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EUR/KZT 397.26        USD/KZT 341.08          RUB/KZT 5.44        CNY/KZT 51.54ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

ELORDA

4-бет

ЕЛОРДА – ЕЛДІҢ БІРЛІГІ, 
ЕЛБАСЫ ЕРЛІГІ

QOǴAM RÝHANIAT

17-бет

ELORDA

5-бет

ҰСТАЗДАРЫ БІЛІКТІ,
ШӘКІРТТЕРІ ҚҰЛЫҚТЫ

ҚОЖА ЕМЕС, ҚАРАПАЙЫМ НҰРЛАН 
БОЛЫП ӨМІР СҮРГІМ КЕЛДІ

КӨП ЗЕЙНЕТАҚЫНЫ
КӨП ЖҰМЫС ІСТЕГЕН АЛАДЫ

6-бет

Қасым-Жомарт 
ТОҚАЕВ,
Қазақстан 
Республикасы 
Парламенті Сенатының 
Т�рағасы

Астана – ел тарихы. Жағдай 
өте күрделі болатын. 1990 жыл  -
дың ортасында кеңестік эко -
но   микалық жүйенің жаппай 
ыдырауы, қоғамда саяси ката-
к  лизмдердің орын алуы, ком -
мунистік идеологияның тоқы -
рауынан туындаған дағ дарыс 
шыңына жетті. Ел бола шағы-
на алаңдаушылық таныт қан 
жұртшылық арасында əлеуметтік 
енжарлық туындады, наразы-
лық көңіл күй күше йе түсті. 
Жаңа дан пайда болған қазақ 
мемлекеттілігінің құл дырауының 
қаупі туды. Міне, осындай 
мемлекетті қалып тас тырудағы 
ең күрделі кезеңде, Қазақстан 
Прези денті Н.Назарбаев елдің 
жаңа ас танасын салу туралы 
шешім қабылдағанын айтты. 
Экономика құлдырап, қаржы 
ресурстары əбден сарқылған 
сəтте мұншалықты батыл ше-
шімді Мемлекет басшысына 
ең жақын адамдардың өзі де 
бірден түсініп, қолдамағаны, 
күмəнмен қарағаны құпия емес. 

Алайда Елбасының батылдығы, 
тəуекелшілдігі халықтың сені-
мін оятты, азаматтардың отан-
сүйгіштік, мемлекетшілдік сезім-
дерін үстем етті. 

Ел тарихындағы осынау ең 
ауыр сынақтар кезінде Пре-
зидент Н.Назарбаевтың шынайы 
көшбасшыға тəн құрыштай 
ерік-жігеріне куə болдық. Оған 
тарихтың өзі халқының құт қару-
шысы болмысын əрі тыңнан жол 
салатын тұңғыш реформатордың 
миссиясын берді. 

Алда тұрған реформалар өте 
ауыр еді. Сондықтан Президент 
халыққа, əсіресе жас ұрпаққа 
еліміздің жарқын болашағы үшін 
оның аса қажет екенін жа лық пай 
түсіндіруден айныған жоқ.

Астана – тəуелсіз Қазақ-
станның дамуының, ұлы ар-
мандар мен жарқын, терең 
ойдың іске асуының символы-
на айналды. Қазақстандықтар 
ел тағдырын, өз болашақ тарын 
Прези дентіміз  Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевқа сеніп тап-
сырды. Жаңа тарих басталды. 

Астана – ұлтымыздың бола -
шағына бағытталған стра тегия. 
Жаңа елорда ол – өзінің сая сатын-
да еуропалық рефор маторлық пен 
прагматизм жəне демократиялық 
үрдістерге берік тікті де, сонымен 

қатар қоғам негізіне тығыз арқа 
сүйейтін азиялық дəстүршілдікті 
ұштастыра білген көшбасшы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ұзақ-
мерзімді мазмұнды, терең гео-
саяси жоспары.

 Ең алдымен, Елбасының 
Астананы еліміздің орталығы 
– Арқа төсіне көшіру шеші-
мінің стратегиялық мəні бар. 
Бұл біріншіден, бодан дық шең-
гелінен шыққан еліміз дің гео-
сая си ұстанымын айтар лық-
тай жақсартып, оның қауіп-
сізді гін нығайтты. Нұрсұлтан 
Əбішұлы өзінің «Тəуелсіздік 
дəуірі» кітабында елорданы 
ауыстырудың терең мағынасын 
былайша бейнеледі: «Тəуелсіздік 
алған күннен бастап жаңа жағдай, 
сол жағдай ерекшеліктерін көл-
денең тартқан мүлде басқа 
мемле кеттік ахуал қалыптасты. 
Қазіргі уақыттың шындығы мен 
бірқатар геостратегиялық фак-
торлар бізді өз геосаяси кеңіс-
тігімізді қайтадан қалыптастыру 
процесіне жаңа көзқараспен 
қарауға мəжбүрледі».

Екіншіден, «Қары бар жерде 
қаһар бар, кені бар жерде шаһар 
бар» десе де, Елбасының бұл 
аймақтың қарсауыттығынан, 
табиғатының қытымыр мінезі-
нен қаймықпастан, жерасты 
қазба байлықтары мен ірі өнді-
ріс орындары шоғырланған 
Орта лық Қазақстанға елорда 
салу шешімін қабылдауы эконо-
миканың маңызды салаларының 
дамуына жол ашты. 

(Соңы 3-бетте)

Елбасы жігерінің 
жеңісі

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бағалай білсек, біз – бақытты ұрпақпыз. Ата-бабаларымыз 
ғасырлар бойы армандаған Тәуелсіздік таңы атқанын к рдік. 
Дербес мемлекеттің құрылысына атсалыстық. Елімізді 
т рткүл дүниеге таныттық. �сіресе Тәуелсіздігіміздің ең 
қасиетті, қымбатты символы – жаңа елордамыздың бой 
к тергеніне куә болдық. Осының бәрі нағыз бақыт емес пе?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Елбасы «Өңірлердің Аста-
наға тартуы» жобасы аясын-
да Қызылорда облысы салған 
зымыран-ғарыш техникасы 
музейінің ашық экспозициясын 
аралап көрді.

Қазақстан Президенті экс-
позиция аумағында Қызылорда 
облысының жұртшылық өкіл-
дерімен əңгімелесті.

Елбасына ғарыш аппаратта-
рын құрастыру-сынау кешенінің 
мүмкіндіктері таныстырылды.

Мемлекет басшысы ғылым 
мен жаңа технологияларды дамы-
ту ісіндегі ғарыш өнер кəсібінің 
маңыздылығын атап өтті.

– Менің тапсырмам бойынша 
француз тарапымен бірлесіп, жа-
санды Жер серігін құрастыратын 
зауытты іске қостық. Жуырда 
өзіміздің жер серіктерімізді 
құрастыруға кірісеміз. Бізде 
зымыран ұшыратын құрылғы 
бар, 2022 жылға қарай «Зенит» 
зымыраны дайын болады. 

Осы лайша ғарыш өнеркəсібіміз 
жаңа технологиялық деңгейге 
көтеріліп, Қазақстан толыққанды 
ғарыш державасына айнала-
тын болады, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

* * *
Музей «Қазақстан Ғарыш 

Сапары» ұлттық ғарыш орта-
лығының аумағында орна ласқан. 
Астананың 20 жылдығына 
сыйға тартылған зымыран-
ғарыш техникасы музейінің 
ашық экспозициясында «Союз», 
«Протон», «Зенит» зымыран 
тасы ғыштарының, сондай-
ақ «Боран» орбита кемесінің 
үлгілері қойылған.

Ғарыш өнеркәсібі маңызды 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы 
зымыран-ғарыш техникасы музейінің ашық экспозициясын 
аралап к рді, деп хабарлады Президенттің баспас з қызметі.
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық 
заңдарына  згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Дамудың кілті – бірлікте
–––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Ұлытау» аллеясы мен «Қазақ еліне 
мың алғыс» монументіне барды, деп 
хабарлады Қазақстан Республикасы 
Президентінің баспас з қызметі.  
–––––––––––––––––––––––––––––– 

Мемлекет басшысы Есілдің сол 
жағалауындағы жаңа аллеяны аралап 
көргеннен кейін «Қазақ еліне мың алғыс» 
монументі алдына жиналған Қарағанды 
облысының этномəдени бірлестіктерінің 
өкілдерімен əңгімелесті.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
тари хын дағы қилы кезеңдердің халық 
жадында сақталуының маңыздылығын 
атап өтті.

– Бүгін елордада көріп отырған жетіс-
тіктеріміздің бəріне 20 жылдың ішінде қол 
жеткіздік. Астананы салуға бүкіл Қазақстан 
атсалысты, басқаша болуы да мүмкін емес 
еді. Сондықтан біз бұл мерейтойды барлық 
облыстардың қатысуымен, кеңінен тойлап 
жатырмыз. Еліміздегі азаматтардың бəрі 
өздерін жайлы сезініп, жақсы өмір сүргенін 
қалаймын, – деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы елімізді одан əрі 
ілгерілету ісінде халқымыздың бірлігі 
айрықша маңызды екенін айтты.

– Біз бірлігімізді сақтап, бір-бірімізге 
құрмет көрсетуіміз керек. Мен барша 
жұрттың Қазақстанда өмір сүріп, еңбек 
етіп, өсіп-өркендегенін қалаймын. Ең бас-
тысы – тату қарым-қатынасты сақтай білу, 
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.

1-бап. Қазақстан Республикасының мына конституциялық 
заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

1. «Қазақстан Республика сындағы сайлау туралы» 
1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 17-18, 114-құжат; Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 
192-құжат; 1998 ж., № 7-8, 71-құжат; № 22, 290-құжат; 1999 
ж., № 10, 340-құжат; № 15, 593-құжат; 2004 ж., № 7, 45-құжат; 
2005 ж., № 7-8, 17-құжат; 2006 ж., № 23, 138-құжат; 2007 ж., № 
12, 85-құжат; 2009 ж., № 2-3, 5-құжат; 2010 ж., № 11, 55-құжат; 
2011 ж., № 3, 30-құжат; 2013 ж., № 17, 84-құжат; 2014 ж., № 16, 
89-құжат; 2015 ж., № 14, 75-құжат; № 22-III, 150-құжат; 2017 ж., 

№ 6, 10-құжат; № 12, 33-құжат):
1) 9-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мəслихаттардың депутаттары аумақтық сайлау округі 

бойынша саяси партиялар ұсынатын партиялық тізімдермен 
сайланады.»;

2) 10-бапта:
2-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;
3, 4 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Аумақтық сайлау комиссияларын – Орталық сайлау ко-

миссиясы, ал учаскелiк сайлау комиссияларын тиiстi аумақтық 
сайлау комиссиялары құрады.

(Жалғасы 9-бетте)
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(Соңы 10-бетте)

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Орталық сайлау комиссиясын қоспағанда, сайлау ко-
миссияларының құрамдарын тиісті мəслихаттар қалып-
тастырады.

Сайлау комиссияларының өкілет тiк мерзiмi бес жылды 
құрайды.

Аумақтық жəне учаскелік сайлау комиссияларының 
мүшелерін саяси партиялардың ұсыныстары негізінде тиісті 
мəслихаттар сайлайды.

Əрбiр саяси партия тиiстi сайлау комиссиясының құрамына 
бiр кандидатура ұсынуға құқылы. Саяси партия сайлау 
комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшелерi бо-
лып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.

Мəслихат белгiлеген, сайлау комиссияларын құру мер-
зiмiне дейiн он бес күннен кем болмауға тиiс мерзiмде саяси 
партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, мəслихаттар 
сайлау комиссиясын өзге қоғамдық бiрлестiктердiң жəне 
жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша 
сайлайды.

Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын адамдар 
оның жұмысына қатысуға келісетіні туралы өтiнiштерiн қоса 
бередi. Сайлау комиссиясының төрағасы, төрағасының орынба-
сары, хатшысы сайлау комиссиясының отырысында сайланады.

Сайлау комиссияларының жаңа құрамын қалыптастыру 
сайлау комис сияларының өкілеттiк мерзiмi аяқталар дан кемінде 
екi ай бұрын басталады жəне олардың өкілеттiк мерзiмiнің 
бiтуіне үш күн қалғанда аяқталады.

Сайлау комиссияларының құрам дарын қалыптастыратын 
органдар сайлау комиссияларының өкілеттiк мерзiмi iшiнде 
олардың құрамына өзгерiстер енгiзуге құқылы.

4. Сайлау комиссияларының құра мын қалыптастыру тура-
лы шешiм дер, олардың құрамы мен орналасқан жерi бұқаралық 
ақпарат құралдарында хабарланады.»;

«7. Сайлау комиссиясының қызметi сайлау комиссиясын 
құратын органның шешiмi бойынша немесе Орталық сайлау 
комиссиясының өтініші негiзiнде сот шешiмiмен тоқтатылуы 
мүмкiн.»;

3) 11-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«4-1. Орталық сайлау комиссия сының қарамағында 
ведомстволық бағынысты ұйымдары болады, олардың функция-
сына аумақтық сайлау комис сия ларының ұйымдастырушылық 
қыз м етіне жəрдем десу жəне оның сайлау қызметінде ақпараттық-
комму ни кация лық инфрақұрылым объектілерін, интер нет-
ресурсты құруды, дамытуды, енгізу ді, қолдап отыруды, оларға 
əкімші лік жүргізуді, пайдалануды жəне жүйе лік-техникалық 
қызмет көр се ту ді қамтамасыз ету, сондай-ақ материал  дық-
техникалық қамтамасыз ету кіреді.»;

4) 12-бапта:
2-1), 4), 5) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2-1) саяси партияларды Парламент Мəжiлiсi депутаттары-

ның жəне мəслихаттар депутаттарының партиялық тiзiмдер 
бойынша сайланатын бір бөлiгiн сайлауға қатысуға жіберу 
туралы мəселені қарайды;»;

«4) Орталық сайлау комиссиясы айқындайтын тəртіппен, 
аумақтық сайлау комиссиялары беретін бюджеттік өтінімдердің 
негізінде сайлау науқанын өткiзуге жұмсалатын шығыстардың 
мөлшерлi сметасын жасап, Республика Үкiметiне ұсынады; 

5) Президенттi, Парламент депутаттарын сайлау жөніндегі 
сайлау комиссияларына басшылықты жүзеге асырады; олардың 
шешiмдерiнiң күшiн жояды жəне оларды тоқтата тұрады; сай-
лау науқанын өткізу үшін бөлiнген республикалық бюджет 
қаражатын олардың арасында бөледi; сайлау комиссияларының 
қызметi үшін қажеттi материалдық-техникалық жағдайлардың 
жасалуын бақылайды; сайлау комиссияларының шешiмдерi 
мен əрекеттерiне (əрекетсiздігіне) арыздар мен шағымдарды 
қарайды; сайлау туралы заңнаманы түсіндіруді ұйымдастырады; 
сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды ұйымдастырады 
жəне өткізеді; саяси партиялардың өкiлдерiмен жəне сайлау 
процесіне басқа да қатысушылармен сайлауды ұйымдастыру 
жəне өткізу жөнiнде семинарлар өткiзедi; сайлау жүйелерi 
саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

6) Президенттi жəне Парламент Мəжілісі депутаттарын сай-
лау жөнiндегі дауыс беруге арналған бюллетеньдердiң нысаны 
мен мəтiнiн, Парламент Сенатының, мəслихаттардың депутат-
тарын жəне өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
мүшелерін сайлау жөнiндегі дауыс беруге арналған 
бюллетеньдердiң нысанын, оларды жасау тəртiбiн, сондай-ақ 
қорғалу дəрежесiн, сайлаушылар (таңдаушылар) тiзiмдерiнiң, 
Президенттiкке кандидаттарды қолдайтын сайлаушылардың 
қолдарын жинауға жəне Сенаттың депутаттығына кандидат-
тарды қолдайтын таңдаушылардың қолдарын жинауға арналған 
қол қою парақтарының, өзге де сайлау құжаттарының нысан-
дарын, дауыс беруге арналып, мөлдiр материалдан жасалған 
жəшiктiң нысанын жəне сайлау комиссиялары мөрлерiнiң 
үлгiлерiн, сайлау құжаттарын сақтау тəртiбiн белгiлейдi; 
Президенттi жəне Парламент депутаттарын сайлау жөнiндегi 
сайлау бюллетеньдерiн дайындауды қамтамасыз етедi;»; 

мынадай мазмұндағы 6-2) тармақшамен толықтырылсын:
«6-2) кандидатура алып тасталған, кандидат етіп ұсы-

ну туралы шешімнің күші жойылған, кандидаттарды, 
партиялық тізімдерді тіркеу туралы шешімнің күші жойылған 
жағдайларда сайлау бюллетеньдеріне өзгерістер енгізу тəртібін 
айқындайды;»;

15) жəне 16-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«15) мəслихаттар депутаттарын жəне өзге де жергiлiктi 
өзiн-өзi басқару органдарының мүшелерін сайлауды ұйым-
дастыру жəне өткізу кезінде аумақтық сайлау комиссиялары 
қызметiнің осы Конституциялық заңның талаптарына сəйкес 
келуін бақылауды жүзеге асырады жəне осы Конституциялық 
заңның бұзылуы анықталған кезде олардың шешiмдерiнің 
күшін жояды;»;

«16-2) Қазақстан Республикасының сайлаушы азамат-
тарының бiрыңғай электрондық Тізілімін жүргiзедi;»;

мынадай мазмұндағы 16-5), 16-6), 16-7), 16-8) жəне 16-9) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«16-5) консультативтік-кеңесші органдарды құрады;
16-6) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау 

алдындағы үгітті жүзеге асыру жəне Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Парламенті, мəс-
лихаттары депутаттарының, сондай-ақ өзге де жергiлiктi өзiн-
өзi басқару органдары мүшелерiнің сайлауын ақпараттық 
қамтамасыз ету тəртiбiн айқындайды;

16-7) оған қатысты мемлекеттік басқаруды жүзеге асы-
ратын ведомстволық бағынысты ұйымнан ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылым объектілерін, интернет-ре-
сурсты құру, дамыту, енгізу, қолдап отыру, оларға əкімшілік 
жүргізу, пайдалану жəне жүйелік-техникалық қызмет көрсету 
жəне сайлау қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету жөніндегі тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алады;

16-8) сайлау учаскесінде дауыс беруге арналған үй-жайды, 
дауыс беру пунктін жарақтандыру жөніндегі нұсқаулықты 
бекітеді;

16-9) сенім білдірілген адамдарды тіркеу жөніндегі нұс-
қаулықты бекітеді;»;

5) 14-бапта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) төмен тұрған аумақтық жəне учаскелiк сайлау 

комис сияларының қызметiне басшылық жасайды; олардың 
шешiмдерiнiң күшiн жояды жəне оларды тоқтата тұрады; 
сайлау науқанын өткiзу үшін бөлiнген республикалық жəне 
жергілікті бюджеттердiң қаражатын олардың арасында бөледi; 
сайлау науқанын өткізуге арналған бюджеттік өтінімдерді 
ұсынады; учаскелiк сайлау комиссияларының қызметi үшін 
қажеттi материалдық-техникалық жағдайлардың жасалуын 
бақылайды; учаскелiк сайлау комиссияларының шешiмдерi 
мен əрекеттерiне (əрекетсiздiгіне) арыздар мен шағымдарды 
қарайды; Орталық сайлау комиссиясының шешiмдерiн тиiстi 
əкiмшiлiк-аумақтық бірлік шегiнде құрылған барлық сайлау 
комиссиясының орындауын ұйымдастырады;»;

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) сайлаушылар жəне сайлау учаскелерінің шекаралары 

туралы мəліметтердің өзектілігі мен анықтығын, дауыс беруге 
арналған сайлаушылар тізімдерінің уақтылы əрі дұрыс жаса-
луын жəне олардың барша жұрттың танысуы үшін ұсынылуын 
бақылайды;»;

7), 8), 9), 10) жəне 11) тармақшалар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«7) мəслихаттар депутаттарын, өзге де жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының мүшелерін сайлау жөнiндегi сайлау 
бюллетеньдерiнiң жасалуын, сондай-ақ учаскелiк сайлау ко-
миссияларына сайлау бюллетеньдерінің жеткiзiлуiн қамтамасыз 
етедi;

8) мəслихаттардың депутаттарын сайлауды ұйымдастырады 
жəне олардың өткізілуін қамтамасыз етеді; мəслихаттар 

депу тат тығына кандидаттар ұсынатын саяси партиялар ұсынған 
партиялық тізімдерді тіркейді, саяси партиялардың сенім 
біл дірілген адамдарын тіркейді, кандидаттар мен сенім біл-
дірілген адамдарға тиісті куəліктер береді; бұқаралық ақпарат 
құралдарында партиялық тізімдерді тіркеу туралы хабар жа-
риялайды;

9) тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктегі сайлау учаскелері 
бойынша дауыс беру нəтижелерiн белгiлейдi, мəслихат депу-
таттарын сайлау қорытындыларын шығарады, сайланған депу-
таттарды тiркейдi жəне бұқаралық ақпарат құралдарында бұл 
туралы хабар жариялайды; сайлау қорытындыларын шығару 
жəне Орталық сайлау комиссиясының ресми интернет-ресур-
сында жариялау үшiн жоғары тұрған сайлау комиссиясына 
тиiстi сайлау округтерi мен учаскелерi бойынша дауыстарды 
санау хаттамаларын ұсынады;

10) Сенат депутаттарына қайта дауыс беруді жəне оларды 
қайта сайлауды, мəслихаттар депутаттарын қайта сайлауды, 
сондай-ақ Сенаттың шығып қалған депутаттарының орнына 
сайлауды ұйымдастырады;

11) мəслихаттардан басқа, өзге де жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының мүшелерін сайлауды, қайта сай-
лауды жəне шығып қалған мүшелерiнiң орнына сайлауды 
тағайындайды жəне ұйымдастырады; мəслихаттардан басқа, 
өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелігіне 
кандидаттарды, олардың сенiм бiлдiрілген адамдарын тiркейдi, 
оларға тиiстi куəлiктер бередi; жергiлiктi бұқаралық ақпарат 
құралдарында кандидаттарды тiркеу туралы хабарларды жа-
риялайды; мəслихаттардан басқа, өзге де жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының мүшелерін сайлау қорытындыларын 
шығарады; жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау 
қорытындылары туралы хабар жариялайды;»;

6) 15 жəне 16-баптар алып тасталсын;
7) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«17-бап. Учаскелiк сайлау комиссиялары
1. Учаскелiк сайлау комиссиялары тиiстi сайлау учас-

келерiнде Президенттi, Парламент Мəжiлiсiнiң жəне мəсли-
хаттардың депутаттарын, өзге де жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының мүшелерін сайлауды ұйымдастыру мен өткiзудi 
қамтамасыз етедi.

Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы учаскелік сайлау 
комиссияларының сандық құрамын:

1) тиiстi сайлау учаскесiндегi сайлаушылар саны екi мыңға 
дейiн болған кезде – бестен жеті мүшеге дейiн;

2) тиісті сайлау учаскесінде сайлаушылар саны екі мыңнан 
асатын болған кезде – жетіден он бір мүшеге дейін айқындайды.

Учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрамы тақ 
болуға тиіс.

2. Президентті, Парламент жəне мəслихаттар депутаттарын 
сайлау жөнiндегi учаскелiк сайлау комиссияларының құрамы 
сайлау тағайындалғаннан немесе жарияланғаннан кейiн – 
он бес күннен кешiктiрiлмей, ал өзге де жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының мүшелерін сайлау жөнiндегi аумақтық 
комиссиялардың құрамы жеті күннен кешiктiрiлмей бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланады.»;

8) 18-бапта:
мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) мүмкіндігі шектеулі азаматтардың сайлау құқықтарын 

іске асыру бойынша қажетті шаралар қабылдайды;»;
6) тармақшадағы «жасалуын» деген сөз «болуын» деген 

сөзбен ауыстырылсын;
9) 19-баптың 3, 6, 7, 8, 9 жəне 10-тармақтары мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«3. Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы, мүшелері, 

оның аппаратының қызметкерлері, аумақтық сайлау комис-
сияларының төрағалары немесе олардың орынбасарлары, 
сондай-ақ хатшылары өз өкілеттіктерін кəсіби тұрақты негізде 
жүзеге асырады.

Аумақтық сайлау комиссиясы төрағаның немесе оның 
орынбасарының өз өкілеттіктерін кəсіби тұрақты негізде жүзеге 
асыруы туралы шешім қабылдайды.»;

«6. Сайлау комиссиясының мүшесi:
1) сайлау комиссиясының белгiленген өкілеттiк мерзiмi 

өткенде;
2) сайлау комиссиясының қызметі тоқтатылған кезде өз 

мiндеттерiнен босатылады.
Жоғары тұрған сайлау комиссиясының шешімі бойынша 

төмен тұрған сайлау комиссиясының мүшесі:
1) мiндеттерiн атқарудан босату туралы өз еркiмен өтiнiш 

берген;
2) Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтқан;
3) тиiстi сайлау комиссиясының құрамын қалыптастырған 

мəслихат орналасқан əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң шегiнен тыс 
тұрақты тұрғылықты жерге кеткен;

4) соттың оған қатысты айыптау үкiмi заңды күшiне енген;
5) соттың оны iс-əрекетке қабiлетсiз, iс-əрекетке қабiлетi 

шектеулi, хабар-ошарсыз кеткен деп тануы немесе оны қайтыс 
болған деп жариялағаны туралы шешімi заңды күшiне енген;

6) ол қайтыс болған;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 

тəртiппен саяси партия өзін ұсынған саяси партияны тарату 
туралы шешімді не сот өзін ұсынған саяси партияны тарату 
туралы заңды күшiне енген шешiмді қабылдаған жағдайларда, 
өз міндеттерінен босатылады.

7. Сайлау комиссиясының мүшесi лауазымдық өкiлет-
тiктерiн немесе осы Конституциялық заңның талаптарын 
бірнеше мəрте бұзған жағдайда, осы сайлау комиссиясының 
құрамын құрған мəслихат оны лауазымынан босатады.

8. Жоғары тұрған сайлау комиссиясы шығып қалған ко-
миссия мүшесінің орнына сайлау комиссиясының құрамын 
қалыптастыратын орган осы Конституциялық заңның 
10-бабында белгіленген тəртіппен сайлау комиссиясының 
мүшесін сайлағанға дейін сайлау комиссиясының мүшесін 
тағайындайды.

9. Осы Конституциялық заңның 23-бабының 3-тармағында 
көзделген сайлау учаскелерін құру жағдайларын қоспағанда, 
сайлау комиссиясы құрамының жартысынан көбі бір ұйымның 
жұмыскерлері болмауға тиіс.

10. Сайлау комиссиясының мүшесi осы комиссияның 
құрамын қалыптастырған мəслихат орналасқан əкiмшілік-
аумақтық бiрлiктің аумағында тұруға тиiс.»;

10) 20-бапта:
2 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Алғашқы отырыстарды:
1) Орталық сайлау комиссиясының отырысын – ко мис-

сияның Төрағасы комиссия сайланғаннан кейін он төрт күн 
ішінде; 

2) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың 
жəне астананың аумақтық сайлау комиссияларының отырыс-
тарын – осы комиссияның құрамын қалыптастырған мəслихат 
айқындаған адам жаңа құрам қалыптастырылғаннан кейін жеті 
күн мерзімнен кешіктірмей; 

3) төмен тұрған сайлау комиссияларының отырыстарын 
тиісті жоғары тұрған комиссиялардың төрағалары олардың 
құрамы қалыптастырылғаннан кейін жеті күн мерзімнен 
кешіктірмей шақырады.»; 

«6. Сайлау комиссиялары жалпыға қолжетімді теле-
коммуникациялық желілерде орналастырылатын, ал осы 
Конституциялық заңда көзделген жағдайларда өзгедей 
жариялауға жататын өз шешімдерімен бүкіл адамның еркін 
танысуы үшін жағдай жасайды.

Сайлау комиссияларының құрамында өкілі жоқ саяси пар-
тиялар сайлау науқанын даярлау жəне өткізу кезеңіне тиісті сай-
лау комиссиясына сайлау тағайындалған немесе жарияланған 
күннен бастап он күннен кешіктірмей өз өкілін кеңесші дауыс 
құқығымен жіберуге құқылы.

Партия жарғысына сəйкес уəкілетті адамдар қолдарын 
қойған жəне мөрмен расталған, саяси партия өкілін жіберу тура-
лы акт тиісті сайлау комиссиясына жіберіледі. Актіге азаматтың 
комиссияға кеңесші дауыс құқығымен кіруге келісімі туралы 
өтініші қоса беріледі.

Сайлау комиссиясы кеңесші дауыс құқығымен сайлау 
комиссиясының мүшесін тағайындау туралы шешім қабыл-
дайды.

Саяси партиялардың кеңесші дауыс құқығы бар өкілдеріне 
ақы төленбейді.

Саяси партияның кеңесші дауыс құқығы бар өкілі сайлау 
комиссиясының отырысында сөз сөйлеуге, сайлау комис-
сиясының құзыретіне кіретін мəселелер бойынша ұсы ныстар 
енгізуге, сайлау комиссиясының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
жоғары тұрған сайлау комиссиясына немесе сотқа шағым 
жасауға құқылы.

Саяси партиялардың кеңесші дауыс құқығы бар өкілдері 
комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс бермейді жəне 
комиссияның құжаттарына қол қоймайды.»;

8-тармақ:
«кандидаттан» деген сөзден кейін «немесе партиялық тізі-

мін ұсынған саяси партиядан» деген сөздермен толық тырылсын;
«байқаушыдан жəне» деген сөздерден кейін «аудармашы 

бірге жүруге құқылы» деген сөздермен толықтырылсын;

11-тармақтың бірінші бөлігіндегі «округтік,» деген сөз 
алып тасталсын;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Мыналар:
1) Парламент, мəслихаттар депутаттары, өзге де жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының мүшелері;
2) Президенттікке, Парламент, мəслихаттар депутаттығына, 

өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелеріне 
кандидаттар, сондай-ақ кандидаттардың сенім білдірілген 
адамдары;

3) мемлекеттік саяси қызметші лауазымындағы адамдар;
4) Қазақстан Республикасы соттарының судьялары сайлау 

комиссияларының мүшелері бола алмайды.
Кандидаттардың жұбайы (зайыбы) мен жақын туыста-

ры, сондай-ақ кандидаттарға тікелей бағынышты адамдар 
осы кандидат қатысатын сайлауды сайлау округінде тікелей 
ұйымдастыруды жəне өткізуді қамтамасыз ететін сайлау 
комиссияларының құрамында бола алмайды.

Сайлау комиссиясының мүшесi ретiнде осы тармақтың 
бiрiншi бөлiгiнiң 2) тармақшасында жəне екiншi бөлігінде 
көрсетiлген адамдардың мiндеттерiн орындау сайлау комис-
сиясының шешiмiмен сайлау науқаны кезеңіне тиiстi кандидат 
тiркелген күннен бастап тоқтатыла тұрады.

Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген сайлау ко-
миссиясы мүшесінің орнына тиісті сайлау науқаны кезеңіне 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының шешімі бойынша сайлау 
комиссиясының мүшесі тағайындалуы мүмкін.

Сайлау комиссияларының құрамына жақын туыстары (ата-
аналары, балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған 
балалары, ата-анасы бір жəне ата-анасы бөлек аға-інілері мен 
апа-сіңлілері (қарындастары), аталары, əжелері, немерелері) 
немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.»;

11) 20-2-бапта:
4-тармақтың екінші сөйлемі «бес күн бұрын» деген 

сөздерден кейін «жергілікті уақытпен сағат он сегізде» деген 
сөздермен толықтырылсын;

9-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Шет мемлекеттің, халықаралық ұйымның байқаушысын 
аккредиттеуді Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министр-
лігінің ұсынуы бойынша тиісті шет мемлекеттің, халықаралық 
ұйымның өтініші негізінде Орталық сайлау комиссиясы кері 
қайтарып алуы мүмкін.»;

12) 21-бапта:
2-тармақ алып тасталсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында мəсли-

хаттардың депутаттарын сайлау кезінде аумақтық сайлау округі 
құрылады.»;

13) 22-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сайлау округтерiнiң тiзiмiн олардың шекараларын 

жəне аумақтық сайлау комиссияларының орналасқан жерлерiн 
көрсетiп, тиiстi сайлау комиссиялары сайлау тағайындалғаннан 
немесе жарияланғаннан кейiн он күннен кешiктiрмей тиiстi 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.»;

3-тармақ алып тасталсын;
14) 23-бапта:
1-тармақ «тиiстi əкiмдердiң» деген сөздерден кейін 

«аумақтық» деген сөзбен толықтырылсын;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Тиiстi əкiмдер сайлау тағайындалғаннан немесе жа-

рияланғаннан кейiн – он бес күн мерзiмде, ал өзге де жергiлiктi 
өзiн-өзi басқару органдары мүшелерiн сайлауды өткiзген 
кезде жеті күн мерзiмде сайлаушыларды бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы сайлау учаскелерiнiң шекаралары туралы 
құлақтандырады.»;

15) 24-баптың 4, 5 жəне 6-тармақтары мынадай редакция-
да жазылсын:

«4. Сайлаушылар тiзiмi əлiпби тəртiбiмен немесе өзге 
тəртiппен жасалады. Тiзiмде сайлаушының тегi, аты, əкесiнiң 
аты, туған жылы (он сегіз жастағылар үшiн – қосымша күнi 
мен айы), жеке сəйкестендіру нөмірі жəне тұрғылықты мекен-
жайы көрсетiледi. Таңдаушылар тiзiмi əлiпби тəртiбiмен немесе 
өзге тəртiппен жасалады жəне тегiн, атын, əкесiнiң атын, туған 
жылын, жеке сəйкестендіру нөмірін, таңдаушы депутаты бо-
лып табылатын мəслихаттың атауын жəне оның тұрғылықты 
мекенжайын қамтиды.

5. Сайлаушылардың тұрғылықты жерi бойынша тiзiмiн 
тиiстi жергiлiктi атқарушы орган жеке тұлғалар туралы мем-
лекеттік дерекқордың негізінде жасайды.

Əрбір сайлаушы сайлау жарияланған немесе тағайындалған 
кезден бастап тиісті жергілікті атқарушы органда сайлаушы 
ретінде тіркелуге құқылы.

Егер сайлаушыға сайлаудан кемiнде отыз күн бұрын сай-
лау күнi өзiнiң тiркелген орны бойынша дауыс беруге арналған 
үй-жайға келу мүмкiндiгiнің болмайтыны белгiлi болса, ол 
өзiнiң болатын жерi бойынша жергіліктi атқарушы органға өзiн 
тиiстi сайлаушылар тiзiмiне енгiзу жөнiнде жазбаша өтiнiш 
беруге құқылы.

Азамат осы тармаққа сəйкес өтiнiш жасаған кезде жер гілiктi 
атқарушы орган азаматты тiркелген жері бойынша сайлаушы-
лар тiзiмiнен алып тастауды жəне оны сол азамат дауыс беретiн 
учаскенiң сайлаушылар тiзiмiне енгiзудi ұйым дастырады.

