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7 мамыр – Отан қорғаушы күні

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасының 

Отан қорғаушы күнімен құттықтауы

Мемлекет басшысы, Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің 

Жоғарғы Бас қолбасшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

Отан қорғаушы күнімен құттықтауы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Ардагерлер туралы
Осы Заң ардагерлерге жəне осы Заңның күші қолданылатын басқа да 

адамдарға əлеуметтік қолдау шараларын ұсынудың ұйымдас т ы рушылық, 
экономикалық жəне құқықтық негіздерін айқындайды.

1-бап. Қазақстан Республикасының ардагерлер туралы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының ардагерлер туралы заңнамасы 

Қазақстан Рес пуб ликасының Конституциясына негіз деледі жəне осы 
Заң мен Қазақстан Респуб ликасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілерінен тұрады.

(Соңы 13-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша 

#згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 

Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2008 ж., №21, 93-құжат; 2009 ж., №23, 112-құжат; №24, 129-құжат;

(Соңы 14-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

«Салық және бюджетке т#ленетін басқа да міндетті т#лемдер 
туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық 
кодексі) және «Салық және бюджетке т#ленетін басқа да 
міндетті т#лемдер туралы» Қазақстан Республикасының 

Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына #згерістер енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне 

өзгерістер енгізілсін: 
1. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2017 ж., №22-І, 22-ІІ, 107-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;

(Соңы 14-бетте)

Құрметті отандастар!
Баршаңызды Отан қорғаушы 

күнімен құттықтаймын!
Айбынды армиямыздың даңқты 

дəстүрі кең-байтақ жері мізді жан-
қиярлықпен қорғап қал ған батыр 
бабаларымыз бен Ұлы Отан соғысы 
ардагерлерінің өшпес ерлігінен бас-
тау алады. Бү гінде əскеріміз Тəуелсіз 
Қазақ станның берік қалқаны ретінде 
жауынгерлік шеберлік пен асқақ рух-
тың озық үлгісін көрсетіп ке леді.

Бұл мерекеде біз өз өмірін Отан 
қорғауға арнаған, антына адал 
жандарға ерекше құрмет көрсе-
теміз. Мемлекеттік шекарамыз бен 
əуе кеңістігімізді күзетіп, армия 
жə не флот бөлімшелерінде əскери 

борышын өтеп жатқан барлық сар-
базға шынайы риза шылығымды біл-
ді ремін. 

Коронавирус індетімен кү рес-
тің алдыңғы шебінде жүрген əскери 
қызметшілер, соның ішін де арнаулы 
жиындарға шақы рыл ған азаматтар 
да алғысқа лайық. Олардың ерен 
еңбегі – шынайы пат риотизм мен елге 
қызмет етудің жарқын көрінісі.

Мемлекетіміздің қорғаныс əлеуе-
тін күшейту, əскери қызмет ші лердің 
өз дерін жəне отбасын қол дау басты 
міндетіміз болып қала береді.

Сіздерге зор денсаулық, бақ- бе ре-
ке жəне елдік мүдде жо лын дағы абы-
ройлы əрі мəртебелі қыз меттеріңізге 
толайым табыс тілеймін!

Құрметті қазақстандықтар!
Баршаңызды Отан қорғаушы 

күнімен құттықтаймын!
1992 жылы 7 мамырда мен Қазақ-

стан Республикасының Қару лы Күш-
терін құру туралы Жарлыққа қол 
қойдым.

Тəуелсіздік алған сəттен бас тап 
біз еліміздің əскери қауіп сіз ді гін 
қам  тамасыз етуге, қару лы қақты-
ғыс  тардың алдын алуға, Қарулы 
Күш  терді дамыту мəсе ле леріне əр-
дайым ерекше мəн бер дік. Қуатты 
жəне қабілетті армия  – еге мен елдің 
ма ңыз ды атри бутының бірі.

Қазақстан армиясы заман тала-
бы на сай қару-жарақпен жабдық-
талған. Тұрақты түрде оқу-жат тығу 
ұйымдастырылып отырады. Əс ке ри 
қызметшілерді əлеуметтік қолдауға 
ерекше көңіл бөліп келеміз.

Əскерилер бейбіт заманға лайық 

ерлік танытып, алдына қойылған 
барлық міндетті абыроймен атқа-
руда. Қазіргі таңда олар дың көбі 
құ қық тық тəртіпті қам тамасыз етіп, 
пан де мияға қарсы іс-шаралардың ал-
дың ғы шебінде коронавирус індеті-
мен күресіп жүр.

