекшеліктерін есепке алсақ, қаланың 
тереңдей зерттелуіне және оның туризм аймағына айналуына мемлекеттік деңгейде назар 
аудару қажет.  

2017 жылы «Қазаққайтажаңарту» мекемесі жасаған «Ортағасырлық Сарайшықтың 
қорғау аймағы» құжатын басшылыққа алсақ, оның көлемі 51,2 гектар екен. Қала үстінде 
мұсылман зираты және Ескі Сарайшық ауылының жекеменшіктегі жерлері бар үйлері 
орналасқан. Оған бюджетте қаржы әлі қарастырылмаған. 

Одан кейін 1996 – 2006 жылдары белгілі археолог Зейнолла Самашев 
жетекшілігімен жүргізілген қазбалардан соң ХІV ғасырда салынған қырық шақты 
бөлмеден тұратын кешенді сарай ғимараты (дворцовый комплекс) ашылған болатын. Оны 
музейге айналдыру жұмысы әлі күнге дейін қолға алынбады. Осы істі жүзеге асырып, 
ғимаратты сақтап қалу керек. Қазба жұмыстарымен қатар реставрациялау жұмыстарының 
жүруі көне Сарайшық үшін аса маңызды.  

Тарихи ескерткіштің негізгі сұлбасын сақтап, халық игілігіне айналдыру уақыт 
күтпейтін шаруа екенін түсінуіміз керек. Себебі уақыт өткен сайын Сарайшық қаласының 
орнын сақтау мүмкіндігі жылдан-жылға азая береді. 

Және бір мәселе, ортағасырлық Сарайшықтағы қазба жұмыстарына қаржыны 
бүгінге дейін Атырау облысының әкімдігі бөліп келген болатын. Ендігі жерде 
республикалық мекеме жұмысына республикалық бюджеттен жоспарлы түрде қаржы 
бөлу қажет. 

Айтылғандарды ескере отырып Сарайшықты сақтап қана қоймай, оны ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін туристік аймаққа айналдыру үшін осы тұрғыда арнайы 
бағдарлама дайындаудың қажеттігін ұсынамыз. 
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Құрметпен, бір топ депутаттар». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жұмағазиев Мұхтар Сабырұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒАЗИЕВ М.С. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Бүгінгі ветеринария саласын мамандармен қамтамасыз ету мәселесіне байланысты 

сауалымыз Үкімет басшысына жолданады. 
«Ветеринарлық қызметтің негізгі міндеті – тұрақты эпизоотиялық әл-ауқатты 

қамтамасыз ету. Осы орайда ветеринариялық мамандардың жетіспеушілігі ең басты өзекті 
мәселе болып отыр. Жоғары және арнаулы орта оқу орындары жас мамандарға деген 
тұрақты сұранысты қанағаттандыра алмай келеді. Ал осы салаға жұмысқа келгендер еңбек 
жағдайы мен тұрмыс жағдайының болмауы салдарынан жұмыс орындарында аса көп 
аялдамайды.  

Назар аударатын болсақ, елімізде ветеринария бағыты бойынша мамандар 
даярлайтын 10 жоғары оқу орнында соңғы үш жылда 3 мың 602 адам білім алған, оның 
ішінде үш бейінді жоғары оқу орнында 2018 жылы 712, ал 2020 жылы 826 адам оқу 
бітірген. Бұл ретте жұмысқа орналасу 2018 жылы 79 пайыз болса, 2020 жылы бұл 
көрсеткіш 50 пайызды құрады.  

Арнаулы орта білім беру жүйесінде ветеринариялық мамандар дайындайтын 
43 колледжде соңғы үш жылда 5 мың 448 түлек білім алған, ал 2020 жылы жұмысқа 
орналасу көрсеткіші 60 пайыздан аспаған.  

«Болашақ» бағдарламасымен осы салада 12 адам шет елдерде оқыған. Алайда 
бюджет есебінен бөлінген қыруар қаражатқа қарамастан білім алғандардың кейбіреулері 
өзінің шарттық міндеттемелерін ветеринарияға байланысты емес мұнай, газ сияқты 
мүлдем басқа салаларда өтіп, соларда қызметтерін жалғастыруда.  