Əрбiр сайлау учаскесi бойынша сайлаушылар тiзiмiне 
өзінің шешімімен учаске құрылған əкiм қол қояды жəне ол 
дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын акт бойынша 
ұсынылады.

Сайлаушылар жəне сайлау учаскелерінің шекаралары ту-
ралы мəлiметтердi жергiлiктi атқарушы орган əр жылдың 1 
шiлдесiне жəне 1 қаңтарына қарай электрондық түрде ақпаратты 
салыстырып тексеруді жəне жоғары тұрған сайлау комиссия-
ларына беруді қамтамасыз ететін тиiстi аумақтық сайлау ко-
миссияларына ұсынады.

Мəліметтерді салыстырып тексеру жəне ұсыну тəртібін 
Орталық сайлау комиссиясы айқындайды.

Жергiлiктi атқарушы органдардың лауазымды адамдары 
тиiстi сайлау комиссиясы ұсынған сайлаушылар тiзiмдерiнiң, 
сондай-ақ сайлаушылар туралы деректердiң анықтығы үшiн 
жауапты болады.

6. Жатақханаларда тұратын, орта арнаулы жəне жоғары 
оқу орындарында, сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
берудің кəсіптік оқу бағдарламалары бойынша күндiзгi оқу ны-
санында оқитындар сайлаушылардың тiзiмiне жатақхананың 
орналасқан жерi бойынша енгiзiледi.»;

16) 25-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«2) азаматтар тиiстi сайлау учаскелерiнің аумағындағы 
тұрғылықты жерi бойынша енгізіледі.

Уақытша тіркелген азаматтар тұрақты тіркелген жері бой-
ынша тізімнен алып тастала отырып, сайлаушылар тізімдеріне 
өздерінің жергілікті атқарушы органға берген өтініші негізінде 
енгізіледі;»;

17) 26-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сенат депутаттарын сайлау бойынша таңдаушылар 

тiзiмдерi танысу үшiн сайлаудан кемiнде жетi күн бұрын 
жергiлiктi бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жолымен 
ұсынылады, сондай-ақ облыстар, республикалық маңызы бар 
қалалар жəне астана мəслихаттарының интернет-ресурстарына 
орналастырылады.»;

18) мынадай мазмұндағы 26-1-баппен толықтырылсын:
«26-1-бап. Сайлаушылардың дауыс беруге арналған 

тізімін қалыптастыру
1. Əрбір сайлау учаскесі бойынша сайлаушылардың 

тізімдерін тиісті əкім дауыс беру басталардан жиырма күн 
бұрын акт бойынша учаскелік сайлау комиссиясына – элек-
трондық түрде жəне (немесе) қағаз жеткізгіште, аумақтық 
комиссияға электрондық түрде ұсынады.

2. Сайлаушылар тізіміне өзгерістер енгізілген жағдайда, 
учаскелік сайлау комиссиясы бұл туралы жоғары тұрған сайлау 
комиссиясына хабарлайды.

3. Төмен тұрған аумақтық сайлау комиссиясы сайлау шылар 
тізімін Қазақстан Республикасының сайлаушы аза маттарының 
электрондық тізіліміне енгізу үшін жоғары тұрған комиссияға 
электрондық түрде ұсынады.

4. Сайлаушылардың дауыс беруге арналған тізімдерін 
қалыптастыру, сондай-ақ оларды сайлау комиссияларына ұсыну 
тəртібін Орталық сайлау комиссиясы айқындайды.»;

19) 27-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Бұқаралық ақпарат құралдары кандидаттардың, саяси 

партиялардың сайлау науқанын объективтi жазып-көрсетудi 
жүзеге асыруға; кандидаттың немесе саяси партияның ар-
намысына, қадiр-қасиетiне жəне iскерлiк беделiне көрiнеу 
нұқсан келтiретiн үгiт материалдары мен өзге де ақпаратты жа-
риялаудан қалыс қалуға; аталған адамдарға ар-намысын, қадiр-
қасиетін жəне iскерлiк беделін қорғау үшiн баспа басылымының 
ең таяудағы нөмірінде сол көлемде, сол қаріппен жəне теріске 
шығарылатын хабар немесе материал орналастырылған сол 
жерде терiске шығаруды тегiн жариялауына мүмкiндiк беруге 

міндетті. Радио жəне телевизия арқылы терiске шығару теріске 
шығарылатын хабар немесе материал сияқты тəуліктің сол 
уақытында жəне сол теле- жəне радиобағдарламада, ал аталған 
теле- жəне радиобағдарлама жабылып қалған жағдайларда 
– оған тақырыптық бағыты сəйкес келетін өзге теле- жəне 
радиобағдарламада берілуге тиіс.

Теріске шығару көлемі теріске шығарылатын хабардың 
немесе материалдың көлемінен екі есе жəне одан үлкен бол-
мауға тиіс.

Бұқаралық ақпарат құралдары барлық кандидаттарды жəне 
партиялық тізімдерді ұсыну, оларды сайлау комиссияларының 
тіркеуі жөніндегі іс-шаралар туралы ақпаратты баспасөз 
бетіндегі орны, эфир уақыты бойынша бірдей көлемде таратуға 
міндетті.

Бұқаралық ақпарат құралдары тиiстi сайлау комиссиялары-
на осы Конституциялық заңда белгiленген сайлау алдындағы 
науқан барысы туралы ақпаратты жəне хабарларды жариялау 
мүмкiндiгін дереу береді.»;

20) 28-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекет кандидаттарға өз бағдарламаларымен 

бұқаралық ақпарат құралдарына шығу үшiн қаражаттың тең 
бөлiнуіне кепiлдiк бередi. Бұқаралық ақпарат құралдарына 
шығу үшін кандидаттарға қаражат бөлу тəртібі мен көлемін 
Орталық сайлау комиссиясы айқындайды. 

Президенттікке кандидаттар, Мəжіліс депутаттығына 
кандидаттардың партиялық тізімдерін ұсынған саяси партия-
лар Орталық сайлау комиссиясы ұйымдастыратын сайлау 
алдындағы телевизиялық пікірсайыстарға қатысуға құқылы.

Мəслихаттар депутаттығына кандидаттардың партиялық 
тізімдерін ұсынған саяси партиялар телевизиядағы сайлау 
алдындағы пікірсайыстарға қатыса алады, оларды тиісті 
аумақтық сайлау комиссиялары ұйымдастыруға құқылы. 

Орталық сайлау комиссиясы айқындайтын сайлау 
алдындағы пікірсайыстарды өткізу тəртібі мен шарттары бірдей 
болуға жəне белгілі бір кандидатқа немесе саяси партияға 
артықшылық жасамауға тиiс.

Бұқаралық ақпарат құралдары тiркелген кандидаттарға 
жəне партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси партияларға 
шарттық негiзде эфир уақытын, баспасөз бетiнен орын бередi. 
Кандидаттарға жəне партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси 
партияларға бұқаралық ақпарат құралдарында эфир уақытын, 
баспасөз бетiнен орын беру туралы шарттың талаптары белгiлi 
бiр кандидатқа, саяси партияға артықшылық жасамауға тиiс. 
Эфир жəне баспасөз бетінен орын бергені үшін төлемнің 
мөлшері, шарттары мен тəртібі туралы мəліметтерді тиісті 
бұқаралық ақпарат құралы сайлау алдындағы үгіт жүргізу бас-
талардан кемінде бес күн бұрын хабарлауға жəне жариялауға, 
сондай-ақ олар Президентті жəне Парламент депутаттарын 
сайлау кезінде – Орталық сайлау комиссиясына, мəслихаттар 
депутаттарын жəне өзге де жергiлiктi өзiн-өзi басқару орган-
дарының мүшелерiн сайлау кезiнде өзге де аумақтық сайлау 
комиссияларына ұсынылуға тиіс.

Орталық жəне аумақтық сайлау комиссияларының ин-
тернет-ресурстарына бұқаралық ақпарат құралдары ұсынған 
эфир жəне баспасөз бетінен орын беру төлемінің мөлшері, 
шарттары мен тəртібі туралы мəліметтер орналастырылады. 
Бұқаралық ақпарат құралдары эфир жəне баспасөз бетінен 
орын беру төлемінің мөлшері, шарттары мен тəртібі туралы 
мəліметтер жарияланғанға дейін кандидаттардың, партиялық 
тізімдерін ұсынған саяси партиялардың үгіт материалдарын 
орналастыру, тарату үшін эфир уақытын, баспасөз бетінен 
орын бере алмайды.

Сайлау алдындағы үгіт кезеңінде кандидаттардың, 
партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялардың сайлау 
алдындағы үгітіне байланысты мерзімді баспасөз басы-
лымының таралымы барлық кандидаттар, партиялық тізімдерін 
ұсынған саяси партиялар үшін бірдей болуға тиіс.

Бұқаралық ақпарат құралы кандидаттардың, партиялық 
тізімін ұсынған саяси партияның бірiне эфир уақытын, баспасөз 
бетiнен орын бөлуге берген келiсімi басқа кандидаттарға, 
партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияларға эфир уақы тын, 
баспасөз бетiнен орын бөлуге келiсiм беруі болып табылады. 

Кандидаттардың жəне партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси 
партиялардың бұқаралық ақпарат құралдарына шығу кезектілігі 
жазбаша өтініштердің келiп түсу ретiмен не егер өтiнiштер бiр 
мезгiлде келіп түссе, жеребе бойынша бел гiленедi. 

Кандидаттардың телевизия мен радиода сөйлеп жатқан 
сөздерiн бөлуге жəне сөйлеген сөздерiнен кейін iле-шала, 
сондай-ақ баспасөз басылымдарындағы сөздерiнен кейін сол 
нөмiрде түсiнiктеме жасауға тыйым салынады.»; 

7-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші сөйлеміндегі 
«Президенттiкке, Парламент жəне мəслихат депутаттығына 
кандидаттар» деген сөздер «Кандидаттар, партиялық тізімдерін 
ұсынған саяси партиялар» деген сөздермен ауыстырылсын;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Осы Конституциялық заңға сəйкес міндетті түрде 

жариялануға жататын мəліметтер жергілікті атқарушы ор-
гандар мен сайлау комиссияларының интернет-ресурстарына 
орналастырылады. Мерзiмдi баспасөз басылымдары сайлау 
комиссияларының хабарларын Орталық сайлау комиссиясы 
айқындайтын тəртiппен жəне көлемде республикалық жəне 
жергілікті бюджеттерде көзделген қаражат есебінен орналас-
тырады.

9. Сайлауға байланысты қоғамдық пікірге сауал салу 
нəтижелерін жариялаған кезде бұқаралық ақпарат құралдары 
сауал жүргiзген заңды тұлғаны, сауал жүргізуге тапсырыс бер-
ген жəне оның ақысын төлеген тұлғаларды, сауал жүргiзілген 
уақытты, ақпарат жинау əдiсiн, сұрақтың нақты тұжырымын, 
сауал салынғандардың саны мен сауал салу нəтижелерінің 
қателiк коэффициентiн көрсетуге мiндеттi.

Қоғамдық пікірге сауал салуды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес тіркелген, қоғамдық пікірге сауал салу-
ды жүргізу бойынша кемінде бес жыл тəжірибесі бар заңды 
тұлғалар тиісті құжаттардың көшірмелерін қоса беріп, бұл 
туралы Орталық сайлау комиссиясын жазбаша түрде алдын 
ала хабардар ете отырып жүргізуге құқылы. Орталық сайлау 
комиссиясына жіберілетін хабарламада сауал салуды жүргізуге 
қатысатын жəне осы салада жұмыс тəжірибесі бар мамандар ту-
ралы, қоғамдық пікірге сауал салу жүргізілетін өңірлер туралы, 
қолданылатын талдау əдістері туралы мəліметтер көрсетіледі.

Қоғамдық пікірге сауал салу нəтижелерiн, сайлау, сайлауға 
байланысты өзге де зерттеулер, кандидаттарды не саяси парти-
яларды қолдап дауыс беру нəтижелерiнiң болжамдарын дауыс 
берiлетін күннің алдындағы бес күн ішінде жəне дауыс берiлетiн 
күні Интернет желісінде жариялауға жол берілмейдi.

Сайлау күнi дауыс беруге арналған үй-жайда немесе пун-
ктте қоғамдық пiкiрге сауал салуды жүргізуге тыйым салы-
нады.»;

21) 32-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Интернет желісінде бұрын орналастырылған үгіт мате-
риалдарын бұрынғы орындарында қалдыруға болады. Бұрын 
орналастырылған материалдарды интернет-ресурстардың бас ты 
беттеріне шығаруға жол берілмейді.»;

22) 33-баптың 1-тармағындағы «Партиялық тiзiмдер бойын-
ша сайланатын Парламент Мəжілісi депутаттарының сайлауын 
қоспағанда,» деген сөздер алып тасталсын;

23) 34-бапта:
2-тармақ алып тасталсын;
4-тармақта:
төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«мəслихаттардың депутаттарын сайлау кезінде – аумақтық 

сайлау комиссиялары;»;
6-тармақтың алтыншы сөйлемі мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«Арнайы уақытша шот ашу, сайлау қорларының қаражатын 

жұмсау тəртiбiн жəне тиісті банк мекемесін Орталық сайлау 
комиссиясы айқындайды.»;

24) 37-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Орталық сайлау комиссиясы кандидатура алып 

тасталған, кандидат етіп ұсыну туралы шешімнің күші 
жойылған, кандидаттарды, партиялық тізімдерді тіркеу туралы 
шешімнің күші жойылған жағдайда сайлау бюллетеньдеріне 
өзгерістер енгізу тəртібін айқындайды.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Сайлау бюллетеньдерi учаскелiк сайлау комиссияла-

рына сайлаудан ерте дегенде үш күн бұрын жəне сайлаудан 
кемінде бiр күн бұрын сайлау учаскесіндегі сайлаушылардың 
жалпы санының 1 пайызы резервімен жеткiзiледi.»;

25) 38-баптың 1-тармағының екінші жəне төртінші сөйлем-
деріндегі «немесе округтiк» деген сөздер алып тасталсын;

26) 39-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«1-1. Дауыс беруге арналған үй-жайды жабдықтау ке-
зін де мүмкіндігі шектеулі азаматтар болып табылатын 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына 
�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
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сай лау шылардың кедергісіз кіруі жəне онда дауыс беруі үшін 
жағдай лар қамтамасыз етілуге тиіс.»;

27) 41-баптың 6-тармағының жетінші бөлігі мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беру 
кезінде бюллетень (бюллетеньдер) сайлаушыларға сайлау-
шының жеке басын куəландыратын құжатты көрсету арқылы, 
дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беру туралы 
өтiнiш негiзiнде берiледi, олар бұл туралы өтiнiшке қол қояды.»;

28) 43-бапта:
5-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«3) Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайтын Парламент 

Мəжілісінің депутаттарын, мəслихаттардан басқа, өзге де 
жергілікті өзін-өзін басқару органдарының мүшелерін сайлау 
кезiнде дауыс берудi қоспағанда, бiр саяси партиядан артық, 
бiр кандидаттан артық белгiленген;»;

7-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7-1. Учаскелiк сайлау комиссиясы (Сенат депутаттарын 

жəне Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайтын Парламент 
Мəжілісінің депутаттарын сайлау кезiнде аумақтық сайлау 
комиссиясы) сенiм бiлдiрілген адамның жазбаша нысанда 
берілген арызы бойынша дауыстарды қайта санауды осы 
баптың 1 жəне 2-тармақтарында белгiленген мерзiмде бiр рет 
қана жүргiзедi.»;

8-1-тармақтың бірінші бөлігі жəне 8-2-тармақ алып тас-
талсын;

29) 44-бапта:
4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«2) мəслихаттар депутаттарын сайлау қорытындылары 

туралы хабарды тиiстi аумақтық сайлау комиссиялары сайлау 
өткiзiлген күннен бастап жетi күннен кешiктiрмей жергiлiктi 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды;»;

5-тармақта:
бірінші бөлік «округтерiнiң жалпы саны;» деген сөздерден 

кейін «есептен шығару куəліктері бойынша дауыс берген 
сайлаушылардың саны;» деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөлікте:
«округтік» деген сөз «аумақтық» деген сөзбен ауысты-

рылсын;
«əрбір кандидат» деген сөздер «əрбір кандидат үшін, тиісті 

əкімшілік-аумақтық бірлік бойынша əрбір саяси партия» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөліктің бірінші сөйлеміндегі «, ал округтiк сай-
лау комиссияларының хабарламаларындағы деректер сайлау 
учаскелерi бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

30) 46-баптың 2-тармағындағы «белгіленген» деген сөз «ол 
белгiлеген» деген сөздермен ауыстырылсын;

31) 48-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«2-1. Жергiлiктi атқарушы органдар сайлау комиссияла-
рына мүмкіндігі шектеулі азаматтардың сайлау құқықтарын 
қамтамасыз ету жөнiндегi жұмыста жəрдемдесуге мiндеттi.»;

32) 50-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы 
«тiркегенге дейiн» деген сөздер «тіркеу мерзімі аяқталғанға 
дейiн» деген сөздермен ауыстырылсын;

33) 50-1-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Электрондық сайлау жүйесi немесе оның жекелеген 

элементтерi пайдаланылатын сайлау округтерi мен сайлау 
учаскелерiн Орталық сайлау комиссиясы айқындайды.»;

34) 55-баптың 2-тармағы «қалғанда» деген сөзден кейін 
«жергілікті уақытпен сағат он сегізде» деген сөздермен толық-
тырылсын;

35) 59-бапта:
2-1-тармақтың екінші бөлігіндегі «Президентінің міндет-

терін атқаруға» деген сөздер «Президенттігіне кандидат болып 
тіркелуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақ «қалғанда» деген сөзден кейін «жергілікті 
уақытпен сағат он сегізде» деген сөздермен толықтырылсын;

7-тармақтың 3) тармақшасының бесінші абзацындағы 
«өзiн тiркегенге» деген сөздер «кандидаттарды тіркеу мерзімі 
аяқталғанға» деген сөздермен ауыстырылсын;

36) 64-баптың 3-тармағындағы «комиссияларын құру» 
деген сөздер «комиссияларының құрамдарын қалыптастыру» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

37) 71-баптың 1-тармағы «қалғанда» деген сөзден кейін 
«жергілікті уақытпен сағат он сегізде» деген сөздермен толық-
тырылсын;

38) 73-бапта:
3-тармақ «қалғанда» деген сөзден кейін «жергілікті уақыт-

пен сағат он сегізде» деген сөздермен толықтырылсын;
6-тармақтың 3) тармақшасының бесінші абзацындағы 

«өзiн тiркегенге» деген сөздер «кандидаттарды тіркеу мерзімі 
аяқталғанға» деген сөздермен ауыстырылсын;

39) 74-баптың 1-тармағындағы «тіркелген күннен бастап» 
деген сөздер «тіркелгенге дейінгі» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

40) 87-бапта:
3-тармақтың бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«Саяси партиялар адамдарды партиялық тізімге орналас-

тыру тəртібін дербес айқындайды.»;
5-тармақтың бірінші жəне екінші сөйлемдері «қалғанда» 

деген сөзден кейін «жергілікті уақытпен сағат он сегізде» деген 
сөздермен толықтырылсын;

41) 89-бапта:
6-тармақтың 4) тармақшасының үшінші абзацындағы 

«тіркелгенге дейін» деген сөздер «тіркелу мерзімі аяқталғанға 
дейін» деген сөздермен, 5) тармақшасының төртінші абза цын-
дағы «тізім тіркелгенге дейін» деген сөздер «тізімді тіркеу 
мерзімі аяқталғанға дейін» деген сөздермен жəне 6) тар-
мақшасының бесінші абзацындағы «тіркелгенге дейін» деген 
сөздер «тіркелу мерзімі аяқталғанға дейін» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

8-тармақтың бірінші жəне екінші сөйлемдері «қалғанда» 
деген сөзден кейін «жергілікті уақытпен сағат он сегізде» деген 
сөздермен толықтырылсын;

42) 101-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «сай-
лауды;» деген сөз «сайлауды тағайындау үшін негіз болып та-
былады.» деген сөздермен ауыстырылып, 3) тармақшасы жəне 
4-тармағы алып тасталсын;

43) 103, 104, 105, 106, 107 жəне 108-баптар мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«103-бап. Мəслихаттар депутаттығына кандидаттар 
ұсыну

1. Партиялық тізімдер бойынша сайланатын мəслихаттар 
депутаттығына кандидаттар ұсыну құқығы саяси партияларға 
тиесілі.

2. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік мəслихатының де-
путаты етіп сайлау үшін адамдарды партиялық тізімге енгізу 
саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары бас-
шы органы мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен 
жүргізіледі.

3. Саяси партиялар өздерінің мүшелері болып табылмай-
тын адамдарды партиялық тізімдерге енгізуге құқылы емес.

4. Саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) 
жоғары басшы органының шешімі азаматтың партиялық тізімге 
енгізуге келісімі туралы өтінішімен бірге тиісті аумақтық сай-
лау комиссиясына жіберіледі.

5. Адамдарды партиялық тізімге орналастыру тəртібі сая-
си партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы 
органының шешімімен айқындалады. Саяси партияның өкілі 
партиялық тізімді тиісті аумақтық сайлау комиссиясына саяси 
партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) жоғары басшы орга-
ны отырысының партиялық тізімді ұсыну туралы хаттамасынан 
үзінді көшірмемен бір мезгілде ұсынады. Өкілдің өкілеттіктері 
тиісті құжаттармен расталуға тиіс. 

6. Ешкiм бiреуден артық сайлау округiнде кандидат болып 
ұсыныла алмайды. 

7. Егер сайлау тағайындалған кезде өзгеше белгiленбесе, 
партиялық тізімдер бойынша сайланатын мəслихаттар депу-
таттығына кандидаттарды ұсыну сайлау күнiнен екi ай бұрын 
басталады жəне сайлау күнiне бiр ай қалғанда жергілікті 
уақытпен сағат он сегізде аяқталады.

8. Егер тиісті сайлау округі бойынша партиялық тізімдерді 
тiркеу мерзiмi аяқталатын күнге мəслихат депутаттығына 
кандидаттардың екіден кем партиялық тізімі тіркелсе, аумақтық 
сайлау комиссиясы кандидаттарды ұсыну мерзiмiн жиырма 
күннен аспайтын мерзiмге ұзартады.

104-бап. Мəслихаттар депутаттығына кандидаттардың 
партиялық тізімдерін тiркеу

1. Саяси партиялар ұсынатын партиялық тізімдерді тіркеуді 
тиісті аумақтық сайлау комиссиялары жүзеге асырады.

Партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялар өз 
қаражаттарынан жергілікті атқарушы органдардың шоты-
на партиялық тізімге енгізілген əрбір адам үшін Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген ең төмен 
жалақының бес еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізеді.

Тиісті мəслихат депутаттарының алдыңғы сайлауында да-
уыс беруге қатысқан сайлаушылар даусының жеті жəне одан 
да көп пайызын алған саяси партиялар тиісті аумақтық сайлау 
округі бойынша сайлау жарнасын төлемейді.

Тиісті аумақтық сайлау округі бойынша тиісті мəслихат 
депутаттарының алдыңғы сайлауында дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар даусының бестен жетіге дейінгі пайызын алған 
саяси партия осы тармақтың екінші бөлігінде белгіленген 
сайлау жарнасы мөлшерінің елу пайызы мөлшерінде сайлау 
жарнасын төлейді.

Тиісті аумақтық сайлау округі бойынша тиісті мəслихат 
депутаттарының алдыңғы сайлауында дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар даусының үштен беске дейінгі пайызын алған 
саяси партия осы тармақтың екінші бөлігінде белгіленген сай-
лау жарнасы мөлшерінің жетпіс пайызы мөлшерінде сайлау 
жарнасын төлейді.

Сайлау қорытындылары бойынша саяси партия дауыс бе-
руге қатысқан сайлаушылар даусының кемінде жеті пайызын 
жинаған жағдайларда, сондай-ақ партиялық тізімге енгізілген 
жалғыз кандидат қайтыс болған жағдайда, енгізілген жарна сая-
си партияға қайтарылады. Қалған барлық жағдайда енгізілген 
жарна қайтарылуға жатпайды жəне республикалық бюджет 
кірісіне алынады.

2. Партиялық тізімге енгізілген кандидат пен оның зайыбы 
(жұбайы) тiркеуге дейiн тұрғылықты жерiндегі мемлекеттік 
кіріс органдарына осы Конституциялық заңға сəйкес бел-
гіленген ұсыну мерзiмi басталатын айдың бiрiншi күнiне 
кірістер мен мүлік туралы декларацияларды салықтардың 
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін 
қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының уəкілетті мемлекеттік органы 
белгiлеген тəртіппен жəне нысанда ұсынады.

Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) декларациялаған 
кірістер мен мүлік туралы мəлiметтердiң анықтығын мемле-
кеттік кіріс органдары кандидатты тiркеген күннен бастап он 
бес күн iшiнде тексередi.

Бұл ретте мемлекеттік кіріс органдарының кандидат пен 
оның зайыбының (жұбайының) кірістері мен мүлкі туралы 
мəліметтерді ұсыну жөніндегі талаптарын алған ұйымдар 
сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап төрт күн 
iшiнде ұсынуға міндетті.

3. Партиялық тізімдерді тіркеу мынадай құжаттар болған 
кезде жүргізіледі:

1) саяси партияның тиісті филиалы (өкілдігі) жоғары 
басқару органы отырысының уəкiлеттi органда саяси партия-
ны тiркеу туралы құжаттың көшiрмесi қоса берілген партиялық 
тiзiмдi ұсыну туралы хаттамасынан үзiндi көшiрме;

2) азаматтың партиялық тiзiмге енгiзуге келiсiм беру ту-
ралы өтiнiшi;

3) партиялық тізімге енгізілген əрбір адам туралы өмір-
баян дық деректер;

4) саяси партияның сайлау жарнасын енгізгенін растай-
тын құжат;

5) мемлекеттік кіріс органының кандидат пен оның 
зайыбының (жұбайының) кірістер мен мүлік туралы деклара-
цияларды тапсырғандығы туралы анықтамалары;

6) партиялық тізімге енгізілген адамның осы тізімді 
ұсынған саяси партиядағы мүшелігін растайтын құжат.

4. Аумақтық сайлау округі бойынша бір саяси партиядан 
бір ғана тізімді тіркеуге жол беріледі.

5. Аумақтық сайлау комиссиясы мəслихат депутаттығына 
кандидаттардың партиялық тiзiмдерiн тiркеу туралы хаттама 
жасайды, ол бес күн мерзімде жоғары тұрған сайлау комиссия-
сына ұсынылады.

6. Аумақтық сайлау комиссиясы:
1) партиялық тізімдерді тіркегеннен кейінгі жетінші күннен 

кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында саяси партияның 
атауын жəне партиялық тізімге енгізілген адамдардың санын, 
сондай-ақ партиялық тізімге енгізілген əрбір адамның тегін, 
атын, əкесінің атын, туған жылын, атқаратын лауазымын 
(жұмысын), жұмыс орны мен тұрғы лықты жерін көрсете оты-
рып, тіркеу туралы хабар жариялайды;

2) тiркеген кезде кандидаттарға тиiстi куəлiк бередi;
3) мынадай жағдайларда:
саяси партия партиялық тізімді ұсыну қағидаларын бұзған, 

тіркеу үшін қажетті құжаттарды ұсынбаған;
партиялық тізімді ұсынған саяси партия, ол ұсынған кан-

дидаттар, оның сенім білдірілген адамдары сайлау алдындағы 
үгітті тіркеу мерзімі аяқталғанға дейін, сайлау күні не оның 
алдындағы күні жүргізген;

сот кандидаттың жəне (немесе) оның сенiм бiлдiрілген 
адамдарының басқа кандидаттың ар-намысы мен қадiр-
қасиетiне нұқсан келтiретiн, оның iскерлiк беделiн түсіретін 
жалған мəлiметтердi тарату фактiсiн анықтаған;

бүкіл партиялық тізімнің елу пайызынан астамын құрайтын 
адамдар партиялық тізімінен шыққан;

сот партиялық тiзiмдi ұсынған саяси партияның немесе 
оның сенiм бiлдiрiлген адамдарының сайлаушыларды сатып 
алу фактiлерiн анықтаған;

осы Конституциялық заңда белгiленген өзге де жағдайларда 
партиялық тізімді тіркеуден бас тартады немесе тіркеу туралы 
шешімнің күшін жояды. 

Дауыс беретін күнге екі күн қалғанда партиялық тізімді 
тіркеу туралы шешімнің күшін жоюға немесе бұрын тіркеуден 
шы ғарылған партиялық тізімді қалпына келтіруге жол беріл-
мейді;

4) мынадай жағдайларда:
партиялық тiзiмге енгiзiлген адам Қазақстан Республика-

сының Конституциясында жəне осы Конституциялық заңда 
кандидатқа қойылатын талаптарға сай келмеген;

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заңнамасына сəйкес декларация тапсыру 
кезіне кандидат немесе оның зайыбы (жұбайы) декларациялаған 
кірістер мен мүлік туралы мəліметтердің анық еместігі анық-
талған;

партиялық тізімге енгізілген адам өзінің сайлау алдындағы 
науқанында лауазымдық немесе қызметтік жағдайын пайда-
ланған;

партиялық тізімге енгізілген адам сайлау алдындағы үгітті 
партиялық тізімді тіркеу мерзімі аяқталғанға дейін, сайлау күні 
не оның алдындағы күні жүргізген;

сот партиялық тізімге енгізілген адамның немесе оның 
сенім білдірілген адамдарының сайлаушыларды сатып алу 
фактілерін анықтаған;

осы Конституциялық заңда белгiленген өзге де жағдайларда 
партиялық тізімге енгізілген адамды осы тізімнен шығару ту-
ралы шешім қабылдайды.

Партиялық тізімге енгізілген адамды осы тізімнен шығару 
туралы шешімге партиялық тізімді ұсынған саяси партия не 
партиялық тізімнен шығарылған адам сотқа шағым жасай ала-
ды, соттың шешімі түпкілікті болып табылады.

Дауыс беретін күнге екі күн қалғанда партиялық тізімге 
енгізілген адамды шығару туралы шешім қабылдауға жол 
берілмейді.

7. Партиялық тізімді тіркеуден бас тартуға немесе тіркеу 
туралы шешімнің күшін жоюға жеті күн мерзімде жоғары 
тұрған сайлау комиссиясына немесе сотқа шағым жасалуы 
мүмкін. Бұл ретте жоғары тұрған сайлау комиссиясы немесе 
сот шағым берілген күннен бастап жеті күн мерзімде шағым 
бойынша шешім шығарады.

8. Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, 
партиялық тізімдерді тіркеу сайлау күнінен екі ай бұрын баста-
лады жəне оған жиырма бес күн қалғанда жергілікті уақытпен 
сағат он сегізде аяқталады.

105-бап. Кандидатураны алып тастау, мəслихат депу-
тат тығына кандидат етiп ұсыну туралы шешiмнiң күшiн 
жою

1. Партиялық тiзiмге енгiзiлген адам аумақтық сайлау ко-
миссиясына жəне саяси партияға бұл туралы жазбаша өтiнiшпен 
жүгіне отырып, өз кандидатурасын алып тастай алады.

2. Саяси партияның не оның тиісті филиалының (өкіл-
дігінің) басшы органы тіркеуге дейінгі жəне одан кейінгі кезеңде 
аумақтық сайлау комиссиясына мəслихат депутаттығына кан-
дидатты партиялық тізімнен шығару туралы тиісті ұсыныспен 
жүгіне алады.

3. Бұл жағдайларда аумақтық сайлау комиссиясы партиялық 
тізімге енгізілген адамды шығару туралы шешім қабылдайды.

4. Егер кандидатураны алып тастау немесе кандидатты 
ұсыну туралы шешiмнiң күшiн жою осыған мəжбүр ететін 
мəн-жайларсыз жүргізілсе, аумақтық сайлау комиссиясы сай-
лау науқанын өткiзуге республикалық бюджет қаражатынан 
жұмсалған шығыстардың бір бөлігін оны ұсынған саяси 
партияның шотына жатқызуға мiндеттi.

106-бап. Мəслихат депутаттығына кандидаттың сайлау 
қорының мөлшерi

1. Саяси партиялар ұсынған партиялық тізімдер құрамында 
дауысқа түсетін кандидаттар өздерінің сайлау қорларын құруға 
құқылы емес.

2. Саяси партиялардың əрбір партиялық тізімге сайлау 
қорлары:

1) саяси партияның жалпы сомасы Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген ең төмен жалақы мөлшерінен 
бір мың еседен аспауға тиіс меншікті қаражатынан;

2) Қазақстан Республикасының азаматтары мен ұйым-
дарының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген ең төмен жалақы мөлшерінен екі 
мың еседен аспауға тиiс ерiктi қайырмалдықтарынан құралады.

107-бап. Тiркеу мерзiмi аяқталғаннан кейiн шығып 
қалғандардың орнына мəслихаттар депутаттығына канди-
даттардың партиялық тізімдерін ұсыну

1. Егер тiркеу мерзiмi аяқталғаннан кейiн партиялық 
тізімдерден шығып қалу нəтижесiнде тиiстi сайлау округi бойын-
ша мəслихат депутаттығына кандидаттардың екiден аз партиялық 
тізімі қалса, аумақтық сайлау комиссиясы өз шешiмiмен сайлау 
мерзiмiн ұзартады, бiрақ ол екi айдан аспайды.

2. Бұл жағдайда мəслихат депутаттығына кандидаттардың 
партиялық тізімдерін ұсыну осы Конституциялық заңда 
белгiленген қағидаларға сəйкес жүзеге асырылады.

108-бап. Мəслихат депутатын сайлау кезiнде дауыс-
тарды санау

1. Учаскелiк сайлау комиссиясы аудандық (қалалық) жəне 
облыстық мəслихаттар депутаттарын сайлау кезінде дауыс 
беру нəтижелерi бойынша хаттамалар жасайды, олар дереу 
тиiстi сайлау комиссиясына (аудандық, қалалық, қаладағы 
аудандық) жіберіледі.

2. Аудандық, қалалық сайлау комиссиялары дауыс беру 
нəтижелерi бойынша учаскелiк сайлау комиссияларының хат-
тамалары негiзiнде сайлау күнінен бастап екі күн мерзімнен 
кешіктірмей аудандық жəне қалалық мəслихаттарға депутаттар 
сайлау қорытындыларын белгілейді.

3. Аудандық, қалалық, қаладағы аудандық сайлау комиссия-
лары учаскелік сайлау комиссияларының хаттамалары негізінде 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың мəслихаттары депутаттарын сайлау барысындағы 
дауыс беру нəтижелері бойынша хаттамалар жасайды, олар 
дереу жоғары тұрған сайлау комиссияларына жіберіледі.

Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың сайлау комиссиялары көрсетілген хаттамалардың 
негізінде сайлау күнінен бастап екі күннен аспайтын мерзімде 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың мəслихаттарына депутаттарды сайлау нəтижелерін 
белгілейді.»;

44) 111-баптың 2-тармағы алып тасталсын;
45) мынадай мазмұндағы 111-1-баппен толықтырылсын:
«111-1-бап. Партиялық тізімдер бойынша дауыс беру 

қорытындылары бойынша депутаттық мандаттарды бөлу
1. Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы дауыс беруге 

қатысқан сайлаушылар дауысының жеті жəне одан да көп пайы-
зын алған əрбір партиялық тізім үшін тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірлік бойынша берілген сайлаушылар дауысының жиынтығын 
есептеп шығарады. Жеті пайыздық кедергіні еңсерген саяси 
партиялар үшін берілген сайлаушылар дауысының жиынтығы 
таратылатын депутаттық мандаттар санына бөлінеді. Алынған 
нəтиже алғашқы сайлау бөлінді саны (квота) болып табылады.

