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№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 ж., №10, 32-құжат; №14, 
42-құжат; №15, 47-құжат; №19, 62-құжат; 
№23, 91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар; 2019 
ж., №7, 36-құжат; №8, 46-құжат; №21-22, 
90-құжат; №23, 106-құжат):

88-баптың 1-тармағының 7) тармақша-
сындағы «еңбекке уақытша жарамсыздық 
парағын немесе еңбекке уақытша жарамсыз-
дық туралы анықтама» деген сөздер «еңбекке 
уақытша жарамсыздығы туралы парақ немесе 
анықтама» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексіне 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2014 ж., №13-І, 13-ІІ, 83-құжат; 
№21, 122-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат; 
№21-ІІІ, 137-құжат; №22-І, 140-құжат; №22-
ІІІ, 149-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ, 
159-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ, 
67-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; 
№24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №9, 
21-құжат; №14, 50-құжат; №16, 56-құжат; 
№22-ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат; 
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №14, 
44-құжат; №15, 46-құжат; №16, 56-құжат; №23, 
88, 91-құжаттар; №24, 94-құжат; 2019 ж., №2, 
6-құжат; №7, 36-құжат; №8, 45-құжат; №15-16, 
67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 108-құжат; 
№24-І, 118, 119-құжаттар; №24-ІІ, 120-құжат):

402-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацында:
«белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе 

белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір 
жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе 
онсыз, бір мың» деген сөздер «екі жүз» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

«төрт жүз» деген сөздер «екі жүз» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

«бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға» деген сөздер «елу тəулікке дейінгі 
мерзімге қамаққа алуға» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

екінші бөліктің екінші абзацында:
«үш» деген сөз «екі» деген сөзбен ауыс-

тырылсын; 
«сегіз» деген сөз «бес» деген сөзбен ауыс-

тырылсын. 
3. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының  Қылмыстық-процестік 
кодексіне (Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Жаршысы, 2014 ж., №15-І, 15-
ІІ, 88-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 
122-құжат; 2015 ж., №20-VІІ, 115-құжат; №21-
ІІІ, 137-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ, 
159-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ, 
67-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; 
№24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 
3-құжат; №8, 16-құжат; №14, 50, 53-құжаттар; 
№16, 56-құжат; №21, 98, 102-құжаттар; 
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; 
№10, 32-құжат; №16, 53, 56-құжаттар; №23, 
91-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №2, 
6-құжат; №7, 36-құжат; №19-20, 86-құжат; 
№23, 103-құжат; №24-І, 118-құжат; №24-ІІ, 
120-құжат):

191-бапта:
екінші бөліктегі «402 (бiрiншi бөлiгiнде),» 

деген сөздер алып тасталсын; 
он алтыншы бөлік «400,» деген цифрлардан 

кейін «402 (бірінші бөлігінде),» деген 
сөздермен толықтырылсын.

4. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Рес пуб ликасының Əкімшілік құқық 
бұзушы лық туралы кодексіне (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 
ж., №18-І, 18-ІІ, 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-І, 
101-құжат; №19-ІІ, 102, 103, 105-құжаттар; 
№20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 115-құжат; №21-
І, 124, 125-құжаттар; №21-ІІ, 130-құжат; №21-
ІІІ, 137-құжат; №22-І, 140, 141, 143-құжаттар; 
№22-ІІ, 144, 145, 148-құжаттар; №22-ІІІ, 
149-құжат; №22-V, 152, 156, 158-құжаттар; 
№22-VІ, 159-құжат; №22-VІІ, 161-құжат; 
№23-І, 166, 169-құжаттар; №23-ІІ, 172-құжат; 
2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 
45-құжат; №7-І, 49, 50-құжаттар; №7-ІІ, 53, 
57-құжаттар; №8-І, 62, 65-құжаттар; №8-ІІ, 
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-ІІІ, 109-құжат; №23-
ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114, 
115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 
22-құжат; №9, 27-құжат; №10, 32-құжат; 
№11, 36, 37-құжаттар; №12, 39-құжат; №13, 
41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 46, 49, 
50-құжаттар; №16, 53-құжат; №19, 62-құжат; 
№22, 82-құжат; №23, 91-құжат; №24, 93, 
94-құжаттар; 2019 ж., №1, 2, 4-құжаттар; №2, 
6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 36, 37-құжаттар; 
№8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 
86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 99, 
103, 106, 108-құжаттар; №24-І, 118-құжат; 
№24-ІІ, 120, 122, 123, 127-құжаттар):

1) 90-баптың бірінші бөлігінің бірінші 
абзацындағы «Еңбек саласында қызметкердің 
бірдей еңбегі үшін бірдей ақы алу құқығын 
бұзудан көрінген кемсітушілікке жұмыс 
берушінің» деген сөздер «Жұмыс берушінің 
еңбек саласында жұмыскердің бірдей еңбек 
үшін бірдей ақы алу, сондай-ақ бірдей өнді-
рістік-тұрмыстық жағдай жасалу құқығын 
бұзудан көрінген кемсітушілікке» деген сөз-
дермен ауыстырылсын;

2) 93-баптың төртінші бөлігінің бірінші аб-
зацы мынадай редакцияда жазылсын: 

«4. Жұмыс берушінің Қазақстан Респуб-
ликасы еңбек заңнамасының жұмыскерлерді, 
басшыларды жəне еңбек қауіпсіздігін жəне 
еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты 
адамдарды еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті 
қорғау мəселелері бойынша оқытудан, білімін 
тексеруден өткізу жөніндегі талаптарын 
орындамауы –».

5. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 
Рес публикасының Еңбек кодексіне (Қа-
зақстан Республикасы Парламентінің Жар-
шысы, 2015 ж., №22-ІV, 151-құжат; 2016 ж., 
№7-І, 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; 
№10, 32-құжат; №14, 42-құжат; №15, 47, 
48-құжаттар; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; №21-
22, 91-құжат):

1) мазмұнында:
мынадай мазмұндағы 20-1-баптың тақыры-

бымен толықтырылсын: 
«20-1-бап. Жұмыс берушілердің бірлес-

тіктері (қауымдастықтары, одақтары) жəне 
олар дың өкілеттіктері»;

40-баптың тақырыбы мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«40-бап. Жұмыскерді іссапарға жіберу»;
47-баптың тақырыбындағы «(қатысу үлесте-

рінің)» деген сөздер «(жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің)» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

130-баптың тақырыбы мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«130-бап. Жұмысы жолда өтетін немесе жү-
ріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету учас -
келері, елді мекендер шегіндегі қызметтік 
сапарлармен байланысты болатын жағдайларда 
жұмыскерлерге берілетін өтемақы төлемдері»;

140-баптың тақырыбы «мүшелерінің» 
деген сөзден кейін «, сондай-ақ ішкі аудит 
қызметі жұмыскерлерінің жəне корпоративтік 
хатшының» деген сөздермен толықтырылсын;

2) 1-баптың 1-тармағында:
7) тармақшадағы «реттеу мəселелері бой-

ынша олардың мүдделерін үйлестіруді қамта-
масыз етуге бағытталған» деген сөздер «, 
сондай-ақ əлеуметтік-экономикалық қатынас-
тарды реттеу мəселелері бойынша олар-
дың мүдделерін келісуді қамтамасыз етуге 
бағыт   талған, тең құқықты ынтымақтастыққа 
негізделген» деген сөздермен ауыстырылсын; 

16) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«16) еңбек дауы – Қазақстан Республи-
касының еңбек заңнамасын қолдану, келісім-
дердің, еңбек жəне (немесе) ұжымдық шарт-
тардың, жұмыс беруші актілерінің талаптарын 
орындау немесе өзгерту мəселелері бойынша 
жұмыскер (жұмыскерлер) мен жұмыс беруші 
(жұмыс берушілер), оның ішінде бұрын 
еңбек қатынастарында болғандар арасындағы 
келіспеушіліктер;»;

мынадай мазмұндағы 32-1) жəне 35-1) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«32-1) еңбекті қорғауды басқару жүйесі – 
еңбекті қорғау жөніндегі саясатты іске асы-
ру, еңбек қауіпсіздігі талаптарын орындау, 
кəсіптік тəуекелдерді басқару жөніндегі өзара 
байланысты іс-шаралар кешені;»;

«35-1) еңбек шарттарын есепке алудың 
бірың ғай жүйесі – еңбек шарттарын, жұмыс-
керлердің еңбек қызметі мен санын есепке 
алуды автоматтандыруға арналған ақпараттық 
жүйе;»;

44) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«44) жұмыскерлердiң өкiлдерi – кəсiптiк 
одақтар жəне олардың бiрлестiктерi, ал 
олар болмаған кезде осы Кодексте көздел-
ген жағдайларда жұмыскерлердiң жалпы 
жина лысында (конференциясында) жұмыс-
керлердiң (конференция делегаттарының) 
кемінде үштен екісі қатысқан кезде қатысу-
шылардың көпшілік даусымен сайланған жəне 
уəкiлеттiк берілген сайланбалы өкiлдер;»;

мынадай мазмұндағы 51-1), 51-2), 51-3) 
жəне 66-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«51-1) кəсіптік тəуекел – еңбек (қызметтік) 
міндеттерін орындау кезінде жұмыскердің 
еңбек  ке жарамды болуынан айырылу (не 
қайтыс болу) тəуекелі; 

51-2) кəсіптік тəуекелдерді басқару – 
кəсіп тік тəуекелдерді сəйкестендіруді жəне 
бағалауды, түзету шараларын, кəсіптік тəуе-
кел ді бақылауды жəне оның мониторингін 
қамти тын, еңбекті қорғауды басқару жүйесінің 
құрамдас бөлігі;

51-3) кəсіптік тəуекелді бағалау – ұйымдағы 
тəуекелдерді сəйкестендіру туралы ақпаратты 
талдау жəне науқастану мен өндірістік жара-
қаттану, ұжымдық жəне жеке қорғаныш құрал-
дарымен қамтамасыз етілу туралы статис-
тикалық деректер негізінде кəсіптік тəуекел 
дəрежесін айқындау;»;

«66-1) өндiрiстiк-тұрмыстық жағдайлар – 
жұмыскердің жұмыс орнында, оның iшiнде 
вахталық жұмыс əдісі кезінде болуы үшін 
қажетті, санитариялық-тұрмыстық үй-жай лар-
мен, сондай-ақ тынығу жəне тамақтану үшін 
жағдайлармен қамтамасыз етуді қамти тын 
еңбек жағдайлары;»;

76) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«76) тəртіптік теріс қылық – жұмыскердің өз 
еңбек міндеттерін құқыққа қарсы, кінəлілікпен 
орындамауы немесе тиісінше орындамауы, 
сондай-ақ еңбек тəртібін бұзуы;»;

3) 11-бап мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Жұмыс берушінің актілері жазбаша ны-
санда немесе электрондық цифрлық қол таңба 
арқылы куəландырылған электрондық құжат 
нысанында ресімделеді.»;

4) 15-баптың 5) тармақшасындағы «бірлес-
тіктерімен жəне» деген сөздер «бірлес тік-
терімен (қауымдастықтарымен, одақта ры мен) 
жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 16-бапта:
27) тармақшадағы «тыйым салынатын» 

деген сөздер «шектеу қойылатын» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

30) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«30) жұмыскерлерді, басшылар мен 
еңбек қауіпсіздігін жəне еңбекті қорғауды 
қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек 
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері 
бойынша оқытудан, нұсқау беруден жəне 
білімін тексеруден өткізу қағидалары мен 
мерзімдерін əзірлейді жəне бекітеді;»;

33) тармақшадағы «, емдік-профилактикалық 
тағам» деген сөздер «жəне (немесе) диеталық 
(емдік жəне профилактикалық) тамақтануға 

арналған арнайы өнімдер» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

34) тармақшадағы «мемлекеттік», «, емдік-
профилактикалық тағам» деген сөздер тиісінше 
«бюджеттік», «жəне (немесе) диеталық (ем дік 
жəне профилактикалық) тамақтануға ар нал-
ған арнайы өнімдер» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

мынадай мазмұндағы 41-1), 41-2), 41-
3), 41-4), 41-5), 41-6), 41-7) жəне 41-8) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«41-1) еңбекті қорғауды басқару жүйесі 
туралы үлгілік ережені əзірлейді жəне бекітеді;

41-2) кəсіптік тəуекелдерді басқару 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

41-3) еңбекті қорғау қызметтерінің жұ-
мыс керлері санының салааралық үлгілік нор-
мативтерін əзірлейді жəне бекітеді;

41-4) Азаматтық қызметшілердің қызмет 
əдебі кодексін əзірлейді жəне бекітеді;

41-5) еңбек шарттарын есепке алудың 
бірыңғай жүйесінде еңбек шарты туралы 
мəліметтерді ұсыну жəне алу қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді;

41-6) қаупі жоғары жағдайларда жұмыс жүр-
гізу кезінде наряд-рұқсаттарды ресімдеу жəне 
қолдану қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

41-7) еңбек шарттарын есепке алудың 
бірыңғай жүйесінде қамтылған жұмыскердің 
дербес деректерінің құпиялылығын жəне 
қорғалуын Қазақстан Республикасының дер-
бес деректер жəне оларды қорғау туралы 
заңнамасына сəйкес қамтамасыз етеді;

41-8) Қазақстан Республикасының дер-
бес деректер жəне оларды қорғау туралы 
заңнамасының талаптарын ескере отырып, 
жеке жəне заңды тұлғаларға еңбек шарттарын 
есепке алудың бірыңғай жүйесінен мəліметтер 
береді;»;

6) 17-бапта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«3) өндірістік жарақаттану себептеріне 

тал дау жүргізеді жəне оның профилактикасы 
жөнінде ұсыныстар əзірлейді;»;

5) тармақша алып тасталсын;
8) тармақша мынадай редакцияда жазыл-

сын: 
«8) жұмыскерлердің, жұмыс берушілердің 

жəне олардың өкілдерінің Қазақстан Респуб-
ликасының еңбек заңнамасын сақтау, оның 
ішінде еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
мəселелері жөніндегі өтініштерін қарайды;»;

7) 18-баптың 5) тармақшасындағы «бірлес-
тіктерімен жəне» деген сөздер «бірлес тік-
терімен (қауымдастықтарымен, одақ тары мен) 
жəне» деген сөздермен ауыстырылсын; 

8) 20-баптың 1-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«1. Жұмыскерлердің мүдделерін «Кəсіптік 
одақтар туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес кəсіптік одақтар органдары, 
ал олар болмаған кезде сайланбалы өкілдер 
өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде біл-
діреді.