Жергілікті атқарушы органдардың ақпараты бойынша өңірлердегі 
203 ветеринариялық станциялардың 104-і ғана өз меншікті ғимаратында орналасқан, ал 
99-ы жалға алынған. Ауылдық округтердегі 2 мың 327 ветеринариялық пунктің 696-ы өз 
меншіктерінде болса, 1631-і жалға алынып, 91-і ветеринарлық мамандардың жеке 
үйлерінде орналасқан немесе 30 пайызға қамтылған. Сонымен бірге мамандардың арнайы 
автокөліктері мен құрал жабдықтарының пайдалану мерзімдері өтіп кеткен.  

Осының салдарынан жұмыс процесінің төмен деңгейде ұйымдастырылуы, еңбек 
етуге қарапайым жағдайдың жасалмауы, материалдық-техникалық базаның жеткіліксіздігі 
осы салада қызмет жасап жүрген мамандардың жұмысқа деген ынтасына мүлдем теріс 
әсер етеді. Оның үстіне бүгінгі күні ветеринариялық мамандардың жалақысы орта есеппен 
алғанда 80-90 мың теңге аралығында, олардың орта жасы 50-55 жасты, ал кейбір 
өңірлерде 59 жасты құрайды. Осындай жағдай қалыптасып отырғанына қарамастан 
Қазақстан Республикасының Үкіметі тарапынан берілген квазимемлекеттік сектор 
қызметкерлерін 25 пайызға қысқарту туралы тапсырманы басшылыққа ала отырып 
жергілікті атқарушы органдар ветеринариялық станциялар мен ветеринариялық 
пункттердің қызметкерлерін де мемлекеттік кәсіпорындар қатарында 25 пайызға қысқарта 
бастағаны бізге түсініксіз.  
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 «Дипломмен ауылға» мемлекеттік бағдарламасында қойылған мақсаттарды іске 
асыру шаралары ешқандай сын көтермейді. Соңғы 5 жылда осы бағдарлама аясында 
1 мың 875 жас маман жұмысқа орналасқан.  

Жоғарыда баяндалғанның негізінде мынадай өзекті мәселелердің шешімін табу 
жолдарын қарастыруды:  

1) агроөнеркәсіптік кешен үшін кадрлар даярлауға мемлекеттік білім беру 
тапсырысын қалыптастыру құзыретін Білім және ғылым министрлігінен алып, Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне беруді;  

2) ауыл жастарына ветеринариялық мамандықтар бойынша квота көлемін 
50 пайызға дейін көбейту, оның ішінде жергілікті бюджеттен қосымша гранттар және 
ауыл шаруашылығы құрылымдары есебінен оқыту тетіктерін қарастыруды;  

3) ветеринария мамандарының жалақысын қайта қарау және зиянды еңбек 
жағдайлары үшін үстемақы есептеуді және жас мамандарды әлеуметтік қолдау тетіктерін 
жетілдіруді; 

4) ветеринариялық станциялар мен ветеринариялық пункттердің материалдық-
техникалық базасын нығайтуды және тиісті ғимараттармен қамтамасыз етуді; 

5) ауыл шаруашылығы мамандықтарына қызығушылық туғызу, ынтасын арттыру 
мақсатында мектептердегі жоғары сынып оқушыларының арасында кәсіби бағдар 
жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуді; 

6) оқу процесін дуалды білім беру жүйесімен интеграциялау арқылы теориялық 
білімді өндірістік практикамен ұштастыру жолымен оқу бағдарламаларының практикаға 
бағдарлану деңгейін көтеруді, болашақ жас мамандардың бейіндік ауыл шаруашылығы 
құрылымдарында өндірістік тәжірибеден өту кезеңіне жалақы төлеуді қарастыруды; 

7) Қазақстан Республикасы Үкіметінің «квазимемлекеттік сектор» қызметкерлерін 
25 пайызға қысқарту шараларын ветеринария саласының жергілікті кәсіпорындарына 
қолданбауды және қызмет жасап жүрген мамандарды сақтап қалуды ұсынамыз.  