2. Егер дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауысының 
жеті пайызын тек қана бір саяси партия алса, онда депутаттық 
мандаттарды бөлуге көрсетілген саяси партияның тізімі, сондай-
ақ дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауысының келесі көп 
санын жинаған партияның партиялық тізімі жіберіледі.

Екі саяси партия үшін берілген сайлаушылар дауысының 
жиынтығы таратылатын депутаттық мандаттар санына бөлі-
неді. Алынған нəтиже алғашқы сайлау бөлінді саны (квота) 
болып табылады.

3. Депутаттық мандаттарды бөлуге қатысатын əрбір пар-
тиялық тізім алған дауыстардың саны алғашқы сайлау бөлінді 
санына бөлінеді.

Жеті пайыздық кедергіні еңсермеген жəне осы баптың 
2-тармағына сəйкес мандаттарды бөлуге қатысатын партияның 
тізімі алған дауыстардың саны алғашқы сайлау бөлінді санына 
бөлінеді жəне 0,7 түзету коэффициентіне көбейтіледі.

Санды бөлу нəтижесінде алынған тұтас бөлік партиялық 
тізімді қалыптастырған тиісті саяси партия алатын депутаттық 
мандаттар саны болып табылады.

Жеті пайыздық кедергіні еңсермеген жəне осы баптың 
2-тармағына сəйкес мандаттарды бөлуге қатысатын саяси пар-
тия кемінде бір мандат алады.

4. Егер осы баптың 3-тармағына сəйкес жүргізілген 
əрекеттерден кейін бөлінбеген мандаттар қалса, оларды 
қайта бөлу жүргізіледі. Бөлінбеген мандаттар осы баптың 
3-тармағына сəйкес бөлудің нəтижесінде алынған санның ең 
көп бөлшектенген бөлігіне (қалдығына) ие болған партиялық 
тізімдерге бір-бірден беріледі. Ең көп қалдық тең болған кез-
де бұрын тіркелген партиялық тізімге артықшылық беріледі.

Осы баптың 2-тармағына сəйкес мандаттарды бөлу кезінде 
бөлінбеген мандаттар дауыс беру қорытындылары бойынша 
жеті пайыздық кедергіні еңсерген партиялық тізімге беріледі.

5. Депутаттық мандаттарды бөлу кезектілігін саяси пар-
тия ның тиісті филиалының (өкілдігінің) басшы органы 
партия лық тізімге енгізілген кандидаттардың арасынан сай-
лау қорытындылары жарияланған күннен бастап бес күннен 
кешіктірмей айқындайды.

6. Депутат мерзімінен бұрын шығып қалған жағдайда оның 
мандаты тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының қаулысымен 
партиялық тiзiмге енгiзiлген кандидаттардың арасынан саяси 
партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) басшы органы 
айқындайтын келесі кандидатқа берiледi.

Егер тиісті партиялық тізімде кандидаттар қалмаса, мандат 
мəслихат депутаттарының келесі сайлауына дейін бос қалады.»;

46) 112 жəне 113-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«112-бап. Мəслихаттар депутаттарын тiркеу
1. Тиiстi аумақтық сайлау комиссиясы сайланған мəсли-

хаттар депутаттарын тiркейдi.
2. Тиiстi аумақтық сайлау комиссиясы аудандық (қалалық) 

сайлау комиссиясының ұсынуы немесе азаматтардың өтініштері 
бойынша, егер сайлау барысында немесе дауыстарды санау 
не сайлау нəтижелерiн анықтау кезiнде осы Конституциялық 
заңды бұзушылық орын алса, мəслихат депутаттарын сай-
лауды жарамсыз деп тани алады жəне мəслихат депутатта-
рын тiркеуден бас тарта алады. Бұл ретте аумақтық сайлау 
комиссиясының осы шешiмiне қабылданған күнінен бастап 
он күн iшiнде партиялық тізімді ұсынған саяси партия сотқа 
шағым жасай алады, сот он күн мерзімде шешiм қабылдайды.

113-бап. Мəслихаттар депутаттарын кезектен тыс сай-
лауды өткiзу

Мəслихаттар депутаттарын кезектен тыс сайлау осы 
Конституциялық заңда мəслихаттар депутаттарын кезекті сай-
лау үшiн белгiленген қағидаларға сəйкес өткiзiледi. Бұл ретте 
сайлау іс-шараларын өткiзу мерзiмдерiн тиiстi аумақтық сайлау 
комиссиясы айқындайды.»;

47) 116-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;
48) 118-баптың 6-тармағы 3) тармақшасының бесінші 

абзацындағы «өзін тіркегенге» деген сөздер «тiркеу мерзімі 
аяқталғанға» деген сөздермен ауыстырылсын;

49) 119-баптың 1-тармағындағы «тіркелген күннен бас-
тап» деген сөздер «тіркелгенге дейін» деген сөздермен ауыс-
тырылсын:

50) 121-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Кандидаттарды тiркеу мерзiмi аяқталған күнге 

жергiлiктi өзін-өзі басқару органдарының мүшелеріне екiден 
кем кандидат тiркелген жағдайда, аумақтық сайлау комиссия-
сы сайлау мерзiмiн өз шешiмiмен ұзартады, бiрақ ол бір айдан 
аспауға тиіс.»;

51) мынадай мазмұндағы 130-1-баппен толықтырылсын:
«130-1-бап. Мəслихаттар депутаттарын сайлау мерзімдері
Мəслихаттардың депутаттарын пропорционалды сайлау 

жүйесі негізінде сайлау осы Конституциялық заңда көзделген 
негіздер басталған кезде, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 
жүргізілетін болады.

Көрсетілген мерзімге дейін осы Конституциялық заңның 
тиісті нормалары бұрынғы редакцияда қолданылады.»;

52) 133-бапта:
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«19-баптың 3-тармағының қолданысы 2019 жылғы 1 

қаңтарға дейiн тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұрған кезеңде 
осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін: 

«3. Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы, мүшелерi 
жəне оның аппаратының қызметкерлерi өз өкiлеттiктерiн кəсіби 
тұрақты негiзде жүзеге асырады.

Сайлау комиссиясының төрағасы сотта жəне басқа да 
мемлекеттік органдарда комиссияның мүдделерін бiлдіреді, 
сондай-ақ сайлау комиссиясының мүдделерін бiлдiру жөнiндегi 
өкілеттiктi тиiстi сенімхат беру арқылы басқа адамдарға беру-
ге құқылы.»;»;

екінші бөліктің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4) 104-бапта:
1-1-тармақ тоқтатыла тұрған кезеңде мынадай:
«1-1. Партиялық тізімге енгізілген кандидат пен оның зайы-

бы (жұбайы) тiркеуге дейiн тұрғылықты жерiндегі мемлекеттік 
кіріс органдарына осы Конституциялық заңға сəйкес 
белгіленген ұсыну мерзiмi басталатын айдың бiрiншi күнiне 
кірістер мен мүлік туралы декларацияларды салықтардың 
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін 
қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының уəкілетті мемлекеттік органы 
белгiлеген тəртіппен жəне нысанда ұсынады.

Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) декларациялаған 
кірістер мен мүлік туралы мəлiметтердiң анықтығын 
мемлекеттік кіріс органдары кандидат тiркелген күннен бастап 
он бес күн iшiнде тексередi.

Бұл ретте мемлекеттік кіріс органдарының кандидат пен 
оның зайыбының (жұбайының) кірістері мен мүлкі тура-
лы мəліметтер ұсыну жөніндегі талаптарын алған ұйымдар 
сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап төрт күн 
iшiнде ұсынуға міндетті.» деген редакцияда қолданылады деп 
белгіленіп, осы тармақтың;

2-тармақтың 5) тармақшасы тоқтатыла тұрған кезеңде 
мынадай:

«5) мемлекеттік кіріс органының кандидат пен оның 
зайыбының (жұбайының) кірістер мен мүлік туралы деклара-
циялар тапсырғаны жөніндегі анықтамалары;» деген редак-
цияда қолданылады деп белгіленіп, осы тармақшаның;

6-тармақтың 3-1) тармақшасының бірінші бөлігі тоқтатыла 
тұрған кезеңде мынадай:

«3-1) мынадай жағдайларда:
партиялық тiзiмге енгiзiлген адам Қазақстан Республика-

сының Конституциясында жəне осы Конституциялық заңда 
кандидатқа қойылатын талаптарға сəйкес келмеген;

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заңнамасына сəйкес декларация тапсыру 
кезіне кандидат немесе оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған 
кірістер мен мүлік туралы мəліметтердің анық еместігі анық-
талған;

партиялық тізімге енгізілген адам өзінің сайлау алдындағы 
науқанында лауазымдық немесе қызметтік жағдайын пайда-
ланған;

партиялық тізімге енгізілген адам сайлау алдындағы үгітті 
партиялық тізімді тіркеу мерзімі аяқталғанға дейін жүргізген;

сот партиялық тізімге енгізілген адамның немесе оның 
сенім білдірілген адамдарының сайлаушыларды сатып алу 
фактілерін анықтаған;

осы Конституциялық заңда белгiленген өзге де жағдайларда 
партиялық тізімге енгізілген адамды осы тізімнен шығару ту-
ралы шешім қабылдайды.» деген редакцияда қолданылады деп 
белгіленіп, осы бөліктің;».

2. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рəміз дері 
туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы Қазақстан Республика-
сының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №11, 72-құжат; 2008 ж., 
№13-14, 53-құжат; 2012 ж., №12, 82-құжат; 2015 ж., №20-I, 
107-құжат; 2017 ж., №21, 103-құжат):

1) 1-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы 

– дөңгелек нысанды жəне көгілдір түс аясындағы шаңырақ 
(киіз үйдің жоғарғы күмбез тəрізді бөлігі) түрінде бейнеленген, 
шаңырақты айнала күн сəулесіндей тарап уықтар шаншылған. 
Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты 
пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде – бес 
бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде «QAZAQSTAN» 
деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, 
аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ 
«QAZAQSTAN» деген жазу – алтын түстес.»;

2) 2-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік рəміздері 
туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы №258-III ҚРЗ 

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына 
2-ҚОСЫМША 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы

 ».
2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жа-

рияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 29 маусым
 №162-VI ҚРЗ

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республика-
сының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №21, 93-құжат; 2009 ж., 
№23, 112-құжат; №24, 129-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 
29, 32-құжаттар; №15, 71-құжат; №24, 146, 149, 150-құжаттар; 
2011 ж., №2, 21, 25-құжаттар; №4, 37-құжат; №6, 50-құжат; №7, 
54-құжат; №11, 102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 125-құжат; 
№16, 129-құжат; №20, 151-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №1, 
5-құжат; №2, 16-құжат; №3, 21-құжат; №4, 30, 32-құжаттар; №5, 
36, 41-құжаттар; №8, 64-құжат; №13, 91-құжат; №14, 94-құжат; 
№18-19, 119-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; 
№5-6, 30-құжат; №8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 
56-құжат; №13, 63-құжат; №14, 72-құжат; №15, 81, 82-құжаттар; 
№16, 83-құжат; №20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014 
ж., №1, 6-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7, 
37-құжат; №8, 44-құжат; №11, 63, 69-құжаттар; №12, 82-құжат; 
№14, 84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 
№21, 122-құжат; №22, 128, 131-құжаттар; №23, 143-құжат; 2015 
ж., №2, 3-құжат; №11, 57-құжат; №14, 72-құжат; №15, 78-құжат; 
№19-I, 100-құжат; №19-II, 106-құжат; №20-IV, 113-құжат; 
№20-VII, 117-құжат; №21-I, 121, 124-құжаттар; №21-II, 130, 
132-құжаттар; №22-I, 140, 143-құжаттар; №22-II, 144-құжат; 
№22-V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 172-құжат; 
2016 ж., №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №12, 87-құжат; 
№22, 116-құжат; №23, 119-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., 
№4, 7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат; №10, 23-құжат; 
№13, 45-құжат; №14, 51-құжат; №15, 55-құжат; №20, 96-құжат; 
№22-III, 109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; 
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №7-8, 22-құжат; №9, 
31-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кəсіпкерлік 
қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 54-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай 
мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:

«сайлау процесіне қатысушыларды оқыту;»;
2) 55-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай маз-

мұн дағы оныншы абзацпен толықтырылсын:
«сайлау процесіне қатысушыларды оқыту;».

2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №18-
I, 18-II, 92-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; №24, 
145, 146-құжаттар; 2015 ж., №1, 2-құжат; №2, 6-құжат; №7, 
33-құжат; №8, 44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; №10, 50-құжат; 
№11, 52-құжат; №14, 71-құжат; №15, 78-құжат; №16, 
79-құжат; №19-I, 101-құжат; №19-II, 102, 103, 105-құжаттар; 
№20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат; №21-I, 124, 
125-құжаттар; №21-II, 130-құжат; №21-III, 137-құжат; №22-
I, 140, 141, 143-құжаттар; №22-II, 144, 145, 148-құжаттар; 
№22-III, 149-құжат; №22-V, 152, 156, 158-құжаттар; №22-VI, 
159-құжат; №22-VII, 161-құжат; №23-I, 166, 169-құжаттар; 
№23-II, 172-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 
45-құжат; №7-I, 49, 50-құжаттар; №7-II, 53, 57-құжаттар; 
№8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; 
№12, 87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 
126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №9, 17, 18, 21, 
22-құжаттар; №12, 34-құжат; №14, 49, 50, 54-құжаттар; №15, 
55-құжат; №16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-III, 111- 
құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114, 115-құжаттар; 2018 ж., 
№1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат; №9, 27-құжат; 2018 жылғы 28 
мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне кəсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2018 жылғы 15 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коммерциялық 
емес ұйымдардың қызметі мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 13 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 112-баптың бесінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«5. Эфирден жəне баспасөз бетінен орын бергені үшін 
төлемнің мөлшері, шарттары жəне тəртібі туралы мəліметті 
сайлау алдындағы үгіт жүргізу басталардан бес күн бұрын 
хабарламаған жəне жарияламаған, сондай-ақ сайлау комиссия-
сына ұсынбаған бұқаралық ақпарат құралдарының сайлауға 
қатысатын кандидаттардың, саяси партиялардың үгіт мате-
риалдарын жариялауы немесе эфирге шығаруы –»;

(Соңы. Басы 1, 9-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне сайлау мәселелері бойынша �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

(Соңы 11-бетте)
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2) 119-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;
3) 120-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«120-бап. Сайлауға байланысты қоғамдық пiкiрге сауал 

салуды жүргiзу шарттарын бұзу
1. Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық пiкiрге сауал 

салу нəтижелерін, сайлау, сайлауға байланысты өзге де зерт-
теулер нəтижелерінің болжамдарын жариялау тəртiбiн бұзуы, 
атап айтқанда сауал салуды жүргізген заңды тұлғаны, сауал 
салуға тапсырыс берген жəне оның ақысын төлеген тұлғаларды,       
сауал салу жүргізілген уақытты, ақпарат жинау əдісін, сұрақтың 
нақты тұжырымын, сауал салынғандар санын жəне сауал салу 
нəтижелерінің қателік коэффициентін көрсетпеу – 

жеке тұлғаларға – он бес, заңды тұлғаларға отыз айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.

2. Бұқаралық ақпарат құралдарында қоғамдық пікірге сауал 
салу нəтижелерiн, сайлау, сайлауға байланысты өзге де зерттеу-
лер, кандидаттарды не саяси партияларды қолдап дауыс беру 
нəтижелерiнiң болжамдарын дауыс берiлетін күннің алдындағы 
бес күн ішінде жəне дауыс берiлетiн күні Интернет желісінде 
жариялау, сондай-ақ сайлау күнi дауыс беруге арналған үй-
жайда немесе пунктте қоғамдық пiкiрге сауал салуды жүргізу –

жеке тұлғаларға – он, заңды тұлғаларға жиырма бес айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.

3. Қазақстан Республикасы сайлау заңнамасының талапта-
рын сақтамай қоғамдық пікірге сауал салуды жүргізу – 

жеке тұлғаларға – он бес, заңды тұлғаларға отыз айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.».

3. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., 
№3, 17-құжат; №9, 86-құжат; №24, 338-құжат; 2002 ж., №10, 
103-құжат; 2004 ж., №10, 56-құжат; №17, 97-құжат; №23, 
142-құжат; №24, 144-құжат; 2005 ж., №7-8, 23-құжат; 2006 
ж., №1, 5-құжат; №13, 86, 87-құжаттар; №15, 92, 95-құжаттар; 
№16, 99-құжат; №18, 113-құжат; №23, 141-құжат; 2007 ж., №1, 
4-құжат; №2, 14-құжат; №10, 69-құжат; №12, 88-құжат; №17, 
139-құжат; №20, 152-құжат; 2008 ж., №21, 97-құжат; №23, 114, 
124-құжаттар; 2009 ж., №2-3, 9-құжат; №24, 133-құжат; 2010 
ж., №1-2, 2-құжат; №5, 23-құжат; №7, 29, 32-құжаттар; №24, 
146-құжат; 2011 ж., №1, 3, 7-құжаттар; №2, 28-құжат; №6, 
49-құжат; №11, 102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 118-құжат; 
№16, 129-құжат; 2012 ж., №2, 11-құжат; №3, 21-құжат; №5, 
35-құжат; №8, 64-құжат; №14, 92-құжат; №23-24, 125-құжат; 
2013 ж., №1, 2, 3-құжаттар; №8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №14, 
72, 75-құжаттар; №15, 81-құжат; №20, 113-құжат; №21-22, 
115-құжат; 2014 ж., №2, 10-құжат; №3, 21-құжат; №7, 37-құжат; 
№8, 49-құжат; №10, 52-құжат; №11, 67-құжат; №12, 82-құжат; 
№14, 84, 86-құжаттар; №19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; №21, 118, 
122-құжаттар; №22, 131-құжат; 2015 ж., №9, 46-құжат; №19-I, 
101-құжат; №19-II, 103-құжат; №21-I, 121, 124, 125-құжаттар; 
№21-II, 130, 132-құжаттар; №22-I, 140-құжат; №22-V, 154, 156, 
158-құжаттар; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-I, 47, 49-құжаттар; 
№8-II, 72-құжат; №23, 118-құжат; 2017 ж., №3, 6-құжат; №8, 
16-құжат; №13, 45-құжат; №15, 55-құжат; №16, 56-құжат):

1) 6-баптың 1-тармағының 7-1) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«7-1) Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңна-
малық актiсiне сəйкес аумақтық жəне учаскелiк сайлау 
комиссияларының мүшелерiн жасырын немесе ашық дауыс 
берудi өткiзу жолымен сайлау;»;

2) 20-бапта:
3-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) жəне 3-2) тармақшалар-

мен толықтырылсын:
«3-1) депутат «Қазақстан Республикасындағы сайлау ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына 
сəйкес өзі сайланған саяси партиядан шықса немесе шығарылса;

3-2) «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сəйкес 
депутат сайланған саяси партия қызметiн тоқтатса;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мəслихат депутатының өкілеттіктері осы баптың 

3-тармағының 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9) жəне 10) тармақшаларында 
көзделген негіздер бойынша тоқтатылған кезде тиісті аумақтық 
сайлау комиссиясы мəслихат депутатының өкілеттіктерін 
тоқтатуға əкеп соғатын негіздердің басталу фактісі көрсетілетін 
шешім қабылдайды жəне тиісті мəслихатқа мəслихат депу-
татының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыну 
енгізу туралы шешім қабылдайды.

Мəслихат аумақтық сайлау комиссиясының осы тармаққа 
сəйкес енгізілген ұсынуы негізінде мəслихат сессиясына қа-
тысып отырған депутаттардың жалпы санының көпшілік да-
усымен мəслихаттың тиісті депутатының өкілеттіктерін тоқ-
татады.»;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Өкілеттіктер осы баптың 3-тармағының 3-1) жəне 3-2) 

тармақшаларында көзделген негіздер бойынша тоқтатылған 
кезде тиісті аумақтық сайлау комиссиясы адамның мəслихат 
депутатының өкілеттіктерін жоғалту фактісін көрсететін шешім 
қабылдайды жəне бұл туралы тиісті мəслихатқа хабарлайды.»;

3) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 15-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«15-1) сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды қамта-
масыз етеді;»;

4) 31-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 19-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«19-1) сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды қамта-
масыз етеді;»;

5) 39-7-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Аумақтық жергілікті өзін-өзі басқару кеңестерін респуб-

ликалық маңызы бар қала, астана, облыстық маңызы бар 
қала мəслихатының шешімі негізінде тиісті əкімдік қалалық 
мəслихат депутаттарын сайлау жөніндегі тиісті сайлау округінің 
шегінде қала əкімі ұсынған құрамда құрады.»;

6) 41-бап мынадай мазмұндағы 3 жəне 4-тармақтармен 
толықтырылсын:

«3. 20-баптың 3 жəне 4-тармақтары тоқтатыла тұрған 
кезеңде:

«3. Мəслихат депутатының өкiлеттiктерi мынадай:
1) ол заңға сəйкес депутаттық мiндеттердi орындаумен 

сыйыспайтын лауазымға сайланған немесе тағайындалған;
2) соттың оны əрекетке қабiлетсiз немесе əрекет ету қабілеті 

шектеулі деп тану туралы шешiмi заңды күшiне енген;
3) мəслихаттың өкiлеттiктерi тоқтатылған;
4) ол қайтыс болған, соттың оны хабарсыз кетті деп тану не 

қайтыс болды деп жариялау туралы шешімі заңды күшіне енген;

5) ол Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатқан;
6) қылмыс не қасақана қылмыстық теріс қылық жасағаны 

үшін соттың оған қатысты айыптау үкiмi заңды күшiне енген;
7) ол тиiстi əкiмшiлiк-аумақтық бірліктен тысқары жерге 

тұрақты тұруға кеткен;
8) оның отставка туралы жеке өтiнiшiне байланысты;
9) ол өз мiндеттерiн жүйелi түрде орындамаған, оның iшiнде 

мəслихат сессиясының жалпы отырыстарында немесе құрамына 
өзі сайланған мəслихат органдарының отырыстарында дəлелсіз 
себептермен қатарынан үш реттен артық болмаған;

10) ол облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың тексеру комиссиясының төрағасы немесе тек-
серу комиссиясының мүшесі лауазымына тағайындалған 
жағдайларда, мерзімінен бұрын тоқтатылады.

4. Депутаттың өкiлеттiктерiн мерзiмiнен бұрын тоқтату ту-
ралы шешiм тиісті аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы 
бойынша, қатысып отырған депутаттардың жалпы санының 
көпшiлiк даусымен мəслихат сессиясында қабылданады.» де-
ген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, осы тармақтардың 
қолданысы 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.».

4. Осы Заңның 20-бабының 4-1-тармағы 2019 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі деп белгіленсін.».

4. «Саяси партиялар туралы» 2002 жылғы 15 шілде дегі 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., №16, 153-құжат; 
2005 ж., №5, 5-құжат; №13, 53-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат; 
2009 ж., №2-3, 6-құжат; 2012 ж., №5, 41-құжат; №21-22, 
124-құжат; 2014 ж., №21, 122-құжат; 2015 ж., №22-I, 140-құжат):

1) 9-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«9) саяси партиядан сайланған депутаттарды керi шақырып 
алу немесе ротациялау негiздерi;»;

2) 16-баптың 4-тармағының 2) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«2) тиісті мəслихаттардың депутаттығына кандидаттардың 
партиялық тізімдері ұсынылады.»;

3) 22-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«1-1. Мыналардың:
9-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы тоқтатыла тұрған 

кезеңде:
«9) бiрыңғай жалпыұлттық сайлау округiнiң аумағы бо-

йынша Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжiлiсінің саяси 
партиядан сайланған депутаттарын керi шақырып алу немесе 
ротациялау негiздерi;» деген редакцияда қолданылады деп 
белгіленіп, 9-баптың 1-тармағы 9) тармақшасының; 

16-баптың 4-тармағының 2) тармақшасы тоқтатыла тұрған 
кезеңде: 

«2) тиiстi мəслихаттардың депутаттығына кандидаттар 
ұсы нылады.» деген редакцияда қолданылады деп белгіленіп, 
16-баптың 4-тармағы 2) тармақшасының қолданысы 2019 
жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.».

5. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қыз меті 
туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Респуб-
лика сының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламен тінің 
Жаршысы, 2015 ж., №22-V, 153-құжат; 2016 ж., №7-I, 50-құжат; 
№22, 116-құжат; №24, 123-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; 
№16, 56-құжат):

1) 15-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықты-
рылсын:

«4. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімдері өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін бір жыл ішінде 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы 
заңнамасына сəйкес «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік 
лауазымдарына уəкілетті органмен келісу бойынша конкурс 
өткізілместен орналаса алады.»;

2) 20-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Мемлекеттік саяси қызметке, «А» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметіне кірген мемлекеттік қызметшілер, сайлау 
қорытындылары бойынша тағайындалған аудандық маңызы бар 
қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімдері үшін сынақ мерзімі 
белгіленбейді.»;

3) 26-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықты-
рылсын:

«Осы Заңда көзделген жағдайларда, сондай-ақ жергілікті 
өкілді органдардың тағайындауы немесе Қазақстан Республика-
сының заңдарына сəйкес сайлау тəртібімен «Б» корпусының 
мемлекеттік лауазымдарына конкурстан тыс тəртіппен алғаш 
рет кіретін немесе қайтадан кіретін азаматтарға көрсетілген 
іріктеу кезеңдері қолданылмайды.».

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 29 маусым
№163-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Қытай Халық Республикасының Үкіметі 

арасындағы Қорғас �зенінде «Шүкірбұлақ 
(Алмалы)» бірлескен сел ұстайтын б�гетін 
салудағы ынтымақтастық туралы келісімді 

ратификациялау туралы

2017 жылғы 8 маусымда Астанада жасалған Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының 
Үкіметі арасындағы Қорғас өзенінде «Шүкірбұлақ (Алмалы)» 
бірлескен сел ұстайтын бөгетін салудағы ынтымақтастық туралы 
келісім ратификациялансын. 

Қазақстан Республикасының 
 Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 29 маусым
 №164-VI ҚРЗ

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республика-
сының Бюджет кодексіне  (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №21, 93-құжат; 2009 ж., 
№23, 112-құжат; №24, 129-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 
29, 32-құжаттар; №15, 71-құжат; №24, 146, 149, 150-құжаттар; 
2011 ж., №2, 21, 25-құжаттар; №4, 37-құжат; №6, 50-құжат; №7, 
54-құжат; №11, 102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 125-құжат; 
№16, 129-құжат; №20, 151-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №1, 
5-құжат; №2, 16-құжат; №3, 21-құжат; №4, 30, 32-құжаттар; №5, 
36, 41-құжаттар; №8, 64-құжат; №13, 91-құжат; №14, 94-құжат; 
№18-19, 119-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; 
№5-6, 30-құжат; №8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; 
№13, 63-құжат; №14, 72-құжат; №15, 81, 82-құжаттар; №16, 
83-құжат; №20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014 ж., №1, 
6-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7, 37-құжат; 
№8, 44-құжат; №11, 63, 69-құжаттар; №12, 82-құжат; №14, 
84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 
122-құжат; №22, 128, 131-құжаттар; №23, 143-құжат; 2015 ж., 
№2, 3-құжат; №11, 57-құжат; №14, 72-құжат; №15, 78-құжат; 
№19-I, 100-құжат; №19-II, 106-құжат; №20-IV, 113-құжат; 
№20-VII, 117-құжат; №21-I, 121, 124-құжаттар; №21-II, 130, 
132-құжаттар; №22-I, 140, 143-құжаттар; №22-II, 144-құжат; 
№22-V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 172-құжат; 
2016 ж., №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №12, 87-құжат; 
№22, 116-құжат; №23, 119-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., 
№4, 7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат; №10, 23-құжат; 
№13, 45-құжат; №14, 51-құжат; №15, 55-құжат; №20, 96-құжат; 
№22-III, 109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; 
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №7-8, 22-құжат; №9, 
31-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кəсіпкерлік 
қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 88-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы 
«меценаттық қызметтен» деген сөздер «меценаттық қызметтен 
жəне (немесе) кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметтен» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 124-баптың 1-тармағында:
1) тармақшаның үшінші абзацы жəне 2) тармақшаның 

төртінші абзацы «меценаттық қызметтен» деген сөздерден кейін 
«жəне (немесе) кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметтен» 
деген сөздермен толықтырылсын; 

3) тармақшаның жетінші абзацындағы «меценаттық 
қызметтен» деген сөздер «меценаттық қызметтен жəне (не-
месе) кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметтен» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

2. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы 
жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2009 ж., №20-21, 89-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 
32-құжат; №15, 71-құжат; №24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., №1, 
2, 3-құжаттар; №2, 21-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 
№17, 136-құжат; №21, 161-құжат; 2012 ж., №1, 5-құжат; №3, 
26-құжат; №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; №12, 83-құжат; №14, 
92, 95-құжаттар; №15, 97-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., 
№1, 3-құжат; №5-6, 30-құжат; №7, 36-құжат; №9, 51-құжат; 
№12, 57-құжат; №13, 62-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №16, 
83-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; 
№11, 65-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I, 
19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №1, 
2-құжат; №7, 33-құжат; №10, 50-құжат; №19-II, 102-құжат; №20-
IV, 113-құжат; №20-VII, 115- құжат; №22-I, 143-құжат; №22-V, 
156-құжат; №23-II, 170-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №8-II, 
67, 70-құжаттар; №23, 119-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 
7-құжат; №9, 22-құжат; №13, 45-құжат; №22-III, 109-құжат; 
№23-III, 111-құжат; №24, 115-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне кəсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 
жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

182-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«2) жергілікті өкілді органдар бекіткен тəртіппен жəне 
мөлшерде бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін 
қызметтерге ақы төлеу жəне отын сатып алу;».

3. «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 2011 
жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2011 ж., №22, 174-құжат; 2012 ж., №21-22, 124-құжат; 2013 ж., 
№1, 3-құжат; №2, 13-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; 
№14, 72-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №6, 28-құжат; №14, 
84-құжат; №19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; №21, 122-құжат; №22, 
128-құжат; 2015 ж., №10, 50-құжат; №20-VII, 115-құжат; №22-
II, 145-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., №8-ІІ, 67-құжат; 2017 
ж., №8, 16-құжат; №16, 56-құжат):

1) мазмұны мынадай мазмұндағы 71-1-баптың тақырыбымен 
толықтырылсын:

«71-1-бап. Көпбалалы отбасыларға арналған жеңілдіктер 
мен əлеуметтік кепілдіктер»;

2) 1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 17-2) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«17-2) көпбалалы отбасы – құрамында бірге тұратын 
кəмелетке толмаған төрт жəне одан көп балалары, оның ішінде 
кəмелеттік жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымдарын 
бітіретін уақытқа дейін (бірақ жиырма үш жасқа толғанға 
дейін) орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, 
жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын ба-
лалары бар отбасы;»;

3) мынадай мазмұндағы 71-1-баппен толықтырылсын:
«71-1-бап. Көпбалалы отбасыларға арналған жеңілдіктер 

мен əлеуметтік  кепілдіктер
Көпбалалы отбасыларға Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне сəйкес жеңілдіктер мен əлеуметтік 
кепілдіктер беріледі.».

4. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республика-
сының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Жаршысы, 2015 ж., №22-IV, 151-құжат; 2016 ж., 
№7-I, 49-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №12, 34-құжат; 
№13, 45-құжат; №20, 96-құжат; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 
22-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кəсіпкерлік 
қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 23-баптың 2-тармағының 17) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«17) жұмыскерлердің еңбек қызметін растайтын құжат-
тардың жəне оларды зейнетақымен қамсыздандыруға жəне 
міндетті əлеуметтік сақтандыруға арналған ақшаны ұстап қалу 
мен аудару туралы мəліметтердің сақталуын жəне мемлекеттік 
архивке тапсырылуын қамтамасыз етуге;»;

2) 53-бапта:
7-тармақтың бірінші бөлігіндегі «9) жəне 10) тармақ-

шаларында көзделген негіздер» деген сөздер «9) тармақшасында 
көзделген негіз» деген сөздермен ауыстырылсын;

8-тармаққа орыс тілінде түзету енгізілді, қазақ тіліндегі 
мəтін өзгермейді;

3) 99-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Жүкті əйел жүктілікке жəне босануға байланысты 

демалысқа құқық беретін еңбекке уақытша қабілетсіздік 
парағында көрсетілген күннен бастап демалысты оның аталған 
түріне құқықты растайтын еңбекке уақытша қабілетсіздік 
парағын ұсыну арқылы ресімдейді.

Жүктілікке жəне босануға байланысты демалыс ұзақтығы:
қалыпты босанған кезде – босануға дейін күнтізбелік жетпіс 

күнге жəне босанғаннан кейін күнтізбелік елу алты күнге;
қиын босанған немесе екі жəне одан көп бала туған кезде – 

босануға дейін күнтізбелік жетпіс күнге жəне босанғаннан кейін 
күнтізбелік жетпіс күнге;

ядролық сынақтардың əсеріне ұшыраған аумақтарда 
тұратын əйелдерге қалыпты босанған кезде – босануға дейін 
күнтізбелік тоқсан бір күнге жəне босанғаннан кейін күнтізбелік 
жетпіс тоғыз күнге (қиын босанған немесе екі жəне одан көп бала 
туған жағдайда – күнтізбелік тоқсан үш күнге); 

жүктіліктің жиырма екінші аптасынан жиырма тоғызыншы 
аптасына дейінгі мерзім кезінде босанған жəне дене салмағы 
бес жүз жəне одан артық грамм бала туып, ол жеті тəуліктен 
астам өмір сүрген жағдайда – босанғаннан кейін күнтізбелік 
жетпіс күнге; 

жүктіліктің жиырма екінші аптасынан жиырма тоғызыншы 
аптасына дейінгі мерзім кезінде босанған жəне өлі шарана туған 
немесе дене салмағы бес жүз жəне одан артық грамм бала туып, 
ол өмірінің жетінші тəулігіне дейін шетінеп кеткен жағдайда – 
босанғаннан кейін күнтізбелік елу алты күнге; 

ядролық сынақтардың əсеріне ұшыраған аумақтарда 
тұратын əйелдерге жүктіліктің жиырма екінші аптасынан жи-
ырма тоғызыншы аптасына дейінгі мерзім кезінде босанған 
жəне дене салмағы бес жүз жəне одан артық грамм бала туып, 
ол жеті тəуліктен астам өмір сүрген жағдайда – босанғаннан 
кейін күнтізбелік тоқсан үш күнге; 

ядролық сынақтардың əсеріне ұшыраған аумақтарда 
тұратын əйелдерге жүктіліктің жиырма екінші аптасынан жиыр-
ма тоғызыншы аптасына дейінгі мерзім кезінде босанған жəне 
өлі шарана туған немесе дене салмағы бес жүз жəне одан артық 
грамм бала туып, ол өмірінің жетінші тəулігіне дейін шетінеп 
кеткен жағдайда – босанғаннан кейін күнтізбелік жетпіс тоғыз 
күнге беріледі.