Қадірлі Отан қорғаушылар, туған 
өлкенің тыныштығын абыроймен 
күзетіңіздер. Жауап кер шілік, əділдік 
пен партиотизмнің жарқын үлгісін 
көрсете беріңіздер.

 Біздің ортақ борышымыз – хал қы-
мыздың басты құн ды лықтары болып 
саналатын бірлікті, тəуелсіздік пен 
тұрақтылықты көз дің қарашығындай 
сақтау.

Мерейлі мереке құтты болсын, 
ардақты отандастар!

Баршаңызға зор денсаулық, күш-
қайрат пен бақ-береке ті лей мін!

Айбынды Алаш әскері
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Отан қорғаушылар күні қарсаңында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жарлығымен әскери және қызметтік борышын атқару кезінде, адам 
#мiрiн сақтап қалу үшін батылдық пен жанқиярлық к#рсеткен, сондай-ақ елдің 
ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін қамтамасыз етуге, заңдылықты 
және қоғамдық тәртіпті сақтауға елеулі үлес қосқан әскери қызметшілер мен 
құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлері Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапатталды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министрдің орынбасары Роман Скляр Мақтаарал ауданында су басқан 
ауыл тұрғындарымен кездесіп, оларға Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың с#зін жеткізді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тәңіріміз Тәуелсіздікті тарту еткелі т#рткүл дүниемен тереземіз теңелді, керегеміз 
кеңейді. Шекараны шегелеп, барымызды бағамдадық, жоғымызды түгендедік. К#кте 
– К#к Байрағымыз, т#менде отты айбарымыз – Алаш әскері салтанат құрып тұр! Ол 
– бүгінгі бейбіт #мірдің шайқалмаған тұнығының, ертеңгі егемен елдің мызғымайтын 
тұғырының айғағы! Намыстың – найзасы, жігердің – қайрағы!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Олардың ішінде:
І дəрежелі «Даңқ» орденімен – Қа-

зақ стан Республикасы Бас прокурорының 
орынбасары Марат Ахметжанов;

ІІ дəрежелі «Даңқ» орденімен – 
Қа зақстан Республикасы Ішкі істер 

министрінің бірінші орынбасары Марат 
Қожаев;

ІІ дəрежелі «Айбын» орденімен 
– Қа зақ стан Республикасы Ішкі істер 
министр лігінің департамент бастығы 
Сан жар Əділов, Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік күзет қызметінің Президент 
күзет қызметі бастығының орынбасары 
Сəкен Исабеков, Қазақстан Республикасы 
Қор ғаныс министрлігі бөлім командирінің 
орын басары – 14776 əскери бөлімі орталы-
ғының бастығы Рахат Қарсембаев, Қазақ-
стан Республикасы Қорғаныс министрлігі 
Бас инспекциясы əскерлердің жауынгерлік 
жəне жұмылдыру əзірлігі мен даярлығы 
инс пекциялық басқармасының бастығы – 
Бас инспекция бастығының орынбасары 
Төлеуқан Нұрқанов, Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
басқарма бастығы Александр Пеньков;

(Соңы 2-бетте)

Жоғары наградалармен марапатталды

Рауан ҚАБИДОЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

Қорғаны жоқ мемлекеттің болашағы да 
жоқ. Қатпарлы тарихты қазып-ақтарған са-
йын көзіміз осыған жетті. Сақтардың салтын, 
ғұндардың ғұрпын ұстанып, түбі бір түркі 
жұртының алтын бесігін атамекен, атажұрт 
деп таныдық. Соны ғана аялап, қорғағымыз 
келді, біреуге құл, біреуге күң болғымыз 
келмеді. Бəлкім, «егеулі найза қолға алған, 
еңку-еңку жер шалған» (Махамбет) батырлар 
мен баһадүрлердің ерлігі болмаса – қазақтың 
бүгінгі елдігі де болмас еді. Ер жастанып, 
түн қатқан, алты малтаны ас көріп, сүйем 
жер үшін сүйегін берген, алшайып тұрып ат 
мінген арғы аталардың қайсарлығы, тəубе, 
бүгінгі ұрпақтың да бойынан табылады. 
Айбынды армиямыз – соның дəлелі!

Олар:
Теңізде – арыстан жалды толқынмен ар-

палысып, жарақталады. 
Əуеде – алтын күннің нұрына шағы-

лысып, қанаттанады. 
Құрлықта – Күлтегіннің түмен-түмен 

қолындай Алтайдан Атырауға дейін тарап 
барады.