Депутаттық сауалды қарау нәтижелері туралы заңмен белгіленген мерзімде 
жазбаша жауап беруді сұраймыз.  

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің атына депутаттық сауалдың толық 
мәтіні жолданады. 

Құрметпен, Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аймақтарды 
дамыту комитетінің мүшелері». 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, регламентті сақтауларыңызды сұраймын.  
Келесі сөз депутат Төреғалиев Нариман Төреғалиұлына беріледі. 
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің сауалымыз Үкімет басшысының орынбасары Роман Васильевич Склярға 

жолданады. 
«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында «Ақбұлақ» бағдарламасымен 

басталған «Сырдария және Талап топтық су құбырының құрылысы» жобалары іске 
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асырылуда. Жоба бойынша ауданның 28 елді мекенінде тұрып жатқан 43 мыңға жуық 
халықты сапалы ауыз сумен қамту көзделген.  

«Сырдария» топтық су құбырының құрылысы 2014 жылы басталып 5,2 миллиард 
теңге қаржы игеріліп, пайдалануға берілсе, «Талап» топтық су құбырының құрылыс 
жұмыстарына 5,5 миллиард теңге жұмсалып, үстіміздегі жылы пайдалануға беру 
жоспарланған. Жобаға сәйкес жүздеген шақырымдық магистральдық су құбырлары, 
кентішілік су желілері жүргізілді, сондай-ақ су қоймалары, сорғы станциялары салынып, 
қыруар жұмыстар атқарылды. Дегенмен мемлекеттің 11 миллиард теңгеге жуық қаражаты 
жұмсалып, 2014 жылдан бастап жүргізілген жобаның түпкілікті нәтижесін халық көре 
алмай отыр. Оның бірнеше себебі бар. 

Біріншіден, «Сырдария» топтық су құбырының құрылыс жұмыстары 2019 жылы 
ақталғанмен, ол тапсырыс берушімен әлі қабылданбаған, «Талап» топтық су құбыры түрлі 
себептермен әлі аяқталмаған, жыл соңына дейін аяқтау жоспарланған. Алайда ең басты 
мәселе жоба бойынша «Талап» су өндіру кешені аумағында қазылған 8 ұңғымадан жобада 
қаралған дебит мөлшері су беру кезінде анықталғандай, 40 пайызға төмен құм аралас су 
шығуда, яғни осындай дебитпен 28 елді мекенге үздіксіз су жеткізе алмайтындығы 
белгілі. Сондықтан осы аумақтан қосымша 5 жаңа ұңғыма қазу мәселесі көтерілді. Осыған 
байланысты Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар вице-
министрі Қожаниязовтың 2021 жылғы 27 наурыздағы хаттамалық тапсырмасы бар 
болатын.  

Екіншіден, «Талап» және «Сырдария» топтық су құбырлары сумен жабдықтаудың 
баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық және 
оқшау жүйелерінің тізбесіне енгізілмеген. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне аталған топтық су құбырларын 
тізбеге енгізіп, Республикалық бюджет комиссиясының отырысында қарау жөнінде 
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі 
тарапынан бірнеше мәрте өтінімдер жолданғанымен, осы күнге дейін шешімін таппай 
отыр. Яғни аталған топтық су құбырлары тізбеге енгізілмесе халық ауызсуға толық 
тарифпен төлеуге мәжбүр болады, бұл жағдай өз кезегінде халық арасында әлеуметтік 
шиеленіс тудыруы мүмкін.  

Қазіргі таңда ауызсу халыққа күніне бір-екі сағат қана беріліп отырған уақытпен 
шектелген. Осы жобалардың толық іске қосылмауы салдарынан халық көп жағдайда 
ауызсуды аулаларында орналасқан шахталық құдықтардан немесе кіші ұңғымалардан 
пайдалануға мәжбүр. Бұл жағдай халықтың көп жағдайда зерттелмеген сапасыз ауызсуды 
пайдалануға мәжбүр болып отырғандығын көрсетеді, яғни тиісті мемлекеттік 
органдардың пәрменді әрекет етпеуінің салдарынан халық зардабын шегіп отыр.  