Əйел жүктілік кезеңінде еңбекке уақытша қабілетсіздік 
парағына өтініш жасаған кезде демалыс жиынтықтап есептеледі 
жəне босанғанға дейін өзі нақты пайдаланған күндерінің санына 
жəне жұмыс берушіде жұмыс істеген ұзақтығына қарамастан, 
толық беріледі.

Əйел босанғаннан кейінгі кезеңде еңбекке уақытша қабілет-
сіздік парағына өтініш жасаған кезде осы тармақтың екінші 
бөлігінде көзделген ұзақтықпен босанғаннан кейінгі демалыс 
қана беріледі.»;

4) 133-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша əлеуметтік 
жəрдем ақылар төлеу үшін денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен берілген еңбекке уақытша 
қабілетсіздік парақтары негіз болып табылады.».

5. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., №22-I, 22-II, 
107-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кəсіпкерлік 
қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

341-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 52) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«52) жұмыскердің салық салынатын кірісі – осындай кіріс 
сомасының 90 пайызы мөлшерінде.

Осы тармақшаның ережесі жұмыскердің республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 
1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 
25 еселенген мөлшерінен аспайтын кірісіне қолданылады.».

6. «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық 
сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
əлеуметтік қорғау туралы» 1992 жылғы 18 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992  ж., №23, 560-құжат; 
1994 ж., №8, 140-құжат; №20, 252-құжат; Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №12, 184-құжат; 1998 ж., 
№24, 432-құжат; 1999 ж., №8, 247-құжат; №23, 923-құжат; 2007 
ж., №10, 69-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; 2013 
ж., №14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., №6, 28-құжат):

14-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ядролық сынақтардың əсеріне ұшыраған аумақтарда 

тұратын əйелдердің жүктілікке жəне босануға байланысты 
ұзақтығы:

қалыпты босанған кезде – босануға дейін күнтізбелік тоқсан 
бір күн жəне босанғаннан кейін күнтізбелік жетпіс тоғыз күн 
(қиын босанған немесе екі жəне одан көп бала туған жағдайда 
– күнтізбелік тоқсан үш күн);

жүктіліктің жиырма екінші аптасынан жиырма тоғызыншы 
аптасына дейінгі мерзім кезінде босанған жəне дене салмағы 
бес жүз жəне одан артық грамм бала туып, ол жеті тəуліктен 
астам өмір сүрген жағдайда – босанғаннан кейін күнтізбелік 
тоқсан үш күн; 

жүктіліктің жиырма екінші аптасынан жиырма тоғызыншы 
аптасына дейінгі мерзім кезінде босанған жəне өлі шарана туған 
немесе дене салмағы бес жүз жəне одан артық грамм бала туып, 
ол өмірінің жетінші тəулігіне дейін шетінеп кеткен жағдайда 
– босанғаннан кейін күнтізбелік жетпіс тоғыз күн демалысқа 
құқығы бар.».

7. «Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау 
туралы» 1993 жылғы 14 сəуірдегі Қазақстан Республика-
сының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 
Жаршысы, 1993 ж., №10, 242-құжат; 1994 ж., №8, 140-құжат; 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №7, 
79-құжат; №12, 184-құжат; №17-18, 220-құжат; 1998 ж., №24, 
432-құжат; 1999 ж., №8, 247-құжат; 2000 ж., №20, 380-құжат; 
2001 ж., №2, 14-құжат; 2007 ж., №10, 69-құжат; 2009 ж., №8, 
44-құжат;  2010 ж., №7, 32-құжат):

1) 2-баптың төртінші бөлігіндегі «ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған» деген сөздер «ата-анасының немесе 
олардың біреуінің қамқорлығынсыз қалған» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

2) 22-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«22-бап. Күзетпен қамауға алу, бас бостандығынан айыру, 

психиатриялық мекемелерге жатқызу, арнайы қоныс аударуға 
жiберу түрiнде негiзсiз қуғын-сүргiндерге ұшыраған немесе 
шектеулi бостандық жағдайларында (оның iшiнде «еңбек ар-
миялары», «Ішкi iстер халық комиссариатының жұмысшы ко-
лонналары» деп аталатындарда) мəжбүрлеп еңбекке тартылған 
жəне осы Заңға сəйкес ақталған адамдарға, сондай-ақ бас 
бостандығынан айыру орындарында олармен бiрге отырған 
балаларға, жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарының 
балаларына не ата-анасының немесе олардың біреуінің 
қамқорлығынсыз қалған балаларға олардың тұрғылықты 
жеріндегі əлеуметтiк қорғау органдары ақтау жəне көрсетілген 
орындарда болған уақыты туралы құжаттар негiзiнде бюд-
жет қаражатынан көрсетілген орындарда болған əр айы 
үшiн республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жəне 
əлеуметтiк қорғау органдарына өтiнiш жасаған кезге қолданыста 
болатын айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің төрттен үш бөлiгi 
есебiнен, бiрақ айлық есептік көрсеткiштің 100 еселенген 
мөлшерінен артық емес ақшалай өтемақы төлейдi.».

8. «Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедек-
терiне жəне соларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн 
жеңiл дiктер мен оларды əлеуметтiк қорғау туралы» 1995 
жылғы 28 сəуiрдегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 
ж., №6, 45-құжат; №14, 98-құжат; Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №7, 79-құжат; №12, 
184-құжат; 1999 ж., №8, 247-құжат; №23, 925-құжат; 2004 ж., 

№23, 142-құжат; 2007 ж., №10, 69-құжат; №20, 152-құжат; 2011 
ж., №1, 3-құжат; №16, 129-құжат; 2012 ж., №5, 41-құжат; 2014 
ж., №16, 90-құжат):

1) 9-баптың 2-тармағындағы «Қайтыс болған соғыс 
мүгедектерiнiң жəне соларға теңестiрiлген мүгедектердiң 
əйелдерi (күйеулерi), сондай-ақ қайтыс болған соғысқа 
қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес жүргiзген 
адамдардың, «Ленинградты қорғағаны үшiн» медалiмен 
жəне «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгiсiмен 
наградталған, жалпы ауруға шалдығудың, еңбек ету кезiнде 
зақым алуының нəтижесiнде жəне басқа себептерге (құқыққа 
қайшы келетiндерiнен басқаларына) байланысты мүгедек деп 
танылған азаматтардың екiншi ре т некеге тұрмаған əйелдерi 
(күйеулерi);» деген сөздер «Екiншi рет некеге тұрмаған, 
қайтыс болған соғыс мүгедектерiнiң жəне соларға теңестiрiлген 
мүгедектердiң əйелдерi (күйеулерi), сондай-ақ қайтыс 
болған соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыр-
тын күрес жүргізушілердің, «Ленинградты қорғағаны үшiн» 
медалiмен жəне «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгiсiмен 
наградталған, жалпы ауруға шалдығу, еңбекте мертігу жəне 
басқа да себептер (құқыққа қайшы келетiндерiн қоспағанда) 
салдарынан мүгедек деп танылған азаматтардың əйелдерi 
(күйеулерi).» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 11-баптың 31 жəне 32-тармақтары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«31. Арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтердің кепілдік 
берілген көлемін бірінші кезекте алу.

32. Ұлы Отан соғысы қатысушысының отбасына неме-
се оны жерлеуді жүзеге асырған тұлғаға «Қазақстан Респуб-
ликасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында айқындалған мөлшерде жерлеуге 
арналған біржолғы төлем.»;

3) 12-баптың 1-тармағындағы «науқастану парағы,» де-
ген сөздер «еңбекке уақытша қабілетсіздік парақтары» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4) 14-баптың 5-тармағындағы «Жаңа кəсiптi меңгеру 
кезiнде (жаңа жұмысшыларды даярлау) бүкiл оқу кезеңiне 
жұмысшының тарифтiк ставканың 100 процентi мөлшерiнде 
еңбекақы төленеді.» деген сөздер «Жаңа кəсiптi меңгеру 
(жаңа жұмысшыларды даярлау) кезiнде бүкiл оқу кезеңiне 
жұмысшының тарифтік мөлшерлемесінің 100 пайызы 
мөлшерiнде еңбекке ақы төленеді.» деген сөздермен ауысты-
рылсын.

9. « Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, 
асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша жəне жасы-
на байланысты берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдем-
ақылар туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақ стан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Жаршысы, 1997 ж., №11, 154-құжат; 1999 ж., №8, 
239-құжат; №23, 925-құжат; 2002 ж., №6, 71-құжат; 2003 ж., 
№1-2, 13-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; №24, 157-құжат; 
2005 ж., №23, 98-құжат; 2006 ж., №12, 69-құжат; 2007 ж., №10, 
69-құжат; №20, 152-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; 
2013 ж., №10-11, 56-құжат; 2014 ж., №6, 28-құжат; №19-I, 19-II, 
96-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №8, 45-құжат; №15, 78-құжат; 
№19-II, 106-құжат; №22-II, 145-құжат; №23-II, 170-құжат; 2016 
ж., №7-I, 49-құжат; 2017 ж., №12, 36-құжат): 

1-1-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-

рациясы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға 
арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді 
жəне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін 
көрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік 
қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне 
қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі 
қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға олардың нəтижелерін беру жөніндегі 
жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысан-
да мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, 
орналасқан жері бо йынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға.».

10. «Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік 
жəрдемақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парла-
мен тiнiң Жаршысы, 1999 ж., №8, 238-құжат; №23, 925-құжат; 
2000 ж., №23, 411-құжат; 2001 ж., №2, 14-құжат; 2002 ж., №6, 
71-құжат; 2004 ж., №24, 157-құжат; 2005 ж., №23, 98-құжат; 
2006 ж., №12, 69-құжат; 2007 ж., №20, 152-құжат; 2009 ж., №23, 
111-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; 2014 ж., №6, 
28-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №19-II, 
106-құжат; 22-II, 145-құжат; 2016 ж., №7-I, 49-құжат):

1) 1-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-

ра циясы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған 
техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді жəне 

(Соңы. Басы 10-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша �згерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы 12-бетте)
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квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, 
«бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға 
арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсетуге 
өтініштер қабылдау жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
олардың нəтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, 
сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер 
көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асыратын заңды тұлға.»;

2) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Жəрдемақы төлеу ағымдағы ай үшін жəне оны алу 

құқығы туындаған күннен бастап жəрдемақы тағайындалған 
жағдайлар сақталған кезеңге жүргізіледі. Жəрдемақы алушы 
қайтыс болған жағдайда, жəрдемақы – қайтыс болған айына 
қоса, ал жəрдемақы алушы Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерге тұрақты тұрғылықты жерге кеткен жағдайда кеткен 
айына қоса төленедi.»;

3) 3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Қорытынды жəне өтпелі ережелер»;
4) мынадай мазмұндағы 8-1-баппен толықтырылсын:
«8-1-бап. Жəрдемақы құқығының сақталуы
Жəрдемақы 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған, 

құрамында бірге тұратын кəмелетке толмаған төрт жəне одан 
көп балалары, оның ішінде кəмелеттік жасқа толғаннан кейін 
білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ жиырма 
үш жасқа толғанға дейін) орта, техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша 
білім алатын балалары бар көпбалалы отбасылар осы Заңның 
6-бабының 2-тармағына сəйкес жəрдемақы алу құқығын сақтап 
қалады.». 

11. «Жерасты жəне ашық кен жұмыстарында, еңбек 
жағдайлары ерекше зиянды жəне ерекше ауыр жұмыстарда 
немесе еңбек жағдайлары зиянды жəне ауыр жұмыстарда 
істеген адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жəрдем ақы 
туралы»  1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республика-
сының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1999 ж., №19, 647-құжат; 2002 ж., №10, 105-құжат; 
2004 ж., №23, 142-құжат; 2005 ж., №23, 98-құжат; 2006 ж., №12, 
69-құжат; 2007 ж., №24, 178-құжат; 2014 ж., №6, 28-құжат; №19-
I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №22-II, 145-құжат):

1) 1-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-

рациясы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға 
арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді 
жəне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін 
көрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік 
қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне 
қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі 
қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қыз-
меттерін көрсетуге өтініштер қабылдау жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға олардың нəтижелерін беру жөніндегі 
жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысан-
да мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, 
орналасқан жері бо йынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға.»;

2) 4-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«2-1. Жұмыс өтілін есептеу Қазақстан Республикасының 
зе йнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады.».

12. «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» 2001 
жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., 
№17-18, 247-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2007 ж., №3, 
20-құжат; №10, 69-құжат; №20, 152-құжат; 2009 ж., №1, 4-құжат; 
№23, 117-құжат; 2011 ж., №10, 86-құжат; №16, 128-құжат; 2012 
ж., №2, 14-құжат; №8, 64-құжат; 2013 ж., №14, 72-құжат; 2014 ж., 
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №10, 50-құжат; 
№19-ІІ, 106-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; №22-V, 158-құжат; 2016 
ж., №7-І, 49-құжат; 2017 ж., №12, 36-құжат; №7-8, 22-құжат;):

1) 1-баптың 1-3) тармақшасы мынадай редакцияда жазыл-
сын: 

«1-3) еңбекке қабілетті адам (отбасының еңбекке қабілетті 
мүшесі) – бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар 
адамдарды жəне (немесе) екі айдан астам еңбекке уақытша 
қабілетсіздік мерзімі белгіленуі мүмкін аурулары бар адамдарды 
қоспағанда, он алты жастан бастап «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 11-бабының 1-тармағында көзделген жасқа дейінгі 
адам немесе отбасы мүшесі;»;

2) 2-бапта:
2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) кəмелетке толмаған балаларды, оның ішінде кəмелеттік 

жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа 
дейін (бірақ жиырма үш жасқа толғанға дейін) орта, техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне (немесе) 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі 
оқу нысаны бойынша білім алатын балаларды, жеті жасқа 
дейінгі балаға, мүгедек балаға, бірінші немесе екінші топтағы 
мүгедекке, бөгденің күтіміне жəне көмегіне мұқтаж қартқа 
күтімді жүзеге асыратын адамдарды, сондай-ақ екі айдан астам 
еңбекке уақытша қабілетсіздік мерзімі белгіленуі мүмкін ау-
рулары бар адамдарды қоспағанда, отбасының жұмыспен 
қамтуға жəрдемдесу шараларына қатысудан бас тартқан еңбекке 
қабілетті мүшелеріне;»; 

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) құрамында еңбекке қабілетті адамдары жоқ немесе 

жалғыз еңбекке қабілетті мүшесі жеті жасқа дейінгі балаға, 
мүгедек балаға, бірінші немесе екінші топтағы мүгедекке, 
бөгденің күтіміне жəне көмегіне мұқтаж қартқа күтімді жүзеге 
асыратын табысы аз отбасыларға көрсетіледі.»;

3) 4-бапта:
2-тармақтың үшінші бөлігіндегі «уəкілетті органға» деген 

сөздер «халықты жұмыспен қамту орталығына» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

5-тармақтың екінші бөлігінің бесінші абзацындағы «мо-
ниторинг кіреді.» деген сөздер «мониторинг;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толық-
тырылсын:

«шартты ақшалай көмек алушылармен əлеуметтік келісім-
шартты ұзарту туралы ұсынымдар əзірлеу кіреді.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«10. Шартты ақшалай көмек алушылармен əлеуметтік 

келісімшарт:
1) отбасы мүшелерін əлеуметтік бейімдеу жөніндегі іс-

шаралардың мерзімін ұзарту қажет болған;
2) əлеуметтік келісімшарттың қолданылу кезеңі аяқталған 

кезге еңбекке қабілетті адамдарға (отбасының еңбекке қабілетті 
мүшелеріне) қатысты қолданылатын жұмыспен қамтуға 
жəрдемдесудің белсенді шараларының мерзімдері аяқталмаған;

3) еңбекке қабілетті адам (отбасының еңбекке қабілетті 
мүшелері) əлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттемелерін 
өзіне (өздеріне) байланысты емес себептер (екі айдан астам 
еңбекке уақытша қабілетсіздік, жазатайым оқиға, дүлей зілзала) 
бойынша орындамаған;

4) жеке қосалқы шаруашылықты жəне (немесе) дара кəсіп-
керлік қызметті дамытудың жоспарланған көрсеткіштеріне қол 
жеткізу үшін қолдау қажет болған жағдайларда, оны қосымша 
алты айға дейін ұзарту мүмкіндігімен алты айға жасалады.

Əлеуметтік келісімшартты ұзарту туралы шешімді уəкілетті 
орган өтініш берушінің жазбаша өтінішхаты негізінде жəне 
халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі аудандық 
(қалалық) комиссияның ұсынымын ескере отырып, əлеуметтік 
келісімшарттың қолданылу кезеңі аяқталғанға дейін күнтізбелік 
он күннен кешіктірмей қабылдайды.

Əлеуметтік келісімшарт ұзартылған кезде шартты ақшалай 
көмектің мөлшері қайта қаралмайды.»;

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Жұмыспен қамтуға жəрдемдесу шараларына қатысу 

шарттары жəне (немесе) əлеуметтік бейімдеу шараларын 
көрсету шарттары өзгерген жағдайда, əлеуметтік келісімшартқа 
тарап тардың келісімі бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
əлеуметтік келісімшартқа қосымша келісімге қол қою арқылы 
енгізіледі.»;

11-тармақтың бірінші жəне екінші бөліктері мынадай ре-
дакцияда жазылсын: 

«11. Шартсыз ақшалай көмек өтініш жасалған айдан бастап 
ағымдағы тоқсанға тағайындалады жəне ай сайын төленеді.

Шартты ақшалай көмек өтініш жасалған айдан бастап 
əлеуметтік келісімшарттың қолданылу кезеңіне тағайындалады 
жəне əлеуметтік келісімшартта белгіленген кезеңге ай сайын 
немесе біржолға төленеді.»; 

12-тармақта:
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Бұл ретте əлеуметтік келісімшарт бойынша міндеттеме-

лердің орындалмағаны алғаш рет анықталған жағдайларда шарт-
ты ақшалай көмек мөлшері, кəмелеттік жасқа толғаннан кейін 
білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ жиырма 
үш жасқа толғанға дейін) орта, техникалық жəне кəсіптік, орта 
білімнен кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша 
білім алатын адамдарды жəне отбасы мүшелерінің жеті жасқа 

дейінгі балаға күтімді жүзеге асыратын бір мүшесін қоспағанда, 
он сегіз жастан үлкен барлық отбасы мүшелеріне бір ай ішінде 
əлеуметтік келісімшарт қолданысының қалған кезеңіне елу 
пайызға қысқартылады.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Міндеттемелердің орындалмағаны қайта анықталған кезде, 

кəмелетке толмаған балаларға, оның ішінде кəмелеттік жасқа 
толғаннан кейін білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін 
(бірақ жиырма үш жасқа толғанға дейін) орта, техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу ныса-
ны бойынша білім алатын балаларға жəне отбасы мүшелерінің 
жеті жасқа дейінгі балаға күтімді жүзеге асыратын бір мүшесіне 
төлемнен басқа, шартты ақшалай көмек төлемі тоқтатылады.»;

4) 7-бапта:
2-тармақтағы «уəкілетті органды» де ген сөздер «халықты 

жұмыспен қамту орталығын» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Атаулы əлеуметтік көмек көрсету кезінде ақпараттық 

жүйелерді қолдау жəне ақпараттық жүйелер мен дерекқорды 
пайдалануға қол жеткізу қағидаларын, сондай-ақ атаулы 
əлеуметтік көмек саласындағы есепті құжаттаманың нысанда-
рын орталық атқарушы орган əзірлейді жəне бекітеді.».

13. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республи-
касы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., №15, 148-құжат; 
2004 ж., №23, 142-құжат; 2005 ж., №7-8, 23-құжат; 2006 ж., 
№1, 5-құжат; №3, 22-құжат; №24, 148-құжат; 2007 ж., №2, 
18-құжат; №20, 152-құжат; 2008 ж., №24, 129-құжат; 2009 ж., 
№18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., №1-2, 1-құжат; №15, 71-құжат; 
2011 ж., №1, 2, 3, 7-құжаттар; №6, 49-құжат; №11, 102-құжат; 
№12, 111-құжат; 2012 ж., №2, 16-құжат; №8, 64-құжат; №14, 
95-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 72, 
75-құжаттар; 2014 ж., №2, 10-құжат; №10, 52-құжат; №19-
I, 19-II, 94, 96-құжаттар; №21, 123-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №22-II, 145-құжат; 2016 ж. , №6, 
45-құжат; 2017 ж., №23-III, 111-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне кəсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 
жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

34-1-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«2) жергілікті өкілді органдар бекіткен тəртіппен жəне 
мөлшерде бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін 
қызметтерге ақы төлеу жəне отын  сатып алу;».

14. «Кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналық-
педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» 2002 жылғы 
11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., №16, 
152-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2007 ж., №20, 152-құжат; 
2009 ж., №24, 122-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 2011 ж., №11, 
102-құжат; 2012 ж., №14, 92-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 
75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; 2015 ж., №23-II, 170-құжат):

8-баптың 3-тармағындағы «консультациялар – 
республикалық жəне облыстық маңызы бар қалаларда, аста-
нада» деген сөздер «консультациялар – республикалық жəне 
облыстық маңызы бар қалаларда, астанада, сондай-ақ аудан 
орталықтарында» деген сөздермен ауыстырылсын.

15. «Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 
жылғы 25 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., 
№9, 41-құжат; 2004 ж., №23, 140, 142-құжаттар; 2006 ж., №23, 
141-құжат; 2007 ж., №3, 20-құжат; №20, 152-құжат; №24, 
178-құжат; 2008 ж., №23, 114-құжат; 2009 ж., №9-10, 50-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 28-құжат; 2011 ж., №6, 49-құжат; 
№11, 102-құжат; №14, 117-құжат; 2012 ж., №2, 14-құжат; №3, 
26-құжат; №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; №14, 95-құжат; №23-
24, 125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №3, 15-құжат; №10-11, 
56-құжат; №14, 72-құжат; №21-22, 115-құжат; 2014 ж., №1, 
1, 4-құжаттар; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 
131-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №20-IV, 113-құжат; №22-II, 
145-құжат; 2016 ж., №7-І, 49-құжат; 2017 ж., №12, 36-құжат; 
№13, 45-құжат; №22-III, 109-құжат; №7-8, 22-құжат):

1) 1-бапта:
4) тармақша алып тасталсын;
6) жəне 11) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«6) əлеуметтiк аударымдарды төлеушi (бұдан əрi – төлеушi) 

– осы Заңда айқындалған тəртiппен əлеуметтiк аударымдарды 
есептеудi жəне Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына 
төлеудi жүзеге асыратын жұмыс беруші, дара кəсіпкер, жекеше 
нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кəсіпқой медиатор, 
сондай-ақ шаруа немесе фермер қожалықтары;»;

«11) əлеуметтiк төлемді алушы (бұдан əрi – алушы) – 
əлеуметтік қатер жағдайы басталғанға дейін Мемлекеттiк 
əлеуметтiк сақтандыру қорына өзіне əлеуметтiк аударымдар 
жүргiзiлген жəне Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры 
өзіне қатысты əлеуметтiк төлемдер тағайындау туралы шешiм 
шығарған жеке тұлға, ал міндетті əлеуметтік сақтандыру 
жүйе сіне қатысушы болып табылатын, өзіне əлеуметтік ау-
дарымдар жүргізілген адам қайтыс болған жағдайда – қайтыс 
болған (coт хабарсыз кеттi деп таныған немесе қайтыс болды 
деп жариялаған) асыраушының асырауында болған отбасы 
мүшелерi;»;

мынадай мазмұндағы 13-4) жəне 13-5) тармақшалармен 
толықтырылсын: 

«13-4) инвестициялық декларация – Қор активтеріне 
қатысты инвестициялық қызметтің мақсаттарын, стратегиясын, 
Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде инвести-
циялау үшін объектілер тізбесін, шарттары мен шектеулерін, 
Қор активтерін хеджирлеу жəне əртараптандыру шарттарын 
айқындайтын құжат;

13-5) инвестициялық кіріс – Қор активтерін инвестициялау 
нəтижесінде алынған (алуға жататын) ақша;»;

15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«15) Мемлекеттiк əлеуметтiк сақтандыру қоры (бұдан əрi – 

Қор) – асыраушысынан айырылған жағдайда, отбасы мүшелерін 
– асырауындағыларды қоса алғанда, өздеріне əлеуметтік ауда-
рымдар жүргізілген жəне өздеріне қатысты əлеуметтік қатер 
жағдайы басталған міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға əлеуметтік аударымдарды шоғырландыруды, 
əлеуметтік төлемдер тағайындауды жəне жүзеге асыруды 
жүргізетін заңды тұлға;»;

16) жəне 21) тармақшалар алып тасталсын;
24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«24) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-

рациясы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға 
арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді 
жəне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін 
көрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік 
қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне 
қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі 
қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
қызметтерін көрсетуге өтініштер қабылдау жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға олардың нəтижелерін беру жөніндегі 
жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысан-
да мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, 
орналасқан жері бо йынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға.»;

2) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«6-бап. Əлеуметтiк төлемдер алу құқығы
Мемлекет азаматтарға əлеуметтiк қатер жағдайлары 

бас  талған кезде осы Заңда белгiленген шарттарда мiндеттi 
əлеуметтiк сақтандыру түрлерi бойынша əлеуметтiк төлемдер 
алу құқығына кепiлдiк бередi.

Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын 
шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар, оралмандар əлеу-
меттік төлемдер алу құқығын Қазақстан Республикасының аза-
маттарымен тең пайдаланады.»;

3) 7-бапта: 
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«7-бап. Қор активтерінің сақталуын қамтамасыз ету»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекет Қор активтерінің сақталуына жəне нысаналы 

пайдаланылуына кепілдік береді.»;
2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қор активтерінің сақталуы:»;
4) 8-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«8-бап. Мiндеттi əлеуметтiк сақтандыруға жататын 

адамдар
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 
1-тармағында көзделген жасқа толған адамдарды қоспағанда, 
жұмыскерлер, дара кəсіпкерлер, жекеше нотариустар, жеке 
сот орындаушылары, адвокаттар, кəсіпқой медиаторлар, 
шаруа немесе фермер қожалықтары, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрақты тұратын жəне Қазақстан 
Республикасының аумағында кіріс əкелетін қызметтi жүзеге 
асыратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар мiндеттi 
əлеуметтiк сақтандыруға жатады.»;

5) 8-1-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«2) əлеуметтік аударымдарды есептеу мен Қорға аудару 
жəне олар бойынша өндіріп алу тəртібін жəне мерзімдерін 
бекітеді;»;

6) 10-бапта:

1-тармақта:
1) жəне 4) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын: 
«5) Қазақстан Республикасының міндетті əлеуметтік 

сақтандыру туралы заңнамасына сəйкес өзге де құқықтарды 
жүзеге асыруға құқығы бар.»;

2-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) құжаттар қабылдауды жəне олардың толықтығын 

тексеруді жүзеге асыруға, əлеуметтік төлемдерді тағайындауға, 
қайта есептеуге, тоқтата тұруға, қайта бастауға, тоқтатуға ар-
налған істердің макеттерін қалыптастыруға жəне оларды Қорға 
беруге;»; 

1-1) жəне 2) тармақшалар алып тасталсын;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) əлеуметтік төлемдердің артық есепке жатқызылған 

(төленген) сомаларын Мемлекеттік корпорация арқылы қайтару 
қажет болған жағдайда, бұл туралы алушыға хабарлауға;»;

5) жəне 6) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
«7-1) Қордың шешімі негізінде əлеуметтік төлемді жүзеге 

асыруға, тоқтата тұруға, қайта бастауға жəне тоқтатуға;»;
8) тармақша алып тасталсын;
10) жəне 11) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
«10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

уəкілетті органға жəне Қорға қажетті есептілікті ұсынуға;
11) міндетті əлеуметтік сақтандыру мəселелері бойынша 

қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.»;
7) 10-1-бапта:
1-тармақта: 
1) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) өздері үшін Қорға əлеуметтік аударымдар жүргізілген 

міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларды, 
олардың əлеуметтік аударымдары мен əлеуметтік төлемдерін 
дербестендірілген есепке алуды;»;

«3) міндетті əлеуметтік сақтандыру саласындағы ақпараттық 
жүйелерді толықтыруды жəне жаңартып отыруды;»;

4) тармақша алып тасталсын;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) əлеуметтік төлемдердің ай сайынғы қажеттілігін, 

графиктерін жəне əлеуметтік төлемдерге қаражат қажеттілігі 
туралы өтінімдерді қалыптастыруды;»;

7) тармақша алып тасталсын;
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) төлеушілерден түскен əлеуметтік аударымдарды жəне 

(немесе) əлеуметтiк аударымдар уақтылы жəне (немесе) толық 
төленбегені үшін өсімпұлды аударуды, əлеуметтік төлемдердің 
жəне олардан ұсталған міндетті зейнетақы жарналарының 
артық есепке жатқызылған (төленген) сомаларын Қорға олар 
Мемлекеттік корпорацияның шотына түскен күннен кейінгі бір 
операциялық күннен кешіктірмей қайтаруды;»;

мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
«9-1) төлеушілерге əлеуметтік аударымдардың жəне (не-

месе) əлеуметтік аударымдар уақтылы жəне (немесе) толық 
төленбегені үшін өсімпұлдың артық (қате) төленген сомаларын 
қайтаруды Қордың қаражаты Мемлекеттік корпорацияның шо-
тына түскен күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей 
қамтамасыз етуді;»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік корпорация:
1) əлеуметтік аударымдарды жəне (немесе) əлеуметтік 

аударымдар уақтылы жəне (немесе) толық төленбегені үшін 
өсімпұлды;

2) əлеуметтік аударымдардың жəне (немесе) олар бойын-
ша өсімпұлдың артық (қате) төленген сомаларын қайтаруды;

3) əлеуметтік төлемдерді жəне олардан ұсталған міндетті 
зейнетақы жарналарын;

4) əлеуметтік төлемдердің жəне олардан ұсталған міндетті 
зейнетақы жарналарының артық есепке жатқызылған (төленген) 
сомаларын қайтаруды есепке алу мен аудару мəселелері бо-
йынша Қормен өзара іс-қимыл жасайды жəне ақпарат алмасуды 
жүзеге асырады.»;

8) 12-бапта:
1-тармақтың 1-4) тармақшасы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1-4) «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы, 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағының 
1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша 
жұмысынан айырылған адамдарды қоспағанда, жұмысынан айы-
рылу жағдайына, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне 
байланысты кірісінен айырылу жағдайына əлеуметтік төлем 
тағайындау туралы өтініш беруге;»;

2-тармақтың 1) жəне 3) тармақшалары мынадай редакция-
да жазылсын:

«1) əлеуметтік төлемдер тағайындау үшін қажет анық 
құжаттарды (мəліметтерді) Қазақстан Республикасының заңна-
масында айқындалған тəртіппен ұсынуға;»;

«3) əлеуметтік төлемдердің артық есепке жатқызылған 
(төленген) сомаларын қайтаруды жүргізуге;»;

9) 13-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «қате 
төленген əлеуметтік аударымдар», «өсімпұлдар» деген сөздер 
тиісінше «əлеуметтік аударымдардың», «өсімпұлдың артық 
(қате) төленген» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 14-баптың 2-тармағының бірінші абзацы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес 
арнаулы салық режимін қолданатын дара кəсіпкерлер мен шаруа 
немесе фермер қожалықтары үшін өз пайдасына өздері төлейтін 
əлеуметтік аударымдардың мөлшері:»;

11) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«15-бап. Əлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі
1. Қорға əлеуметтік аударымдар төленбейтін кірістерді қос-

па ғанда, еңбекке ақы төлеу ретіндегі кірістер түрінде жұ мыс-
керге төленетін жұмыс берушінің шығыстары жұмыс керлер 
үшін əлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі болып та-
былады.

Бұл ретте жұмыс берушінің шығыстарына əскери қызмет-
шілердің, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің ақшалай жабдықталымы кіреді.

2. Жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адво-
каттар, кəсіпқой медиаторлар, сондай-ақ дара кəсіпкерлер мен 
шаруа немесе фермер қожалықтары, оның ішінде арнаулы салық 
режимін қолданатындар үшін əлеуметтік аударымдарды есептеу 
объектісі мыналар болып табылады:

өзі үшін – алатын кірісінің əлеуметтік аударымдарды өз 
пайдасына есептеу мақсаттары үшін өздері дербес айқын-
дайтын, бірақ «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (Салық кодексі) сəйкес салық салу мақсаттары үшін 
айқындалатын кірістен артық емес сомасы;

жалдамалы жұмыскерлер үшін – Қорға əлеуметтік ауда-
рымдар төленбейтін кірістерді қоспағанда, еңбекке ақы төлеу 
ретіндегі кірістер түрінде жұмыскерге төленетін шығыстар. 

3. Бір төлеушіден түсетін əлеуметтік аударымдарды ай 
сайынғы есептеу объектісі республикалық бюджет туралы 
заңмен тиісті қаржы жылына белгiленген ең төмен жалақының 
он еселенген мөлшерiнен аспауға тиіс.

Егер күнтізбелік ай үшін əлеуметтік аударымдарды есеп-
теу объектісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 
жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста бола-
тын ең төмен жалақы мөлшерінен кем болса, онда əлеуметтік 
аударымдар ең төмен жалақы мөлшері негізге алына отырып 
есептеледі, аударылады.»;

12) 16-бапта: 
1 жəне 2-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер осы бапта өзгеше белгiленбесе, төлеуші Қорға 

əлеуметтiк аударымдарды ай сайын, əлеуметтік аударымдар 
төленетін айды көрсете отырып, Мемлекеттік корпорацияның 
банктік шоты арқылы төлемдерді жүзеге асыру жолымен есептi 
айдан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрмей төлейдi.»;

«2-1. Арнаулы салық режимін қолданатын шаруа немесе 
фермер қожалықтары, оңайлатылған декларация негізінде ар-
наулы салық режимін қолданатын дара кəсіпкерлер мен заңды 
тұлғалар, патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын 
дара кəсіпкерлер əлеуметтік аударымдардың сомаларын 
Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген 
мерзімдерде төлейді.»;

13) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«19-бап. Артық (қате) төленген əлеуметтік аударымдар-

ды жəне (немесе) əлеуметтік аударымдар уақтылы жəне (не-
месе) толық төленбегені үшін өсімпұлды қайтару

Төлеуші артық (қате) төлеген əлеуметтік аударымдардың 
жəне (немесе) əлеуметтік аударымдарды уақтылы жəне (не-
месе) толық төлемегені үшін өсімпұлдың сомалары Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын тəртіппен, төлеушіге 
Мемлекеттік корпорацияның Қор қаражаты түскен күннен 
кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей кейіннен ауда-
руы үшін төлеушінің өтініші Қорға келіп түскен күннен бастап 
банктік жеті күн ішінде Мемлекеттік корпорацияның банктік 
шотына аударылуға жатады.»;

14) 20-бапта: 
4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қордың əлеуметтік төлемдер тағайындау үшін қажет 

құжаттардың (мəліметтердің) анықтығына тексеру жүргiзуге 
құқығы бap. Осы мақсаттарда ол мемлекеттік органдарға жəне 
тиісті ұйымдарға, əлеуметтік аударымдарды төлеушіге сұрау са-
лулар жіберуі мүмкін. Бұл peттe əлеуметтік төлемдер тағайындау 
туралы шешiм қабылдауда орын алған кешіктіру жəне шешiм 
қабылдаудың ұзартылу мерзiмдерi, бірақ бiр айдан аспайтын 
мерзiмге ұзартылуы туралы жазбаша нысанда өтiнiш берушiге 
хабар берілуге тиiс. 