Теңіз.  Əуе. Құрлық əскерлері. . . 
Тəуелсіздіктің үш кеңістіктегі үш түрлі 
қалқаны. Абай айтқан адамдықтың қасиеті 
де үшеу емес пе еді? «Ыстық қайрат, нұр-
лы ақыл, жылы жүрек». Ұлттық рухпен 
суға рылған осынау қасиет үш кеңістік 
сар дарларының бойына сіңіп кетті. Олар-
дың адамдықтан аттамауының да, жауыз-
дықты жақтамауының да, еңсесі төменді 
таптамауының да сыры – осында!

Бірақ осы Үшеуі біріксе – аянбайды. 

Олар жұмса – жұдырық, ашса – алақан! 
Соны біліп ел іргесіне жау таянбайды. 
Əсілінде, Алаш – Алаш болғалы, ала тай ат 
болғалы жатқа тізе батырмадық, жаулық 
шақырмадық! «Қазақ тарихында қазақ 
ұялатындай ештеңе жоқ» (Н.Назарбаев). 
Рухымыз жасық емес, бетіміз ашық. Сол 
сүрлеуден жаңылған жоқпыз. Кеңес Одағы 
ыдырап, өз алдына отау құрған Қазақ елі 
осынау отыз жылға жуықтаған тарихи жо-
лында қыннан қылыш суырып, өз бетімен 
біреуге оқ атқан емес. Алаш – орман 
болғанда, əскер – қорған! Желіге құлын 
байлатқан елміз. «Ешкімге соқтықпай жай 
жатқан елміз...» (Қазыбек би).

Қазақстан Қарулы Күштерінің қайратын 
танығыңыз келсе, шайдай ашық аспанға зер 
салыңызшы. Жау ұшағынан оқ борап, ақша 
бұлтыңызды отқа орап жатпағанына қарап, 
сүйсініңізші. Көзіңізден моншақ-моншақ 
жасыңыз домалап, тұс-тұсыңыздан дұшпан 
келіп табалап жатпағанына қарап, шексіз 
таңырқай беріңізші. 

Міне! Күштік құрылымдардың қайраты 
– осы! Бейбіт күннің бейнесіне айналып, 
қарауылда Қазақ əскері тұр. 

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

«Қазақстан Президенті Мақтаарал ауда-
нының судан зардап шеккен бірде-бір тұр-
ғыны көмексіз қалмайтынын айтты. Сол 
себепті, сіздерден тек түсіністік таныту-
ды сұраймын. Үкімет тарапынан барлық 
қажетті көмек көрсетіледі. Президент Үкі-
метке Өзбекстандағы су қоймасы бөге  тінің 

бұзылуы салдарынан су басқан ауыл -
дардың тұрғындарына жан-жақты мате-
риалдық көмек көрсетуді тапсырды», деді 
Роман Скляр. 

Кеше  Президент осы мəселеге тағы да 
назар аударды. «Үкімет Өзбекстандағы су 
қоймасы апатының салдарынан баспана-
сынан айырылған Түркістан облысының 
азаматтары үшін мыңнан астам тұрғын 
үй салуға кіріседі», деп жазды Президент 

Қасым-Жомарт Тоқаев туиттердегі парақ-
шасында.

Аудандағы жағ дайға байла нысты ар-
найы үкі мет тік комиссия құ рылғаны бел-
гілі. Ко миссия төрағасы Р.Скляр, Түр кіс  -
тан облысының əкімі Ө.Шөкеев пен құ ра-
мында орталық жəне жергілік  ті атқарушы 
органдардың басшылары бар жұ мыс тобы 
Жаңатұрмыс, Жеңіс, Фирдоу си, Өргебас, 
Достық ауыл  дарының тұрғын да ры мен 
кездесті. Комиссия шұғыл түрде шы ғын ды 
есептеу жұмыстарын жүр гізетін бо лады. Ең 
алдымен тұрғын үйлер қалпына келтіріледі.

(Соңы 3-бетте)

Мақтааралдықтар мәселесі – мемлекет назарында
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(Соңы. Басы 1-бетте)

2. Егер Қазақстан Республикасы ратифи-
кациялаған халықаралық шартта осы Заңда 
қамтылғаннан өзге қағидалар белгiленсе, 
онда халықаралық шарттың қағидалары 
қолданылады.

2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
Осы Заңның күші ардагерлер деп танылған 

немесе осы Заңның күші қолданылатын 
басқа да адамдарға жататын Қазақстан Рес-
пуб ликасының азаматтарына, Қазақстан 
Республикасында тұрақты тұратын шетел-
діктерге жəне азаматтығы жоқ адамдарға 
қолданылады.