Құрметті Роман Васильевич, бұл мәселе Үкіметтің қолдауымен шешілетіні белгілі. 
Осы орайда Мемлекет басшысы өзінің Жолдауында еліміздің әр аймағының 
тұрғындарының таза ауызсуға қол жеткізу деңгейі біркелкі емес екендігін, таза ауызсуға 
қол жеткізу деңгейін барлық өңірде теңестіру қажеттігін атап көрсетіп, осы теңсіздікті 
жою үшін жұмысты жандандыру қажеттігі, атқарушы билік органдары мемлекеттік 
бағдарламаны толық және сапалы іске асыруға баса мән беруі керектігі, бұл стратегиялық 
жоба екендігін айтып өтті.  
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Жоғарыдағы қалыптасқан жағдайға байланысты алаңдаушылық туғызып отырған 
өзекті мәселені сіздің назарыңызға жеткізе отырып, «Талап» және «Сырдария» топтық су 
құбырларын тездетіп іске қосуға, және тізбеге енгізіп, субсидиялау мәселесін шешуге 
ықпал жасауыңызды сұраймыз. 

Құрметпен, Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің мүшелері». Рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется депутату Лукину Андрею Ивановичу. 
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Мой депутатский запрос адресован Заместителю Премьер-Министра Республики 

Казахстан и направлен на исполнение поручения Президента, озвученного в Послании 
народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, о разработке качественно нового 
Национального проекта развития агропромышленного комплекса на пятилетку. 

Эффективным механизмом поддержки субъектов агропромышленного комплекса 
остаются льготное кредитование и субсидирование. На эти цели в рамках 
Государственной программы развития агропромышленного комплекса на  
2017 – 2021 годы за данный период из республиканского и местного бюджетов выделено 
2,9 триллиона тенге. 

Таким образом, государство ежегодно выделяет значительные средства для 
оказания финансовой поддержки сельхозпроизводителям. 

Однако имеют место факты неэффективного, нецелевого использования и хищения 
бюджетных средств, фиктивного заключения договоров на приобретение 
сельскохозяйственных животных, предоставления ложных сведений об освоении кредита, 
бездействия должностных лиц в отношении недобросовестных кредиторов и другие. 

Механизм выдачи субсидий не прозрачен и является одной из коррумпированных 
сфер, о чем свидетельствует большое количество коррупционных дел. 

С 2018 года по 2020 год расследовалось 144 уголовных дела, связанных с 
реализацией государственной программы, из них 57 дел по коррупционным 
преступлениям (взятки – 11, хищения – 17, мошенничество – 29) и 87 досудебных 
расследований по хищениям субсидий, в итоге ущерб государству составил более 
2 миллиардов тенге. 

Основная причина совершения преступлений – несовершенство нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок и процедуру выдачи субсидий. За последние 
пять лет Правила субсидирования менялись 47 раз.  

На сегодня в АПК существует более 20 видов субсидирования, связанных с 
возмещением государством затрат, понесенных сельхозпроизводителями. Порядок и 
условия их выдачи регламентируются 17 правилами, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Республики Казахстан. Нормы этих правил имеют единообразное 
типовое содержание и не предусматривают ответственности должностных лиц, 
осуществляющих выплату государственных субсидий. 

В частности, согласно Правилам субсидирования развития племенного 
животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства 
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ответственность за достоверность представленной информации и сведений несут только 
сельхозпроизводители. Ответственными должностными лицами рабочего органа заявка 
сельхозпроизводителей проверяется лишь на полноту данных в сжатые сроки формально. 

В этой связи полагаю целесообразным пересмотреть Правила субсидирования 
АПК, предусмотрев в них обязанность местных исполнительных органов по проверке 
заявок сельхозпроизводителей и ответственность должностных лиц, осуществляющих 
выплату субсидий. 