5. Кейіннен өтiнiштер жасалған кезде əлеуметтік төлемдер 
осы баптың 2, 3 жəне 4-тармақтарында белгіленген тəртіппен 
жəне мерзімдерде тағайындалады.

Қордың шешiмiне сот тəртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн.»;
6-тармақта:
төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Жұмысынан айырылу, жүктілікке жəне босануға, жаңа 

туған баланы (балаларды) асырап алуға жəне бала бір жасқа 
толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен айы-
рылу жағдайларына Қордан төленетін əлеуметтiк төлемдер 
тағайындауға, сондай-ақ қиын босанған, екі жəне одан көп бала 
туған кезде жүктілікке жəне босануға байланысты кірісінен айы-
рылу жағдайына əлеуметтік төлемді қайта есептеуге өтініш жа-
сау мерзімдері Қордан төленетiн əлеуметтiк төлемдерге құқық 
туындаған күннен бастап он екі айдан аспайды.»;

мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
«Асыраушысынан айырылу жағдайына əлеуметтiк төлем 

тағайындауға өтініш жасау мерзімі, он сегiз жасқа толғанға 
дейiн мүгедек болып қалған адамдарды қоспағанда, қайтыс 
болған (сот хабарсыз кеттi деп таныған немесе қайтыс болды 
деп жариялаған) асыраушының асырауында болған балалары, 
оның iшiнде асырап алған балалары, аға-інілері, апа-сіңлілері 
(қарындастары) жəне немерелері əлеуметтік төлем тағайындауға 
өтініш жасау күніне жиырма үш жасқа толу мерзімінен аспауға 
тиіс.»;

15) 22-бапта:
1-тармақтың бірінші абзацы жəне 1) тармақшасы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«1. Қайтыс болған (сот хабарсыз кетті деп таныған немесе 

қайтыс болды деп жариялаған) асыраушының – өзіне əлеуметтік 
аударымдар жүргізілген міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйе-
сіне қатысушының асырауында болған мына отбасы мүше-
лерінің:

1) он сегiз жасқа толмаған жəне, егер он сегiз жасқа толғанға 
дейiн мүгедек болып қалса, осы жастан үлкен балаларының, 
оның iшiнде асырап алған балаларының, аға-інілерінің, апа-
сіңлілерінің (қарындастарының) жəне немерелерінің асырау-
шысынан айырылу жағдайына əлеуметтік төлемдер тағайын-
далуына жəне алуға құқығы бар.

Бұл ретте аға-інілерінің, апа-сіңлілерінің (қарындастарының) 
жəне немерелерінің еңбекке қабілетті ата-анасы болмаған неме-
се олар ата-анасынан алименттер алмаған жағдайда құқығы 
бар. Осы тармақшада аталған, орта, техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бо-
йынша білім алатын немесе білім алған он сегіз жастан үлкен 
адамдардың оқуын бітіретін уақытқа дейін, бірақ жиырма үш 
жасқа толғанға дейін əлеуметтік төлемдер тағайындалуына жəне 
алуға құқығы бар;»; 

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Қайтыс болған (сот хабарсыз кетті деп таныған неме-

се қайтыс болды деп жариялаған) асыраушының асырауын-
да болған отбасы мүшелерiнің саны өзгерген жағдайда, Қор 
əлеуметтiк төлемдердi қайта есептеу туралы шешiм қабылдайды. 
Бұл peттe əлеуметтік төлемнің мөлшері əлеуметтік төлемдер 
алуға құқығы бар отбасы мүшелерiнiң санына қарай тиiсiнше 
ұлғайтылады немесе азайтылады.»;

16) 23-2-баптың 1-тармағы «жүргiзiлген» деген сөзден кейін 
«, балаға күтімді жүзеге асыратын» деген сөздермен толық-
тырылсын;

17) 28-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«28-бап. Қордың қызметi
Қор өз қызметiн Қор активтерiнен алатын комиссиялық 

сыйақы есебiнен жүзеге асырады.
Қордың өз қаражаты Қордың жарғылық капиталынан жəне 

комиссиялық сыйақыдан қалыптастырылады жəне солардан 
тұрады.

Қор мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:
1) əлеуметтік аударымдарды, əлеуметтік аударымдар 

уақтылы жəне (немесе) толық төленбегені үшін өсімпұлды, 
артық (қате) төленген əлеуметтік аударымдардың жəне (не-
месе) əлеуметтік аударымдар уақтылы жəне (немесе) толық 
төленбегені үшін өсімпұлдың қайтарылуын, сондай-ақ 
инвестициялық кірісті есепке алуды жүргізу;

2) əлеуметтік төлемдерді жəне əлеуметтік төлемдердің артық 
есепке жатқызылған (төленген) сомаларының қайтарылуын 
есепке алуды жүргізу;

3) міндетті əлеуметтік сақтандыру саласындағы ақпараттық 
жүйені құру жəне дамыту.

Осы Заңмен реттелмеген бөлікте Қордың қызметіне 
Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы 
заңнамасы қолданылады.»;

18) 29-бапта:
1-тармақта:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Мемлекеттік корпорациядан ақпарат алуға;»;
6) жəне 7) тармақшалар алып тасталсын;
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) əлеуметтік төлемдер тағайындау үшін қажет құжат-

тардың (мəліметтердің) анықтығын мемлекеттік органдар жəне 
тиісті ұйымдар, əлеуметтік аударымдарды төлеушілер арқылы 
ақпаратты сұрату жолымен тексеруге;»;

2-тармақта:
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) Мемлекеттік корпорация арқылы əлеуметтік ауда-

рымдардың жəне (немесе) əлеуметтік аударымдар уақтылы 
жəне (немесе) толық төленбегені үшін өсімпұлдың артық (қате) 
төленген сомаларын төлеушіге қайтаруды жүзеге асыруға, 
сондай-ақ əлеуметтік төлемдердің жəне олардан ұсталған 
міндетті зейнетақы жарналарының артық есепке жатқызылған 
(төленген) сомаларын Қорға қайтаруды қамтамасыз етуге;»; 

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) əлеуметтік төлемдерді тағайындау туралы не тағайын-

даудан бас тарту, қайта есептеу, тоқтата тұру, қайта бастау, 
тоқтату туралы шешім қабылдауға;»;

мынадай мазмұндағы 5-1), 5-2) тармақшалармен жəне 6) 
тармақшадағы «беруге міндетті.» деген сөздер «беруге;» де-
ген сөзбен ауыстырылып, 7), 8), 9) жəне 10) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«5-1) Қордан төленетін əлеуметтік төлемдерге қаражат қа-
жеттілігін есептеу бойынша болжамды деректерді қалыптас-
тыруға;

5-2) əлеуметтік төлемдерді график бойынша жүзеге асыру 
үшін Мемлекеттік корпорацияны күнделікті қаржыландыруды 
жүргізуге;»;

«7) Қор активтерін есепке алуды жүзеге асыру жəне ақпа-
раттың сенімділігін, сақталуын жəне оның санкцияланбаған қол 
жеткізуден қорғалуын қамтамасыз ету үшін бағдарламалық-
техникалық қамтылым түріндегі автоматтандырылған ақпарат-
тық жүйенің иесі болуға;

8) ақпаратты сақтауға арналған резервтік орталықтың иесі 
болуға;

9) өзіне əлеуметтiк аударымдар жүргiзілген мiндеттi əлеу-
меттiк сақтандыру жүйесiне қатысушы үшін түскен əлеумет тік 
аударымдар сомалары жəне алушыларға төленетін əлеуметтік 
төлемдер сомалары туралы ақпараттың құпиялылығын қам-
тамасыз етуге;

10) Қор өз қызметінде пайдаланатын ақпараттық, коммуни-
кациялық жүйелер мен технологияларды қоса алғанда, бағдар-
ламалық-техникалық қамтылымға үш жылда бір реттен сиретпей 
аудит жүргізуге міндетті.»;

19) 30-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қор инвестициялық қызметтi Экономикалық саясат 

жөніндегі кеңес мақұлдаған инвестициялық декларация жəне 
Қор мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi арасын-
да жасалатын шарт негiзiнде Қор активтерiн Қазақстан Рес-
публикасының Ұлттық Банкi арқылы қаржы құралдарына ор-
наластыру жолымен жүзеге асырады.»; 

20) 31-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қор активтерi Қордың қызметiн қамтамасыз етуге 

арналған комиссиялық сыйақыны, əлеуметтік төлемдерге жəне 
əлеуметтік аударымдардың жəне (немесе) əлеуметтiк аударым-
дар уақтылы жəне (немесе) толық төленбегені үшін өсiмпұлдың 
артық (қате) төленген сомаларын қайтаруға бағытталған қара-
жатты шегере отырып, əлеуметтiк аударымдар, əлеуметтiк 
аударымдардың төлеу мерзiмiн өткізіп алғаны үшiн өсiмпұл, 
инвестициялық кіріс, əлеуметтік төлемдердің артық есепке 
жатқызылған (төленген) сомаларын қайтару жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген Қорға түсе тiн өзге 
де түсiмдер есебінен қалыптастырылады.»;

2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) əлеуметтік аударымдардың жəне (немесе) əлеуметтік 

аударымдар уақтылы жəне (немесе) толық төленбегені үшiн 
өсiмпұлдың артық (қате) төленген сомаларын, сондай-ақ өзге 
де қате есепке жатқызылған қаражаттың сомаларын қайтаруға 
пайдаланылуы мүмкін.».

16. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді əлеуметтік 
қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сəуірдегі Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2005 ж., №7-8, 18-құжат; 2006 ж., №15, 92-құжат; 
2007 ж., №2, 18-құжат; №20, 152-құжат; №24, 178-құжат; 2009 
ж., №18, 84-құжат; №24, 122-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 
2011 ж., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №15, 97-құжат; 
2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 75-құжат; №21-22, 115-құжат; 
2014 ж., №1, 4-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №22-I, 140-құжат; №22-V, 152, 
158-құжаттар; №23-II, 170-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда 

(Жалғасы. Басы 11-бетте)

(Жалғасы 13-бетте)
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«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне кəсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 
жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 7-баптың 1-тармағында:
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) мүгедектерді əлеуметтік қорғау саласындағы əдісте-

мелік ұсынымдарды əзірлейді жəне бекітеді;»;
3) тармақша алып тасталсын;
2) 21-баптың 1-тармағында:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) жүріп-тұруы қиын бiрiншi топтағы мүгедектер үшін 

жеке оңалту бағдарламасына сəйкес жеке көмекшінің əлеуметтік 
қызметтер көрсетуін қ амтиды. 

Жүріп-тұруы қиын, бала кезінен бірінші топтағы мүгедек 
үшін, оған күтімді жүзеге асыратын адамға «Балалы отбасыларға 
берілетін мемлекеттік жəрдемақылар туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 9-2-бабында көзделген тəртіппен 
ай сайынғы мемлекеттік жəрдемақы тағайындалған жəне 
төленген кезде жеке көмекшінің əлеуметтік қызмет көрсетуі 
ұсынылмайды;»;

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) есту кемістігі бар мүгедектер үшін жеке оңалту 

бағдарламасына сəйкес ымдау тiлi маманының əлеуметтік 
қызметтер көрсетуін жылына алпыс сағатқа ұсынуды;».

17. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жəрдем-
ақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., №12, 44-құжат; 2007 ж., №24, 
178-құжат; 2009 ж., №23, 111-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №14, 
72-құжат; 2014 ж., №6, 28-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 
ж., №6, 27-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-II, 145-құжат; 2017 
ж., №12, 36-құжат):

1) 1-бапта:
1) тармақшаның бесінші абзацындағы «жəрдемақы) 

түріндегі ақшалай төлемдер;» деген сөздер «жəрдемақы);» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен 
толықтырылсын:

«бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байла-
нысты тағайындалатын жəне төленетін ай сайынғы мемлекеттік 
жəрдемақы (бұдан əрі – бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің 
күтіміне байланысты жəрдемақы) түріндегі ақшалай төлемдер;»;

2) жəне 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) жəрдемақылар тағайындау жөніндегі уəкілетті орган 

(бұдан əрі – уəкілетті орган) – уəкілетті мемлекеттік органның 
аумақтық бөлiмшелерi;»;

«10) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға арналған 
техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді жəне 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, 
«бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға 
арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсетуге 
өтініштер қабылдау жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
олардың нəтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, 
сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер 
көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша 
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асыратын заңды тұлға;»;

2) 4-бапта:
1-тармақтың 4) тармақшасындағы «жəрдемақы алуға 

құқығы бар.» деген сөздер «жəрдемақы;» деген сөзбен ауысты-
рылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне бай-
ланысты жəрдемақы алуға құқығы бар.»;

мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген 

жəрдемақыны алуға бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке 
күтімді жүзеге асыратын өзге жеке тұлғалардың да құқығы бар.»;

3) 5-баптың 2 жəне 4-тармақтары мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«2. Жəрдемақы тағайындау туралы өтініш тізбесін уəкілетті 
мемлекеттік орган айқындайтын құжаттармен қоса:

осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 1) – 4) тармақшаларында 
көзделген жəрдемақыларға құқығы бар отбасының;

осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 5) тармақшасында 
көзделген жəрдемақыға құқығы бар адам күтімін жүзеге асы-
ратын бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің тұрғылықты 
жеріндегі Мемлекеттік корпорацияға беріледі.

Адамдар бала туғанда берілетін жəрдемақы, бала күтіміне 
байланысты жəрдемақы, мүгедек баланы тəрбиелеушіге 
берілетін жəрдемақы не бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің 
күтіміне байланысты жəрдемақы тағайындау үшін «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы арқылы өтініш жасауға құқылы. 

Балаға мүгедектік бастапқыда белгіленген немесе бала 
кезінен бірінші топтағы мүгедектік алғаш рет белгіленген 
кезде өтініш беруші мүгедек баланы тəрбиелеушіге берілетін 
жəрдемақы жəне бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің 
күтіміне байланысты жəрдемақы тағайындау үшін тұрғылықты 
жеріндегі медициналық-əлеуметтік сараптама бөлімшесіне 
өтініш жасауға құқылы.

Жеке өзінің өтініш жасау мүмкіндігі болмаған жағдайда, 
өтініш беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында 
айқындалған тəртіппен берілген сенімхат негізінде жəрдемақылар 
тағайындау туралы өтініш жасауға басқа адамдарға уəкілеттік 
беруге құқылы.»;

«4. Мемлекеттік органдар жəне (немесе) ұйымдар ақпарат-
тық жүйелерде өтініш беруші туралы немесе бала кезінен 
бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын адам тура-
лы сұратылып отырған мəліметтердің жоқ екендігін растайтын 
электрондық құжаттарды ұсынған кезде сұрау салуды жүзеге 
асырған Мемлекеттік корпорация ақпараттандыру саласындағы 
уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен жəне мерзімдерде 
ақпараттық жүйелердегі өтініш беруші туралы немесе бала 
кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын 
адам туралы мəліметтерді сəйкес келтіру үшін құжаттардың 
түпнұсқаларын ұсыну қажеттігі туралы өтініш берушіні ха-
бардар етеді. 

Ақпараттық жүйелер өтініш беруші туралы немесе бала 
кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын 
адам туралы бұрын болмаған мəліметтердің бар екендігін 
белгіленген тəртіппен растаған кезде өтініш берушінің тиісті 
жəрдемақы тағайындау үшін Мемлекеттік корпорацияға өтініш 
жасаған күні бала туғанда берілетін жəрдемақы, мүгедек ба-
ланы тəрбиелеушіге берілетін жəрдемақы, көпбалалы анаға 
берілетін жəрдемақы, сондай-ақ бала кезінен бірінші топтағы 
мүгедектің күтіміне байланысты жəрдемақы тағайындалған 
күн деп есептеледі.»;

4) 6-бапта:
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Уəкілетті орган өтінішті қажетті құжаттарымен, оның 

ішінде электрондық құжаттарымен қоса – ол Мемлекеттік 
корпорацияда тіркелген күннен бастап, ал осы Заңның 5-бабы 
4-тармағының бірінші бөлігінде көзделген жағдайда мемлекеттік 
органдардың жəне (немесе) ұйымдардың ақпараттық жүйелері 
өтініш беруші туралы немесе бала кезінен бірінші топтағы 
мүгедекке күтімді жүзеге асыратын адам туралы мəліметтерді 
растаған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде қарайды.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Мемлекеттің толық қамтамасыз етуіндегі балаларға 

жəне бала кезінен бірінші топтағы мүгедектерге жəрдемақылар 
тағайындалмайды.»;

5) мынадай мазмұндағы 9-2-баппен толықтырылсын:
«9-2-бап. Бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күті-

міне байланысты жəрдемақыны тағайындау жəне төлеу
1. Бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге 

асыратын адамға жəрдемақы бала кезінен бірінші топтағы 
мүгедек немесе оның заңды өкілі өтініш жасаған күннен ба-
стап бала кезінен бірінші топтағы мүгедектік белгіленген бүкіл 
кезеңге уəкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тəртіппен 
тағайындалады жəне төленеді. 

Бала кезінен бірінші топтағы мүгедек немесе оның заңды 
өкілі оған күтімді жүзеге асыратын адамды ауыстыру туралы 
өтінішпен күнтізбелік жыл ішінде екі реттен асырмай жүгінуге 
құқылы. 

2. Отбасында екі жəне одан көп бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедек тұрып жатқан жағдайда, бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедектің күтіміне байланысты жəрдемақы олардың 
əрқайсысына тағайындалады жəне төленеді. 

Бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтімді бірнеше 
адам жүзеге асырған жағдайда, бала кезінен бірінші топтағы 
мүгедектің күтіміне байланысты жəрдемақы осы адамдардың 
біреуіне тағайындалады жəне төленеді.

3. Бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге 
асыру: 

1) күтімді жүзеге асыратын адам мен бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедектің бір елді мекенде бірге тұруын;

2) қанағаттандыру қажеттігі тəулігіне бір жəне бір рет-
тен көп туындайтын бір немесе бірнеше реттелмейтін зəру 
қажеттілікті орындау үшін (жеке гигиенаны сақтауда, киіну, 
тамақ ішу, физиологиялық қажеттерін орындау, тұратын 
жерінен межелі пунктке дейін жəне қайтар жолда алып жүру 
жəне басқалар кезінде) күтімді жүзеге асыратын адамның бала 
кезінен бірінші топтағы мүгедекке көмегін көздейді.

4. Бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байла-
нысты жəрдемақы:

1) кəмелетке толмаған;
2) сот əрекетке қабілетсіз немесе əрекет қабілеті шектеулі 

деп таныған;
3) психиатриялық жəне (немесе) наркологиялық диспансер-

де есепте тұратын адамдарға тағайындалмайды.»;
6) 10-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлікте:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мүгедек баланы тəрбиелеушіге берілетін жəрдемақы – 

1,05 ең төмен күнкөріс деңгейі;»; 
мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байла-

нысты жəрдемақы – 1,05 ең төмен күнкөріс деңгейі.»;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2) жəне 3) тармақ-

шаларында көрсетілген жəрдемақылар – айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінің өзгеруі ескеріле отырып, ал осы тармақтың 
бірінші бөлігінің 4) жəне 5) тармақшаларында көрсетілген 
жəрдемақылар ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының өзгеруі 
ескеріле отырып төленеді, бұлар республикалық бюджет туралы 
заңмен тиісті қаржы жылына белгіленеді.»;

2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өтініш беруші бала күтіміне байланысты жəрдемақының, 

көпбалалы анаға берілетін жəрдемақының, мүгедек баланы 
тəрбиелеушіге берілетін жəрдемақының, сондай-ақ бала кезінен 
бірінші топтағы мүгедектің күтіміне байланысты жəрдемақының 
мөлшерлеріне əсер ететін мəн-жайлар туралы уақтылы хабар 
бермеген жағдайда, жəрдемақылардың мөлшері көрсетілген 
мəн-жайлар басталған кезден бастап, бірақ олар тағайындалған 
кезден бұрын қайта қаралмайды.»;

7) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«11-бап. Жəрдемақылар төлеуді тоқтату немесе тоқтата тұру
1. Осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 2) жəне 4) тармақша-

ларында көзделген жəрдемақылардың төленуін тоқтату үшін 
мыналар негіз болып табылады:

1) баланың қайтыс болуы;
2) баланы мемлекеттің толық қамтамасыз етуіне беру;
3) өтініш берушінің жəрдемақының (жəрдемақылардың) 

заңсыз тағайындалуына əкеп соққан анық емес мəліметтер 
ұсынуы;

4) Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасында 
белгіленген жағдайларда ата-аналарды ата-ана құқықтарынан 
айыру немесе құқықтарын шектеу, бала асырап алуды жа-
рамсыз деп тану немесе оның күшін жою, қорғаншыларды 
(қамқоршыларды) өз міндеттерін атқарудан босату немесе 
шеттету.

Осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 5) тармақшасында 
көзделген жəрдемақының төленуін тоқтату үшін мыналар негіз 
болып табылады:

1) бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің немесе оның 
заңды өкілінің немесе бала кезінен бірінші топтағы мүгедекке 
күтімді жүзеге асыратын адамның өтініші;

2) жəрдемақының заңсыз тағайындалуына əкеп соққан анық 
емес мəліметтердің ұсынылуы;

3) бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің немесе оған 
күтімді жүзеге асыратын адамның қайтыс болуы;

4) бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің немесе оған 
күтімді жүзеге асыратын адамның Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс жерге тұрақты тұрғылықты жерге кетуі;

5) бала кезінен бірінші топтағы мүгедектің мүгедектік тобы-
ның өзгеруі;

6) осы Заңның 9-2-бабының 4-тармағында көзделген 
фактілердің анықталуы.

2. Жəрдемақыларды төлеу осы баптың 1-тармағында көрсе-
тілген мəн-жайлар басталған күннен бастап тоқтатылады.

Жəрдемақылардың артық төленген сомалары – ерікті түрде, 
ал бас тартқан жағдайда соттың шешімі негізінде сот тəртібімен 
қайтарылуға жатады.

3. Осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген жəрдемақыларды төлеу мынадай 
мəн-жайлар басталған кезде тоқтатыла тұрады:

1) жəрдемақы алушының Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс жерге тұрақты тұрғылықты жерге кетуі;

2) жəрдемақы алушының сот бас бостандығынан айыру 
түрінде тағайындаған қылмыстық жазаны өтеуі; 

3) арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету ақылы негізде 
ұсынылатын адамды қоспағанда, жəрдемақы алушының 
мемлекеттік медициналық-əлеуметтік мекемеде (ұйымда) тұруы.

Осы Заңның 4-бабы 1-тармағының 5) тармақшасында 
көзделген жəрдемақыны төлеу, арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсету ақылы негізде ұсынылатын адамдарды қоспағанда, бала 
кезінен бірінші топтағы мүгедектің мемлекеттік медициналық-
əлеуметтік мекемеде (ұйымда) тұрған кезеңіне тоқтатыла 
тұрады.

Жəрдемақыларды төлеу жəрдемақылардың төленуін тоқтата 
тұруға себеп болған мəн-жайлар өткен соң қайта басталады.

4. Бала (балалар) қайтыс болған жағдайда, осы Заңның 
4-бабы 1-тармағының 2) жəне 4) тармақшаларында көзделген 
жəрдема қыларды төлеу бала (балалар) қайтыс болған ай өткен 
соң тоқтатылады.».

18. «Агроөнеркəсiптiк кешендi жəне ауылдық аумақ-
тарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы» 2005 
жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2005 ж., 
№13, 52-құжат; 2007 ж., №5-6, 42-құжат; №18, 145-құжат; 2008 
ж., №23, 124-құжат; 2009 ж., №17, 82-құжат; №24, 129-құжат; 
2010 ж., №1-2, 5-құжат; №5, 23-құжат; №15, 71-құжат; 2011 
ж., №1, 2, 7-құжаттар; №2, 26-құжат; №11, 102-құжат; 2012 
ж., №2, 16-құжат; №14, 94-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., 
№9, 51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., №2, 10-құжат; 
№19-I, 19-II, 96-құжат; №22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 
ж., №11, 52-құжат; №20-I, 110-құжат; №20-IV, 113-құжат; 
№22-V, 156-құжат; №22-VII, 161-құжат; №23-II, 172-құжат; 
2016 ж., №8-I, 65-құжат; №8-II, 72-құжат; 2017 ж., №12, 
34-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кəсіпкерлік 
қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

18-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Ауылдық елдi  мекендерде тұратын жəне жұмыс істейтiн 

мемлекеттiк денсаулық сақтау, əлеуметтiк қамсыздандыру, білім 
беру, мəдениет, спорт жəне ветеринария ұйымдарының маман-
дарына бюджет қаражаты есебiнен коммуналдық көрсетілетін 
қызметтерге ақы төлеу жəне отын сатып алу бойынша əлеуметтік 
қолдау жергілікті өкiлдi органдар (мəслихаттар) бекіткен 
тəртіппен жəне мөлшерде көрсетіледі.».

19. «Мəдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республи-
касы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., №24, 147-құжат; 2008 
ж., №23, 124-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №10 , 49-құжат; 
№15, 71-құжат; №24, 149-құжат; 2011 ж., №5, 43-құжат; №11, 
102-құжат; 2012 ж., №2, 13-құжат; №3, 25-құжат; №15, 97-құжат; 
2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; 
№10, 52-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №10, 50-құжат; 
№19-II, 105-құжат; №22-I, 140-құжат; 2016 ж., №2, 9-құжат; 
2017 ж., №9, 18-құжат):

31-баптың 1-тармағындағы «меценаттық қызметтен» деген 
сөздер «меценаттық қызметтен жəне (немесе) кіші отанға қолдау 
көрсету жөніндегі қызметтен» деген сөздермен ауыстырылсын.

20. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Жаршысы, 2007 ж., №20, 151-құжат; 2008 ж., №23, 
124-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 
№24, 149-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №2, 21-құжат; №5, 
43-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; №16, 128-құжат; 
№18, 142-құжат; 2012 ж., №2, 11-құжат; №4, 32-құжат; 
№15, 97-құжат; 2013 ж., №2, 7-құжат; №7, 34-құжат; №9, 
51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №15, 81-құжат; 2014 ж., №1, 
4, 6-құжаттар; №3, 21-құжат; №10, 52-құжат; №14, 84-құжат; 
№19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; 
№10, 50-құжат; №14, 72-құжат; №20-IV, 113-құжат; №21-III, 
135-құжат; №22-I, 140-құжат; №22-V, 156, 158-құжаттар; №23-
II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., №8-II, 67-құжат; №23, 119-құжат; 
2017 ж., №8, 16-құжат; №9, 17, 18-құжаттар; №13, 45-құжат; 
№14, 50, 53-құжаттар; №16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат; 
№24, 115-құжат; №9, 31-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне кəсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 
жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 42-1) тармақшамен толық-
тырылсын:

«42-1) мектепке дейінгі ұйым – мектепке дейiнгi тəрбие мен 
оқытудың жалпы білім беретін, арнайы оқу бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымы;»;

2) 11-баптың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«14) ерекше білім берілуіне қажеттіліктері бар адамдардың 
(балалардың) білім алуы үшін білім алушылардың жеке 
ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы жағдайлар жасау бо-
лып табылады.»;

3) 19-баптың 1-тармағы «бастауыш» деген сөздің алдынан 
«мектепке дейiнгi,» деген сөздермен толықтырылсын;

4) 26-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Бiлiм беру ұйымы қызмет көрсететін аумақта тұратын 

барлық балаларды, оның ішінде ерекше білім берілуіне 
қажеттіліктері бар балаларды қабылдауды қамтамасыз ететiн 
мектепке дейiнгi жəне орта бiлiм беру ұйымдарына оқуға 
қабылдау тəртiбi тиісті үлгідегі оқу орындарына қабылдаудың 
үлгілік қағидалары негiзiнде жергiлiктi атқарушы органдар 
бекiтетін қабылдау қағидаларында белгiленедi.»;

5) 30-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Алты жасқа дейiнгi балаларды мектепке дейiнгi тəрбие-

леу отбасында немесе бiр жастан бастап мектеп жасына жеткенге 
дейін мектепке дейiнгi ұйымдарда жүзеге асырылады.

Ерекше білім берілуіне қажеттіліктері бар балаларды 
мектепке дейінгі тəрбиелеу психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультацияның қорытындысы жəне ұсы-
нымдары ескеріле отырып, мектеп жасына жеткенге дейін мек-
тепке дейінгі ұйымдарда жүзеге асырылады.»;

6) 52-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Білім беру ұйымдарының жұмыскерлеріне ауылдық жер-

де жұмыс істегені үшін, сынып жетекшілігі үшін, дəптерлерді, 
жазбаша жұмыстар ды тексергені үшін, оқу кабинеттеріне 
меңгерушілік еткені үшін, пəндерді тереңдетіп оқытқаны 
үшін, эксперимент режимінде жұмыс істегені үшін, ерек-
ше білім берілуіне қажеттіліктері бар балалармен жұмыс 
істегені үшін қосымша ақы жəне басқа да төлемдер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалатын тəртіппен 
жүргізіледі.»;

7) 53-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Ауылдық жерде жұмыс істейтін білім беру саласының 

педагог жұмыскерлеріне:
1) жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша қала 

жағдайында педагогтік қызметті жүзеге асыратын педагог 
жұмыскерлердің ставкаларымен салыстырғанда айлықақылар 
мен тарифтік ставкалар кемінде жиырма бес пайызға арттыры-
лып белгіленеді;

2) жергілікті өкілді органдар бекіткен тəртіппен жəне 
мөлшерде бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін 
қызметтерге ақы төлеу жəне отын сатып алу бойынша əлеуметтік 
қолдау көрсетіледі.».

21. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жыл-
ғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., 
№24, 127-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 
2011 ж., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 
ж., №5, 35-құжат; №8, 64-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 
72-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №3, 21-құжат; №19-I, 19-II, 94, 
96-құжаттар; 2015 ж., №10, 50-құжат; №20-IV, 113-құжат; №23-
ІІ, 170-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №12, 36-құжат; 2018 жылғы 
28 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне кəсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» 2018 жылғы 24 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы):

1) 4-баптың 1-тармағының 6) тармақшасындағы «жақсарту 
принциптеріне негізделеді.» деген сөздер «жақсарту;» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен 
толықтырылсын:

«7) кемсітпеушілік қағидаттарына негізделеді.»;
2) 8-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мыналарды:
халықты əлеуметтік қорғау саласында арнаулы əлеуметтік 

қызметтер көрсету стандарттарын;
білім беру салас ындағы уəкілетті органмен келісу бойынша 

əлеуметтік жұмыскерлерді аттестаттау қағидаларын;
əлеуметтік жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талап-

тарын;
білім беру саласындағы уəкілетті органмен келісу бойын-

ша арнаулы əлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау жəне 
айқындау қағидаларын;

халықты əлеуметтік қорғау саласында арнаулы əлеуметтік 
қызметтер көрсетуді қаржыландыру жəне мониторингілеу 
қағидаларын;

арнаулы əлеуметтік қызметтер ұсынатын ұйымдардың 
бірыңғай тіркелімін жəне арнаулы əлеуметтік қызметтер 
көрсететін мамандардың тізілімін қалыптастыру қағидаларын;

арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсететін ұйымдар қыз-
метінің қағидаларын;

арнаулы əлеуметтік қызметтер ұсыну саласындағы 
əдістемелік ұсынымдарды əзірлейді жəне бекітеді;»;

3) 10-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) арнаулы əлеуметтік қызметтер ұсынатын субъектінің 

меншік нысанына қарамастан, əлеуметтік жұмыскерлерге 
қойылатын біліктілік талаптары мен оларды аттестаттау 
қағидаларын əзірлейді жəне халықты əлеуметтік қорғау жəне 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органдармен келісу 
бойынша бекітеді;».

22. «Сыртқы барлау туралы» 2010 жылғы 22 мамыр-
дағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., №10, 
46-құжат; 2011 ж., №1,  3-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №5, 
41-құжат; №8, 63-құжат; 2013 ж., №2, 10-құжат; 2014 ж., №7, 
33-құжат; №14, 84-құжат; №21, 118-құжат; 2015 ж., №22-V, 
156-құжат; 2016 ж., №24, 126-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат):

13-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Сыртқы барлау субъектілерінің қызметкерлері мен əскери 

қызметшілері кадрлар есебінде, қолданыстағы резервте жəне за-
паста тұрады. Сыртқы барлау субъектілерінің қызметкерлері 
мен əскери қызметшілерінің Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес қару мен арнайы құралдарды алып жүруге, 
сақтауға құқығы бар.

Сыртқы барлау органының басшысы қызметкерлердің же-
келеген санаттарының сыртқы барлау органындағы қызметке 
алынғанға дейінгі еңбек қызметі өтілін олардың еңбек сіңірген 
жылдарына есептейді.

Сыртқы барлау органы қызметкерлерінің шет мемле-
кеттердің арнаулы қызметтерінде жəне өзге де шетелдік 
ұйымдарда, қылмыстық топтарда тапсырмаларды орындаған 
уақыты Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
тəртіппен зейнетақы төлемдерін тағайындау, арнаулы атақ беру 
жəне лауазымдық айлықақы есептеу үшін жеңілдікпен есептеле 
отырып, еңбек сіңірген жылдарына есепке жатқызылуға тиіс.».

23. «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік 
органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., №4, 31-құжат; 2013 ж., №2, 
10-құжат; №14, 72-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №8, 49-құжат; 
№14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 
ж., №1, 2-құжат; №15, 78-құжат; №21-ІІІ, 135-құжат; №22-ІІ, 
148-құжат; №22-ІІІ, 149-құжат; №22-V, 154-құжат; 2016 ж., 
№7-І, 49-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №13, 
45-құжат; №14, 50-құжат; №16, 56-құжат; №21, 98-құжат):

1) 42-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Əйел қызметкерлерге жүктiлiгiне жəне босануына бай-

ланысты демалыстардың ұзақтығы, берілу мен ақы төлеу шарт-
тары Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын 
тəртіппен белгіленеді.»;

2) 78-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері 

қатарынан еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін 
алушы қайтыс болған жағдайда, оның отбасына немесе 
жерлеуді жүзеге асырған тұлғаға алушы қайтыс болған күнге 
еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемінің үш айлық 
мөлшерінде жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді.