3-бап. Ардагерлер жəне осы Заңның кү-
ші қолданылатын басқа да адамдар

1. Осы Заңға сəйкес мыналар ардагерлер 
болып танылады:

1) Ұлы Отан соғысының ардагерлері;
2) басқа мемлекеттердiң аумағындағы 

ұрыс қимылдарының ардагерлері;
3) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғы-

сының ардагерлеріне теңестірілген арда-
герлер;

4) еңбек ардагерлері.
2. Осы Заңның күші қолданылатын басқа да 

адамдар осы Заңның 8-бабында айқындалған.
4-бап. Ұлы Отан соғысының ардагерлері
Мыналар Ұлы Отан соғысының арда гер-

леріне жатады: 
1) Ұлы Отан соғысына қатысушылар, 

атап айтқанда, Ұлы Отан соғысы кезеңінде, 
сондай-ақ бұрынғы Кеңестік Социалистік 
Республикалар Одағын (бұдан əрі – КСР 
Одағы) қорғау бойынша басқа да ұрыс опе-
рациялары кезiнде майдандағы армия мен 
флоттың құрамына кiрген əскери бөлiм-
дерде, штабтар мен мекемелерде қыз мет өт-
керген əскери қызметшiлер, Ұлы Отан соғы-
сының партизандары мен астыртын əрекет 
етушiлерi;

2) Ұлы Отан соғысының мүгедектері, 
атап айтқанда Ұлы Отан соғысы кезеңінде 
майданда, ұрыс қимылдары аудандарында, 
майдан маңындағы темiржол учаскелерінде, 
қорғаныс шептерiнің, əскери-теңiз базалары 
мен əуеайлақтардың құрылысжайларында 
жаралануы, контузия алуы, мертігуі немесе 
ауруға шалдығуы салдарынан мүгедек болған 
майдандағы армия мен флоттың əскери 
қызметшiлерi, Ұлы Отан соғысының пар-
тизандары мен астыртын əрекет етушiлерi, 
сондай-ақ жұмысшылар мен қызметшiлер.

5-бап. Басқа мемлекеттердiң аума ғын-
дағы ұрыс қимылдарының ардагер лері

Мыналар басқа мемлекеттердiң аума-
ғындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері 
болып танылады:

1) бұрынғы КСР Одағының үкiметтік 
органдарының шешiмдерiне сəйкес бас-
қа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қи-
мыл дарына қатысқан Кеңес Армия сының, 
Əскери-Теңiз Флотының, Мемле кеттiк қа-
уiпсiздiк комитетiнiң əскери қызмет шiлерi, 
бұрынғы КСР Одағы Iшкi iстер минис-
трлiгiнiң басшы жəне қатардағы құра мы-
ның адамдары (əскери мамандар мен кеңес-
шiлердi қоса алғанда);

2) оқу жиындарына шақырылған жəне 
Ауғанстанға ұрыс қимылдары жүрiп жатқан 
кезеңде жiберiлген əскери мiндеттiлер;

3) Ауғанстанға ұрыс қимылдары жүрiп 
жатқан кезеңде осы елге жүк жеткiзу үшiн 
жiберiлген автомобиль батальондарының 
əскери қызметшiлерi;

4) бұрынғы КСР Одағының аумағынан 
Ауғанстанға жауынгерлiк тапсырмалармен 
ұшқан ұшу құрамының əскери қызметшiлерi;

5) Ауғанстандағы кеңестік əскери контин-
гентке қызмет көрсеткен, жарақат, контузия 
алған немесе мертіккен не ұрыс қимылдарын 
қамтамасыз етуге қатысқаны үшін бұрынғы 
КСР Одағының ордендерiмен жəне медаль-
дарымен наградталған жұмысшылар мен 
қызметшiлер;

6) Тəжікстан-Ауғанстан учаскесінде Тə-
уелсіз Мемлекеттер Достастығының ше-
кара сын қорғауды күшейту жөніндегі мем-
лекетаралық шарттар мен келісімдерге 
сəйкес міндеттерін орындаған Қазақстан 
Респуб ликасының əскери қызметшілері;

7) Ирактағы халықаралық бітімгершілік 
операцияға бітімгерлер ретінде қатысқан 
Қазақстан Республикасының əскери қызмет-
шілері;

8) Таулы Қарабахтағы этносаралық қақ-
тығысты реттеуге қатысқан əскери қызмет-
шілер, сондай-ақ бұрынғы КСР Одағы іш кі 
іс тер жəне мемлекеттік қауіпсіздік орган-
дары ның басшы жəне қатардағы құрамының 
адамдары.