Егер кəсіптік одақтарда жұмыскерлердің 
мүше болуы ұйым жұмыскерлері штат саны-
ның жартысынан аз болса, онда жұмыс-
керлердің мүдделерін кəсіптік одақтар мен 
сайланбалы өкілдер білдіре алады. 

Егер осы ұйымда кəсіптік одақ құрылған 
болса, кəсіптік одақтың қатысуынсыз жұмыс 
беруші мен жұмыскерлер арасында ұжымдық 
келіссөздер жүргізуге жол берілмейді.»;

9) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толық-
тырылсын: 

«20-1-бап. Жұмыс берушілердің бірлестік-
тері (қауымдастықтары, одақтары) жəне олар-
дың өкілеттіктері

1. Жұмыс берушілердің ерікті негізде жұмыс 
берушілердің бірлестіктерін (қауымдас-
тықтарын, одақтарын) құруға жəне оларға 
кіруге құқығы бар.

2. Жұмыс берушілердің мүдделерін осы 
Кодекске, Қазақстан Республикасының Кəсіп-
керлік кодексіне жəне Қазақстан Республи-
касының өзге де заңдарына сəйкес жұмыс 
берушілердің бірлестіктері (қауымдастықтары, 
одақтары) өздеріне берілген өкілеттіктер 
шегінде білдіреді.

3. Жұмыс берушілердің бірлестіктері 
(қауымдастықтары, одақтары) өз мүшелерінің 
құқықтары мен мүдделерін əлеуметтік əріп-
тестік тетіктері арқылы: 

1) еңбек саласындағы жұмыскерлер мен 
жұмыс берушілер құқықтарының кепілдік-
терін қамтамасыз ету жəне Қазақстан Респуб-
лика сының еңбек заңнамасын жетілдіру;

2) əлеуметтік əріптестік жəне əлеуметтік 
пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 
үшжақты республикалық, салалық, өңірлік 
комиссиялардағы жұмыс;

3) келісімдерді əзірлеуге қатысу жəне олар-
ды жасасу;

4) жеке еңбек дауларын қарау кезінде келісу 
комиссиясының, ұжымдық еңбек дауларын 
қарау кезінде татуластыру комиссиясының 
жəне еңбек төрелігінің құрамында қатысу;

5) еңбек қатынастарын жəне олармен 
тікелей байланысты өзге де қатынастарды 
реттеу мəселелері бойынша жұмыскерлердің 
өкілде рімен консультациялар мен келіссөздер 
арқылы білдіреді.»;

10) 22-баптың 1-тармағында:
1) тармақшадағы «жəне бұзуға» деген сөздер 

алып тасталсын;
2) тармақша «шарттардың» деген сөзден 

кейін «, келісімдердің, жұмыс беруші актіле-
рінің» деген сөздермен толықтырылсын;

8) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«8) егер Қазақстан Республикасының заңда-
рында өзгеше көзделмесе, кəсіптік одақ құру, 
сондай-ақ оған мүше болу құқығын қоса 
алғанда, өзінің еңбек құқықтары мен мүд-
делерін білдіру жəне қорғау үшін бірігуге;»;

10) тармақша «еңбек» деген сөзден кейін 
«(қызметтік)» деген сөзбен толықтырылсын;

15) жəне 16) тармақшалар мынадай редак-
цияда жазылсын:

«15) қандай да бір кемсітусіз, бірдей еңбек 
үшін бірдей ақыға, сондай-ақ бірдей өндіріс-
тік-тұрмыстық жағдайларға;

16) жеке еңбек дауын қарау үшін осы 
Кодексте көзделген тəртіппен реттілігімен 
келісу комиссиясына, сотқа жүгінуге;»;

24) тармақшадағы «қамтамасыз етуге 
құқығы бар.» деген сөздер «қамтамасыз ету-
ге;» деген сөздермен ауыстырылып, мына-
дай мазмұндағы 25) тармақшамен толық-
тырылсын:

«25) еңбек шарттарын есепке алудың 
бірыңғай жүйесінен еңбек шарты жəне өзінің 
еңбек қызметі туралы мəліметтерді алуға 
құқығы бар.»;

11) 23-бапта:
1-тармақта:
4) тармақша «бірлестіктер» деген сөзден 

кейін «(қауымдастықтар, одақтар)» деген сөз-
дермен толықтырылсын;

12) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«12) жеке еңбек дауын қарау үшін осы 
Кодексте көзделген тəртіппен реттілігімен 
келі су комиссиясына, сотқа жүгінуге;»;

мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен 
толықтырылсын:

«13) еңбек шарттарын есепке алудың 
бірыңғай жүйесінен үміткерлердің (олардың 
алдын ала келісімімен) жəне жұмыскерлердің 
еңбек қызметі туралы мəліметтерді алуға 
құқығы бар.»;

2-тармақта:
19) тармақшадағы «тəуекелдерді» деген 

сөз «кəсіптік тəуекелдерді» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

25) тармақшадағы «жүзеге асыруға міндет-
ті.» деген сөздер «жүзеге асыруға;» деген 
сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұн-
дағы 26), 27) жəне 28) тармақшалармен 
толықтырылсын;

«26) осы Кодексте белгіленген тəртіппен 
келісу комиссиясын құруға;

27) еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік 
орган айқындаған тəртіппен жұмыскермен 
еңбек шартын жасасу жəне тоқтату, осы 
Кодекстің 28-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 
4), 5) жəне 13) тармақшаларында көзделген 
мəліметтер қамтылған, оған енгізілетін өзге-
ріс тер жəне (немесе) толықтырулар туралы 
ақ паратты еңбек шарттарын есепке алудың 
бірың ғай жүйесіне енгізуге;

28) қандай да бір кемсітусіз, жұмыскерлерге 
бірдей еңбек үшін бірдей ақы, сондай-ақ 
бірдей өндірістік-тұрмыстық жағдайлар 
қамтамасыз етуге міндетті.»;

12) 26-баптың 2-тармағында:
1) тармақшадағы «(қатысу үлестерiнiң)» 

деген сөздер «(жарғылық капиталға қатысу 
үлестерiнiң)» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) тармақшада:
«тыйым салынатын» деген сөздер «шектеу 

қойылатын» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын: 
«Жұмыс беруші Əйелдердің еңбегін пай-

далануға шектеу қойылатын жұмыстардың 
тізіміне енгізілген жұмыстарға (кəсіптерге, 
лауазымдарға) əйелдерді жұмысқа орналас-
тыру туралы шешімді еңбек жағдайлары 
бойынша өндірістік объектілерді аттестаттау 
нəти желерімен расталған қауіпсіз еңбек жағ-
дайлары жасалған кезде қабылдауға құқылы.»;

13) 30-баптың 1-тармағының 2) тармақ-
шасында:

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«Белгілі бір мерзімге жасалған еңбек шарты 
көп дегенде екі ретке ұзартылуы мүмкін.»;

мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен 
толықтырылсын:

«Осы тармақшаның төртінші жəне бесінші 
бөліктерінің ережелері дербес білім беру 
ұйымдарының жəне олардың ұйымдарының 
шетелдік жұмыскерлеріне қолданылмайды.»;

14) 31-баптың 3-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«3. Осы баптың 2-тармағында айқындалған 
жағдайларда еңбек шартына кəмелетке тол-
маған адаммен қатар оның заңды өкілде рінің 
біреуі қол қоюға тиіс.»;

15) 32-бапта:
1-тармақта:
1) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай ре-

дакцияда жазылсын: 
«1) Қазақстан Республикасы азаматының 

жеке куəлігі немесе Қазақстан Республикасы 
аза матының паспорты (он алты жасқа тол-
маған адамдар үшiн туу туралы куəлiк) қа-
жет.»;

2) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын: 

«2) шетелдіктің Қазақстан Республикасында 
тұруға ықтиярхаты немесе азаматтығы жоқ 
адамның куəлігі (Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар үшін) не босқын 
куəлігі;»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қазақстан Республикасының норма-

тивтік құқықтық актілерінде көзделген жағ-
дайларды қоспағанда, жұмыс беруші осы 
бапта көзделмеген құжаттарды талап етуге 
құқылы емес.»;

16) 33-баптың 1-тармағы мынадай маз-
мұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Еңбек шартын жасасу, оған өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу электрондық цифр-
лық қолтаңба арқылы куəландырылған элек  -
трондық құжат нысанында жүргізілуі мүм-
кін.»;

17) 35-бапта:
3) жəне 5) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын:
«3) еңбек шартын жасасу жəне (немесе) 

тоқтату негізінде еңбек қатынастарының 
туын дауын жəне (немесе) тоқтатылуын рас-
тай тын жұмыс беруші актілерінен үзінді 
көшірмелер;»;

«5) жұмыс беруші қол қойған жəне мөрімен 
(ол болған кезде) растаған қызметтік тізім 
(жұмыскердің жұмысы, еңбек қызметі туралы 
мəліметтер тізбесі);»;

8) тармақшадағы «анықтама жұмыскердің 
еңбек қызметін растайтын құжат болып та-
былады.» деген сөздер «анықтама;» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 
9) тармақшамен толықтырылсын:

«9) еңбек қатынастарының болуын рас-
тайтын заңды фактіні анықтау туралы соттың 
заңды күшіне енген шешімі жұмыс кердің 
еңбек қызметін растайтын құжат болуы мүм-
кін.»;

18) 36-баптың 1-тармағындағы «шартының 
қолданылуы басталған кезден» деген сөздер 
«шартында көрсетілген жұмыс басталған 
күннен» деген сөздермен ауыстырылсын; 

19) 37-баптың 2-тармағындағы «тараптардың 
ешқайсысы» деген сөздер «жұмыс беруші» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

20) 39-баптың 2-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«2. Жұмыскер жұмыс берушімен бірге басқа 
жерге ауысудан жазбаша бас тартқан жағдайда 
не жұмыскердің жұмыс берушімен бірге басқа 
жерге ауысудан жазбаша бас тартуды беруден 
бас тартуын куəландыратын акт болған кезде 
жұмыскермен еңбек шарты осы Кодекстің 
58-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында 
көзделген негіз бойынша тоқтатылады.»;

21) 40 жəне 43-баптар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«40-бап. Жұмыскерді іссапарға жіберу
1. Қазақстан Республикасының заңна ма-

сында көзделген шектеулерді қоспағанда, 
жұмыскердің (іссапарға жіберілгеннің) басқа 
заңды тұлғада (оның филиалдарын, өкіл-
діктерін жəне (немесе) өзге де оқшауланған 
құрылымдық бөлімшелерін қоса алғанда), 
сондай-ақ сол заңды тұлғаның филиалдарын-
да, өкілдіктерінде жəне (немесе) өзге де оқшау-
ланған құрылымдық бөлімшелерінде еңбек 
шартында келісілген белгілі бір маман дық, 
біліктілік немесе лауазым (еңбек функция-
сы) бойынша не басқа лауазым, мамандық, 
біліктілік бойынша жұмысты орын дауы жұ-
мыскерді іссапарға жіберу деп түсініледі.