Қызметкерлер қатарынан еңбек сіңірген жылдары үші н 
зейнетақы төлемдерін алған қайтыс болғандардың отбасы 
мүшелеріне асыраушысынан айырылу жағдайына байланыс-
ты жəрдемақының тағайындалуына қарамастан, біржолғы 
жəрдемақылар: əйеліне (күйеуіне) – қайтыс болған күніне оған 
төленетін еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемінің 
үш айлық мөлшерінде жəне отбасының еңбекке қабілетсіз əрбір 
мүшесіне асыраушының еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемінің бір айлық мөлшерінде төленеді.

Осы тармақта көзделген біржолғы жəрдемақының мөлшерін 
айқындау кезінде жəрдемақыға құқығы бар отбасы мүшелері 
қатарына: жасына жəне еңбек қабілеттілігіне қарамастан, əйелі 
(күйеуі); он сегіз жасқа толмаған немесе, егер олар он сегіз 
жасқа толғанға дейін мүгедек болып қалса немесе асыраушы-
сы қайтыс болған күнге білім беру ұйымдарында күндізгі оқу 
нысаны бойынша білім алып жатса жəне жиырма үш жасқа 
толмаған болса, осы жастан үлкен балалары; қайтыс болғанның 
асырауында болған, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген зейнеткерлік жасқа жеткен не мүгедек болып табы-
латын ата-анасы кіреді.»;

3) 81-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Көрсетілген ережелер арнаулы мемлекеттік орган-

дардағы қызметiнiң жалпы ұзақтығына қарамастан, 1941 – 
1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысына, басқа мемлекеттердің 
аумақтарындағы ұрыс қимылдарына жəне бітімгершілік 
операцияларға қатысушыларға қолданылады.».

24. «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің 
мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., №5, 40-құжат; 2013 ж., №1, 
3-құжат; №2, 10-құжат; №3, 15-құжат; №14, 72-құжат; №16, 
83-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №8, 49-құжат; №16, 90-құжат; 
№19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №11, 56-құжат; №15, 78-құжат; 
№19-І, 100-құжат; №21-ІІІ, 135-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 

2017 ж., №11, 29-құжат; №13, 45-құжат; №16, 56-құжат; №21, 
98-құжат):

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 35-1) тармақшамен толықтырылсын:
«35-1) Қарулы Күштердің Жоғары Қолбасшылығының 

президенттік резерві – Қарулы Күштердің Жоғары Қолбас шы-
лығының лауазымдарына ұсыну үшін Қазақстан Республика-
сының Президенті бекітетін Қарулы Күштерде, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдарда əскери қызмет өткеру 
қағидаларында (бұдан əрі – Əскери қызмет өткеру қағидалары) 
айқындалған ерекше іріктеу тəртібінен өткен Қарулы Күштер 
əскери қызметшілерінің тізімі;»; 

48) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«48) уəкілетті лауазымды адам – Əскери қызмет өткеру 

қағидаларында айқындалатын тəртіппен əскери қызмет өткеру 
туралы келісімшарт жасасу құқығы берілген лауазымды адам;»;

2) 4-тарау мынадай мазмұндағы 26-1-баппен толық-
тырылсын:

«26-1-бап. Қарулы Күштердің Жоғарғы Қолбасшы-
лығының президенттік резерві

1. Қарулы Күштердің Жоғарғы Қолбасшылығының пре-
зиденттік резерві Қарулы Күштердің Жоғарғы Қолбас шы-
лығының лауазымдарына орналасу үшін əскери қызмет шілерді 
сапалы іріктеу мақсатында қалыптастырылады.

2. Қарулы Күштердің Жоғарғы Қолбасшылығының пре-
зиденттік резервін қалыптастыру тəртібі Əскери қызмет өткеру 
қағидаларында айқындалады.»;

3) 44-баптың 8-тармағының екінші жəне үшінші бөліктері 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«Əскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің 
уəкілетті органның басшысы айқындайтын тəртіппен əуе 
көлігімен мемлекет есебінен жол жүруге құқығы бар. 

Курсанттарды, кадеттерді жəне мерзімді қызметтегі əс-
кери қызметшілерді қоспағанда, əскери қызметшілерге басқа 
жергілікті жерге жаңа қызмет орнына ауысқан кезде Қазақстан 
Республикасының шегінде өз мүлкін тасымалдау үшін ақша 
уəкілетті органның басшысы айқындайтын тəртіппен автомо-
биль жолының əрбір 20 километріне бір айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде мемлекет есебінен төленеді.»;

4) 50-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Əскери қызметтен шығарылған адамдардың (Қазақстан 

Республикасының азаматтығын тоқтатуға байланысты, ар-
найы тексеруден бас тартқан кезде, теріс себептермен, атте-
статтау қорытындысы бойынша анықталған қызметтік сəйкес 
келмеуі бойынша шығарылғандарды қоспағанда) Қазақстан 
Республикасының шегінде əскери есепке қойылатын жерге не-
месе таңдалған тұрғылықты жеріне теміржол, автомобиль жəне 
ішкі су көлігімен мемлекет есебінен жол жүруге құқығы бар. 

Əскери қызметтен шығарылған адамдарға (мерзімді əскери 
қызметтен, Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатуға 
байланысты, арнайы тексеруден бас тартқан кезде, теріс се-
бептермен, аттестаттау қорытындысы бойынша анықталған 
қызметтік сəйкес келмеуі бойынша шығарылғандарды қоспа-
ғанда) Қазақстан Республикасының шегінде өз мүлкін тасы-
малдау үшін ақша автомобиль жолының əрбір 20 километріне 
бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мемлекет есебінен 
төленеді. 

Осы тармақтың күші 2017 жылғы 13 маусымнан кейін 
əскери қызметтен шығарылған адамдарға қолданылады.».

25. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыз-
дандыру туралы» 2013  жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №10-11, 55-құжат; №21-22, 
115-құжат; 2014 ж., №1, 1-құжат; №6, 28-құжат; №8, 49-құжат; 
№11, 61-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 
131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №8, 
45-құжат; №10, 50-құжат; №15, 78-құжат; №20-IV, 113-құжат; 
№22-II, 145-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 170-құжат; 2016 
ж., №7-І, 49-құжат; №8-І, 65-құжат; 2017 ж., №12, 36-құжат; 
№22-III, 109-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
кəсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 10-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алушы не-

месе мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін алушы қайтыс 
болған жағдайда, оның отбасына не жерлеуді жүзеге асырған 
тұлғаға республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жы-
лына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 15,7 еселенген 
мөлшерінде жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді.»;

2) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«14-бап. Еңбек өтілін растау
1. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн есептеу үшiн 

еңбек өтілі 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiнгi кезең үшін есепке 
алынады.

2. Еңбек өтілі еңбек кiтапшасымен расталады, ал еңбек 
кітапшасы немесе онда тиiстi жазбалар болмаған кезде жұмысы 
туралы мəлiметтердi растайтын құжаттар не соттың шешiмi 
негізінде белгіленеді.»;

3) 14-1-баптың 3 жəне 4-тармақтары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындауды 
мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін жəне жасына байла-
нысты зейнетақы төлемдерін тағайындайтын орган жүргізеді.

4. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау 
өтініш жасалған күннен бастап жүргізіледі. Өтініш пен қажетті 
құжаттар Мемлекеттік корпорацияда тіркелген күн мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемін тағайындауға өтініш жасалған күн 
деп есептеледі.»;

4) 15-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Талап етілетін еңбек өтілінен артық 1998 жылғы 1 

қаңтарға дейін жұмыс істеген əрбір толық жыл үшін жасы-
на байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері 1 пайызға 
ұлғайтылады, бірақ бұл жасына байланысты зейнетақы 
төлемдерін есептеу үшін есепке алынатын кірістің 75 пайызы-
нан аспайды.

Егер жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің толық 
көлемде есептелген мөлшері республикалық бюджет туралы 
заңда тиісті қаржы жылына белгіленетін ең төмен зейнетақы 
мөлшерінен төмен болса, жасына байланысты зейнетақы 
төлемдері ең төмен зейнетақы мөлшерінде тағайындалады.»;

5) 18-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Жасына байланысты зейнетақы төлемдері өтініш 

жасалған күннен бастап тағайындалады. Өтініш пен қажетті 
құжаттар Мемлекеттік корпорацияда тіркелген күн жасына бай-
ланысты зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтініш жасалған 
күн деп есептеледі.»;

6) 20-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 11-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«11-1) зейнетақы төлемдерін есепке алу, аудару, қайтару 
мəселелерi бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен 
өзара iс-қимыл жасауды;»;

7) 22-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«22-бап. Өткен уақыт үшін мемлекеттік базалық зейнет-

ақы төлемін, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін 
жəне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу

1. Тағайындалған, бірақ алушы талап етпеген мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемінің, жасына байланысты зейнетақы 
төлемдерінің жəне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдерінің сомалары өткен уақыт үшін, бірақ оларды алуға 
өтініш жасалған күнге дейінгі үш жылдан аспайтын уақыт үшін 
төленеді.

2. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін жəне жасы-
на байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындайтын орган-
ның немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақымен 
қамсыздандыруды жүзеге асыратын органның, сондай-ақ 
Мемлекеттік корпорацияның кінəсінан уақтылы алынбаған 
мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің, жасына байланы-
сты зейнетақы төлемдерінің жəне еңбек сіңірген жылдары үшін 
зейнетақы төлемдерінің сомалары өткен уақыт үшін мерзімдері 
шектелмей төленеді.»;

8) 25-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«4. Адвокаттар, жеке сот орындаушылары, жекеше нота-
риустар, кəсіпқой медиаторлар, дара кəсiпкерлер, сондай-ақ 
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер 
алатын жеке тұлғалар үшiн бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына төлеуге жататын, əрбiр ай үшiн есептелетiн өз пайда-
сына мiндеттi зейнетақы жарналары алатын кірісінің 10 пайызы 
мөлшерiнде, бiрақ республикалық бюджет туралы заңмен тиісті 
қаржы жылына белгiленген ең төмен жалақы мөлшерiнiң 10 
пайызынан кем емес жəне ең төмен жалақының 75 еселенген 
мөлшерiнiң 10 пайызынан жоғары емес мөлшерде белгiленедi.»;

9) 34-баптың 9-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
тəртіппен зейнетақы төлемдерін есепке алу, аудару, қайтару 
мəселелерi бойынша Мемлекеттік корпорациямен өзара iс-
қимылды жүзеге асыруға;»;

10) 39-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы алып тастал-
сын;

11) 65-бапта:
3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықты-

рылсын:
«Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мем-

лекеттерден Қазақстан Республикасына тұрақты тұрғы-
лықты жерге келген Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығына 

(Жалғасы. Басы 11-12-беттерде)

(Соңы 14-бетте)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 26 маусым              №379            Астана, Үкімет Үйі

«Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне 
айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алудың, 

сақтаудың, бағалаудың және одан әрі пайдаланудың 
кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі №833 қаулысына 
өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) 

мүлікті есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың жəне одан əрі пайдаланудың кейбір 
мəселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі 
№833 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 25, 260-құжат) 
мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне 

(Жалпы бөлім), 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексіне (Ерекше бөлім), 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (Салық кодексі), 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-атқару кодексіне, 2010 жылғы 2 сəуірдегі «Атқарушылық іс жүргізу 
жəне сот орындаушыларының мəртебесі туралы», 1997 жылғы 14 шілдедегі 
«Нотариат туралы», «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін жəне айналымын 
мемлекеттік реттеу туралы» 1999 жылғы 16 шілдедегі, «Мемлекеттік мүлік туралы» 
2011 жылғы 1 наурыздағы жəне «Бағалы металдар мен асыл тастар туралы» 2016 
жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне 
айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау жəне одан əрі пайдала-
ну қағидалары:

мынадай мазмұндағы 14-1-тармақпен толықтырылсын:
«14-1. Бағалаушыға бағалау жүргізу үшін қажетті құжаттаманы, толық жəне дұрыс 

ақпаратты, қажетті түсініктемелерді беруді жəне бағалау объектісіне қолжетімділікті 
қамтамасыз етуді уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган мүлікті тізімдеу 
актісі бойынша есепке қабылдап алған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспай-
тын мерзімде жүзеге асырады.

Уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган мен бағалаушы арасында мүлікті 
бағалау жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт болмаған жағдайда, 
осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген іс-шаралар мүлікті бағалау жөніндегі 
қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 
отыз күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 27 маусым             №381            Астана, Үкімет Үйі 

«Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі комитетінің «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи 
резерваты» республикалық мемлекеттік мекемесін

құру туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 13-бабының 
3) тармақшасына жəне «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 жылғы 
7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 6) тармақшасына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Алматы облысы Балқаш ауданының аумағында «Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
комитетінің «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерваты» республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі – мекеме) құрылсын.

2. Мыналар:
1) «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары 

комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу жəне қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл 
бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінің жалпы алаңы 
25024,0 гектар жер учаскелері су қоры жерлері санатынан;

2) «Алматы облысы Табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының Бақанас орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің жалпы алаңы 340076,6 гектар жер учаскелері орман қоры 
жерлері санатынан алынсын.

3. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Алматы облысы Балқаш ауданының аумағындағы 
жалпы алаңы 415164,2 гектар, соның ішінде Қараой мемлекеттік табиғи қаумалының 
аумағындағы 213603,9 гектар жер учаскелері Қазақстан Республикасының жер 
заңнамасында белгіленген тəртіппен мекемеге тұрақты жер пайдалануға берілсін.

4. Осы қаулының 2-тармағында көрсетілген жер учаскелері жəне Алматы облысы 
Балқаш ауданының жалпы алаңы 50063,6 гектар босалқы жерлері ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар жерлері санатына ауыстырылсын, ал осы аумақтағы ормандар 
«мемлекеттік табиғи резерваттардың ормандары» мемлекеттік орман қоры санаты-
на жатқызылсын.

5. Алматы облысының əкімдігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес мекеменің айналасында жəне оның қорғау аймағында орналасқан 
жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жерлерінде қорғау 
аймағын белгілеп, осы аймақтың шегінде экологиялық жүйенің жай-күйіне жəне оны 
қалпына келтіруге кері əсер ететін кез келген қызметке тыйым салсын жəне (немесе) 
шектеу қойсын.

6. Мекемені қаржыландыру ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп 
ұстауға республикалық бюджетте көзделетін қаражат есебінен жəне соның шегінде 
республикалық бюджеттен жүзеге асырылатын болып белгіленсін.

7. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

8. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі осы қаулыдан 
туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

9. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 маусымдағы №381 қаулысына 
қосымша

Алматы облысы Балқаш ауданының аумағындағы «Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
комитетінің «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерваты» республикалық мемлекеттік 
мекемесіне тұрақты жер пайдалануға берілетін жер учаскелерінің экспликациясы

Атауы Жалпы 
алаңы

соның ішінде
Орман алқаптары

Орман 
көмкер-

ген

соның ішінде Орман 
алқап-

тарының 
жиыны

шоқ ор-
мандар

орман 
дақыл-
дары

1 2 3 4 5 6
1. Орман қоры жерлері 
(Бақанас мемлекеттік орман 
шаруашылығы мекемесі)

340076,6 70785.3 19020,5 - 89805,8

2. Босалқы жерлер (Қараой 
жəне Көктал ауылдық 
округтері)

50063,6 - - - -

3. Су қоры жерлері (Балқаш-
Алакөл су ресурстарын 
пайдалануды реттеу жəне 
қорғау жөніндегі бассейндік 
инспекциясы)

25024,0 - - - -

ЖИЫНЫ: 415164,2 70785,3 19020,5 - 89805,8
соның ішінде: Қараой 
мемлекеттік табиғи қаумалы 
аумағында

213603,9 - - - -

Кестенің жалғасы

Ормансыз алқапта

Шабындықтар Жайылымдар Су 
астында

Өзге жер-
лер

Ормансыз алқаптардың 
жиыны

7 8 9 10 11
22510,0 190347,1 - 37413,7 250270,8

- 50063,6 - - 50063,6

- - 25024,0 - 25024,0
22510,0 240410,7 25024,0 37413,7 325358,4

- 213603,9 - - 213603,9

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 маусымдағы
№381 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулар

1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мəселелері» 
туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сəуірдегі № 310 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 14, 168-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігі туралы ережеде:

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің жəне оның 
ведомстволарының қарамағындағы республикалық мемлекеттік мекемелердің тізбесі:

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 40-жолмен толықтырылсын:
«40. «Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман 

шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи 
резерваты» республикалық мемлекеттік мекемесі».

2.  «Министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық 
органдарындағы жəне оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі 
адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 сəуірдегі №339 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген министрліктер мен өзге де орталық атқарушы орган-
дардың олардың аумақтық органдарындағы жəне оларға ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелеріндегі адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерінде:

8-бөлімде:
мына:
«

8 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, оның 
аумақтық органдарын жəне оған ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:

9536

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне 
ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде:

5645

8 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, оның 
аумақтық органдарын жəне оған ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:

9600

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне 
ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде:

5709

»;
мынадай мазмұндағы 40) тармақшамен толықтырылсын:
«
40) «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерваты» РММ 64

 деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
».

3. «Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 
593 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 42-43, 290-құжат):

көрсетілген каулымен бекітілген республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтардың тізбесінде:

«Алматы облысы» деген бөлім:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 23-1-жолмен толықтырылсын: 

23-1 «Іле-Балқаш» 
мемлекеттік табиғи 
резерваты

415164,2 Балқаш 
ауданы

Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 
Орман шаруашылығы жəне жа-
нуарлар дүниесі комитеті 

реттік нөмірі 29-жол мынадай редакцияда жазылсын:
29 Қараой мемлекеттік 

табиғи қаумалы 
(кешенді)

295396,1 Балқаш 
ауданы

Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 
Орман шаруашылығы жəне жа-
нуарлар дүниесі комитеті 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

 
2018 жылғы 27 маусым            №382           Астана, Үкімет Үйі 

«Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі комитетінің «Тарбағатай» мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркі» республикалық мемлекеттік мекемесін

құру туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 13-бабының 
3) тармақшасына жəне «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 жылғы 
7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 6) тармақшасына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының аумағында «Қазақстан Республика-
сының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
комитетінің «Тарбағатай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі – мекеме) құрылсын.

2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының 
аумағындағы жалпы алаңы 136367,5 гектар босалқы жерлер жəне Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы жəне жа-
нуарлар дүниесі комитетінің «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің Тау-Дала филиалы Үржар орманшылығының 
(бұдан əрі – орманшылық) жалпы алаңы 7183 гектар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарының жерлері мекемеге Қазақстан Республикасының жер заңнамасында 
белгіленген тəртіппен тұрақты жер пайдалануға берілсін.

3. Мекеменің Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының аумағындағы жалпы 
алаңы 136367,5 гектар жер учаскелері босалқы жерлер санатынан ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар жерлері санатына ауыстырылсын, ал осы аумақтағы ормандар жəне 
орманшылық аумағындағы ормандар «мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің орман-
дары» мемлекеттік орман қоры санатына жатқызылсын.

4. Шығыс Қазақстан облысының əкімдігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес мекеменің айналасында жəне оның қорғау аймағында орналасқан 
жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың жерлерінде қорғау 
аймағын белгілеп, осы аймақтың шегінде экологиялық жүйенің жай-күйіне жəне оны 
қалпына келтіруге кері əсер ететін кез келген кызметке тыйым салсын жəне (немесе) 
шектеу қойсын.

5. Мекемені қаржыландыру ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп 
ұстауға республикалық бюджетте көзделетін қаражат есебінен жəне соның шегінде 
республикалық бюджеттен жүзеге асырылатын болып белгіленсін.

6. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

7. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі осы қаулыдан 
туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

8. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 маусымдағы
№382 қаулысына қосымша

Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданының аумағындағы «Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы 

жəне жануарлар дүниесі комитетінің «Тарбағатай» мемлекеттік ұлттық табиғи 
паркі» республикалық мемлекеттік мекемесіне тұрақты жер пайдалануға 

берілетін жер учаскелерінің экспликациясы
гектар 

Атауы Жалпы 
алаңы

соның ішінде
Орман алқаптары Ормансыз 

алқаптар
Орман 
көмкер-

ген

соның ішінде Орман 
алқап-

тарының 
жиыны Ж

ай
ы-

лы
мд

ар

О
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ан
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з 
ал
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ың
 

жи
ын

ышоқ 
орман-

дар

орман 
дақыл-
дары

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ерекше 
қорғалатын 
табиғи аумақ-
тар дың жерлері 
(«Семей орма-
ны» мемлекеттік 
орман табиғи 
резерваты» 
рес публикалық 
мемлекеттік 
мекемесі Тау-
Дала филиа-
лының Үржар 
орманшылығы)

7183,0 7183,0 7180,0 3,0 7183,0 - -

2. Үржар ауда-
нының босалқы 
жерлері

136367,5 - - - - 136367,5 136367,5

ЖИЫНЫ: 143550,5 7183,0 7180,0 3,0 7183,0 136367,5 136367,5

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 маусымдағы
№382 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін
өзгерістер мен толықтырулар

1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мəселелері» 
туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сəуірдегі №310 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 14, 168-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігі туралы ережеде:

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің жəне оның 
ведомстволарының қарамағындағы республикалық мемлекеттік мекемелердің тізбесі:

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 41-жолмен толықтырылсын:

«41. «Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман 
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитетінің «Тарбағатай» мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркі» республикалық мемлекеттік мекемесі».

2. «Министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық 
органдарындағы жəне оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі 
адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 сəуірдегі №339 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген министрліктер мен өзге де орталық атқарушы 
органдардың олардың аумақтық органдарындағы жəне оларға ведомстволық 
бағыныстағы мемлекеттік мекемелеріндегі адам санын ескере отырып, штат санының 
лимиттерінде:

8-бөлімде:
мына:
«

8 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, оның 
аумақтық органдарын жəне оған ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:

9600

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне 
ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер, оның ішінде:

5709

»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

8 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, оның 
аумақтық органдарын жəне оған ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:

9744

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне 
ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер, оның ішінде:

5853

»;
мынадай мазмұндағы 41) тармақшамен толықтырылсын:
«
41) «Тарбағатай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ 144

».
3. «Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 26 қыркүйектегі №593 
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 42-43, 290-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтардың тізбесінде:

«Шығыс Қазақстан облысы» деген бөлім:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 44-1-жолмен толықтырылсын:
«

44-1 «Тарбағатай»
мемлекеттік
ұлттық табиғи
паркі

143550,5 Үржар 
ауда-
ны

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министр-
лігінің Орман шаруашы лығы 
жəне жануарлар дүниесі 
комитеті

»;
мына:
«

45 «Семей орманы»
мемлекеттік
орман табиғи
резерваты

661362,8 Бесқарағай,
Бородулиха,
Жарма, Үржар,
Абай, Аягөз, Көкпекті 
аудандары жəне 
қаласының жерлері 
Семей

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы
министрлігінің
Орман шаруашылығы 
жəне жануарлар дүниесі 
комитеті

»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

45 «Семей орманы»
мемлекеттік
орман табиғи
резерваты

654179,8 Бесқарағай,
Бородулиха,
Жарма, Үржар,
Абай, Аягөз,
Көкпекті аудандары жəне 
Семей қаласының
жерлері

Қазақстан 
Республикасы Ауыл
шаруашылығы 
министрлігінің Орман
шаруашылығы
жəне жануарлар
дүниесі комитеті

».

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 28 маусым            №390              Астана, Үкімет Үйі 

Алматы облысының кейбір білім беру және мәдениет 
ұйымдарына атау беру туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 
8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 4-1) тармақшасына 
жəне «Қазақстан Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол 
вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, 
автостансаларға, физикалық-географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа да 
объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының транс-
крипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет 
қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы №281 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., №11, 81-құжат) сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Алматы облысының мынадай білім беру жəне мəдениет ұйымдарына:
1) «Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласындағы «Өнер мектебі» 

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорнына Дəнеш Рақышевтың есімі;
2) «Еңбекшіқазақ ауданы əкімінің аудандық мəдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық кəсіпорнына Тұманбай Молдағалиевтің есімі берілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 28 маусым            №391           Астана, Үкімет Үйі 

Тауарларды жою нәтижесінде пайда болған қалдықтарды 
одан әрі коммерциялық пайдалану үшін жарамсыз деп 

тану қағидаларын бекіту туралы

2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 332-бабының 4-тармағына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Тауарларды жою нəтижесінде пайда болған қалдықтарды 
одан əрі коммерциялық пайдалану үшін жарамсыз деп тану қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 28 маусымдағы
№391 қаулысымен бекітілген

Тауарларды жою нəтижесінде пайда болған қалдықтарды одан əрі 
коммерциялық пайдалану үшін жарамсыз деп тану қағидалары

 1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Тауарларды жою нəтижесінде пайда болған қалдықтарды одан əрі 

коммерциялық пайдалану үшін жарамсыз деп тану қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 332-бабының 4-тармағына 
сəйкес əзірленген жəне тауарларды жою нəтижесінде пайда болған қалдықтарды 
одан əрі коммерциялық пайдалану үшін жарамсыз деп тану тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидалар Кодексте көзделген кедендік рəсімдермен орналастыруға жата-
тын қалдықтарға қолданылмайды.

2-тарау. Тауарларды жою нəтижесінде пайда болған қалдықтарды одан əрі 
коммерциялық пайдалану үшін жарамсыз деп тану тəртібі

3. Тауарларды жою нəтижесінде пайда болған қалдықтарды одан əрі коммерциялық 
пайдалану үшін жарамсыз деп тану комиссиялық түрде жүзеге асырылады, тауарларды 
жою актісінде Кодекстің 331-бабында белгіленген тəртіппен жəне нысанда тіркеледі.

4. Қажет болған жағдайда, тауарларды жою нəтижесінде пайда болған қалдықтарды 
одан əрі коммерциялық пайдалану үшін жарамсыз деп айқындау үшін жою кедендік 
рəсімімен тауарлардың орналастырылуын бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік кірістер органының лауазымды адамы өзге мемлекеттік 
органдардың мамандарын жəне тəуелсіз сарапшыларды тартуға құқылы.

5. Тауарларды жою актісіне барлық комиссия мүшелері жəне қатысқан адамдар қол 
қойған сəттен бастап коммерциялық пайдалану үшін жарамсыз деп танылған қалдықтар 
Еуразиялық экономикалық одақтың тауарлары мəртебесіне ие болады жəне кедендік 
бақылауда емес деп есептеледі.

қатысу шы мемлекеттердің əскери қызметшiлері, ішкі істер 
орган дарының қызметкерлері қатарынан адамдарды зейнет-
ақымен қамсыздандыру үшін есепке алынатын ақшалай 
жабдықталымның мөлшері Қазақстан Республикасы əскери 
қызметшілерінің, ішкі істер органдары қызметкерлерінің ұқсас 
не теңестірілген лауазымы бойынша қызметтен шығарылған 
(жеке құрам тізімдерінен алып тасталған) күніне айқындалады.»;

5-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
12) 66-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халық-

аралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына қатысушы мемлекетте есептелген еңбек сіңірген 
жылдары қайта қарауға жатпайды.»;

13) 68-баптың 1 жəне 3-тармақтары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері 
қызметтен шығарылған (жеке құрам тізімдерінен алып тас-
талған) күннен бастап, бірақ ақшалай жабдықталым төленген 
күннен ерте емес жəне еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдерін тағайындауға өтініш жасалған күнге дейін үш жыл-
дан аспайтын мерзімге тағайындалады жəне жүзеге асырылады.

Өтініш пен қажетті құжаттар тиісті мемлекеттiк орган-
да тіркелген күн еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдерін тағайындауға өтініш жасалған күн деп есептеледі.

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақыны 
немесе жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алған 
жағдайда, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері 
еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін 
тағайындауға өтініш жасалған күннен бастап, бірақ мүгедектігі 
бойынша мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақыны немесе жасына 
байланысты зейнетақы төлемдерін төлеу тоқтатылған күннен 
ерте емес жүзеге асырылады.»;

«3. Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мем-
лекеттерден Қазақстан Республикасына тұрақты тұрғылықты 
жерге келген адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдері өтініш жасаған күннен бастап, бірақ Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекетте зейнетақы 
төленген күннен ерте емес жыл сайынғы индексациялар ескеріле 
отырып, тағайындалады (қайта басталады).»;

14) 70-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«70-бап. Əскери қызметшiлер мен арнаулы мемлекеттік 
жəне құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік 
қызмет қызметкерлерiн зейнетақымен қамсыздандыруды 
жүзеге асыратын органдар

Əскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік жəне 
құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет 
қызметкерлерiне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шен-
дер алу жəне нысан ды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 
қаңтардан бастап жойылған адамдарға еңбек сіңірген жылдары 
үшін зейнетақы төлемдерiн тағайындауды тиiстi мемлекеттiк 
органдар Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын 
тəртiппен жүзеге асырады.».

26. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 
жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., 
№15, 78-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-II, 145-құжат; №23-ІІ, 
170-құжат; 2017 ж., №12, 36-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-
III, 111-құжат):

1) 1-баптың 19-тармағы 2) тармақшасының он алтыншы 
абзацындағы «кезеңдері зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне есеп-
ке жатқызылады.» деген сөздер «кезеңдері;» деген сөзбен ауы-
стырылып, мынадай мазмұндағы он жетінші жəне он сегізінші 
абзацтармен толықтырылсын:

«9) бөгденің көмегіне мұқтаж І топтағы мүгедекке, ІІ 
топтағы жалғызбасты мүгедекке жəне жасына байланысты зей-
неткерге, сондай-ақ сексен жасқа толған қартқа күтiм жасаған 
уақыт;

10) осы Заңның 24 -бабы 2-тармағының 2) тармақшасында 
аталған адамдардың еңбек қызметінің кезеңдері зейнетақы 
жүйесіне қатысу өтіліне есепке жатқызылады. 2005 жылғы 1 
қаң тардан бастап көрсетілген кезеңдер Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдар жүзеге асырылған 
жағдайда есепке жатқызылады.»;

2) 3-баптың 1) тармақшасындағы «он жетiншi жəне он 
сегiзiншi» деген сөздер «он жетiншi, он сегiзiншi, он тоғызыншы 
жəне жиырмасыншы» деген сөздермен ауыстырылсын.

27. «Қайырымдылық туралы» 2015 жылғы 16 қараша-
дағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Рес-
пуб   ликасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-I, 139-құжат; 
2017 ж., №14, 51-құжат):

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2) жəне 4-3) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«4-1) кіші отан – аумағында жеке тұлға туған жəне (неме-

се) өз өмірінің бір бөлігін өткізген Қазақстан Республикасының 
əкімшілік-аумақтық бірлігі;

4-2) кіші отанға қолдау көрсететін адам – кіші отанға қолдау 
көрсететін жеке тұлға; 

4-3) кіші отанды қолдау – патриотизмге негізделген, кіші 
отанға қолдау көрсетуге бағытталған ерікті қызмет;»;

5) жəне 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«5) қайырымдылық – қайырымдылық көмек көрсетуге 

жəне ізгілік қажеттіліктерді қанағаттандыруға негізделген, 
филантропиялық, демеушілік жəне меценаттық қызмет, 
сондай-ақ кіші отанға қолдау көрсету түрінде ерікті, өтеусіз не 
жеңілдікті шарттармен жүзеге асырылатын əлеуметтік пайда-
лы қызмет;»;

«9) қайырымдылық жасаушы – қайырымдылықты жүзеге 
асыратын адам, филантроп жəне (немесе) демеуші жəне (неме-
се) меценат жəне (немесе) кіші отанға қолдау көрсететін адам;»;

2) 4-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Филантропиялық, демеушілік, меценаттық қызмет, кіші 

отанға қолдау көрсету жөніндегі қызмет қайырымдылықтың 
түрлері болып табылады.»;

3) 6-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Қайырымдылық жасаушылар филантропиялық жəне 

(немесе) демеушілік жəне (немесе) меценаттық қызметті жəне 
(немесе) кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметті жүзеге 
асырған кезде мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасай 
алады.»; 

4) мынадай мазмұндағы 6-1-тараумен толықтырылсын:
«6-1-тарау. Кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қыз-

метті жүзеге асыру тəртібі
30-1-бап. Кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызмет 

объектілері
Осы Заңның 4-бабының 2-тармағына сəйкес кіші отанға 

қолдау көрсету жөніндегі қызмет объектілері мыналар болып 
табылады:

1) Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық бірлігі;
2) кіші отанға қолдау көрсететін адамның кіші отанындағы 

ғылым, білім беру, мəдениет, өнер, спорт объектілері, аумақтар;

3) кіші отанға қолдау көрсететін адамның кіші отанындағы 
өзге де объектілер.

30-2-бап. Жеке тұлғаның кіші отанға қолдау көрсету 
жөніндегі қызметі 

Жеке тұлға өзінің жеке меншігіндегі мүлікті жəне (немесе) 
өзінің зияткерлік қызметінің нəтижелерін пайдалана отырып, 
кіші отанға қолдау көрсету жөніндегі қызметпен айналысады.».

28. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін 
(Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., №22-III, 
108-құжат; 2018 жылғы 28 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кəсіпкерлік 
қызметті реттеуді жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 24 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

33-баптың 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы бес жүз 
он тоғызыншы жəне бес жүз жиырмасыншы абзацтармен 
толықтырылсын:

«49) жұмыскердің салық салынатын кірісі – осындай кіріс 
сомасының 90 пайызы мөлшерінде.

Осы тармақшаның ережесі жұмыскердің республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 
1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 
25 еселенген мөлшерінен аспайтын кірісіне қолданылады.».