С 2019 года подача заявок на получение субсидий производится в электронном 
формате (через портал «Qoldau.kz»). Данная система была создана для автоматизации 
процесса и устранения коррупционных рисков. Однако электронная очередь действует 
только при наличии финансирования. Система не приспособлена на будущий период, нет 
возможности встать в очередь в «лист ожидания». Несвоевременная подача заявки вовсе 
исключает возможность получения субсидий, так как они распределяются в течение 
короткого времени. 

В этой связи видится целесообразным рассмотреть возможность пролонгации 
поданных заявок, которая будет гарантировать получение субсидий в порядке очереди 
при дополнительном выделении средств или высвобождении за счет отказанных заявок. 

Вчера, 21 апреля, Глава государства на пятом заседании Высшего совета по 
реформам высказался о Национальном проекте развития агропромышленного комплекса 
до 2026 года. По его мнению, документ является очень обширным, так как в него 
включены все направления отрасли и приведены все возможные меры как системного, так 
и реализационного характера. При этом он предложил часть направлений включить в 
Концепцию развития АПК. В то же время, как считает Глава государства, Национальный 
проект развития агропромышленного комплекса должен быть абсолютно прикладным, с 
фокусом на решение узловых аспектов развития.  

На основании изложенного в процессе работы над новым Национальным проектом 
развития агропромышленного комплекса считаю целесообразным установить реальное 
положение дел в аграрном секторе, провести соответствующие проверки состояния 
законности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
государственной программы.  

Полный текст депутатского запроса прилагается. 
Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Сөз депутат Нухұлы Алтынбекке беріледі. 
 
НУХҰЛЫ А. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің сауалымыз Үкімет басшысына жолданады және Қазақстанда ішкі туризмді 

дамыту мәселелеріне арналған. 
«Қазақ елінің көрікті табиғаты бар әдемі, жазира жерлері аз емес. Соның бірі – көне 

заманнан қазақ халқының атамекені болған қасиетті Баянауыл жері. Баянауыл сұлу 
табиғатымен ғана емес, терең тарихымен бай – бағзы өлке. Тарихшы Манаш Қозыбаев 
ағамыз: «1734 жылы Абылайдың хан болып алғашқы рет көтерілуі – Баян топырағында 
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болған», – деп жазған екен. Хас батырларымыз Бөгенбай, Малайсары, Олжабай мен 
Жасыбайлардың қалмақты қырған жері. Ақылман абыз Бұқар баба бастаған, Шоң мен 
Шорман билер қостаған, әулие Мәшһүр Жүсіпті, әнші Жаяу Мұсаны, ақын Сұлтанмахмұт 
Торайғыров пен жазушы Жүсіпбек Аймауытовты, ғұламалар Қаныш Сәтбаев пен Әлкей 
Марғұланды, Халық қаһарманы Шапық Шөкинді, қазақ киносының жұлдызы Шәкен 
Аймановты – ұлт мақтаныштары емес деп кім айта алады.  

 Мұндай ғұлама, би, батыр, абыздар дүние есігін ашқан сұлу табиғаты бар киелі 
мекенді – Қазақстанның ішкі туризмін дамытуға өзі сұранып тұрған орындар деп білеміз.  

 Тәуелсіздігіміздің арқасында бұл өңірде Бұқар жырау мен Мәшһүр Жүсіп және 
Мұса Шорманұлы кесенелері зәулім болып бой көтерді. Алайда «Көмекей әулие» Бұқар 
жырау мен «Көріпкел әулие» Мәшһүр Жүсіптің арасындағы осы үш кесенені қосатын 
небәрі 30 километр жолдың осы уақытқа дейін қосылмай жатқандығы көңілге қаяу 
түсіреді.  