Белгілі бір міндеттердің орындалуын қамта-
масыз ету мақсатында мынадай қабылдаушы 
тараптарға жұмыскерлерді:

1) жұмыс берушінің құрылтайшысы, қаты-
сушысы немесе акционері болып табылатын, 
сондай-ақ жұмыс беруші-заңды тұлғаның 
акциялары (жарғылық капиталға қатысу 
үлестері) жанама түрде тиесілі заңды тұлғаға 
(оның филиалдарына, өкілдіктеріне жəне 
(немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық 
бөлімшелеріне);

2) акциялары (жарғылық капиталға қатысу 
үлестері) жұмыс беруші- заңды тұлғаға тікелей 
немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғаға 
(оның филиалдарына, өкілдіктеріне жəне 
(немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық 
бөлім шелеріне);

3) акциялары (жарғылық капиталға қатысу 
үлестері) жұмыс беруші- заңды тұлға ның 
акцияларын (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерін) тікелей немесе жанама түрде 
иеленетін тұлғаларға тікелей немесе жана ма 
түрде тиесілі заңды тұлғаға (оның фи лиал-
дарына, өкілдіктеріне жəне (немесе) өзге де 
оқшауланған құрылымдық бөлімшелеріне) 
іссапарға жіберуге жол беріледі.

2. Жұмыскерді іссапарға жіберу шартта-
ры, тəртібі, мерзімі, іссапарға жіберілген 
жұмыскерлер лауазымдарының тізбесі жəне 
саны іссапарға жіберу мақсаттарына қарай 
Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасына сəйкес заңды тұлғалар ара сын-
дағы келісіммен айқындалады.

Заңды тұлғаға (оның филиалдарын, өкіл-
діктерін жəне (немесе) өзге де оқшауланған 
құрылымдық бөлімшелерін қоса алғанда) 
бір жылда жұмыскерлердің орташа тізім 
санының он пайызынан астамы бір мезгілде 
іссапарға жіберілген жағдайда, іссапарға 
жіберу қабылдаушы тарап жұмыскерлерінің 
өкілдерімен келісілуі қажет.

3. Іссапарға жіберілген жұмыскердің ісса-
парға жіберуді жүзеге асыратын жұмыс бе-
рушідегі жұмыс орны (лауазымы) сақталады.

4. Іссапарға жіберу кезеңіне жұмыстың 
орындалу орны көрсетіле отырып, еңбек шар-
тына қосымша келісімге қол қою арқылы еңбек 
шарты тараптарының жазбаша келісімімен 
ғана іссапарға жіберуге жол беріледі. Іссапарға 
жіберу мерзімі аяқталған соң, еңбек шартының 
қолданысы жалғастырылған жағдайда, жұмыс 
беруші жұмыскерге іссапарға жіберілгенге 
дейін жұмыскер атқарған жұмыс орнын (лауа-
зымын) беруге міндеттенеді.

5. Іссапарға жіберу кезеңіне жұмыскерге, 
жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалы-
сының ұзақтығы мен оны беру тəртібін 
қоспағанда, қабылдаушы тараптың жұмыс 
уақы ты мен тынығу уақыты режимі қолда-
нылады.

6. Іссапарға жіберілген жұмыскер еңбек 
тəртібін бұзған жағдайда, қабылдаушы та-
рап аталған факт анықталған күннен бастап 
үш жұмыс күні ішінде іссапарға жіберілген 
жұмыскердің жұмыс берушісін Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
оны тəртіптік жауаптылыққа тарту туралы 
шешім қабылдау үшін растайтын құжаттарды 
ұсына отырып, хабардар етеді.

7. Іссапарға жіберілген жұмыскер ұшыраған 
жазатайым оқиға кезінде еңбек қызметіне 
байланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тек-
серуді ұйымдастыру жұмыс беруші өкілі нің 
қатысуымен қабылдаушы тарапқа жүктеледі.

8. Іссапарға жіберуге:
1) Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасында белгіленген жағдайларда 
жəне тəртіппен жұмысты орындаудан бас 
тартқан қабылдаушы тарап жұмыскерлерін 
ауыстыру;

2) бос тұрып қалған (қабылдаушы та-
рап жұмыстарды уақытша тоқтата тұрған), 
қабылдаушы тарап банкроттық рəсімін жүзеге 
асырған, қабылдаушы тарап жұмыскерлерді 
жұмыстан шығару қатері төнген кезде 
жұмыс орындарын сақтап қалу мақсатында 
толық емес жұмыс уақыты режимін енгізген 
жағдайда жұмыстарды орындау мақсатында 
жол берілмейді.»;

«43-бап. Денсаулық жағдайына бай-
ланысты басқа жұмысқа  уақытша ауыс-
тыру

1. Еңбек міндеттерін орындауға байланыс-
ты алған өндірістік жарақатына, кəсіптік 
ауруға шалдығуына немесе денсаулығына 
өзге де зақым келуіне немесе денсаулығына 
өндіріс пен байланысты емес өзге де за-
қым келуіне байланысты медициналық 
қорытынды негізінде жұмыс беруші еңбекке 
жарамдылығы қалпына келгенге немесе 
мүгедектік белгіленгенге не кəсіптік еңбекке 
жарамдылығынан айырылуы белгіленгенге 
дейін жұмыскерді денсаулық жағдайы бойын-
ша қарсы көрсетілімі жоқ басқа жұмысқа 
уақытша ауыстыруға не еңбек, ұжымдық 
шарттарда, жұмыс берушінің актісінде 
жазылған шарттармен оны жұмыстан босатуға 
міндетті.

2. Жұмыскер денсаулық жағдайы бойын-
ша қарсы көрсетілімі жоқ басқа жұмысқа 
уақытша ауысудан жазбаша бас тартқан 
жағдайда не жұмыскердің осындай негіздер 
бойынша уақытша ауысудан жазбаша бас 
тартуды беруден бас тартуын куəландыратын 
акт болған кезде жұмыскермен еңбек шар-
ты осы Кодекстің 58-бабы 1-тармағының 3) 
тармақшасында көзделген негіз бойынша 
тоқтатылады.»;

22) 44-бапта:
бірінші бөліктегі «орташа жалақысын сақтай 

отырып,» деген сөздер «орындайтын жұмысы 
бойынша, бірақ бұрынғы жұмысы бойынша 
орташа жалақысынан төмен емес ақы төлей 
отырып,» деген сөздермен ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

(Жалғасы 11-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек 
мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
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«Жұмыс беруші вахталық əдіспен жұмыс 
істейтін жүкті əйелді мерзімі он екі жəне одан 
көп апта жүктілігі туралы анықтама не гізінде, 
орындайтын жұмысы бойынша, бірақ бұрынғы 
жұмысы бойынша орташа жалақысынан төмен 
емес ақы төлей отырып, бес күндік немесе 
алты күндік жұмыс аптасына уақытша ауыс-
тыруға міндетті.»;

23) 45-баптың 1-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«1. Жұмыскерді еңбек шартында келісілген 
лауазым, мамандық, кəсіп, біліктілік шегінде 
жəне еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттары 
сақтала отырып, басқа жұмыс орнына не 
сол жердегі басқа құрылымдық бөлімшеге 
ауыстыруға не оған басқа механизмде немесе 
агрегатта жұмыс істеуді тапсыруға жұмыс-
кердің келісімі талап етілмейді.»;

24) 46-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі 
мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Жұмыскер еңбек жағдайларының өзге-
руіне байланысты жұмысты жалғасты рудан 
жазбаша бас тартқан жағдайда не жұмыс кердің 
еңбек жағдайларының өзгеруіне байланысты 
жұмысты жалғастырудан жаз баша бас тартуды 
беруден бас тартуын куəлан дыратын акт болған 
кезде жұмыскермен еңбек шарты осы Кодекстің 
58-бабы 1-тарма ғының 2) тармақшасында 
көзделген негіз бойынша тоқтатылады.»;

25) 47-баптың тақырыбы мен мəтініндегі 
«(қатысу үлестерінің)» деген сөздер «(жарғы-
лық капиталға қатысу үлестерінің)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

26) 48-бапта:
2-тармақтың 5) жəне 6) тармақшалары мы-

надай редакцияда жазылсын:
«5) жұмыскерді еңбек шартында келісілген 

жұмысты орындау үшін қажетті көлік құ-
ралын басқару құқығынан немесе басқа да 
рұқсаттардан айырған жағдайда;

6) егер əрекеттері немесе əрекетсіздігі 
өзінің, оның ішінде басқа да жұмыскерлердің 
өмірі мен денсаулығы үшін ауыр зардаптарға, 
өнді рістік жарақаттар мен аварияларға, еңбекті 
қорғау, өрт қауіпсіздігі не көліктегі жол жүрісі 
қа уіпсіздігі қағидаларының бұзы луына əкеп 
соқса немесе əкеп соғуы мүмкін болса, жұмыс-
керді жұмыстан шеттетуге міндетті.»;

4-тармақтағы «қабілетсіздігі бойынша» 
деген сөздер «жарамсыздығы бойынша 
əлеуметтік» деген сөздермен ауыстырылсын; 

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Жұмыс беруші жұмыскерді жұмыстан 

заңсыз шеттеткен жағдайда, жұмыскердің 
жалақысы, еңбекке уақытша жарамсыздығы 
бойынша əлеуметтік жəрдемақысы жəне 
Қазақ стан Республикасының нормативтік 
құқық тық актілерінде, еңбек, ұжымдық шарт-
тарда, жұмыс берушінің актілерінде көзделген 
өзге де төлемдері сақталады.»;

27) 50-баптың 3-тармағы алып тасталсын; 
28) 51-бапта:
2-тармақтағы «медициналық қорытынды» 

деген сөздер «анықтама» деген сөзбен ауыс-
тырылсын;

4-тармақ «жұмысқа шығатын күні» деген 
сөздерден кейін «не жұмыс орны (лауазымы) 
сақталған жұмыскермен еңбек шарты тоқта-
тылған күн» деген сөздермен толық тырылсын; 

29) 52-баптың 1-тармағында:
5) тармақша мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«5) жұмыскер, басшы мен еңбек қауіпсіздігін 

жəне еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге 
жауапты адам еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті 
қорғау немесе өнеркəсіптік қауіпсіздік мəсе-
лелері бойынша білімін тексеруден қайтадан 
өтпеген;»;

10) тармақшадағы «тиісті актімен растал-
ған,» деген сөздер алып тасталсын; 

11) тармақша «қоса алғанда,» деген сөздер ден 
кейін «жұмыскерлердің өмірі мен ден саулығы 
үшін» деген сөздермен толық тырылсын;

13) тармақша «қызмет көрсететін» деген 
сөздерден кейін «, сондай-ақ өзінің қызмет 
бабын өзі немесе басқа адамдар үшін ма те-
риалдық немесе өзге де пайда алу үшін жұмыс 
берушінің мүдделеріне қарамас тан өз мүд-
десінде немесе үшінші тұлға мүдде сінде пай-
даланатын» деген сөздермен толықты рылсын;

18) жəне 23) тармақшалар мынадай редак-
цияда жазылсын: 

«18) жұмыс берушіге материалдық нұқсан 
келтіруге əкеп соққан, жұмыс берушінің 
атқа рушы органының басшысы, оның 
орын  басары не жұмыс берушінің актісінде 
айқын далған жұмыс беруші филиалының, 
өкілдігінің жəне (немесе) өзге де оқшауланған 
құрылымдық бөлімшесінің басшысы еңбек 
міндеттерін бұзған;»;

«23) заңды тұлғаның атқарушы органы 
басшысының, алқалы атқарушы органы 
мүшелерінің өкілеттіктері немесе заңды тұлға 
атқарушы органының жекелеген мүшесінің, 
сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің жəне 
корпоративтік хатшының өкілеттіктері заңды 
тұлға құрылтайшысының, мүлкі меншік 
иесінің не құрылтайшы, меншік иесі уəкілеттік 
берген тұлғаның (органның) немесе заңды 
тұлға уəкілетті органының шешімі бойынша 
мерзімінен бұрын тоқтатылған;»;

30) 53-бапта:
6-тармақтағы «13),» деген цифрлар алып 

тасталсын; 
7-тармақтың екінші бөлігінде:
бірінші сөйлемдегі «жұмыс беруші уəкілет-

тік берген адам» деген сөздер «жұмыс бе-
рушінің өкілі» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

екінші сөйлем алып тасталсын; 
мынадай мазмұндағы 7-1 жəне 7-2-тармақ-

тармен толықтырылсын: 
«7-1. Осы Кодекстің 52-бабы 1-тармағының 

10) тармақшасында көзделген негіз бойынша 
еңбек шартын бұзу жұмыскердің медициналық 
куəландыруды өтуден бас тартуы туралы 
актімен расталуға тиіс.