2-бап. Осы Заң:
1) 2018 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 16-тармағының 2) тармақшасын, 17-тармағын, 
25-тармағының 6) жəне 9) тармақшаларын;

2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 28-тармағын;

3) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 5-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 2 шілде
№165-VI ҚРЗ

(Соңы. Басы 11-13-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 5 маусым              №325             Астана қаласы 

«Медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Денсаулық 

сақтау министрінің 2012 жылғы 2 қазандағы № 676 
бұйрығына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 121-122-нөмірлерде)
4) Медициналық қызметтерден пайдалар, шығындар жəне шығыстар бюд-

жетпен салыстырылып, тұрақты қадағаланады жəне бірінші басшыға 
тоқсан сайынғы қаржылық есептер түрінде ұсынылады ** 

III

5) Бухгалтерлік есептер уақтылы салық органдарына жəне мемлекеттік 
статистика органдарына жолданады 

II

14. Жалақы қоры. Персоналдың жалақысын төлеу қызметкердің ұйымның 
нəтижелілігіне үлесін ескере отырып, уақтылы жəне сараланып жүргізіледі

1) Медициналық ұйым персоналының жалақысын сараланған төлеу 
Басқару органымен келісілген, бекітілген ережелердің (бұдан əрі – 
Ереже) негізінде жүзеге асырылады *

III

2) Медициналық ұйым персоналының жалақысын сараланған 
төлем жүйесінің негізінде төлеу барысында, Ережеде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес медициналық ұйымның 
басшылығымен бекітілген персоналдың еңбек өнімділігін анықтауға 
арналған индикаторлар қарастырылған *

III

3) Сараланған жалақы төлеу барысында бекітілген индикаторлардың 
негізінде мерзімді қызметкерлердің өнімділігін анықтау жүргізіледі **

III

4) Персоналдың жалақысын төлеу, зейнетақы қорына аударымдар жəне 
басқа да міндетті аударымдар уақтылы жүргізіледі **

III

5) Персоналдың жалақысын төлеу медициналық ұйыммен бекітілген 
ұйымдастырушылық құрылымның, штаттық кестесінің негізінде 
жүргізіледі **

II

15. Ақпараттық басқару. Деректерді тиімді басқару үшін тиісті жағдайлар жасалады
1) Медициналық ұйымда медициналық жəне əкімшіліктік ақпаратпен 

жұмыс жасау барысында медицина персоналының қажеттіліктерін, 
деректерді медициналық ұйымның жергілікті ақпараттық жүйесіне 
уақтылы жəне толық енгізілуін қамтамасыз ететін техникалық 
құралдардың жеткілікті саны болады

III

2) Басшылық жұмыс үшін қажетті уақтылы ақпаратты алу жəне алмасу 
үшін медицина қызметкерлерінің интернет желісіне кіруін қамтамасыз 
етеді

III

3) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерінің жəне құқықтық 
актілерінің ұйым персоналына қолжетімділігін қамтамасыз етеді

III

4) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық ақпараттық жүйені 
енгізу жəне пайдалану үшін жағдай жасайды

III

5) Медициналық ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
құжаттамаларды басқару рəсімдерін бекітеді ***

II

16. Ақпаратты қорғау. Медициналық ұйым ақпараттың құпиялылығын, қауіпсіздігін 
жəне тұтастығын қамтамасыз етеді

1) Медициналық ұйымда медицина персоналына құпия ақпараттың 
қолжетімділік деңгейлері анықталған *

II

2) Баспа жəне электрондық тасымалдаушылардағы ақпарат 
зақымдалудан, жоғалудан жəне авторизацияланбаған кіруден 
қорғалады (автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне рұқсатсыз кіру) *

II

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес медициналық ұйымда 
пациент туралы ақпараттың құпиялылығы қамтамасыз етіледі ***

I

4) Персонал құпия ақпаратты қорғау жəне жарияламау бойынша ереже-
лерге оқытылады 

III

5) Медициналық ұйымда Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес медициналық жəне медициналық емес құжаттарды сақтау 
мерзімі жəне жою тəртіптері анықталған ***

II

17. Ішкі құжаттар. Басшылық персоналмен бірге медициналық ұйымның қызметін 
регламенттейтін медициналық ұйымның рəсімдерін əзірлейді, бекітеді жəне 

енгізеді 
1) Ұйымның рəсімдерін əзірлеу, келісу, бекіту жəне рəсімдеу, қайта қарау 

тəртібі бекітілген *
III

2) Ұйымның қолданыстағы барлық ішкі рəсімдерінің тізімі құрылады жəне 
жаңартылады **

III

3) Ұйымның басшылығы персонал үшін ұйымның қолданыстағы рəсімдері 
туралы ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз етеді 

III

4) Медициналық ұйымның персоналын ұйымның бекітілген рəсімдері бо-
йынша оқыту жүргізіледі

III

5) Персонал өз қызметін медициналық ұйымның басшылығымен бекітілген 
рəсімдерге сəйкес жүзеге асырады

II

18. Медициналық құжаттама. Медициналық құжаттама уақтылы жасалады жəне 
медициналық көмектің сабақтастығына ықпал етеді

1) Медициналық карталарда Қазақстан Республикасының заңнамасына 
жəне ең үздік əлемдік тəжірибеге сəйкес бекітілген медициналық 
құжаттаманың нысандары қолданылады ***

III

2) Медициналық картаның мазмұны медициналық ұйымның бекітілген 
рəсімдеріне сəйкес стандартталады. Медициналық картадағы əрбір 
жазба күні мен уақытын көрсете отырып, автормен қол қойылады *

I

3) Барлық жүргізілген емдеу іс-шаралары жəне дəрі-дəрмекпен терапия-
лар пациенттің медициналық картасында уақтылы құжаттандырылады *

I

4) Медициналық карталарда медициналық ұйымның басшылығымен 
бекітілген аббревиатуралар, тізімдегі символдар пайдаланыла-
ды. Медициналық карталардағы жазбалар түсінікті жазылған жəне 
рəсімделген *

III

5) Медициналық ұйымда медициналық карталардағы жазбалардың сапа-
сына, уақытылығына жəне толықтығына клиникалық аудит жүргізіледі 
(осы Стандарттың 8-тармағының 3-тармақшасын қарау) *

I

19. Деректерді талдау. Деректердің дұрыстығына тексеру жəне оларды 
статистикалық талдау жүргізіледі

1) Сыртқы ұйымдарда жарияланатын жəне ұсынылатын деректердің 
дұрыстығын тексеру рəсімдері бекітілген **

III

2) Деректердің дұрыстығын тексеруді орындайтын жауапты тұлғалар 
оқытылған, жеткілікті тəжірибесі мен біліктілігі бар **

III

3) Жаңа индикаторларды мониторингілеу кезінде деректердің дұрыстығын 
екінші тұлғамен тексеру (валидация) жүргізіледі *

III

4) Басшылыққа арналған тоқсандық есептерге қосу үшін деректерді ин-
дикаторлар бойынша деректерді жинау жауапты қызметкермен жүзеге 
асырылады (1-тармақтың 4) тармақшасын жəне 2- тармақтың 4) 
тармақшасын қарау) **

III

5) Арнайы бөлімше болмаған жағдайда жиналатын деректерді 
статистикалық талдау жəне оларды мүдделі тараптарға уақтылы ұсыну 
бойынша жауапты тұлғалар анықталады **

II

20. Штаттық кесте. Штаттық кесте медициналық ұйымның ұйымдастырушылық 
құрылымына, миссиясына жəне қызметіне сəйкес келеді

1) Медициналық ұйымның штаттық кестесі медициналық ұйымның 
басшылығымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
бекітіледі ***

II

2) Штаттық кесте медициналық ұйымның ұйымдастырушылық 
құрылымына жəне қызметіне сəйкес келеді

III

3) Медициналық ұйымда Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес лауазымдарға біліктілік талаптары бекітіледі *** 

II

4) Медициналық ұйымның басшылығымен штаттық кестені қайта қарау 
құрылымдық бөлімшелер басшыларының өтінімдері, штаттық кестенің 
өндірістік қажеттіліктерге сəйкестігін талдау негізінде жүргізіледі (персо-
налмен жасақталу деңгейін; қажетті өтілі мен біліктілік деңгейін анықтау; 
персонал лауазымдарының тиімді жəне рационалды құрылымын есеп-
теу) ***

III

5) Штаттан тыс қызметкерлерді, қоса атқарушыларды, консультанттарды, 
резидентура тыңдаушыларын қоса алғанда лауазымның əрбір түріне 
медициналық ұйымның басшылығы біліктілік талаптары (білімі, оқыту, 
білімдер, дағдылар жəне тəжірибе) жəне əрбір лауазым үшін ерекшелік 
функциялары көрсетілетін лауазымдық нұсқаулықты бекітеді **

II

21. Адами ресурстарды басқару. Медициналық ұйымда адами ресурстарды тиімді 
басқару процесі енгізілген

1) Персоналды іздеу, нұсқаулықтан өткізу (бағдарлау) жəне бейімдеу 
бойынша рəсімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əзірленеді жəне медициналық ұйыммен енгізіледі ***

III

2) Медициналық ұйымның персоналы айналысатын лауазымдарына 
қойылатын лауазымдық нұсқаулықтың біліктілік талаптарына сəйкес 
келеді. Персоналмен қол қойылған лауазымдық нұсқаулықтың көшірмесі 
кадрлық қызметте болады

III

3) Басшылар медициналық ұйымның персоналына үздіксіз білім алу үшін 
жағдай жасайды (интернетке рұқсат, компьютерлер, тренинг сыныптар, 
кітапхана)

III

4) Персоналды оқыту қажеттілігі анықталады. Оқыту медициналық 
ұйымның базасында немесе одан тыс жүргізіледі 

III

5) Басшылық медициналық ұйымның персоналының мотивациясы жəне 
корпоративтік рухты нығайту үшін рəсімдер əзірлейді жəне енгізеді (осы 
Стандарттың 6-тармағының 1) жəне 5) тармақшаларын; 14-тармағының 
5) тармақшасын қарау)

II

22. Персоналдың жеке іс парағы. Медициналық ұйымның басшылығы
қызмет кер лердің жеке файлдарын қалыптастыру, сақтау жəне жаңарту процесін 

анықтайды
1) Медициналық ұйым персоналының жеке іс парағы медициналық 

ұйымның бекітілген ішкі рəсімдеріне сəйкес сақталады. Олардың 
мазмұны стандартталған

III

2) Штаттан тыс қызметкерлерді, қоса атқарушыларды, консультанттарды, 
резидентура тыңдаушыларын қоса алғанда медицина персоналының 
жеке іс парақтары маман сертификатын, білімі, еңбек өтілі жəне 
персоналдың біліктілігі туралы мəліметтерді қамтиды

I

(Жалғасы 15-бетте) 
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3) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы лауазымдық 
нұсқаулықтардың талаптарына сəйкес қызметкердің білімі туралы 
құжаттардың түпнегіздермен дұрыстығын тексеру дəлелін қамтиды 

II

4) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы жылына бір рет 
жүргізілетін персонал қызметін бағалау нəтижелерін қамтиды

III

5) Əрбір медицина қызметкерінің жеке іс парағы медициналық ұйымның 
базасында жəне ұйымнан тыс оқытудан өту туралы жазбаларды 
қамтиды

II

23. Нұсқаулық. Медициналық ұйым ұйыммен таныстыру үшін əрбір қызметкермен 
нұсқаулық жүргізеді 

1) Медициналық ұйымда нұсқау жүргізу үшін оқу материалдары (жазбаша 
жəне (немесе) бейнематериалдар) əзірленеді жəне пайдаланылады

III

2) Барлық штаттық жəне штаттан тыс медициналық қызметкерлер, 
қоса атқарушылар, консультанттар, студенттер, резидентура 
тыңдаушылары, медициналық ұйымның базасында оқытудан өтетін 
тұлғалар медициналық ұйыммен, өздерінің лауазымдық міндеттерімен 
(қызметкерлер үшін) жəне қауіпсіздік бойынша негізгі талаптармен та-
нысу үшін нұсқаудан жəне оқытудан өтеді **

III

3) Персоналдың нұсқауы өртке қарсы қауіпсіздікті, төтенше жағдайларға 
дайындықты жəне жұмыс орнындағы қауіпсіздікті қамтиды

III

4) Персоналдың нұсқауы инфекциялық бақылау мəселелерін жəне 
медициналық жабдықтармен қауіпсіз жұмыс бойынша талаптарды 
қамтиды

III

5) Медициналық ұйым персоналының нұсқауы медициналық көмек сапа-
сын жəне пациенттің қауіпсіздігін арттыру бағдарламаларымен таны-
суды қамтиды

II

24. Клиникалық дағдыларды бағалау. Медициналық ұйымның басшылығымен 
бекітілген рəсімдерге сəйкес клиникалық персоналдың білімін жəне клиникалық 

дағдыларын бағалау жүргізіледі
1) Жұмысқа орналасу барысында дəрігердің клиникалық дағдыларын 

бағалау жүргізіледі жəне оның клиникалық артықшылықтарының 
тізімі бекітіледі (осы медициналық ұйымдағы дəрігерге рұқсат етілген 
тəуекелі жоғары рəсімдердің жəне операциялардың тізбесі)

II

2) Жұмысқа орналасу барысында орта медицина персоналының 
клиникалық дағдыларын бағалау жүргізіледі жəне медициналық 
ұйымның рəсімдеріне сəйкес құзыреттілік тізімі бекітіледі

III

3) Жұмысқа орналасу барысында медициналық ұйымның параклиникалық 
құрылымдық бөлімшелері персоналының дағдыларын бағалау 
жүргізіледі (провизорлар жəне фармацевттер, нұсқаушылар жəне 
басқалары) 

II

4) Үш жылда бір рет немесе одан жиі дəрігердің қызметін, оның ағымдық 
біліктілігін (білімдерін, білімін, дағдыларын жəне тəжірибесін) 
бағалауды, емдеу нəтижелерін, оның ішінде жағымсыз нəтижелер 
мен басқа да деректерді ескере отырып, дəрігердің клиникалық 
артықшылықтарын қайта қарау рəсімі жүргізіледі *
Дəрігердің құзыреттілігі лауазымдық нұсқаулыққа, жұмыс 
көрсеткіштеріне немесе біліктілік деңгейіне сəйкес келмеген 
жағдайда дəрігерді осы ұйымның клиникалық практикасынан шеттету 
(артықшылықтарын шектеу) немесе оқытуға немесе тəрбиелілікке жол-
дау мəселесі қарастырылады 

II

5) Медициналық ұйымдарда жыл сайын параклиникалық құрылымдық 
бөлімшелер персоналының жəне орта медицина қызметкерінің 
құзыреттілігін қайта бағалау жүргізіледі

I

25. Персоналды жыл сайын бағалау. Жылына бір рет медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес медицина персоналының жұмысын бағалау 

жүргізіледі
1) Медицина қызметкерлерін бағалау рəсімдері жəне бағалау түрлері 

бекітіледі.
Клиникалық мамандық дəрігерін (пациентке қарап-тексеру немесе ем-
деу жүргізетін дəрігер) бағалау түрі мына өлшемшарттарды қамтиды:
емдеу жəне күтім (дəрігер тиімді жəне орынды медициналық көмек 
көрсетеді);
клиникалық білімі (дəрігердің қажетті білі бар, осы білімін жұмыста 
қолданады);
біліктілікті арттыру (дəрігер өзінің клиникалық практикасын жəне білімін 
жетілдіреді);
жеке қасиеттері жəне тіл тапқыштығы (дəрігер пациенттермен жəне 
əріптестерімен кəсіби қарым-қатынасты сақтайды);
əдеп практикасы (дəрігер пациентке аяушылықпен, əр түрлі əлеуметтік 
жəне мəдени топтағы пациенттерге сыйластықпен қарайды);
ойлау жүйесі (дəрігер қажетті ресурстарды пайдалануда белсенділік 
жəне икемділік танытады);
ресурстарға үнемділікпен қарау (дəрігер дəрілік заттардың, зерттеуді, 
консультацияларды орынды жəне уақытылы тағайындайды)

III

2) Дəрігерлерді, орта медицина персоналын жəне тізімі медициниалық 
ұйыммен анықталған басқа да қызметкерлерді бағалау барысында 
белгіленген жұмыс көрсеткіштері (қызмет индикаторлары) ескеріледі 
жəне осы көрсеткіштер жеке іс парағында қамтылады

II

3) Персоналды бағалаудың толтырылған формасы жеке істе сақталады. 
Ұйымның персоналы оның жұмысын бағалау нəтмжелерімен танысқан

III

4) Бағалау нəтижелерінің негізінде Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес персоналдың айналысатын лауазы-
мына сəйкестігі анықталады ***

III

5) Персоналдың кəсіби құзыреттілігін бағалау жүргізіледі (осы 
Стандарттың 24-тармағының 4), 5) тармақшаларын қарау)

II

26. Персоналдың денсаулығы жəне қауіпсіздігі. Медициналық ұйым персоналының 
денсаулығы жəне қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

сақталады ***
1) Медициналық ұйым персоналдарда сəйкестендіру бейдждерін, қажетті 

қорғаныш киімдерін, жеке қорғаныш құралдарын жəне қорғаныш 
жабдықтарын (оның ішінде радиациялық қауіпсіздік бойынша құралдар) 
ұсынады (немесе қамтамасыз етеді)

I

2) Медициналық ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жұмыс орындарының қауіпсіздігін бағалауды жүргізеді ***

III

3) Медициналық ұйым жұмыс жүктемелеріне мониторинг жүргізеді, 
күйзелісті азайту жəне оны бақылау үшін персоналға психологиялық 
қолдау көрсетеді (күйзеліске қарсы бөлмелер, рухани тыныштық 
бөлмесі жəне басқалары) *

II

4) Медициналық ұйым салауатты өмір салтын ұстану бойынша персонал 
үшін іс-шаралар жүргізеді жəне жағдай жасайды (спорттық іс-шаралар, 
темекі тартуға қарсы бағытталған іс-шаралар жəне басқалары) **

I

5) Медициналық ұйым персоналды зиянды жəне/немесе қауіпті 
өндірістік факторлардан қорғауды қамтамасыз етеді жəне өндірістік 
жарақаттанушылықтың алдын алу бойынша шаралар қабылдайды **

I

27. Штаттын тыс қызметкерлер. Ұйымның штаттық кестесінде жоқ персоналдың 
(штаттан тыс персонал) олармен ұсынылатын медициналық қызметтерге сəйкес 

білімі жəне біліктілігі болады
1) Штаттан тыс персонал медициналық ұйымның басшылығымен 

қойылатын біліктілік талаптарына сəйкес келеді.
Қызмет көрсетуге арналған шарттың көшірмесі кадрлық қызметте 
болады (осы Стандарттың 21- тармағының 2) тармақшасын жəне 
22-тармағының 1) тармақшасын қарау) **

III

2) Штаттан тыс персоналдың жеке іс парағы білімі туралы құжаттардың 
түпнегіздермен дұрыстығын тексеру дəлелін қамтиды (осы Стандарттың 
21-тармағының 2) тармақшасын қарау) **

III

3) Жұмысқа орналасу барысында штаттан тыс медицина персоналының 
клиникалық дағдыларын бағалау жүргізіледі жəне медициналық 
ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес оның клиникалық 
артықшылықтарының тізімі немесе құзыреттілігінің тізімі бекітіледі (осы 
Стандарттың 24- тармағының 1), 2), 3) тармақшаларын қарау) **

III

4) Жылына бір рет штаттан тыс персоналдың жұмыс сапасын бағалау 
жүргізіледі, бағалау нəтижелері жеке іс парағында сақталады (осы 
Стандарттың 25-тармағын қарау) **

III

5) Штаттан тыс персоналдың жұмыс сапасын бағалау нəтижелері 
медициналық ұйым қызметтерінің сапасын арттыру үшін қолданылады

I

28. Шарттар мониторингі. Медициналық ұйымның басшылары шарт бойынша 
көрсетілетін қызметтердің жəне тауарлардың сапасын бақылайды

1) Медициналық ұйымның басшысы медициналық ұйым үшін тауарларды 
немесе қызметтерді сатып алу туралы шарттардың күтімі бойынша жау-
апты тұлғаларды анықтайды

II

2) Əрбір шартта өнім берушілерге, ұсынылатын қызметтердің немесе тауар-
лардың көлеміне жəне сапасына қойылатын талаптар жазылады **

I

3) Əрбір шартта индикаторлар белгіленеді, олардың негізінде медици-
налық ұйым шартқа мониторинг жəне өнім берушінің тауарларының не-
месе көрсететін қызметтерінің сапасына бағалау жүргізеді **

II

4) Белгіленген индикаторлардың негізінде шарттар мониторингінің 
нəтижелері медициналық ұйым басшысының назарына жеткізіледі (осы 
Стандарттың 28- тармағының 1) тармақшасын қарау) **

II

5) Өнім берушінің көрсететін қызметтері немесе тауарларының сапасы 
медициналық ұйымның талаптарына сəйкес келмеген жағдайда өнім 
берушімен шартты бұзуға дейін алып келетін сəйкессіздіктерді жою бой-
ынша шаралар қабылданады

I

3-тарау. Қауіпсіздікті басқару
1-параграф Инфекциялық бақылау.

29. Инфекциялық бақылау жөніндегі комиссия. Инфекциялық бақылау жөніндегі ко-
миссия инфекциялық бақылау бойынша бағдарламалардың жəне алгоритмдердің 

орындалуын үйлестіреді
1) Медициналық ұйым тəуекелдерді бағалауды қамтитын бір жыл ішіндегі 

инфекциялық бақылау жəне эпидемиологиялық ахуал нəтижелеріне 
талдау жүргізеді **

I

2) Тəуекелдерді бағалау негізінде медициналық ұйымның басшылығы 
тəуекелдерді азайту бойынша қолжетімді жəне өлшенетін міндеттерді 
қамтитын алдағы жылға арналған инфекциялық бақылау бойынша 
инфекциялық бақылау бағдарламасын жəне жұмыс жоспарын (іс-
шаралар жоспарын) əзірлейді жəне бекітеді. **

III

3) Медициналық көмек көрсетумен (ауруханаішілік инфекциялар), оның 
ішінде тыныс алу аппаратураларын пайдаланумен, катетерлерді 
қолданумен байланысты инфекцияларға, сондай-ақ резистентті ми-
коорганизмдерден пайда болған жəне ұйым үшін басқа да басым 
инфекцияларға мониторинг жүргізіледі **

I

4) Инфекциялық бақылау жөніндегі комиссия ауруханаішілік инфекци-
ялар бойынша деректерге талдау жүргізеді жəне олардың негізінде 
пациенттің қауіпсіздігін арттыру бойынша шаралар қабылдайды **

II

5) Тоқсанына кеміне бір рет инфекциялық бақылау мамандары/
инфекциялық бақылау комиссиясының мүшелері ұйымның персоналына 
жəне басшылығына инфекциялық бақылау индикаторларының монито-
ринг нəтижелері туралы жəне инфекциялық бақылау мəселелері бойын-
ша медициналық ұйымның қызметін жетілдіру үшін ұсынымдар туралы 
ақпарат береді

I

30. Инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама. Медициналық ұйымда 
инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама əзірленеді жəне енгізіледі

1) Инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес əзірленеді жəне енгізіледі ***

III

2) Инфекциялық бақылау бойынша бағдарлама əзірлеу барысында 
дəлелді медицинаға негізделген ДДҰ немесе басқа да кəсіптік танылған 
көздердің ұсынымдары ескеріледі *

III

3) Анықталған инфекциялық аурулар туралы ақпарат Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органның Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің аумақтық 
департаменттеріне уақытылы ұсынылады ***

III

4) Басшылық инфекциялық бақылау бағдарламасын тиімді орындау үшін 
қажетті ресурстарды ұсынады

II

5) Медициналық ұйымның басшылығы денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органға инфекциялық бақылау нəтижелерін уақтылы ұсынуы 
үшін жауапты персоналды бекіткен

II

31. Инфекциялық бақылау бойынша рəсімдер. Медициналық ұйым инфекциялық 
бақылау саласында рəсімдерді жəне алгоритмдерді əзірлейді, бекітеді жəне 

енгізеді
1) Медициналық ұйымда жеке қорғаныш құралдарын қолданудың əмбебап 

сақтық шаралары жəне ережелері бойынша алгоритмдер енгізіледі *
II

2) Медициналық ұйымның инфекциялық бақылау саласындағы рəсімдері 
жəне алгоритмдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əзірленеді *

II

3) Медициналық ұйымда жеке қорғаныш құралдарының жеткілікті саны бо-
лады (осы Стандарттың 30- тармағының 5) тармақшасын қарау)

II

4) Қол өңдеу орындарында ағынды суы бар қол жуғыштар, сабын, антисеп-
тикатер, сулықтар немесе қолды кептіруге арналған басқа да құралдар 
орнатылған (осы Стандарттың 30- тармағының 5) тармақшасын қарау)

I

5) Жеке қорғаныш құралдарын персонал медициналық ұйымның бекітілген 
рəсімдеріне сəйкес пайдаланады

I

32. Дезинфекциялау, стерильдеу жəне кір жуатын орын. Тазалау (жинау), дезин-
фекциялау, стерильдеу жəне киім-кешекті қолдану инфекция қаупін азайта отырып 

Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сəйкес жүргізіледі ***
1) Медициналық ұйымның персоналы Қазақстан Республикасында 

халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнаманың үй-жайларды жəне беткейліктерді тазалау 
(жинау), дезинфекциялау бойынша талаптарын сақтайды.

I

2) Бір рет қолданылатын бұйымдар ұйымның бекітілген рəсімдеріне 
жəне Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес 
пайдаланылғаннан кейін жойылады (қайта пайдалануды болдырыл-
майды) *

I

3) Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялау жəне стериль-
деу «лас» аймақтан «таза» аймаққа процесінің ағындылығын сақтай 
отырып, инфекция қаупін азайтумен жүргізіледі. Персонал стерильдеу 
жүргізудің кезеңділігін сақтайды (жинау, тасымалдау, есептеу, төсеу, 
стерильдеу алды тазалау, стерильдеу, қаптау, таңбалау, жеткізу, 
құралдарды сақтау) *

I

4) Стерильдеу алды тазалаудың жəне стерильдеудің сапасы химиялық 
жəне/немесе биологиялық индикаторларды қолдана отырып 
мониторингіленеді **

I

5) Таза жəне лас киім-кешекпен жұмыс істеу, киім-кешекті жуу кросс-
инфекциялар тəуекелін азайта отырып жүргізіледі. Персонал киім-
кешекпен жұмыс істеу бойынша рəсімдерді сақтайды (жинау, тасымал-
дау, беру, жуу, үтіктеу, есептеу, тарату, қолдану) * 

I

33. Медициналық қалдықтар. Ұйым қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді 
қамтамасыз етеді

1) Медициналық ұйымда медициналық мақсаттағы өткір, үшкір жəне кескіш 
бұйымдармен жұмыс істеуді қоса алғанда медициналық қалдықтармен 
қауіпсіз жұмыс істеу бойынша рəсімді, медициналық ұйымда пайда бо-
латын барлық қалдықтарды топтау, сондай-ақ оларды уақтылы кəдеге 
жаратуды енгізеді *

I

2) Қауіпті медициналық қалдықтарды орталықтандырып жинауға арналған 
үй-жай Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сəйкес 
келеді (жабық қоқыс контейнерлері, ауаны жеткілікті желдету пайдала-
нылады, температуралық режим сақталады)

I

3) Қалдықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қауіпсіз 
жолмен кəдеге жаратылады.
Өткір, үшкір жəне кескіш заттар қалдықтарды қауіпсіз жинауға жəне 
жоюға арналған арнайы контейнерлерде кəдеге жаратылады ***

I

4) Температуралық режимді жəне уақытша сақтау мерзімін сақтай отырып, 
қалдықтардың жіктемесіне сəйкес қан қалдықтары жəне компоненттері, 
биологиялық сұйықтықтар, ағза тіндері жұқтыру тəуекелін азайту 
арқылы таңбаланған контейнерлерде сақталады жəне кəдеге жараты-
лады 

I

5) Медицина персоналы қауіпті медициналық қалдықтармен жұмыс істеу 
бо йынша рəсімдерге оқытудан өтеді жəне оларды практикада сақтайды 
**

I

34. Персоналды инфекциялық бақылау мəселелері бойынша оқыту. Медициналық 
ұйым инфекциялық бақылау бойынша персоналды үздіксіз оқытуды жүргізеді

1) Жыл сайын медициналық ұйымның дəрігерлік персоналы инфекциялық 
бақылау мəселелері бойынша оқытудан өтеді **

II

2) Жыл сайын медициналық ұйымның орта персоналы инфекциялық 
бақылау мəселелері бойынша оқытудан өтеді **

II

3) Инфекциялық бақылау мəселелері бойынша оқытудан өтуге ұйымның 
жауапты персоналы анықталған

IIІ

4) Медициналық ұйым персоналының инфекциялық бақылау бойынша 
білімдері жыл сайын тестіленеді

IIІ

5) Инфекциялық бақылау бойынша қосымша оқыту студенттер, резиден-
тура тыңдаушылары, медициналық ұйым базасында оқитын басқа да 
тұлғалар үшін жүргізіледі**

IIІ

2-параграф. Ғимараттың қауіпсіздігі
35. Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссия. Медициналық ұйымда Ғимараттың 

қауіпсіздігі бойынша бағдарлама енгізіледі, оның орындалуын Ғимараттың 
қауіпсіздігі жөніндегі комиссия үйлестіреді

1) Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссия құрылады жəне жұмыс жа-
сайды, ол ғимараттың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтау бой-
ынша əрекеттерді үйлестіреді **

III

2) Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарлама Қазақстан 
Республикасының заңнамасы негізінде əзірленеді жəне мынадай 
бөлімдерді қамтиды: қоршаған ортаның қауіпсіздігі жəне күзет жүйесі, 
өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларға дайындық, қауіпті материалдар-
мен жұмыс істеу, медициналық жабдықтар, коммуналдық (инженерлік) 
жүйлер * 

III

3) Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарлама əрбір жылға жұмыстардың 
басым бағыттарын анықтай отырып, жыл сайын қайта қаралады *

III

4) Тоқсан сайын медициналық ұйымның басшысы Ғимараттың қауіпсіз-
дігі жөніндегі комиссиядан немесе жауапты лауазымды тұлғадан 
Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша бағдарламаның орындалуына жүргі-
зілген негізгі жұмыстар жəне ғимарат пен қоршаған ортаның қауіпсіздігі 
бойынша бар проблемалар (тəуекелдер) көрсетілетін есепті алады **

II

5) Медициналық ұйымның басшысы жыл сайын Медициналық ұйымды 
басқару органына жүргізілген негізгі жұмыстар жəне ғимарат 
пен қоршаған ортаның қауіпсіздігі бойынша бар проблемалар 
(тəуекелдер) (бар болса) көрсетілетін Ғимараттың қауіпсіздігі бойынша 
бағдарламаның орындалуы туралы есепті жолдайды **

II

36. Қоршаған ортаның қауіпсіздігі. Медициналық ұйымның ғимараты(тары) жəне 
аумағы пациенттер, персонал жəне келушілер үшін қауіпсіз жəне жайлы болып 

табылады *
1) Медициналық ұйым ғимаратының жəне аумағының жағдайы Қазақстан 

Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкес келеді ***
I

2) Өндірістік жарақат жағдайы жəне есептілікке жататын басқа да 
мəліметтер уəкілетті органдарға хабарланады.

I

3) Ғимараттың қауіпсіздігі жөніндегі комиссия жүргізілген инспекция 
нəтижелерін кейіннен құжаттандыра отырып, тоқсан сайын ғимаратты 
жəне үй-жайларды, инженерлік жүйелерді жəне жабдықтарды 
инспекция лайды (тестілейді)

III

4) Ғимараттар жəне үй-жайлар, инженерлік жүйелер, жабдықтар жəне бас-
қа да заттар тұрақты жаңартылады жəне қауіпсіз деңгейде сақталады

III

5) Персонал, пациенттер, келушілер үшін немесе қоршаған орта үшін 
едəуір тəуекелдер анықталған жағдайда медициналық ұйымның басшы-
лығы қаражат бөлу, мүдделі тараптарды ақпараттандыру жəне анық-
талған тəуекелдерді азайту бойынша қажетті əрекеттерді қабылдайды

I

37. Күзет жəне қорғау. Медициналық ұйымның ғимаратын жəне аумағын күзету 
жəне қорғау қамтамасыз етіледі 

1) Медицина персоналы, штаттан тыс жəне келісімшарттық қызметкерлер, 
студенттер, резидентура тыңдаушылары медициналық ұйымның база-
сында оқытылатын тұлғалар медициналық ұйымның рəсімдеріне сəйкес 
сəйкестендіріледі (осы Стандарттың 26-тармағының 1) тармақшасын 
қарау)

III

2) Күзет қызметінің қызметкерлері күзету жəне қорғау мақсатында 
ғимаратта жəне аумақта мониторинг (бейнебақылау жəне (немесе) 
шолу жасау) жүргізеді

II

3) Ғимаратқа шолу жасау (инспекция) жəне күзет қызметінің қызметкерлері 
арасында кезекшілікті тапсыру құжаттандырылады **

III

4) Бөгде тұлғалардың күндізгі стационарға жəне режимдік бөлімшелерге 
кіруі шектеледі (инженерлік, коммуналдық жүйелерді бақылау аймағы 
жəне басқалары)

I

5) Күзет қызметінің қызметкерлері төтенше жағдайлар кезінде (қауіпсіздік 
бойынша кодтар кезінде) əрекет етуге, сондай-ақ алғашқы көмек 
көрсету бойынша оқытудан өтеді **

II

38. Өрт қауіпсіздігі. Өрт қауіпін жəне түтіндеуді төмендету бойынша бағдарлама 
енгізіледі 

1) Өртті ерте анықтау жүйесі жұмыс жасайды; тұрақты инспекцияланатын 
жəне қажет болған жағдайда жаңартылатын өрт сөндіруге арналған жа-
рамды құралдар жаңартылады

II

2) Өртті ерте анықтауға жəне сөндіруге арналған құралдарды жəне 
жүйелерді инспекциялау, тестілеу жəне сақтау құжаттандырылады **

I

3) Өрт кезінде жəне басқа да төтенше жағдайларда ғимараттан қауіпсіз 
көшіру үшін көшіру жолдары еркін күйде сақталады. Ақпараттық жəне 
нұсқаушы белгілер (шығуды, өрт сөндіру құрал-саймандарын жəне ги-
дранттарды нұсқаушылар), көшіру схемасы болады 

II

4) Түтін мен өрттің таралуын шектеу үшін өртке қарсы есіктер орнатылады, 
өртке төзімді материалдар пайдаланылады, жанғыш материалдардың 
пайдалануы азайтылады. 