 Бұл 30 километр жолдың бойында 10 километр сайын арасын салып «қазақтың 
Қанышы» атанған академик Сәтбаевтың әкесі Имантай мен анасы Сәлиманың мазары, 
жалпы Сәтбай әулеті және тағы да басқа би-бағландар тыныштық тапқан. Тіпті, дүниені 
дүр сілкіндіріп, әлемнің түкпір-түкпірінде көрмелерде көрсетіліп жүрген «Алтын адамды» 
тапқан белгілі археолог-ғалым Кемел Ақышевтың да кіндік қаны тамған жерін туристерге 
неге көрсетпеске!  

 Қазақстанда жылына 3 мың километр жол салынбақшы болып жатқанда 
30 километрлік жолды қосу қиындық тудыра қоймас. Бұған көңіл бөлетін уақыт келді. 
Тұнып тұрған тарихты тұншықтырмай, «Біз не жасасақ та бәрін болашақ ұрпақ үшін 
жасаймыз», – деген Президент Қасым-Жомарт Кемелұлының салиқалы сөзін іске асыруда 
бұл таптырмайтын туристік маршрут болады деп санаймыз. Тәуелсіздігіміздің 
30 жылдығында киелі мекеннің құдіреттілігіне, бабалар рухына тағзым етерлік келелі 
шешім қабылдануы керек, себебі: 

 1) сол жолдың бойындағы елді мекендер, шағын және орта бизнес, шаруа 
қожалықтары мен демалыс орындары жаңа серпіліспен дамитын болады;  

 2) этноқұндылықтарды дұрыс көрсете алсақ ішкі туризм дамып, ол өз кезегінде 
сыртқы туризмге әсер етіп, мыңдаған шетелдіктер келер еді. Пандемия басталғанға дейін 
келгендері аз емес, алайда жол азабынан қиналады. Сонымен қатар 1 миллион 200 мыңнан 
асқан елорда халқы үшін 300 километр жердегі қасиетті орындарға және оның 
маңайындағы Қарағанды мен Павлодар облыстары, жалпы Қазақстан халқы тәу етіп, 
зиярат жасайтын «Бабалар жолымен – Баянауылға!» атты тағы бір тартымды туристік 
маршрут пайда болар еді; 

3) ұлттық жаңғыру жолындағы тарихи тұлғалардың ғибратты іздерін ұлт мүддесіне 
сәйкес насихаттайтын іргелі іс болады және жуырда Сенатта қабылданған туристік қызмет 
мәселелері бойынша заңның орындалуының бір көрінісі болары айғақ.  

Пандемия тоқтап, қазірден бұл іс басталса, онда академик Қаныш Сәтбаевтың 
125 жылдығына дейін 30 километрлік жол салынып бітеді деген үкілі үмітпен айтып 
отырмыз және орындалуына Премьер-Министр ретінде атсалысатыныңызға сеніміміз зор.  

Құрметпен, бір топ депутаттар».  
Назарларыңызға рақмет. 
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ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Мұсабаев Талғат Амангелдіұлына беріледі. 
 
МҰСАБАЕВ Т.А. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Мой депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Мамину Аскару Узакпаевичу. 
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! Депутатами Сената Парламента неоднократно 

поднимались вопросы авиационной безопасности и безопасности полетов в нашей стране, 
однако до сих пор вопросы обеспечения системы надзора и контроля в этой сфере, а также 
расследования авиационных происшествий являются критическими. Я бы хотел подробно 
остановиться на двух проблемных вопросах. 

Первое – о безопасности в сфере гражданской авиации и безопасности полетов. В 
цивилизованном мире принято, что государственные функции сертификации, контроля и 
надзора в гражданской авиации разделены между разными государственными органами. 
Это делается для того, чтобы исключить самоуправство, коррупционную составляющую, 
превышение и злоупотребление полномочиями при выполнении государственных 
функций. Непринятие этого принципа в итоге приводит к снижению уровня безопасности 
полетов с тяжелыми последствиями. Этого же требуют документы Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО), как это практикуется в передовых странах 
мира, как США, Великобритания, Франция, Германия и другие.  