7-2. Осы Кодекстің 52-бабы 1-тармағының 
13) тармақшасында көзделген негіз бойынша 
еңбек шартын бұзу жұмыскердің кінəлілік 
əрекеттер немесе əрекетсіздік жасағанын 
растайтын негіздемелер көрсетіле отырып, 
ішкі тергеп-тексеру актісімен расталуға тиіс. 
Ішкі тергеп-тексеру тəртібі жұмыс берушінің 
актісінде белгіленеді.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«8. Осы Кодекстің 52-бабы 1-тармағының 

20) тармақшасында көзделген негіз бойынша 
еңбек шартын бұзуға жұмыскер еңбекке 
уақытша жарамсыздығы туралы парағын 
ұсынғаннан кейін жол беріледі.»;

10-тармақтағы «хабарламасы бар хатпен» 
деген сөздер «табыс етілгені туралы хабарла-
масы бар тапсырысты хатпен пошта арқылы» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

31) 55-бапта:
1-тармақтағы «(қатысу үлесінің)» де-

ген сөздер «(жарғылық капиталға қатысу 
үлесінің)» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«1-1. Азаматтық қызметшімен еңбек шарты 
осы Кодекстің 139-бабы 8-тармағының талап-
тары орындалған жағдайда, басқа мемлекеттік 
мекемеге, қазыналық кəсіпорынға жұмысқа 
ауыстырылуына байланысты тоқтатылады.»;

32) 56-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Жұмыскер жұмыс берушінің еңбек 

шарты талаптарын орындамағаны туралы 
жұмыс берушіні жазбаша хабардар етуге 
құқылы. Егер жазбаша хабардар етілген күн-
нен бастап жеті жұмыс күні өткен соң жұмыс 
берушінің еңбек шартының талаптарын орын-
дамауы жалғасса, жұмыскер үш жұмыс күні-
нен кешіктірмей жұмыс берушіні жазбаша 
хабар дар ете отырып, еңбек шартын бұзуға 
құқылы.»;

4-тармақтағы «тараптардың келісімі бойын-
ша хабарлама кері қайтарылып алынуы» деген 
сөздер «жұмыскер хабарламаны кері қайтарып 
алуы» деген сөздермен ауыстырылсын; 

33) 57-баптың 1-тармағында:
1) тармақшадағы «тұруға ықтиярхаттың» 

деген сөздер «шетелдіктің Қазақстан Респуб-
ли касында тұруға ықтиярхатының» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«6) жұмыскер келісімшарт бойынша əскери 
қызметке, құқық қорғау жəне арнаулы мемле-
кеттік органдарға қызметке кірген кезде жұ-
мыскер тиісті құжатты көрсеткен күннен бас -
тап үш жұмыс күнінен кешіктірмей тоқта ты-
луға жатады.»; 

34) 58-баптың 2-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«2. Жұмыскер еңбек қатынастарын жалғас -
тырудан жазбаша бас тартқан кезде не жұ-
мыскердің еңбек қатынастарын жалғастырудан 
жазбаша бас тартуды беруден бас тартуын 
куəландыратын акт болған кезде еңбек шартын 
тоқтатуға жол беріледі.»;

35) 61-баптың 3-тармағындағы «тапсыры-
лады не оған хабарламасы бар хатпен» деген 
сөздер «табыс етіледі не оның табыс етілгені 
туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен 
пошта арқылы оған» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

36) 64-баптың 1-тармағының 4) тармақ-
шасындағы «13),» деген цифрлар алып тас-
талсын; 

37) 65-бапта:
1-тармақтағы «осы Кодекстің 65 жəне 

66-баптарының» деген сөздер «осы баптың 
жəне осы Кодекстің 66-бабының» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

4-тармақтың 4) тармақшасындағы «болған 
кезеңде шығарылмайды.» деген сөз дер 
«болған;» деген сөзбен ауыстырылып, мы надай 
мазмұндағы 5) тармақшамен толықты рылсын:

«5) еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
жөніндегі талаптардың бұзылуына жол бер-
ген тұлғаларға қатысты еңбек қызметіне бай-
ланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексеру 
жүргізілген кезеңде шығарылмайды.»;

5-тармақтың екінші бөлігіндегі «хабарлама-
сы бар хатпен» деген сөздер «табыс етілгені 
тура лы хабарламасы бар тапсырысты хатпен 
пош та арқылы» деген сөздермен ауыстырыл-
сын; 

38) 66-баптың 3-тармағының 6) тармақша-
сындағы «шағым жасау кезеңінде тоқтатыла 
тұрады.» деген сөздер «шағым жасау;» деген 
сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұн-
дағы 7) тармақшамен толықтырылсын: 

«7) еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
жөніндегі талаптардың бұзылуына жол бер-
ген тұлғаларға қатысты еңбек қызметіне бай-
ланысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексе ру 
жүргізілген кезеңде тоқтатыла тұрады.»; 

39) 69-баптың 3-тармағының екінші бөлігі 
алып тасталсын; 

40) 70-баптың 3-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«3. Жұмыс беруші жүкті əйелдің, үш жасқа 
дейінгі баласы (балалары) бар ата-ананың 
біреуінің (бала асырап алушының), сондай-ақ 
медициналық қорытындыға сəйкес отбасының 
науқас мүшесіне күтімді жүзеге асыратын 
жұмыскердің жазбаша өтініші бойынша 
оларға толық емес жұмыс уақыты режимін 
белгілеуге міндетті.»;

41) 79-баптың 3-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«3. Жұмыс уақытын есепке алуды жүргізудің 
нысаны мен тəртібі жұмыс берушінің актісінде 
айқындалады.»;

42) 82-баптың 1-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«1. Жекелеген жұмыс түрлерінде жұмыс-
керлерге өндіріс пен еңбек технологиясына 
жəне оларды ұйымдастыруға байланысты 
ауысымішілік үзілістер беріледі, бұлар жұ-
мыс уақытына қосылады. Егер Қазақстан 
Рес публикасының заңнамасында өзгеше 
белгіленбесе, бұл жұмыс түрлері, мұндай 
үзілістердің ұзақтығы мен оларды беру тəртібі 
ұжымдық шартта немесе жұмыс берушінің 
актілерінде айқындалады.»;

43) 85-баптың 1-тармағының екінші бө-
лігіндегі «жəне ауысымдық кесте (вахталар 
кестесі) бойынша жұмыс істейтін жұмыс-
керлердің» деген сөздер алып тасталсын; 

44) 92-баптың 3-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«3. Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек 
демалысы жұмыскер мен жұмыс беруші 
арасындағы келісім бойынша бөліктерге бө-
лінуі мүмкін. Бұл ретте жыл сайынғы ақы 
тө ленетін еңбек демалысы бөліктерінің бірі 
күнтізбелік он төрт күннен кем болмауға 
тиіс.»;

45) 95-баптың 4-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«4. Он сегіз жасқа толмаған жұмыскерді, 
жүктілігі туралы анықтаманы жұмыс беру-
шіге берген жүкті əйелдерді жəне ауыр 
жұмыс тарда, еңбек жағдайлары зиянды жəне 
(немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін жұмыс-
керлерді жыл сайынғы ақы төленетін еңбек 
дема лысынан кері шақыртып алуға жол 
берілмейді.»;

46) 96-баптың 2-тармағы мынадай маз-
мұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек дема-
лысының (жыл сайынғы еңбек демалыс-
тарының) пайдаланбаған күндері үшін өтема-
қы төлемі жұмыскердің орташа жалақы сы 
есебінен есептеледі.»;

47) 97-баптың 3-тармағының 3) тармақшасы 
«туыстары» деген сөзден кейін «, сондай-
ақ зайыбы (жұбайы) жəне (немесе) олардың 
жекжаттары (ата-анасы бір жəне ата-ана-
сы бөлек ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер 
(қарындастар), ата-аналары (ата-анасы), 
бала  лары, атасы, əжесі, немерелері)» деген 
сөздермен толықтырылсын; 

48) 99-баптың 2-тармағында:
бірінші бөлікте:
«еңбекке уақытша қабілетсіздік парағын-

да» деген сөздер «еңбекке уақытша жарам-
сыздығы туралы парақта» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

«еңбекке уақытша қабілетсіздік парағын» 
деген сөздер «еңбекке уақытша жарамсыз дығы 

туралы парағын» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

үшінші жəне төртінші бөліктердегі «еңбекке 
уақытша қабілетсіздік парағына» деген сөздер 
«еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы 
параққа» деген сөздермен ауыстырылсын; 

49) 100-баптың 4-тармағы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«4. Бала үш жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын 
демалыс аяқталғанға дейін жұмысқа шыққан 
жағдайда, жұмыскер жұмыс берушіні өзінің 
ниеті туралы жұмыс басталғанға дейін бір ай 
бұрын хабардар етуге міндетті.»;

50) 110-бап мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Түнгі жұмыс уақыты мереке немесе де-
малыс күніне тура келген кезде еңбекке ақы 
төлеу осы баптың бірінші бөлігіне сəйкес түнгі 
сағаттарға жəне осы Кодекстің 109-бабына 
сəйкес мереке немесе демалыс күндерінің 
сағаттарына жеке жүргізіледі.»;

51) 111-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақ-
пен толықтырылсын:

«4. Екінші тарапты қосымша жұмыс 
тоқ та ғанға дейінгі үш жұмыс күнінен ке-
шік тір мей жазбаша нысанда хабардар ете 
отырып, жұмыскердің – қосымша жұмысты 
орындаудан бас тартуына, ал жұмыс берушінің 
оны орындау туралы тапсырмасының күшін 
жоюға құқығы бар.

Тапсырманың мерзімінен бұрын күші 
жойылған немесе жұмыскер қосымша жұмыс-
ты орындаудан бас тартқан кезде жұмыс 
беруші жұмыскерге жұмыс істеген кезеңі үшін 
жалақы төлеуге міндетті.»;

52) 113-бапта:
1 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1. Жалақы Қазақстан Республикасының 

ұлттық валютасында ақшалай нысанда белгі-
ленеді жəне келесі айдың бірінші онкүндігінен 
кешіктірілмей айына бір реттен сиретпей 
төленеді. Жалақы төленетін күн еңбек, ұжым-
дық шарттарда көзделеді. Жалақы төленетін 
күн демалыс немесе мереке күндеріне тура 
келген кезде төлем олардың қарсаңында жүр-
гізіледі.»;

«3. Жұмыс беруші жалақыны толық көлемде 
жəне еңбек, ұжымдық шарттарда белгіленген 
мерзімдерде төлемеген кезде жұмыс беруші 
Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес жауаптылықта болады. Жұмыс беруші 
жұмыскерге берешек жəне төлем кідіртілген 
кезең үшін өсімпұл төлейді. Өсімпұл мөлшері 
жалақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді 
орындау күніне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың 1,25 
еселенген ресми мөлшерлемесі негізге алына 
отырып есептеледі жəне төлем жүргізілуге 
тиісті келесі күннен басталып, төлем жасалған 
күнмен аяқтала отырып, мерзімі өткен əрбір 
күнтізбелік күн үшін есепке жазылады.»;

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Осы тармақтың бірінші бөлігінде 
көрсетілген мерзімдер бұзылған жағдайда 
жұмыс беруші жұмыскерге берешек жəне 
төлем кі діртілген кезең үшін өсімпұл төлейді. 
Өсім пұл мөлшері жұмыскерге тиесілі сома-
ларды төлеу жөніндегі міндеттемелерді 
орындау күніне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың 1,25 
еселенген ресми мөлшерлемесі негізге алына 
отырып есептеледі жəне төлем жүргізілуге 
тиісті келесі күннен басталып, төлем жасалған 
күнмен аяқтала отырып, мерзімі өткен əрбір 
күнтізбелік күн үшін есепке жазылады.»;

53) 117-бапта:
2-тармақтағы «бірлестігі еңбек жөніндегі 

уəкілетті мемлекеттік орган белгілеген тəртіп-
пен Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кəсіп керлер палатасы бекітетін салалық білік-
тілік шеңберлері негізінде жүргізеді» деген 
сөздер «бірлестіктері (қауымдастықтары, 
одақтары) салалық біліктілік шеңберлері 
негізінде жүргізеді жəне оларды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер пала-
тасы еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік 
орган белгілеген тəртіппен бекітеді» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақ «бірлестіктері» деген сөзден 
кейін «(қауымдастықтары, одақтары)» деген 
сөздермен толықтырылсын; 

54) 123-баптың 2-тармағы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«2. Егер нұқсан, салдарынан міндеттерді 
тиісінше орындау мүмкін болмаған еңсеріл-
мейтін күш не аса қажеттілік, қажетті қорғаныс, 
сондай-ақ жұмыс берушінің жұмыс керге 
берілген мүліктің сақталуы үшін тиісті жағ-
дайларды қамтамасыз ету жөніндегі міндетті 
орындамауы мəн-жайларына байланысты 
туындаса, жұмыскердің жұмыс берушіге 
келті рілген нұқсан үшін жауаптылығы жойы-
лады.»; 

55) 124-баптың 3-тармағы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«3. Мерзімді əскери қызметке немесе 
əскери жиындарға шақырылуға жататын 
жұмыскерлердің медициналық комиссиядан 
өту кезеңінде жергілікті əскери басқару 
орган да рына шақырту туралы шақыру қағазы 
болған кезде – жұмыс орны (лауазымы), 
жұмыс орны бойынша жалақысы сақталады, 
ал мерзімді əскери қызметті өткеру немесе 
əскери жиындар кезеңінде жұмыс орны 
(лауазымы) сақталады.