II

5) Медициналық ұйымның персоналы жыл сайын өрт жəне түтіндену 
кезіндегі əрекеттер бойынша практикалық жаттығу жүргізеді (осы 
Стандарттың 47- тармағының 2) тармақшасын қарау) **

II

39. Басқа да төтенше жағдайлар. Басқа да төтенше жағдайлардың қауіпін 
төмендету бойынша бағдарлама енгізіледі*

1) Медициналық ұйым туындау ықтималдығын, бұзу күшін (салдарларын) 
жəне ұйымның өңір үшін маңызды төтенше жағдайлардың түрлеріне 
дайындық деңгейін көрсете отырып, тəуекелдерді бағалау түрінде ау-
дан үшін маңызды төтенше жағдайлардың түрін анықтайды **

III

2) Төтенше жағдайлар бойынша қауіптерді бағалаудың негізінде жылдық 
іс-шаралар жоспарында жұмыстың басым бағыттары анықталады **

III

3) Ұйымның төтенше жағдайларға дайындығын жетілдіру үшін ресурстар 
бөлінеді 

III

4) Медициналық ұйымда төтенше жағдайлар кезінде қабылданатын 
əре кеттер бойынша жыл сайын персоналдың практикалық жаттығуы 
өткізіледі: шұғыл медициналық көмек көрсету, судың жəне электрдің 
ба ламалы көздерін пайдалануға дайындық, хабарлау жүйесінің дұрыс-
тығын тексеру (осы Стандарттың 46-тармағының 3) тармақшасын 
қарау) **

III

5) Төтенше жағдайлар кезінде əрекеттер бойынша практикалық оқыту 
аяқталысымен сəйкессіздікті жақсарту жəне үздіксіз жақсартуды 
қолдау жөніндегі іс-шаралар жоспарын əзірлей отырып, жүргізілген оқу 
нəтижелеріне талдау жүргізіледі **

II

40. Қауіпті материалдар жəне қалдықтар. Қауіпті материалдармен жəне 
қалдықтармен жұмыс істеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

жүзеге асырылады жəне адамдардың жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігі 
қамтамасыз етіледі ***

1) Атауларды (құрамы), сақтық шараларын жəне апатты жағдайлар 
кезіндегі бастапқы көмек шараларын, сақтау орындарын, барынша 
рұқсат етілетін сақтау көлемін жəне таңбалау үшін қолданылатын ескер-
ту белгілерін көрсете отырып, медициналық ұйымның барлық қауіпті ма-
териалдары мен қалдықтарының тізімі (от қауiптi материалдарын қоса) 
анықталады (осы Стандарттың 33-тармағын қарау)

II

2) Қауіпті материалдарды таңбалауды, сақтауды, жұмыс істеу, тасымал-
дау, кəдеге жарату кезінде қорғаныш құралдарын киюді қоса алғанда 
қауіпті материалдармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар жазылады*

II

3) Барлық қауіпті материалдар мен қалдықтар атауы (құрамы), жарамды-
лық мерзімі жəне қолданылатын сақтық белгілері көрсетіле отырып 
таңбаланады

II

4) Қауіпті материалдарды қолдану орындарында сақтық шаралары 
жəне бастапқы медициналық көмек көрсету алгоритмдері бойынша 
қолжетімді ақпарат болады 

I

5) Медицина персоналы қауіпті материалдарды төгілген кезде жылдам 
жинау (залалсыздандыру) жəне инцидент туралы жауапты лауазымды 
тұлғаларға хабарлау бойынша əрекеттерге оқытудан өтеді

I

41. Медициналық жабдық. Медициналық жабдықтың қауіпсіздігі тестілеу, 
калибрлеу, жұмыс жағдайында сақтау жəне персоналды оқыту жолымен 

қамтамасыз етіледі
1) Медициналық жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 

бағдарлама енгізіледі (осы Стандарттың 35- тармағының 2) тармақ-
шасын қарау) *

III

2) Барлық медициналық жабдықтың тізімі жəне есебі жүргізіледі III
3) Медициналық жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсету, тестілеу, 

калибрлеу, сақтау, жөндеу жүргізіледі жəне құжаттандырылады:
жабдықтың əрбір бірлігіне профилактикалық қызмет көрсету өндірушінің 
нұсқаулығына сəйкес жиілікпен немесе одан жиі жүргізіледі;
профилактикалық қызмет көрсету жиілігі медициналық ұйымның 
құжаттарында жазылған;
жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсету кестесі жыл сайын 
құрылады **

I

4) Медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес персо-
налды медициналық жабдықпен қауіпсіз жұмыс істеуге оқыту жүргізіледі.
Оқытудан өткен жəне құзыретті персонал медициналық жабдықтармен 
жұмысқа жіберіледі *

III

5) Пайдаланушыларға хабарлау жəне шақырту, бұзылу жəне медициналық 
жабдықтармен байланысты басқа да жағдайларда шаралар қабылдау 
жүйесі енгізіледі (мысалы, жану қаупі) *

I

42. Коммуналдық жүйелер. Медициналық ұйымдағы коммуналдық жəне инженерлік 
жүйелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес келеді ***
1) Медициналық ұйымның басшылығы коммуналдық жəне инженерлік 

жүйе лерді инспекциялау, тестілеу жəне сақтау тəртібі мен жиілігін 
анықтайды *

III

2) Коммналдық жəне инженерлік жүйелердің жұмысы бақыланады, 
сақталады жəне жетілдіріледі

III

3) Жүргізілген мониторинг нəтижелерін құжаттай отырып, желдету 
жүйелеріне мониторинг жүргізіледі

III

4) Шаң басудың алдын алу үшін желдету жүйесіне өндірушінің 
ұсынымдарына сəйкес жиілікпен ауыстырылатын сүзгілер орнатылады

III

5) Коммуналдық жəне инженерлік жүйелер төтенше жағдайлар кезінде 
ішінара немесе толық ажыратылуды жеңілдету үшін таңбаланады

I

43. Су жəне электр жүйесі. Медициналық ұйымда судың жəне электрдің балама 
көздерін қоса алғанда оларға үдіксіз қолжетімділік қамтамасыз етіледі

1) Медициналық ұйымда электр жылдың кез келген уақытында тəулік бой-
ына қолжетімді болып табылады

III

2) Медициналық ұйымда ауыз су жылдың кез келген уақытында тəулік 
бойына қолжетімді болып табылады

3) Медициналық ұйымда балама көздерден сумен жабдықтау жəне элек-
трмен жабдықтау аса маңызды аймақтар жəне көрсетілетін қызметтер 
анықталады **

III

4) Сумен жабдықтаудың баламалы көздері тоқсан сайын тестіленеді ** II
5) Электрмен жабдықтаудың баламалы көздері тоқсан сайын тестіленеді, 

баламалы көздерден электр өндіру үшін қажетті отын қоры болады **
III

44. Персоналды ғимараттың қауіпсіздігі бойынша оқыту. Ғимараттың жəне 
қоршаған ортаның қауіпсіздігін сақтау үшін медициналық ұйымның персоналын 

оқыту, білімін тестілеу жүргізіледі
1) Персонал қауіпті материалдармен жұмыс істеу ережелеріне оқытылады II
2) Персонал өрт туралы хабарлауды қоса алғанда өрт кезіндегі əрекет-

терге, өртті сөндіру жəне пациенттерді көшіру дағдыларына оқытылады
II

3) Персонал төтенше жағдайлар кезіндегі əрекеттерді қоса алғанда жаб-
дықтармен жəне коммуналдық (инженерлік) жүйелермен жұмыс істеуге 
оқытылады (осы Стандарттың 44- тармағының 4) тармақшасын қарау)

II

4) Штаттық жəне штаттан тыс персонал, студенттер, резидентура 
тыңдаушылары, медициналық ұйымның базасында оқытылатын 
тұлғалар, үй-жайларды жалдаушылар, волонтерлер жəне келушілер 
медициналық ұйымның ғимаратында жəне аумағында болу кезіндегі 
қауіпсіздік ережелеріне оқытылады

III

5) Жыл сайын, медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге 
сəйкес персоналдың медициналық ұйымның ғимаратында жəне аума-
ғын да болу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін білуіне тестілеу жүргізіледі

I

3-параграф. Дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
қауіпсіздігі

45. Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды басқару. 
Медициналық ұйымдарда ұйымда дəрілік заттармен жəне медициналық 

мақсаттағы бұйымдармен қауіпсіз жұмыс істеу қамтамасыз етіледі
1) Дəрілік заттармен жəне медициналық мақсаттағы бұйымдармен жұмыс 

істеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асыры-
лады ***

II

2) Жыл сайын дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың айналымын басқару жүйесіне мыналарды қамтитын 
талдау жүргізіледі: жоспарлау жəне сатып алу; сақтау; дəрігерлік 
тағайындау; дайындау немесе еріту; пациентке дəрі-дəрмек енгізу; 
емдік əсеріне мониторинг **

II

3) Тəуекелдерді бағалауды қамтитын дəрілік заттарды жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды басқару жүйесіне (дəрілік заттарды пайдала-
нумен байланысты мəселелерді немесе қауіптілігі жоғары аймақтарды 
анықтау) талдау жүргізіледі **

II

4) Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
басқарудың əрбір сатысын сипаттайтын рəсімдер əзірленеді жəне 
енгізіледі: жоспарлау жəне сатып алу; сақтау; дəрігерлік тағайындау; 
дайындау немесе еріту; пациентке дəрілік заттарды енгізу; дəрілік 
заттардың əсеріне мониторинг *

I

5) Формулярлық тізімді бекітуді қоса алғанда дəрілік заттарды жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды басқару мəселелерін қарас-
тыратын формулярлық комиссия құрылады жəне жұмыс жасайды **

I

46. Дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау. 
Дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар қауіпсіз жəне тиісті 

жолмен сақталады
1) Барлық дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар ата-

уын (құрамын), жарамдылық мерзімін көрсете отырып, Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес сақталады **

II

2) Дəрілік заттар жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар 
температуралық режимді, ылғалдылықты жəне басқа да шарттар-
ды ұстана отырып, оларды сақтауға қойылатын талаптарға сəйкес 
сақталады

II

3) Қатаң есепке алынуға жəне бақылануға жататын есірткі жəне басқа 
да дəрілік заттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
сақталады ***

II

4) Медициналық ұйымның ішкі ережелері дəрілік заттардың жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың жоғалудан жəне ұрлануынан 
сақталуын қамтамасыз етеді

II

5) Дəріхана персоналы/бекітілген лауазымды тұлғалар Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес дəрілік заттардың 
сақталуын қамтамасыз ету үшін медициналық ұйымдарда дəрілік 
заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың барлық 
сақталу орындарына бақылау жүргізеді **

I

47. Дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен ерекше жұмыс істеу 
жəне оларды жоюдың ерекше жағдайлары. Дəрілік заттармен жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдармен жұмыс істеу жəне оларды жоюдың ерекше жағдайлары 

жазылады
1) Медициналық ұйымның басшылығы жарамдылық мерзімі өткен дəрілік 

заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды анықтау жəне 
жою тəртібін бекітеді жəне сақталуын бақылайды *

I

2) Медициналық ұйымның басшылығы құрамында есірткі заттар, 
психотроптық заттар бар дəрілік заттарды жəне жарамдылық мерзімі 
өткен прекурсорларды анықтау жəне жою тəртібін бекітеді жəне 
сақталуын бақылайды*

I

3) Медициналық ұйымның басшылығы дəрілік заттарды жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұрланудан жəне жоғалудан 
қорғауды, жиынның дайындығын уақтылы тексеруді жəне құрамының 
уақтылы толтырылуын қоса алғанда шұғыл жағдайларға арналған 
дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
жиындарымен (шокқа қарсы төсеме, эпидемияға қарсы төсеме, 
реанимациялық жиын) жұмыс істеу тəртібін бекітеді жəне бақылайды *

I

4) Медициналық ұйымның басшылығы медициналық ұйым басшылығымен 
бекітілген рəсімдерге сəйкес дəрілік заттарды жəне медициналық мақ-
саттағы бұйымдарды кері қайтару тəртібін бекітеді жəне бақылайды *

I

5) Медициналық ұйымның басшылығы қауіпті дəрілік заттармен жұмыс 
істеу тəртібін бекітеді жəне бақылайды *

I

48. Дəрілік заттарды тағайындау. Дəрілік заттарды тағайындау жəне дəрілік 
заттардың тағайындалуын тексеру процесі белгіленеді

1) Медициналық карталарда міндетті ақпаратты қоса алғанда дəрілік 
заттарды тағайындауға қойылатын талаптар бекітілген: пациентті 
сəйкестендіру; дəрілік заттардың атауы (халықаралық пантенттелмеген 
немесе саудадағы атауы); дозасы; енгізу жолы*

I

2) Медициналық ұйымда ұйымның басшылығы дəрігерлік тағайындау 
немесе рецепт парақтарын толтырдың дұрыстығын бақылау ресімін 
əзірлеген жəне бекіткен *

I

3) Медициналық ұйымның басшылығы шұғыл жағдайларда дəрілік зат-
тарды ауызша тағайындау кезінде қолданылатын ресімдерді əзірлейді 
жəне бекітеді *

I

4) Тағайындаудың негізділігін жəне толықтығын анықтау үшін ағымдық 
медициналық карталарда дəрілік заттардың тағайындалуына тексеру 
жүргізіледі

I

5) Ұйымның рəсімдерінің жəне пациеттің қауіпсіздігінің сақталу мəніне 
медициналық карталардың таңдамалы клиникалық аудиті жүргізіледі *

I

49. Дəрілік заттармен жұмыс істеу мониторингі жəне оқыту. Дəрілік заттардың 
əсеріне мониторинг жəне қажеттіліктерге байланысты пациенттерді жəне персонал-

ды мерзімді оқыту жүргізіледі
1) Медициналық ұйымның басшылығы дəрілік заттардың əсеріне жəне 

жанама əсерлеріне мониторинг жүргізу бойынша рəсімдерді əзірлейді 
жəне бекітеді **

I

2) Медициналық ұйымда əлеуетті қателіктерді жəне қателіктері 
анықтау, хабарлау жəне талдау процесі енгізілген (осы Стандарттың 
6-тармағының 4-тармағының 3) тармақшасын қарау)

I

3) Дəрігерлер жəне дəрілік заттармен жұмыс жасауға тартылған басқа да 
персонал үшін дəрілік заттар бойынша анықтамалық ақпарат қолжетімді 
болады 

I

4) Медициналық ұйымда дəрілік заттармен жұмыс жасауға тартылған дə-
рігерлер медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес 
дəрілік заттармен жұмыс істеу мəселелері бойынша оқытылады **

I

5) Медициналық ұйымда орта дəрілік заттармен жұмыс жасауға тартылған 
медицина персоналы жəне басқа да персонал медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес дəрілік заттармен жұмыс істеу 
мəселелері бойынша оқытылады **

I

4-тарау. Пациентті емдеу жəне оның күтімі
1-параграф. Пациенттің қауіпсіздігі.

50. Пациентті сəйкестендіру. Пациенттің қауіпсіздігі пациентті сəйкестендіру 
процесі арқылы арттырылады

1) Медициналық ұйымның басшылығы пациентке кемінде екі идентифи-
каторды қолдана отырып, пациентті сəйкестендіру процесін сипаттай-
тын пациентті сəйкестендірудің операциялық рəсімінің стандарттарын 
(бұдан əрі – ОРС) бекітеді *

I

2) Пациент əрбір емшараның, операцияның, инъекцияның, дəрілік заттар-
ды қабылдаудың, биоматериалды алу жəне басқа да жағдайлардың 
алдында ОРС сəйкес сəйкестендіріледі

I

3) Пациентті сəйкестендіру екі идентификатормен сəйкестендіру білезігін 
пайдалану жолымен не медициналық ұйым басшылығымен бекітілген 
пациенттерді сəйкестендірудің басқа балама тəсілдері арқылы 
жеңілдетіледі

I

4) Пациенттің идентификаторлары медициналық карталардың барлық 
нысандарында болады

I

5) Пациентті сəйкестендіру процесі пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін 
қолданылатын индикаторлар арқылы мониторингіленеді. Индикаторлар 
пациентті сəйкестендірудің пайдаланылатын тəсілдеріне байланысты 
таңдап алынады **

I

51. Ақпаратты тиімді беру. Пациенттердің қауіпсіздігі ауызша жəне (немесе) 
телефонмен ақпарат берудің стандартталған процесі арқылы арттырылады

1) Ақпаратты алушы жазып алатыны жəне хабарламаны дауыстап 
оқитыны, хабарлаушы тұлға хабарламаның дұрыстығын растауы 
жазылған, ақпаратты ауызша жəне (немесе) телефон арқылы қабылдау 
мен берудің ОРС əзірленеді жəне енгізіледі *

I

2) Пациентке ауызша дəрілік заттар тағайындау медициналық картаға не-
месе ілеспе параққа енгізе отырып, ақпаратты ауызша жəне (немесе) 
телефон арқылы қабылдау мен берудің ОРС-ке сəйкес беріледі. 

I

3) Медициналық ұйымның дəрігерлік персоналы ақпаратты ауызша жəне 
(немесе) телефон арқылы қабылдау мен берудің ОРС-на оқытылған

I

4) Медициналық ұйымның орта медицина персоналы ақпаратты ауыз-
ша жəне (немесе) телефон арқылы қабылдау мен берудің ОРС-на 
оқытылған

I

5) Пациентті денсаулық сақтау ұйымдары арасында тасымалдау кезінде 
ақпаратты ауызша беру процесі медициналық ұйым белгілеген 
индикатор(лар) арқылы мониторингіленеді**

IІІ

52. Тəуекелі жоғары дəрілік заттардың қауіпсіздігі (жанама əсерлердің жоғары 
деңгейі бар жəне науқастың денсаулығына айтарлықтай зиян келтіретін дəрілер, 

сондай-ақ басқа дəрілердің атауларына немесе орамаларына ұқсас дəрілік 
заттар). Пациенттердің қауіпсіздігі тəуекелі жоғары дəрілік заттарды 

стандартталған таңбалаудың жəне қауіпсіз жұмыс істеудің есебінен арттырылады
1) Тəуекелі жоғары дəрілік заттармен жұмыс істеуді сипаттайтын ОРС 

əзірленеді *
Рəсім:
тəуекелі жоғары дəрілік заттарды таңбалауды;
тəуекелі жоғары дəрілік заттарды сақтауды;
егер ерекшеліктер болса – тағайындауды жəне қолдануды;
тəуекелі жоғары дəрілік заттардың тізімін;
персоналды оқытуды қамтиды.

I

2) Концентратталған электролиттермен жұмыс істеуді сипаттайтын ОРС 
əзірленеді *
Рəсім:
 концентратталған электролиттердің таңбалауды;
концентратталған электролиттерді сақтау – сирек пайдалану орын-
дарында сақтауға тыйым салуды, тек клиникалық қажетті орындарда 
сақтауды;
егер ерекшеліктер болса – тағайындау жəне қолдануды;
концентратталған электролиттердің тізімін;
персоналды оқытуды қамтиды

I

3) Атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттармен жұмыс істеуді си-
паттайтын ОРС əзірленеді *
Рəсім:
атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттарды таңбалауды;
егер дəрілік заттардың атаулар үндес немесе сыртқы беті ұқсас болса, 
оларды бір сөреде немесе бір қатарда сақтауға тыйым салуды;
егер ерекшеліктер болса – тағайындауды жəне қолдануды; 
атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттардың тізімін;
персоналды оқытуды қамтиды *

I

4) Тəуекелі жоғары дəрілік заттармен, концентратталған электролиттер-
мен, атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттармен жұмыс істеуді 
сипаттайтын ОРС барлық ұйымда орындалады

I

5) Концентратталған электролиттермен, тəуекелі жоғары дəрілік заттар-
мен жəне атауы ұқсас жəне қаптамасы ұқсас дəрілік заттармен жұмыс 
істеу пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланылатын индикатор-
лар арқылы мониторингіленеді **

I

53. Медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялар тəуекелін қол 
гигиенасы арқылы төмендету. Пациенттердің қауіпсіздігі медициналық көмек 

көрсетумен байланысты инфекциялардың алдын алу үшін кешенді қол гигиенасы 
бағдарламасының есебінен арттырылады

1) Қолды жуу түрлері мен сатыларын (қолды өңдеу), сондай-ақ қолды 
өңдеуге арналған көрсеткішті сипаттайтын дəлелді базаға негізделген 
рəсімдер əзірленеді

I

2) Қолды өңдеу бойынша емшаралар барлық медициналық ұйымда орын-
далады 

I

3) Қолды өңдеу рəсімдерін орындау үшін ресурстар қажетті көлемде 
ұсынылған.

I

4) Медицина персоналы қол өңдеу гигенасы түрлері, сатылары жəне 
көрсеткіштер бойынша оқытылады **

I

5) Қол өңдеу практикасы пациенттің қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланы-
латын индикаторлар арқылы мониторингіленеді **

I

54. Пациенттің құлауы салдарынан залал тəуекелін төмендету. Пациенттердің 
қауіпсіздігі пациенттердің қолданылатын тобы үшін құлау тəуекелін алғашқы жəне 

қайта бағалаудың есебінен, сондай-ақ профилактикалық іс-шаралардың жəне 
қоршаған ортаның қауіпсіздігінің есебінен арттырылады

1) Құлаудың жəне құлаудан жарақат алудың алдын алуға бағытталған 
құлаудың профилактикалық ОРС əзірленеді. Медициналық ұйымның 
персоналы ОРС деректеріне оқытылады *

I

2) Құлау профилактикасы бойынша рəсімдердің құлау тəуекелін бағалауға 
қойылатын нақты талаптары болады

I

3) Құлау тəуекелін бағалау жəне қайта бағалау қажет болған жағдайда 
орындалады жəне уақтылы медициналық картада құжаттанады **

I

4) Құлау тəуекелі жоғары пациенттерді сүйемелдеуді жəне медициналық 
ұйымның рəсімдерімен анықталған басқа да əрекеттерді қамтитын 
құлау профилактикасы бойынша əрекеттер орындалады

I

5) Құлау профилактикасы жəне құлау саны пациенттің қауіпсіздігін арттыру 
үшін пайдаланылатын индикаторлар арқылы мониторингіленеді **

I

2-параграф. Пациенттің құқықтары
55. Пациенттің құқықтары бойынша рəсімдер. Медициналық ұйым Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес пациенттердің құқықтарын сақтауға 

бағытталған рəсімдерді əзірлейді жəне енгізеді ***
1) Медициналық ұйым пациенттің құқықтарын сақтауға бағытталған 

рəсімдерді əзірлейді жəне енгізеді жəне осы процеске пациенттерді 
жəне олардың заңды өкілдерін енгізеді **

I

2) Пациенттер коммуникативтік проблемалармен (тілдік кедергі, саңырау-
мылқау жəне т.б.) жүгінген жағдайда медициналық ұйым оларға тиісті 
медициналық көмекті қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды 
қабылдайды

II

3) Пациенттер өзінің құқықтары жəне өзінің денсаулығы үшін ортақ 
жауапкершілігі туралы ақпараттандырылады, ол дəрігерге алдыңғы ау-
рулар, емдеу, зерттеп-қараулар, сондай-ақ медициналық персоналдың 
ұсынымдарын ұстану қажеттілігі туралы ақпарат беруді қамтиды

II

4) Медициналық ұйым медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне 
сəйкес пациенттердің олардың заңды өкілдеріне оларды емдеуге 
қатысты ақпарат ұсыну бойынша құқықтарын сақтайды * 

I

5) Барлық персонал пациенттің жəне олардың заңды өкілдерінің 
құқықтары туралы хабардар етілген

II

56. Ақпараттық дербестігі жəне құпиялылығы. Пациенттің жеке өміріне қол 
сұқпаушылық (дербестік), ақпараттың құпиялылық, пациентке лайықты жəне 

ілтипат қатынас құқықтары сақталады
1) Медициналық ұйым емдеу жəне күтім көрсету процесінде пациенттің 

дербестігін қамтамасыз етеді
I

2) Пациент туралы ақпараттың құпиялылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарына сəйкес сақталады ***

I

3) Ұйымның медицина персоналы пациенттердің емдеу жəне күтім көрсету 
процесіндегі басымдық жəне құпиялылық қажеттіліктерін анықтайды

II

4) Медицина персоналы Қазақстан Республикасының ақпарат 
құпиялылығын реттейтін заңнамасы туралы хабардар етілген

I

5) Медицина персоналы емдеудің барлық сатыларында пациентке 
құрметпен қарайды

II

57. Пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің өтініштері. Пациенттердің жəне 
олардың заңды өкілдерінің өтініштері уақтылы жəне объективті қабылданады жəне 

қаралады
1) Ұйымда пациенттердің жəне олардың заңды өкілінің пациенттің 

құқықтарын бұзуға қатысты өтініштерін қабылдау процесі болады жəне 
пайдаланылады **

II

2) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің 
өтініштерін жинау, басымды ету жəне қарау процесі бойынша 
рəсімдерді бекітеді *

II 

3) Пациенттердің жəне олардың заңды өкілдерінің өтініштері Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен анықталған уақыт мерзімі ішінде 
уақтылы жəне объективті қаралады ***

II

4) Пациентті қолдау жəне сапаны бақылау қызметінің персоналы 
медициналық ұйымның бекітілген рəсімдеріне сəйкес өтініштерді жина-
уды жүргізеді. 

I

5) Өтініштерді талдау нəтижелері денсаулық сақтау ұйымының 
медициналық қызметінің сапасын арттыру үшін пайдаланылады

58. Пациенттің медициналық қызметке ақпараттандырылған ерікті келсімі. 
Медициналық ұйым медициналық қызметке пациенттің жалпы ақпараттандырылған 

ерікті келісімін алу рəсімдерін енгізеді
1) Пациенттің немесе олардың заңды өкілдерінің ақпараттандырылған 

ерікті келісімін алу процесі Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес медициналық ұйымның басшылығы бекіткен рəсімдерде 
анықталады *** 

II

2) Ұйымның медицина қызметкері пациенттен медициналық қызмет бой-
ынша ерікті келісімді алу процесіне оқытылған

3) Ерікті келісмінің мазмұнымен танысқан кезде пациенттер жəне 
олардың заңды өкілдері осы инвазивті рəсімнің қажеттілігі туралы 
ақпараттанады.

I 

4) Ерікті келісім медициналық ұйым анықаған кез келген инвазивті 
рісім, тəуекелі жоғары рəсім алдында жəне басқа да жағдайларда 
медициналық шақырту картасынан алынады жəне құжатталады**

II

5) Ұйымның қызметкерінің ерікті келісімді алу процесі тұрақты 
бақыланады. Поцесс сапасы төмендеген жағдайда медицина персона-
лын қосымша оқыту ұйымдастырылады**

59. Емдеуден бас тарту. Пациент ұсынылған медициналық көмектен бас тарту 
құқығы туралы ақпараттандырылады

1) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарына сəйкес пациенттің ұсынылған медициналық 
көмектен бас тартуын (емдеу ұсынысынан толықтай немесе ішінара) 
рəсімдеу рəсімін бекітеді***

II

2) Медициналық ұйымның басшылығы Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарына сəйкес пациенттің емдеуге жатқызудан бас 
тартуын рəсімдеу рəсімін бекітеді***

І

3) Денсаулық үшін мүмкін болатын қолайсыз салдарларды көрсете 
отырып, медициналық көмектен бас тарту медициналық ұйымның 
басшылығы бекіткен рəсімдерге сəйкес медициналық құжаттардағы 
жазбалармен рəсімделеді жəне пациент не оның заңды өкілі, сондай-ақ 
тартылған медицина қызметкері қол қояды

ІІ

4) Медицина персоналы пациенттің емдеуден бас тарту құқығына 
құрметпен қарайды жəне бас тарту салдарынан мүмкін тəуекелдер 
жəне асқынулар туралы ақпараттандырады 

II 

5) Медициналық ұйым пациенттердің медициналық көмектен бас тар-
ту жағдайлары туралы амбулаториялық-емханалық көмек ұйымын 
(аумақтық тіркеліп-бектілуі бойынша) хабардар етуді қамтамасыз етеді

I

3-параграф. Пациентті емдеу жəне оның күтімі
60. Пациенттерді медициналық іріктеу. Шұғыл медициналық көмектің пациенттерге 

қызмет көрсету үдерісі стандартталған 
1) Медициналық ұйым пациенттерді медициналық іріктеу рəсімдерін 

жүзеге асырады **
I

2) Жағдайдың кезек күттірмейтіндігіне/шұғылдығына сəйкес емдеуді 
басымдық беру жүргізіледі

I 

3) Инцидент орнында қажеттілікке байланысты қосымша ресурстарға жəне 
өтінімдерге қажеттіліктерді бағалау жүргізіледі

I

4) Тиісті денсаулық сақтау ұйымына тасымалдау жəне емдеу үшін 
көрсетілімдердің болуына пациентке бағалау жүргізіледі

I

5) Персонал медициналық іріктеу өлшемшарттарына оқытылады, олардың 
негізінде пациенттің шұғыл немесе кезек күттірмейтін көмекке қажеттілігі 
анықталады

I

61. Бастапқы қарап-тексеру. Бастапты қарап-тексеру пациенттің қажеттіліктерін 
анықтау жəне бастапқы емдеу жоспарын құрастыру үшін ақпараттық болып табы-

лады *
1) Бастапқы қарап-тексеруді Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес жауапты тұлғалар жүзеге асырады *** 
I

2) Бастапқы қарап-тексеру жазбасын жауапты тұлға Қазақстан 
Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкес пациенттің 
медициналық картасына енгізеді *** 

II 

3) Бастапқы қарап-тексеру пациенттің психологиялық-эмоционалдық 
мəртебесін анықтауды қамтиды 

III

4) Жедел медициналық көмек мамандары құжаттармен расталған 
өздерінің білімі, біліктілігі жəне дағдыларына сəйкес бастапқы қарап-
тексерулер жүргізеді

II

5) Зорлық-зомбылық құрбандары анықталған кезде мүдделі əлеуметтік, 
құқық қорғау органдарымен жəне өзге де ұйымдармен байланыста бо-
лады. 

III 

62. Емдеу жəне күтім жоспары. Жеке емдеу жоспары уақытылы құжаттандырылады 
жəне емдеудің мақсаттарын немесе күтілетін нəтижелерін қамтиды *

1) Кезек күттірмейтін емдеу іс-шараларының жоспары бастапқы қарап-
тексерудің жəне клиникалық жай-күйге жəне қажет болған жағдайда та-
сымалдау шарттарына байланысты белгілі бір уақыт аралығыннан кейін 
қажет қайта қарап-тексерудің негізінде жеке əзірленеді 

III

2) Емдеу жоспары дəлелді базаға негізделген клиникалық хаттамаларға 
сəйкес келеді (осы Стандарттың 10-тармағын қарау)

III

3) Емдеу жоспарынан мақсаттарға немесе күтілетін нəтижелерге жетуді 
бағалау мақсатында пациенттің жай-күйі динамикалы бақыланады жəне 
құжаттандырылады

II

4) Емдеу жоспары пациенттің жай-күйіне, диагнозына байланысты немесе 
жаңа ақпараттың негізінде жəне қайта қарап-зерттеу нəтижелері бойын-
ша жаңартылады 

I

5) Жүргізілген емдеу іс-шаралары (емшаралар, енгізілген дəрілік заттар) 
уақытылы медициналық құжаттамаға енгізіледі 

II

63. Пациентті ауыстыру жəне тасымалдау. Пациентті ауыстыру қабылдаушы 
ұйыммен келісіледі жəне пациентті тасымалдаудың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі 

* 
1) Пациентті басқа медициналық ұйымға ауыстыру ауыстыру себептерін, 

жүргізілген емдеуді, ауыстыру сəтіндегі пациенттің жай-күйін жəне одан 
əрі ұсынымдарды қамтитын ауыстыру эпикризінің негізінде жүргізіледі

II

2) Пациентті басқа медициналық ұйымға ауыстыру қабылдаушы 
медициналық ұйыммен пациетті қабылдау туралы келісім болған кезде 
жүргізіледі

II

3) Пациентті медициналық көлікпен ауыстыру кезінде тасымалдау 
кезіндегі пациенттің жай-күйін, көрсетілген емді, қабылдаушы ұйымның 
атауын жəне пациентті сүйемелдеуші жəне қабылдаушы медициналық 
персоналдың тегі көрсетілетін тасымалдау парағы толтырылады 

II

4) Санитариялық автокөлік Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарына сəйкес жабдықталған. Жауапты тұлғалар көліктің дайындығына 
тұрақты инспекция жүргізеді (егер көлік медициналық ұйымның 
иелігінде болса)

II

5) Пациенттің жай-күйіне жəне қажеттіліктеріне байланысты пациент білікті 
персоналмен сүйемелденеді 

II

64. Күтімнің үздіксіздігі. Медициналық ұйымға пациентті жеткізу/тасымалдау бары-
сында күтімнің үздіксіздігі сақталады *

1) Қабылдаушы денсаулық сақтау ұйымы пациенттің шақырту картасына 
ілеспе парақпен тіркелетін пациент туралы ауызша ақпарат ұсынады

II

2) Медициналық ұйым қабылдаушы денсаулық сақтау ұйымын барлық 
пациенттердің, оның ішінде өлім алдында жатқан пациенттердің келуі 
немесе тапсырылуы туралы алдын ала хабарлайды

II

3) Пациентті басқа денсаулық сақтау ұйымына тапсыру кезінде же-
дел медициналық көмек бригадасы жолдаушы ұйымнан клиникалық 
түйіндемені немесе медициналық құжаттамадан үзінді көшірмені алады

II

4) Клиникалық түйіндеме немесе медициналық құжаттамадан үзінді 
көшірме пациентпен бірге беріледі

II

5) Клиникалық түйіндеме немесе медициналық құжаттамадан үзінді 
көшірме пациенттің жай-күйі, жүргізілген емшаралар жəне араласулар, 
пациенттің үздіксіз күтімді қажет етуі туралы ақпаратты қамтиды

II

65. Көрсетілетін қызметтердің халыққа қолжетімділігі. Медициналық 
ұйым пациенттің медициналық көмектің қолжетімділігіне қажеттіліктерін 

қанағаттандырады
1) Шұғылдылық санаттарына сəйкес халыққа, тиісті қызметтерге жəне 

басқа медициналық ұйымдарға жедел медициналық көмек алу тəртібі 
туралы ақпарат беру ресімдері əзірленеді

II

2) Медициналық ұйым қоғамның жəне бұқаралық ақпарат құралдарының 
сұрақтарына жауап беру процесін белгілейді жəне іске асырады

II

3) Медициналық ұйым тəулік бойғы режимде халықтың жеке жүгінуі 
кезінде ауызша ақпарат береді. Медициналық ұйым тəулік бойғы ре-
жимде медициналық көмек көрсетілген пациенттердің немесе қайғылы 
жағдайлар кезінде зардап шегушілердің орналасқан жері туралы теле-
фонмен ақпарат береді

II

4) Медициналық ұйым апатты қызметтермен өзара іс-қимыл орнатады II
5) Қызметкерлер медициналық ұйымның апатты қызметтермен өзара іс-

қимылы ресімдеріне оқытылады
II

66. Өлім алдында жатқан пациенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру. 
Медициналық ұйым өлім алдында жатқан пациенттердің қажеттіліктерін 

қанағаттандырады
1) Медициналық ұйымның персоналы өлім алдында жатқан пациенттерге 

жəне олардың заңды өкілдеріне ауруды жəне басқа да симптомдарды 
басқаруда көмек көрсетеді

II

2) Медициналық ұйымның персоналы пациенттің жəне олардың заңды 
өкілдерінің рухани жəне мəдени талғамдарына құрметпен қарайды 

II

3) Персонал реанимация бойынша көрсетілетін қызметтерді тоқтатуға 
қатысты ұйымның ресімдеріне оқытылады 

II

4) Медициналық ұйым шақыртудан кейін немесе жедел көмек 
қызметкерінің қатысуында өлімге ұшыраған пациенттердің өтініші бой-
ынша ресімдер əзірлейді 

II

5) Медициналық ұйымның персоналы шақыртудан кейін немесе жедел 
көмек қызметкерінің қатысуында өлімге ұшыраған пациенттердің өтініші 
бойынша ресімдер туралы танысты

67. Шұғыл медициналық көмек қызметтері барлық ұйым бойынша қолжетімді бо-
лып табылады*

1) Тəулік бойынша медициналық ұйымның аумағында реанимация 
қызметтері қолжетімді болып табылады (базалық жүрек-өкпе реанима-
циясын көрсету)

II

2) Базалық жəне тереңдетілген жүрек-өкпе реанимациясын көрсетуге 
арналған дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
жəне жабдықтардың стандартталған жиынтығы тұрақты дайындықта 
сақталады

II

3) Базалық жəне тереңдетілген жүрек-өкпе реанимациясын көрсету 
тəртібін сипаттайтын емшаралар енгізіледі

I

4) Тереңдетілген (кеңейтілген) жүрек-өкпе реанимациясы медициналық 
ұйымның бекітілген ресімдеріне сəйкес көрсетіледі

I

(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы бар) 