На сегодняшний день в Казахстане законодательно государственные функции по 
сертификации, надзору и контролю в авиации закреплены за уполномоченным 
государственным органом – Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития. Однако фактически внутренними документами эти 
государственные функции переданы субъекту коммерции – акционерному обществу 
«Авиационная администрация Казахстана».  

Таким образом, Комитет гражданской авиации самоустранился от исполнения 
возложенных на него государственных функций и исказил смысл 68-го шага Плана нации, 
в котором говорится об «ориентировании Комитета гражданской авиации на модель 
Британского государственного агентства гражданской авиации и Агентства безопасности 
авиации Европы (EASA)». Британское агентство гражданской авиации (UKCAA) является 
государственной корпорацией (то есть государственным учреждением, а не акционерным 
обществом с государственным участием), подчиняющейся Правительству 
Великобритании и выполняющей контрольно-надзорные функции, а функции 
сертификации отдельно выполняет EASA. 

Хочу особо подчеркнуть тот факт, что важные государственные функции по 
сертификации, надзору и контролю в авиации нашей страны переданы иностранному 
гражданину. В настоящее время Комитет гражданской авиации фактически является 
органом без этих государственных функций, что ставит вопрос вообще о 
целесообразности этого комитета.  

С учетом изложенного предлагается вернуть здравый смысл и направить решение 
вопроса в законное русло. В этой связи необходимо вернуть государственные функции по 
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надзору и контролю гражданской авиации в Комитет гражданской авиации, а поскольку 
АО «Авиационная администрация Казахстана» уже создано, то оставить ему функции по 
сертификации.  

Или другой вариант – придать АО «Авиационная администрация Казахстана» 
статус государственного органа (то есть государственного учреждения) со всеми 
вытекающими законодательными последствиями и ответственностью, возложив на него 
исполнение государственных функций. 

Второе – о расследовании авиапроисшествий и инцидентов. В настоящее время 
идет процесс незаконного лоббирования передачи в АО «Авиационная администрация 
Казахстана» еще одной важной государственной функции – расследование 
авиапроисшествий и инцидентов, которое осуществляет условно самостоятельное 
Управление расследования авиационных происшествий и инцидентов (УРАПИ) при 
Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. 

Расследование в гражданской авиации согласно приложениям 13, 19 и другим 
документам ИКАО должно быть полностью независимо от уполномоченных органов в 
сфере гражданской авиации в целях исключения конфликта интересов и обеспечения 
качества и объективности проводимых расследований.  

Даже в заключении юриста Британского агентства гражданской авиации господина 
Стоплера, нанятого АО «Авиационная администрация Казахстана» для определения 
проблем в Государственной программе безопасности полетов Республики Казахстан, 
указано, что решением для Казахстана было бы делегирование функций УРАПИ 
межгосударственной организации по расследованию инцидентов – Межгосударственному 
авиационному комитету (МАК), что позволит достичь требуемой независимости процесса 
расследований. И это согласуется с позицией ИКАО для стран, которые могут не обладать 
необходимыми ресурсами для выполнения своих обязанностей по расследованиям, таких, 
как Казахстан.  

Господином Стоплером также предлагается другой вариант, заключающийся в 
передаче этой функции в Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое по закону 
занимается всеми серьезными инцидентами и авариями. 

На основании изложенного для обеспечения независимости и объективности 
расследований считаем целесообразными следующие варианты. 

Передать государственные функции по расследованию авиационных происшествий 
и инцидентов в гражданской авиации в ведение Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан. 

Или другой вариант – передать данные государственные функции в ведение 
независимых региональных органов расследования, таких, как МАК, или другие 
международные региональные организации. 

Для решения указанных проблемных вопросов необходимо срочно создать 
независимую комиссию, включая Комитет национальной безопасности, которая не будет 
подотчетна заинтересованному Министерству индустрии и инфраструктурного развития. 
В противном случае мы рискуем снова стать свидетелями череды авиационных 
происшествий и инцидентов, несущих тяжелые последствия.  

Прошу Вас дать письменный ответ в установленные законом сроки. 
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С уважением, Мусабаев». 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен Сенат отырысын 

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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