Мерзімді əскери қызметті өткеру немесе 
əскери жиындар кезеңінде жұмыс орны (лауа-
зымы) сақталған жұмыскер əскери қызметтен 
шығарылуға немесе əскери жиындардың 
аяқталуына байланысты əскери бөлімнің 
тізімдерінен алып тасталған күннен бастап бір 
айдан кешіктірмей өзінің еңбек міндеттеріне 
кірісуге міндетті.»;

56) 130-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«130-бап. Жұмысы жолда өтетін немесе 

жүріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету 
учас келері, елді мекендер шегіндегі қызметтік 
сапарлармен байланысты болатын жағдайларда 
жұмыскерлерге берілетін өтемақы төлемдері»;

1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Жұмысы жолда өтетін немесе жүріп-тұру 
сипаты бар не қызмет көрсету учаскелері, елді 
мекендер шегіндегі қызметтік сапарлармен 
байланысты болатын кезде жұмыскерлерге 
тұрақты тұрғылықты жерінен тыс жерде 
болған əрбір күні үшін келісімде, ұжымдық, 
еңбек шарттарында жəне (немесе) жұмыс 
берушінің актісінде белгіленген тəртіппен 
өтемақы төлемдері жүргізіледі.

2. Тұрақты жұмысы жолда өтетін немесе 
жүріп-тұру сипаты бар не қызмет көрсету 
учаскелері, елді мекендер шегіндегі қызметтік 
сапарлармен байланысты жұмыскерлерге 
теміржол, өзен, теңіз, автомобиль көлігі, аза-
маттық авиация, автомобиль жолдары, газ 
тарату жүйелері (оның ішінде елді мекендер 
шегіндегі сапарлар кезінде), магистральдық 
құбыржолдар, магистральдық байланыс 
желілері жəне олардағы құрылысжайлар, 
радио релелік желілер жəне олардағы 

құры лысжайлар, электр берудің əуе желілері 
жəне олардағы құрылысжайлар, байланыс 
объек тілері жұмыскерлері, сондай-ақ Қазақ-
стан Республикасы Мемлекеттік шекарас ының 
учаскелеріне қызмет көрсететін жұмыс керлер 
жатады.»;

57) 133-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 

орган айқындаған тəртіппен берілген еңбекке 
уақытша жарамсыздығы туралы парақтар 
еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша 
əлеуметтік жəрдемақылар төлеу үшін негіз 
болып табылады.»;

4-тармақта:
4) тармақша мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«4) жұмыскер алкогольді, есірткі, психо-

троптық заттарды, сол тектестер мен пре-
курсор ларды тұтынуы салдарынан туында ған 
аурулардан немесе өндірістік жарақаттардан 
еңбекке уақытша жарамсыз болған кезде;»;

5) тармақшадағы «қабілетсіздік күндері 
үшін төленбейді.» деген сөздер «жарамсыз 
күндері үшін;» деген сөздермен ауыстыры-
лып, мынадай мазмұндағы 6) жəне 7) тармақ-
шалармен толықтырылсын:

«6) жалақы сақталмайтын демалысқа тура 
келетін еңбекке уақытша жарамсыз күндері 
үшін;

7) бала үш жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын 
демалысқа тура келетін еңбекке уақытша жа-
рамсыз күндері үшін төленбейді.»;

58) 134-баптың 5 жəне 6-тармақтары мына-
дай редакцияда жазылсын:

«5. Маусымдық жұмыстарда істейтін 
жұ мыскердің еңбек шартын өз бастамасы 
бойынша, бұл туралы жұмыс берушіні күнтіз-
белік жеті күн бұрын жазбаша хабардар ете 
отырып бұзуға құқығы бар.

6. Жұмыс беруші маусымдық жұмыстарда 
істейтін жұмыскерді осы Кодекстің 52-бабы 
1-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында 
көзделген негіздер бойынша еңбек шартының 
алда бұзылатыны туралы күнтізбелік жеті күн 
бұрын жазбаша хабардар етуге міндетті.»;

59) 135-бапта:
2-тармақта: 
бірінші бөлік «тамақтануын,» деген сөзден 

кейін «жиналу пунктінен» деген сөздермен 
толықтырылсын;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Жұмыс беруші еңбек, ұжымдық шарттарға 

жəне (немесе) жұмыс беруші бекітетін вах-
талық жұмыс əдісі туралы ережеге сəйкес 
вахта лық жұмыс əдісін қолдану тəртібін 
айқын дайды, сондай-ақ жұмыскердің жұмыс 
жүр гізі летін объектіде жəне тұру үшін ар найы 
жабдықталған орындарда (вахталық кент-
терде) болуына қажетті жағдайларды қам-
тамасыз етеді.»;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

«Жұмыскер вахтада болған кезінде жұмыс 
жүргізілетін объектіде жəне тұру үшін ар-
найы жабдықталған орындарда (вахталық 
кенттерде) жұмыс беруші белгілеген тəртіп-
темені сақтауға міндетті.»;

3-тармақ «он сегіз жасқа толмаған жұмыс-
керлер,» деген сөздерден кейін «жүктілігі 
туралы анықтама берген,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

5-тармақ:
«аспайтын кезең» деген сөздерден кейін 

«немесе белгілі бір жұмысты орындау кезеңі» 
деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

«Вахталық əдіспен жұмыс істейтін, уақытша 
болмаған жұмыскерді алмастыру уақы тына 
кейіннен жұмыскерге жұмыс істеген сағаттары 
үшін демалыс күндері (сағаттары) беріле 
отырып, еңбек шарты тараптарының келісімі 
бойынша жұмыс уақыты режимін (бес күндік 
немесе алты күндік жұмыс апта сынан) вахталық 
жұмыс əдісіне өзгертуге жол беріледі.»; 

60) 136-баптың 3-тармағы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«3. Үй жұмыскерімен еңбек шартының 
тоқтатылғаны (бұзылғаны) туралы жазбаша 
хабар ламаның мерзімдері, сондай-ақ жұмы-
сынан айырылуына байланысты өтемақы 
төлем жағдайлары мен мөлшері еңбек 
шартында белгіленеді.»;

61) 138-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақ-
пен толықтырылсын: 

«4. Қашықтықтан жұмыс істейтін жұмыс-
керлердің еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті 
қорғау жөніндегі, сондай-ақ еңбек міндеттерін 
қауіпсіз орындауды қамтамасыз ету жөніндегі 
талаптарды сақтау тəртібі жұмыс берушінің 
актісінде айқындалады.»;

62) 140-бапта:
тақырып «мүшелерінің» деген сөзден кейін 

«, сондай-ақ ішкі аудит қызметі жұмыс кер-
лерінің жəне корпоративтік хатшының» деген 
сөздермен толықтырылсын;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Заңды тұлғаның атқарушы органы 

басшысымен, алқалы атқарушы органы 
мүшелерімен, сондай-ақ ішкі аудит қызметі 
жұмыс керлерімен жəне корпоративтік хатшы-
мен еңбек шартын жасасу жəне тоқтату, 
еңбегіне ақы төлеу тəртібі мен шарттары, 
материалдық жəне тəртіптік жауаптылыққа 
тарту, жұмысынан шеттету осы Кодекске, 
Қазақ стан Республикасының өзге де норма-
тивтік құқықтық актілеріне, заңды тұлға 
құрылтайшылары, мүлкінің меншік иесі 
не құ рылтайшылар, меншік иесі уəкілеттік 
берген тұлға (орган) немесе заңды тұлғаның 
уəкілетті органы бекітетін құжаттарға, заңды 
тұлғаның атқарушы органы, ішкі аудит қыз-
меті, корпоративтік хатшысы туралы ереже-
лерге жəне еңбек шартына сəйкес жүзеге 
асырылады.»;

2-тармақтың екінші бөлігінде:
«атқарушы органның» деген сөздер «заңды 

тұлға атқарушы органының» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

«еңбек шарты жасалады не құрылтай-
шылардың, заңды тұлға мүлкінің меншік 
иесінің не құрылтайшылар, меншік иесі 
уəкілеттік берген адамның (органның) немесе 
заңды тұлғаның» деген сөздер «, алқалы 
атқарушы органының мүшелерімен жаңа 
еңбек шарты жасалады не заңды тұлға құрыл-
тайшыларының, мүлкі меншік иесінің не 
құрылтайшылар, меншік иесі уəкілеттік берген 
тұлғаның (органның) немесе заңды тұлға» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

«онымен» деген сөз «олармен» деген сөзбен 
ауыстырылсын; 

3-тармақтағы «Атқарушы органның басшы-
сын жаңа мерзімге тағайындаған (сайлаған, 
лауазымға бекіткен)» деген сөздер «Заңды 
тұлға атқарушы органының басшысы, алқалы 
атқарушы органының мүшелері, сондай-ақ 
ішкі аудит қызметінің жұмыскерлері жəне 
корпоративтік хатшы жаңа мерзімге тағайын-
далған (сайланған, лауазымға бекітілген)» де-
ген сөздермен ауыстырылсын; 

5-тармақта:
бірінші бөлік «мүшелеріне» деген сөзден 

кейін «, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне 
жəне корпоративтік хатшыға» деген сөздермен 
толықтырылсын;

екінші бөлікте:
«Заңды тұлғаның» деген сөздерден кейін 

«алқалы» деген сөзбен толықтырылсын;
«тəртіптік жаза қолдану тəртібі Қазақстан 

Республикасы заңнамасының жəне заңды 
тұлғаның құрылтай құжаттарының ерекше-
ліктері ескеріле отырып, құрылтайшылардың, 
заңды тұлға мүлкінің меншік иесінің не 
құрылтайшылар, меншік иесі уəкілеттік 
берген адамның» деген сөздер «жəне басқа 
да мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің жұмыс-
керлеріне жəне корпоративтік хатшы ға 
тəртіптік жаза қолдану тəртібі Қазақстан 
Респуб ликасы заңнамасының жəне заңды 
тұлға  ның құрылтай құжаттарының ерек шелік-
тері ескеріле отырып, заңды тұлға құрыл-
тайшы ларының, мүлкі меншік иесі нің не 
құрылтайшылар, меншік иесі уəкі леттік берген 
тұлғаның» деген сөздермен ауыстырылсын; 

63) 148-баптың 3-тармағы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«3. Мыналар тараптардың өкілдері болып 
табылады:

1) республикалық деңгейде – Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің, республикалық 
кəсіптік одақтар бірлестіктерінің, жұмыс 
берушілердің республикалық бірлестіктерінің 
(қауымдастықтарының, одақтарының), 
шағын кəсіпкерлік жөніндегі республикалық 
бірлестіктердің өкілетті өкілдері; 

2) салалық деңгейде – тиісті қызмет салала-
рының уəкілетті мемлекеттік органдарының, 
салалық кəсіптік одақтардың, жұмыс беруші-
лердің салалық бірлестіктерінің (қауым-
дастықтарының, одақтарының) өкілетті 
өкіл дері, ал олар болмаған кезде – салалық 
ұйымдар;

3) өңірлік деңгейде:
облыс, республикалық маңызы бар қала, 

астана деңгейінде – жергілікті атқарушы 
органдардың, аумақтық кəсіптік одақтар 
бірлестіктерінің, жұмыс берушілердің облыс-
тық немесе республикалық маңызы бар қа-
ладағы жəне астанадағы бірлестігінің (қа уым-
дастығының, одағының), шағын кəсіп керлік 
жөніндегі облыстық немесе респуб ликалық 
маңызы бар қала жəне астана бірлестігінің 
өкілетті өкілдері; 

аудан, облыстық маңызы бар қала деңгейінде 
– жергілікті атқарушы органдардың, шағын 
кəсіпкерлік жөніндегі аудандық немесе 
облыстық маңызы бар қала бірлестігінің, 
аумақтық кəсіптік одақтар бірлестіктерінің 
өкілетті өкілдері. 

Комиссияларға қатысушылардың дербес 
құрамын əлеуметтік əріптестіктің əрбір тарапы 
өз бетінше қалыптастырады. Əлеуметтік 
əріптестік тараптарының өкілдеріне тең 
құқық  тар мен өкілеттіктер беріледі.»;

4 жəне 5-тармақтар алып тасталсын;
64) 150-баптың 2-тармағы мынадай редак-

цияда жазылсын:
«2. Келіссөздер жүргізу тəртібін, келісім-

дерді əзірлеу жəне жасасу мерзімдерін, 
сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді комиссиялар бекітеді.»;

65) 152-баптың 1-тармағындағы «респуб-
ликалық бірлестіктері» деген сөздер «респуб-
ликалық бірлестіктері (қауымдас тықтары, 
одақтары)» деген сөздермен ауыстырылсын;

66) 153-бапта:
4-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редак-

цияда жазылсын:
«4) ұлттық біліктілік шеңберін бекіту 

туралы;»;
5-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«1) тиісті саланың бағдарламалық жəне 

стратегиялық құжаттарын қарау туралы;»;
4) тармақшаның үшінші абзацындағы 

«шекті» деген сөз «ең төмен» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«5) салалық біліктілік шеңберін бекіту 
туралы ережелер көзделуге тиіс.»;

6), 7), 8) жəне 9) тармақшалар алып тастал-
сын;

6-тармақта:
2) тармақшадағы «қарау тəртібі» деген 

сөздер «қарау» деген сөзбен ауыстырылсын; 
6) тармақша мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«6) Ұжымдық еңбек дауларының алдын 

алу жəне оларды шешу мəселелері жөніндегі 
кеңестің қызметі туралы ережелер көзделуге 
тиіс.»;

67) 156-баптың 2 жəне 3-тармақтары мына-
дай редакцияда жазылсын:

«2. Ұжымдық келіссөздерді бастау жəне 
ұжымдық шарт жасасу туралы ұсынысты 
тараптардың кез келгені жасауы мүмкін.

Екінші тараптың ұжымдық шарт жасасу 
жөніндегі келіссөздерді бастау туралы ұсы-
нысы бар хабарламасын алған тарап оны 
он жұмыс күні ішінде қарауға жəне осы 
баптың 4-тармағында белгіленген тəртіппен 
келіссөздерге кірісуге міндетті.

3. Ұжымдық шарт шетелдік заңды тұлға-
лардың ұйымдарында да, филиалдары мен 
өкілдіктерінде де жасалуы мүмкін. Ұйымда 
бір ұжымдық шарт жасалады.»;

68) 159-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жұмыс беруші мен микрокəсіпкерлік 

субъектінің, жұмыскерлерінің саны он бес 
адамнан аспайтын коммерциялық емес 
ұйым ның жұмыскері, үй жұмыскері, заңды 
тұлғаның жеке-дара атқарушы органы, 
заңды тұлға атқарушы органының басшысы, 
сондай-ақ заңды тұлғаның алқалы атқарушы 
органының басқа да мүшелері арасында 
туындайтын дауларды қоспағанда, жеке 
еңбек дауларын – келісу комиссиялары, ал 
реттелмеген мəселелер не келісу комиссиясы 
шешімінің орындалмауы бойынша соттар 
қарайды.

Осы Кодексте айқындалған тəртіппен 
жеке еңбек дауларын қарау үшін келісу 
комиссиясын құру туралы талап еңбегі 
Қазақстан Республикасының арнайы заңда-
рында жəне өзге де нормативтік құқықтық 
актілерінде көзделген ерекшеліктермен Қазақ-
стан Республикасының Еңбек кодексі мен 
реттелетін жұмыскерлердің жекелеген санат-
тарына, оның ішінде əскери қызметте тұратын 
жұмыскерлерге, арнаулы мемлекеттік жəне 
құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, 
мемлекеттік қызметшілерге қолданылмайды.»;

2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын: 

«Ұжымдық шартта ұйымның өзге де 
оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінде 
келісу комиссияларын құру көзделуі мүмкін.»;

4-тармақтың екінші бөлігі мынадай маз-
мұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын: 

«Өтініш берушінің жазбаша келісімі болған 
кезде дауды оның қатысуынсыз қарауға жол 
беріледі.»;

(Жалғасы. Басы 1,10-беттерде) 

(Соңы 12-бетте) 
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5, 7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«5. Келісу комиссиясы дауды өтініш тіркел-
ген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қарауға жəне дау тараптарына шешімнің 
көшірмесін ол қабылданған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде беруге міндетті.»;

«7. Белгіленген мерзімде келісу комиссия-
сының шешімі орындалмаған, мəселелер 
реттелмеген жағдайларда, жұмыскер немесе 
бұрын еңбек қатынастарында болған адам не 
жұмыс беруші сотқа жүгінуге құқылы.

8. Келісу комиссиясының мүшелері Қазақ-
стан Республикасының еңбек заңнамасын 
қолдану, келіссөздер жүргізу жəне еңбек 
дау ларында пəтуаға қол жеткізу дағдыларын 
дамыту бойынша жыл сайын оқудан өтуге 
міндетті.»;

69) 160-бапта:
бірінші бөліктің 1) тармақшасында:
«жұмыс берушінің еңбек шартын тоқта-

ту туралы актісінің көшірмесі келісу комис-
сиясына тапсырылған» деген сөздер «еңбек 
шартын тоқтату туралы жұмыс беруші акті-
сінің көшірмесі келісу комиссиясына табыс 
етілген немесе табыс етілгені туралы хабар-
ламасы бар тапсырысты хатпен пош та арқылы 
жіберілген» деген сөздермен ауыстырылсын; 

«не еңбек шарты тарапы келісу комиссия-
сының шешімін орындамағанда жүгінген 
кезде келісу комиссиясы шешімінің көшірмесі 
тапсырылған» деген сөздер «жүгінген кезде не 
еңбек шарты тарапы келісу комиссиясының 
шешімін орындамаған кезде келісу комиссиясы 
шешімінің көшірмесі табыс етілген немесе 
табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсы-
рысты хатпен пошта арқылы жіберілген» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші жəне 
бесінші бөліктермен толықтырылсын: 

«Жүгінудің белгіленген мерзімі дəлелді 
себептермен өтіп кеткен жағдайда келісу 
комис  сиясы еңбек даулары бойынша келісу 
комиссиясына жүгіну мерзімін қайта бастай 
алады жəне дауды мəні бойынша шеше алады. 

Келісу комиссиясы жұмыскердің, оның 
ішінде бұрын еңбек қатынастарында болған 
жұмыскердің белгіленген мерзімдерде келісу 
комиссиясына жүгінбеу себептері дəлел-
ді себептерге жататындығын не жатпай-
тындығын дербес айқындайды.

Осы Кодекске сəйкес жеке еңбек дауларын 
қарау бойынша келісу комиссиясына жүгін-
бей, сотқа жүгінуге құқығы бар еңбек қатынас-
тарына қатысушылар үшін мынадай мерзімдер 
белгіленеді:

жұмысқа қайта алу туралы даулар бойынша 
– еңбек шартын тоқтату туралы жұмыс беруші 
актісінің көшірмесі табыс етілген немесе табыс 
етілгені туралы хабарламасы бар тап сы рысты 
хатпен пошта арқылы жіберілген күннен 
бастап үш ай;

басқа еңбек даулары бойынша – жұмыскер, 
оның ішінде бұрын еңбек қатынастарында 
болған жұмыскер өз құқығының бұзылғаны 
туралы білген немесе білуге тиіс болған 
күннен бастап бір жыл.»;

70) 161-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«161-бап. Жұмыскерді жұмысына қайта 

алу
1. Бұрынғы жұмысына қайта алынған 

жұмыскерге бос жүруге мəжбүр болған бүкіл 
уақыты үшін жалақысы немесе басқа жұ-
мысқа заңсыз ауыстырылған кезде төмен ақы 
төленетін жұмысты орындаған уақыт үшін 
жалақысындағы айырма, бірақ алты айдан 
аспайтын уақытқа төленеді.

2. Жеке еңбек дауын қарау бойынша келісу 
комиссиясының не соттың жұмыскерді бұрын-
ғы жұмысына қайта алу туралы шешімі де-
реу орындалуға жатады. Жұмыс беруші 
жұмысқа қайта алу туралы шешімді орын-
дауды кідірткен кезде келісу комиссиясы 
не сот жұмыскерге шешімнің орындалуы 
кідіртілген уақыт үшін жалақысын немесе 
жала қысындағы айырманы төлеу туралы 
шешім шығарады.»;

71) 163-баптың 2-тармағындағы «бірлестігі» 
деген сөз «бірлестіктері (қауымдастықтары, 
одақтары)» деген сөздермен ауыстырылсын;

72) 164-бапта:
1 жəне 2-тармақтар «бірлестігі» деген 

сөзден кейін «(қауымдастығы, одағы)» деген 
сөздермен толықтырылсын;

3-тармақ «бірлестіктеріне» деген сөзден 
кейін «(қауымдастықтарына, одақтарына)» 
деген сөздермен толықтырылсын;

5-тармақ «бірлестігі» деген сөзден кейін 
«(қауымдастығы, одағы)» деген сөздермен 
толықтырылсын;

73) 165-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігі «бірлестігі» деген 

сөзден кейін «(қауымдастығы, одағы)» деген 
сөздермен толықтырылсын;

2-тармақ «бірлестігі» деген сөзден кейін 
«(қа уымдастығы, одағы)» деген сөздермен 
толықтырылсын;

4-тармақ «бірлестігімен» деген сөзден 
кейін «(қауымдастығымен, одағымен)» деген 
сөздермен толықтырылсын;

74) 166-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«2. Еңбек төрелігі мүшелерінің саны, оның 
дербес құрамы, еңбек дауын қарау тəртібі 
тараптардың келісімімен тепе-теңдік негізде 
айқындалады. Еңбек төрелігі кемінде бес 
адамнан тұруға тиіс. Еңбек төрелігінің құра-
мына мемлекеттік еңбек инспекторы кіреді.»;

75) 172-баптың 1-тармағы «бірлестігіне» де-
ген сөзден кейін «(қауымдастығына, одағына)» 
деген сөздермен толықтырылсын;

76) 173-бапта:
2-тармақта:
1) тармақша «бірлестігімен» деген сөзден 

кейін «(қауымдастығымен, одағымен)» деген 
сөздермен толықтырылсын;

2) тармақша «бірлестігінен» деген сөзден 
кейін «(қауымдастығынан, одағынан)» деген 
сөздермен толықтырылсын;

3-тармақ «бірлестігі» деген сөзден кейін 
«(қауымдастығы, одағы)» деген сөздермен 
толықтырылсын;

77) 176-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігінде:
1) тармақшадағы «қауіпті өндірістік объек-

тілер болып табылатын ұйымдарда;» деген 
сөздер алып тасталсын;

2) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын: 

«2) халықтың тыныс-тіршілігін энергиямен 
жабдықтау, жылумен жабдықтау, сумен 
жабдықтау жəне су бұру, газбен жабдықтау, 
авиациялық, теміржол, автомобиль, қоғамдық 
жəне су көлігі, байланыс, денсаулық сақтау 
бойынша қамтамасыз етумен тікелей байла-
нысты ұйымдарда, егер жұмыскерлер өкіл-
дерінің жергілікті атқарушы органмен алдын 
ала келісімі негізінде айқындалатын халық қа 
қажетті тиісті көрсетілетін қызмет тердің ең 
төмен тізбесі мен көлемі сақталмаса;»;

мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен 
толықтырылсын: 

«2-1) қызметін тоқтата тұру ауыр жəне 
қауіпті салдарлармен байланысты болатын 

қауіпті өндірістік объектілерде, егер негізгі 
жабдықтардың, механизмдердің үздіксіз 
жұмысы қамтамасыз етілмесе;»;

2-тармақ алып тасталсын; 
78) 181-баптың 1-тармағында:
7) тармақшадағы «денсаулығына зақым келу 

тəуекелі» деген сөздер «орын алған кəсіп тік 
тəуекел» деген сөздермен ауыстырылсын; 

8) тармақшадағы «орташа» деген сөз алып 
тасталсын; 

79) 182-бапта:
1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редак-

цияда жазылсын:
«4) жұмыскерлерді Қазақстан Республи-

касының заңнамасында немесе жұмыс бе-
рушінің актісінде көзделген жағдайларда про-
фи лактикалық медициналық қарап-тексе руге 
өз қаражаты есебінен жіберуге құқығы бар.»;

2-тармақта:
1), 3) жəне 13) тармақшалар мынадай редак-

цияда жазылсын:
«1) кəсіптік тəуекелге бағалау жүргізуге 

жəне профилактика жүргізу, өндірістік жаб-
дықтар мен технологиялық процестерді неғұр-
лым қауіпсіз түрлеріне ауыстыру арқылы оны 
барынша азайту жəне болғызбау жөнінде 
шаралар қолдануға;»;

«3) жұмыс берушінің актісімен бекітілген 
тізімге сəйкес, еңбек жөніндегі уəкілетті 
мемле кеттік орган айқындаған тəртіппен, 
кадрлардың біліктілігін арттыруды жүзеге 
асыра тын ұйымдарда үш жылда бір реттен 
сиретпей мерзімділікпен басшылар мен 
еңбек қауіпсіздігін жəне еңбекті қорғауды 
қамта масыз етуге жауапты адамдарды еңбек 
қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері 
бойынша оқытуды жəне білімін тексеруді 
ұйымдастыруға;»;

«13) өндiрiстiк объектiлердi еңбек жағдай-
лары бойынша аттестаттау нəтижелерi туралы 
мəліметтерді бiр ай мерзiмде жазбаша немесе 
еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік жөніндегі 
ақпараттық жүйе арқылы беруге;»;

16) тармақшадағы «еңбек жөніндегі уəкi-
леттi орган бекіткен» деген сөздер «еңбек 
жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган белгі-
леген» деген сөздермен ауыстырылсын; 

17) тармақшадағы «меншікті қаражаты 
есебі нен өткізуге міндетті.» деген сөздер «өз 
қаражаты есебінен өткізуге;» деген сөздермен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18) 
тармақшамен толықтырылсын:

«18) еңбекті қорғауды басқару жүйесін 
ендіруге жəне оның жұмыс істеуін бақылауды 
жүзеге асыруға міндетті.»;

80) 184-бапта:
4-тармақтың бірінші бөлігіндегі «немесе 

құлайтын заттар бар» деген сөздер алып тас-
талсын; 

мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толық-
тырылсын:

«6. Құрылыс алаңында бір мезгілде бір неше 
ұйым (екі жəне одан көп) жұмыс жүргіз ген 
кезде осы Кодекске жəне Қазақстан Респуб-
ликасының өзге де нормативтік-құқықтық 
актілеріне сəйкес олардың еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау талаптарын сақтауы 
бойынша жұмыстарды жалпы үйлестіруді бас 
мердігер жүзеге асырады.»;

81) 186-баптың 2-тармағының бірінші абза-
цы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Еңбекке жарамсыздыққа не қайтыс 
болуға əкеп соққан, еңбек міндеттерін орын-
дауға байланысты жұмыскерлер денсау-
лығының зақымдануы, егер олар:»;

82) 187-бапта:
2-тармақтың 5) тармақшасы алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толық-

тырылсын:
«2-1. Жұмыс беруші жазатайым оқиғаның 

басталғаны туралы өзiне белгiлi бола салы-
сы мен дереу, бiрақ үш жұмыс күнiнен 
кешiк  тiрмей, жұмыскер еңбек (қызметтік) 
міндеттерін орындаған кезде оны жазатайым 
оқиғалардан сақтандыруға шарт жасасқан 
сақтандыру ұйымын хабардар етеді.»;

83) 190-бапта:
1-тармақтың үшінші бөлігіндегі «еңбек 

жөніндегі уəкілетті орган» деген сөздер «еңбек 
жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

2, 3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Акт тергеп-тексеру материалдарына 
сəйкес жəне комиссия мүшелері көпшілігінің 
пікір лері ескеріле отырып ресімделуге тиіс.

Егер еңбек қызметіне байланысты жаза-
тайым оқиғаны тергеп-тексеру кезінде комис-
сия өрескел абайсыздық зиянның туын  -
дауына немесе оның ұлғаюына себеп болған-
дығын анықтаса, онда комиссия тарап тардың 
сабақтас жауаптылығын қолданады жəне 
жұмыскер мен жұмыс беруші кінəсінің дəре-
жесін пайызбен айқындайды.

Еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиғаны тергеп-тексеру жөніндегі комис-
сия мүшелерінің біреуі комиссияның (көп-
шіліктің) тұжырымдарымен келіспеген жағ-
дайда, ол тергеп-тексеру аяқталған кезден 
бастап екі жұмыс күні ішінде өзінің уəжді 
пікірін тергеп-тексеру материалына қосу 
үшін жаз ба ша түрде ұсынады. Ол арнайы 
тергеп-тексеру актісіне «ерекше пікірге қара» 
деген ескертпемен қол қояды.

3. Тергеп-тексеру нəтижесімен келіспеген не-
месе еңбек қызметіне байланысты жазатайы м 
оқиға туралы акт уақтылы ресімделмеген 
жағдайда, зардап шегушінің немесе оның 
сенім білдірген адамының, жұмыскерлер 
өкілінің жұмыс берушіге жазбаша өтініш 
беруге құқығы бар, ол он жұмыс күні ішінде 
олардың өтінішін қарауға жəне мəні бойынша 
шешім қабылдауға міндетті.

4. Еңбек қызметіне байланысты жазатайы м 
оқиғаларды тергеп-тексеру, ресім деу жəне 
тіркеу мəселелері бойынша келіспеу шілік-
терді:

1) жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы 
келіспеушілік жағдайында мемлекеттік еңбек 
инспекторы немесе сот;

2) жұмыс беруші, жұмыскер мен төмен 
тұрған мемлекеттік еңбек инспекторы не қа-
уіпті өндірістік объектілерде болған оқи ғалар 
кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласын дағы 
мемлекеттік қадағалау жөнін дегі мемлекеттік 
инспектор арасындағы келіспеушілік жағ-
дайында тиісті жоғары тұрған мемлекеттік 
еңбек инспекторы немесе сот қарайды.

Мемлекеттік еңбек инспекторының еңбек 
қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды 
тергеп-тексеру мəселелері жөніндегі шешімі 
еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік орган 
белгілеген нысан бойынша қорытынды түрін-
де ресімделеді.»;

5-тармақта:
7) тармақшадағы «бас» деген сөз алып тас-

талсын; 
8) жəне 9) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын: 
«8) жұмыс берушіге келтірілген материал-

дық зиян туралы мəліметтер;
9) жұмыс берушінің зардап шегушіге (оның 

отбасы мүшелеріне) денсаулығына келтірілген 
зиянды өтеу жəне жол берілген оқиғаға кінəлі 
лауазымды адамдарды жауаптылыққа тарту 
туралы бұйрығы;»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

«Осы тармақта көрсетілген материалдар 
болмаған жағдайда, жазатайым оқиғаны 
тергеп-тексеру актісінде себептері көрсетіле 
отырып, тиісті ақпарат көрсетіледі.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Еңбек қызметіне байланысты жаза-

тайым оқиғаны арнайы тергеп-тексеру 
материал дарының көшірмесін жұмыс беруші 
еңбек инспекциясы жөніндегі жергі лікті 
органға береді. Еңбек қызметіне байла-
нысты жазатайым оқиғаны тергеп-тексе-
ру аяқталғаннан кейін мемлекеттік еңбек 
инспекторы арнайы тергеп-тексеру мате-
риалдарының көшірмесін жеті жұмыс күні 
ішінде аумақтық полиция органына жібереді, 
ол Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес тиісті шешім қабылдайды жəне 
қабылданған шешім туралы жиырма жұмыс 
күнінен кешіктірмей хабарлайды.»;

84) 193-бапта:
1) жəне 6) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының норма-

тивтік-құқықтық актілеріне сəйкес Қазақстан 
Республикасы еңбек заңнамасының сақта-
луына тексерулер жүргізу мақсатында жұмыс 
берушілерге кедергісіз баруға;»;

«6) жекелеген өндірістердің, цехтардың, 
учаскелердің, жұмыс орындарының қызметі 
жəне жабдықтардың, механизмдердің пай-
даланылуы Қазақстан Республикасының 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау тура-
лы нормативтік-құқықтық актілерінің талап-
тарына сəйкессіздігі анықталған кезде олар-
ды бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімге, 
көрсетілген мерзімде сотқа міндетті түрде та-
лап-арыз бере отырып, тоқтата тұруға (тыйым 
салуға) құқығы бар.

Ұйымның Қазақстан Республикасының 
еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
туралы нормативтік-құқықтық актілерінің 
талап тарына жұмыскерлердің өмірі мен 
ден саулығына қатер төндіретін, мұны же-
келеген өндірістердің, цехтардың, учаске-
лердің, жұмыс орындарының қызметін жəне 
жабдықтардың, механизмдердің пайдаланылу-
ын тоқтата тұру (тыйым салу) жолымен жою 
мүмкін болмайтын сəйкессіздігі анықталған 
жағдайда, Қазақстан Республикасының бас 
мемлекеттік еңбек инспекторы, облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың бас мемлекеттік еңбек инспекто-
ры ұйымның қызметін бес жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімге, көрсетілген мерзімде 
сотқа міндетті түрде талап-арыз бере отырып, 
тоқтата тұруға (тыйым салуға) құқылы. 

Осы тармақшада жұмыскерлердің өмірі 
мен денсаулығына қатер деп жұмыскерлердің 
өндірістік жарақаттар алу ықтималдығын не 
қайтыс болу тəуекелін түсіну керек;»; 

10) тармақша «жұмыскерлерді» деген сөзден 
кейін «, басшылар мен еңбек қауіпсіздігін жəне 
еңбек қорғауды қамтамасыз етуге жауапты 
адамдарды» деген сөздермен толықтырылсын;

11) тармақшадағы «талап қоюларды» деген 
сөздер «талап-арыздарды» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

85) 195-баптың 1-тармағында:
мынадай мазмұндағы бірінші бөлікпен 

толықтырылсын: 
«1. Тексеру нəтижелері бойынша мемле-

кеттік еңбек инспекторы Қазақстан Респуб-
ликасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес 
тексеру нəтижелері туралы акт жасайды.»;

бірінші абзацтағы «1.» деген цифр алып 
тасталсын; 

1) тармақшада:
бірінші бөліктің төртінші абзацы мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«жекелеген өндірістердің, цехтардың, учас-

келердің, жұмыс орындарының қызметін жəне 
жабдықтардың, механизмдердің пайдаланы-
луын немесе тұтастай қызметті тоқтата тұру 
(тыйым салу) туралы нұсқама.»;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Бұл ретте қызметті тоқтата тұру (тыйым 

салу) туралы акт осы Кодекстің 193-бабының 
6) тармақшасына сəйкес берілген қызметті 
тоқтата тұру (тыйым салу) туралы талап-арыз 
бойынша сот азаматтық іс қозғағанға дейін 
қолданылады.»;

86) 200-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«200-бап. Жұмыс берушінің қызметін 

декларациялау
Жұмыс берушінің қызметін декларация-

лауды еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік 
орган айқындаған тəртіппен еңбек инспек-
циясы жөніндегі жергілікті орган жұмыс 
берушілердің өңірлік бірлестіктерімен (қа уым-
дастықтарымен, одақтарымен) жəне аумақтық 
кəсіптік одақтар бірлестіктерімен бірлесіп 
жүзеге асырады.

Декларациялау өлшемшарттарды (көрсет-
кіштерді) салыстыру арқылы жүзеге асы-
рылады, олар бойынша жұмыс беруші өз 
қызметінің Қазақстан Республикасы еңбек 
заңнамасының талаптарына сəйкестігіне өз 
бетінше бағалау жүргізеді.

Жұмыс беруші декларациялау бойынша 
мəліметтерді еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік 
жөніндегі ақпараттық жүйеге енгізеді.

Қызметі Қазақстан Республикасы еңбек 
заңнамасының талаптарына сəйкес келеді 
деп танылған жұмыс берушілерге үш жыл 
мерзімге сенім сертификаты табыс етіледі, 
бұл Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес бақылау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жүргізудің жартыжылдық тізімін 
қалыптастыру кезінде ескеріледі.»;

87) 201-баптың 1-тармағындағы «тəуе-
келдерді» деген сөз «кəсіптік тəуекелді» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

88) 202-баптың 5-тармағының 2) тармақ-
шасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«2) жұмыскерлерді, басшылар мен еңбек 
қауіпсіздігін жəне еңбекті қорғауды қамта-
масыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіп -
сіздігі жəне еңбекті қорғау мəселелері бо-
йынша оқытуды, нұсқау беруді жəне білімін 
тексеруді ұйымдастыруға;»;

89) 203-баптың 1 жəне 4-тармақтары мына-
дай редакцияда жазылсын:

«1. Жұмыс берушінің бастамасы бойынша 
жəне (немесе) жұмыскерлердің не олардың 
өкілдерінің бастамасы бойынша он бес жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімде еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау жөніндегі өндірістік 
кеңес құрылады. Оның құрамына еңбекті 
қорғау жөніндегі техникалық инспекторларды 
қоса алғанда, жұмыс берушінің өкілдері, 
жұмыскерлердің өкілдері тепе-теңдік негізде 
кіреді.»;

«4. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау 
жөніндегі өндірістік кеңес жұмыс беруші 
мен жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігін 
жəне еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз 
ету, өндірістік жарақаттану мен кəсіптік 
ауру  лардың алдын алу жөніндегі бірлескен 
іс-қи мылдарын ұйымдастырады, сондай-ақ 
еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инс-
пекторлардың жұмыс орындарында ең-
бек жағдайлары мен еңбектің қорғалуына 
тексерулер жүргізуін ұйымдастырады.».

6. «Ұлы Отан соғысының қатысушы-
лары мен мүгедектеріне жəне соларға теңес-
тірілген адамдарға берілетін жеңілдіктер 
мен оларды əлеуметтік қорғау туралы» 
1995 жылғы 28 сəуірдегі Қазақстан Респуб-
ликасының  Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы 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; 2018 ж., №14, 42-құжат):

12-баптың 1-тармағындағы «еңбекке 
уақытша қабілетсіздік парақтары І жəне ІІ 
топтардағы мүгедектерге жыл сайын ұзақтығы 
15 жұмыс күніне дейін» деген сөздер «еңбекке 
уақытша жарамсыздығы туралы парақтар І 
жəне ІІ топтардағы мүгедектерге ұзақтығы 
15 жұмыс күніне дейін жыл сайынғы» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

7. «Қоғамдық бірлестіктер туралы» 
1996 жылғы 31 мамырдағы Қазақстан 
Респуб ликасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 
ж., №8-9, 234-құжат; 2000 ж., №3-4, 63-құжат; 
2001 ж., №24, 338-құжат; 2005 ж., №5, 5-құжат; 
№13, 53-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат; 2009 
ж., №2-3, 9-құжат; №8, 44-құжат; 2010 ж., №8, 
41-құжат; 2012 ж., №2, 13-құжат; №21-22, 
124-құжат; 2014 ж., №11, 67-құжат; 2015 ж., 
№22-I, 140-құжат; 2016 ж., №8-I, 62-құжат; 
2018 ж., №10, ст.32):

23-бапта:
бірінші бөліктегі «ұсынуы» деген сөз 

«ұсынулары, облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдарының өтініштері» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

үшінші бөлік «сондай-ақ» деген сөзден кейін 
«облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдары,» деген сөздермен толықтырылсын.

8. «Есiрткi, психотроптық заттар, сол 
тектестер мен прекурсорлар жəне олардың 
заңсыз айналымы мен терiс пайдаланы-
луына қарсы iс-қимыл шаралары тура-
лы» 1998 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
1998 ж., №17-18, 221-құжат; 2000 ж., №6, 
141-құжат; 2002 ж., №10, 106-құжат; 2004 ж., 
№23, 142-құжат; 2006 ж., №5-6, 30-құжат; №24, 
148-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2011 ж., №1, 
2-құжат; №9, 81-құжат; №11, 102-құжат; 2012 
ж., №4, 32-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №12, 
57-құжат; №14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; 
№14, 84-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 
143-құжат; 2015 ж., №20-ІV, 113-құжат; 2016 
ж., №7-ІІ, 56-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., 
№23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 
№23, 88-құжат; №24-ІІ, 120-құжат):

35-баптың 6-тармағындағы «еңбекке уақыт-
ша жарамсыздық парағы» деген сөздер 
«еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы 
парақ» деген сөздермен ауыстырылсын.

9. «Əскери қызмет жəне əскери қыз-
метшілердің мəртебесі туралы» 2012 жылғы 
16 ақ пандағы Қазақстан Республикасының 
З а ң ы н а  ( Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
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-I, 100-құжат; 
№21-III, 135-құжат; №23-II, 170-құжат; 
2017 ж., №11, 29-құжат; №13, 45-құжат; 
№16, 56-құжат; №21, 98-құжат; 2018 ж., 
№14, 42-құжат; №15, 47-құжат; №24-ІІ, 120, 
122-құжаттар):

27-баптың 7-тармағы алып тасталсын.
10. «Қазақстан Республикасының Ұлт-

тық кəсіпкерлер палатасы туралы» 2013 
жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республи-
касының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №15, 
80-құжат; 2014 ж., №12, 82-құжат; №21, 
122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-
ІV, 113-құжат; №21-І, 128-құжат; №22-V, 
152-құжат; 2016 ж., №7-І, 47-құжат; №7-ІІ, 
55-құжат; 2017 ж., №23-ІІІ, 111-құжат; 2018 
ж., №10, 32-құжат; №11, 36-құжат; №19, 
62-құжат; №22, 82-құжат; №24, 93-құжат; 
2019 ж., №2, 6-құжат; №8, 46-құжат; №19-20, 
86-құжат):

9-баптың 1-тармағы «Ұлттық палата» деген 
сөздердің алдынан «Қазақстан Республикасы 
Еңбек кодексінің 13-тарауында көзделген 
əлеуметтік əріптестік жүйесінде кəсіпкерлік 
субъек тілерінің құқықтары мен заңды мүдде-
лерін қоспағанда,» деген сөздермен толық-
тырылсын.

11. «Кəсiптiк одақтар туралы» 2014 жыл-
ғы 27 маусымдағы Қазақстан Респуб ли-
касының Заңына (Қазақстан Респуб ликасы 
Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №11, 
66-құжат; 2015 ж., №22-V, 152-құжат; 2016 
ж., №7-I, 49-құжат; №7-II, 55-құжат; 2017 ж., 
№15, 55-құжат):

1) 1-баптың 2) тармақшасында:
«қызметкерлер (қызметкерлердің өкілдері), 

жұмыс берушілер (жұмыс берушілердің 
өкілдері), мемлекеттік органдар арасындағы 
өзара қарым-қатынастардың еңбек жəне 
əлеуметтік-экономикалық қатынастарды 
реттеу мəселелері бойынша олардың мүдде-
лерін келісуді қамтамасыз етуге бағытталған» 
деген сөздер «жұмыскерлер (жұмыскерлердің 
өкілдері), жұмыс берушілер (жұмыс беру-
шілердің өкілдері), мемлекеттік органдар 
арасындағы еңбек қатынастарын жəне еңбек 
қатынас тарымен тікелей байланысты өзге 
де қатынастарды, сондай-ақ əлеуметтік-эко-
но микалық қатынастарды реттеу мəселе-
лері бойынша олардың мүдделерін келісуді 
қамтамасыз етуге бағытталған, тең құқықты 
ынты мақтастыққа негізделген өзара қатынас-
тар» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 3-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен 
толықтырылсын:

«3. Жұмыс берушілердің өкілдері кез 
келген деңгейдегі сайланбалы кəсіподақ 
органдарында бола алмайды.»; 

3) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«6-бап. Кəсiподақтардың халықаралық 

байланыстары
Кəсiподақтар жарғылық мақсаттары мен 

мiн деттеріне сəйкес еңбекшілердің құқық-
тары мен мүдделерін қорғау саласында жұмыс 
істейтін халықаралық кəсiподақтар бірлес-
тіктеріне кіруге, сондай-ақ ынтымақтастық 
туралы шарттар, келiсiмдер жасасуға құқылы.

Кəсіподақтар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес халықаралық ұйымдармен 
ынтымақтасуға жəне бірлесіп еңбекшілердің 
еңбек жəне əлеуметтік-экономикалық құқық-
т а ры мен мүдделерін қорғауға бағыт талған 
іс-шараларды ұйымдастыруға, өткізуге жəне 
жобаларды іске асыруға құқылы.»;

4) 10-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Республикалық, аумақтық кəсіподақтар 

бірлестіктері, салалық кəсіподақтар тiркелген 

күнінен бастап бір жыл өткенге дейін өздерін 
тіркеген органға осы Заңның 11-бабының 
3-тармағында, 12-бабының 3-тармағында 
жəне 13-бабының 2-тармағында көзделген 
талаптарға сəйкес келуін растайтын құжат-
тардың көшірмелерін ұсынуға міндетті.»;

3-тармақта:
«жəне жергілікті кəсіподақтардың» деген 

сөздер «кəсіподақтың қызметін» деген сөздер-
мен ауыстырылсын; 

«сот тəртібімен таратылуына» деген сөз-
дер «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Қазақ тан 
Республикасының Заңына сəйкес үш айдан алты 
айға дейінгі мерзімге сот тəр тібі мен тоқтата 
тұруға» деген сөздермен ауыс тырылсын;

5) 11-бапта:
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда 

жазылсын:
«2. Республикалық кəсіподақтар бірлестігін 

салалық кəсіподақтар жəне (немесе) облыс-
тардың, республикалық маңызы бар қалалар-
дың жəне астананың аумақтық кəсіподақтар 
бірлестіктері коммерциялық емес ұйымның 
өзге ұйымдық-құқықтық нысанында құрады. 

3. Республикалық кəсіподақтар бірлестігінің 
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар 
жəне астана санының жартысынан астамын 
қамтитын аумақта мүшелік ұйымдары жəне (не-
месе) өкілдіктері (филиалдары) болуға тиіс.»;

мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«3-1. Əлеуметтік əріптестік жəне əлеуметтік 
пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 
республикалық үшжақты комиссияның жұ-
мысына қатысу үшін республикалық кəсіп-
одақтар бірлестігі еңбек жөніндегі уəкі летті 
мемлекеттік органды хабардар етуге тиіс.»;

5-тармақтың 5) тармақшасы «əріптестік» 
деген сөзден кейін «жəне əлеуметтік пен 
еңбек қатынастарын реттеу» деген сөздермен 
толықтырылсын;

6) 12-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Облыс, республикалық маңызы бар 

қала жəне астана деңгейіндегі аумақтық 
кəсіподақтар бірлестігінің кемінде екі аудан-
ның (облыстық маңызы бар қалалардың, 
қаладағы аудандардың) аумағында мүшелік 
ұйымдары жəне (немесе) өкілдіктері (фи-
лиалдары) болуға тиіс. 

Аудан (облыстық маңызы бар қала) дең-
гейіндегі аумақтық кəсіподақтар бірлес тігінің 
тиісті аумақта кемінде екі мүшелік ұйымы 
болуға тиіс.»;

мынадай мазмұндағы 3-1 жəне 3-2-тар-
мақтармен толықтырылсын:

«3-1. Облыс, республикалық маңызы бар 
қала жəне астана деңгейіндегі аумақтық 
кəсіподақтар бірлестігінің республикалық 
кəсіподақтар бірлестігінің жарғысын сақ-
тау шарттарымен мүшелік ұйым ретінде 
республикалық кəсіподақтар бірлестігінің 
құрамына кіруге құқығы бар. 

3-2. Əлеуметтік əріптестік жəне əлеумет-
тік пен еңбек қатынастарын реттеу жөнін-
дегі облыстық, қалалық, аудандық комис-
сиялардың жұмысына қатысу үшін аумақтық 
кəсіподақтар бірлестігі тиiстi əкiмшiлiк-аумақ-
тық бiрлiктiң жергiлiктi атқарушы органын 
хабардар етуге тиіс.»;

4-тармақтың 4) тармақшасындағы «жө-
ніндегі өңірлік үшжақты» деген сөздер «жəне 
əлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу 
жөніндегі өңірлік» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

7) 13-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Салалық кəсіподақтың облыстар, 

республикалық маңызы бар қалалар жəне 
астана санының жартысынан астамын 
қамтитын аумақта құрылымдық бөлімшелері 
жəне (немесе) мүшелік ұйымдары болуға тиіс.

Шағын кəсіпкерлік субъектілерінің жұмыс-
керлері облыстар, республикалық маңызы бар 
қалалар жəне астана санының жартысынан 
астамын қамтитын аумақта құрылымдық 
бөлімшелері, мүшелік ұйымдары болған кезде 
салалық кəсіподақ құруға құқылы.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен 
толықтырылсын:

«2-1. Əлеуметтік əріптестік жəне əлеуметтік 
пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 
салалық комиссияның жұмысына қатысу үшін 
салалық кəсіподақ тиісті қызмет саласының 
уəкілетті мемлекеттік органын хабардар етуге 
тиіс.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Салалық кəсіподақтың республикалық 

кəсіподақтар бірлестігінің жарғысын сақтау 
шарттарымен мүшелік ұйым ретінде респуб-
ликалық кəсіподақтар бірлестігінің құрамына 
кіруге құқығы бар.»;

4-тармақтың 4) тармақшасындағы «жөнін-
дегі салалық үшжақты» деген сөздер «жəне 
əлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу 
жөніндегі салалық» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

8) 14-баптың 4-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«4. Жергілікті кəсіподақтың салалық кəсіп-
одақтың жəне (немесе) аумақтық кəсіподақтар 
бірлестігінің жарғысын сақтау шарттарымен 
мүшелік ұйым ретінде олардың құрамына 
кіруге құқығы бар.»;

9) 17-бапта:
5) жəне 8) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын: 
«5) кəсiподақ мүшелері арасында олар-

дың құқықтық, оның ішінде Қазақстан 
Республикасы еңбек заңна масының негіздері, 
сондай-ақ ұжымдық шарт ережелері бойынша 
сауаттылығын арттыру, келіссөздер жүргізе 
алу жəне еңбек дауларында пəтуаға қол 
жеткізу дағдыларын дамыту жөнінде түсіндіру 
жұмысын жүргізуге;»;

«8) кəсiподақ мүшелері болып табылмайтын 
жұмыскерлердің жаз баша өтініштері негізінде 
олардың мүдделерін кəсiподақ мүшелеріне 
арналғандай шарттарда білдіруге;»; 

мынадай мазмұндағы 9) тармақ шамен 
толықтырылсын: 

«9) сайланған немесе қайта сайлан ған 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жұмыс 
берушіге сайланбалы кəсіподақ органдарының 
негізгі жұмысынан босатылмаған мүшелері 
туралы ақпарат беруге міндетті.»;

10) 18-баптың 1-тармағының 4) тармақ-
шасындағы «, сондай-ақ өзіне шарттық негізде 
уəкілеттік берген қыз меткерлердің» деген 
сөздер «аты нан, сондай-ақ кəсіподаққа жаз-
баша өтінішпен уəкілеттік берген, кəсіподақ 
мүшелері болып табылмайтын жұмыскерлер» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 25-баптың 4-тармағы «кезеңіне» де-
ген сөзден кейін «еңбек шартының мерзімі 
шеңберінде» деген сөздермен толықтырылсын;

12) 33-бап алып тасталсын.
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған 

күнінен кейін күнтіз белік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
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