6-бап. Жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне теңестірілген 
ардагерлер

Мыналар жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне теңестірілген 
ардагерлер деп танылады:

1) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғы-
сына қатысушыларға теңестірілген адам дар, 
атап айтқанда:

майдандағы армия бөлiмдерiнің əскери 
қызметшілеріне қалалардың қорғанысына 
қатысқаны үшін белгiленген жеңiлдiкті 
шарттармен зейнетақы тағайындау үшiн 
1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн еңбек сіңірген 
жылдарына есептеліп жазылған, сол қа-
лаларда Ұлы Отан соғысы кезеңінде қыз мет 
өткерген əскери қызметшiлер, сондай-ақ 
бұрынғы КСР Одағы iшкi iстер жəне мем-
лекеттiк қауiпсiздiк органдарының басшы 
жəне қатардағы құрамының адамдары;

Ұлы Отан соғысы кезеңінде майдандағы 
армия құрамына кiрген əскери бөлiмдерде, 
штабтарда, мекемелерде штаттық лауа зым-
дар атқарған не сол кезеңдерде май дан-
дағы армия бөлiмдерiнің əскери қыз мет-
шіле ріне қалалардың қорғанысына қатыс-
қаны үшін белгiленген жеңiлдiкті шарт-
тармен зейнетақы тағайындау үшiн 1998 
жылғы 1 қаңтарға дейiн еңбек сіңірген жыл-
дарына есептеліп жазылған, сол қала ларда 
болған Кеңес Армиясының, Əскери-Теңiз 
Флотының, бұрынғы КСР Одағының iшкi 
iстер жəне мемлекеттiк қауiпсiздiк əскерлерi 
мен органдарының еріктi жалдамалы құра-
мының адамдары;

Ұлы Отан соғысы кезеңінде майдандағы 
армия мен флоттың құрамына кiрген бөлiм-
дердiң, штабтар мен мекемелердiң құрамында 
полк балалары (тəрбиеленушiлерi) жəне юн-
галар ретiнде болған адамдар;

Екiншi дүниежүзiлiк соғыс жылдарында 
шет елдердiң аумағында партизан отрядтары, 
астыртын топтар жəне басқа да фашизмге 
қарсы құралымдар құрамында фашистiк 
Германия мен оның одақтастарына қарсы 
ұрыс қимылдарына қатысқан адамдар;

бұрынғы КСР Одағы Қатынас жолдары 
халық комиссариатының, Байланыс халық 
комис сариатының, кəсiпшiлiк жəне көлiк 
кеме лерiнiң жүзу құрамы мен авиацияның 
ұшу-көтерілу құрамының, Балық өнеркəсiбi 
халық комиссариатының, теңiз жəне өзен 
флотының, Солтүстiк теңiз жолы бас бас-
қар масының ұшу-көтерілу құрамының ар-
наулы құралымдарының Ұлы Отан соғысы 
кезеңінде əскери қызметшiлер жағдайына 
көшiрiлген жəне ұрыс майдандарының 
тыл дағы шекаралары, флоттардың жедел 
аймақтары шегiнде майдандағы армия мен 
флот мүдделерi үшін мiндеттер атқарған 
қызметкерлерi, сондай-ақ Ұлы Отан соғысы-
ның бас кезiнде басқа мемлекеттердiң порт-
та рында еріксіз ұсталған көлiк флоты кеме-
лерi экипаждарының мүшелерi;

Ленинград қаласындағы қоршау кезеңінде 
қаланың кəсiпорындарында, мекемелерi 
мен ұйымдарында жұмыс iстеген жəне 
«Ле нинградты қорғағаны үшiн» медалiмен 
немесе «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» 
белгiсiмен наградталған азаматтар;

Екiншi дүниежүзiлiк соғыс кезеңiнде 
фашистер мен олардың одақтастары құрған 
концлагерьлердегі, геттолардағы жəне басқа 
да мəжбүрлеп ұстау орындарындағы кəме-
летке толмаған тұтқындар;

1986 – 1987 жылдары Чернобыль атом 
электр станциясындағы апаттың, азаматтық 
немесе əскери мақсаттағы объектiлердегi 
басқа да радиациялық апаттар мен авария-
лардың салдарларын жоюға қатысқан, 
сондай-ақ ядролық сынақтарға тiкелей қа-
тыс қан адамдар;

2) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғы-
сының мүгедектеріне теңестірілген адамдар, 
атап айтқанда:

бұрынғы КСР Одағын қорғау, əскери 
қыз меттiң өзге де мiндеттерiн басқа кезең-
дерде атқару кезiнде жаралануы, контузия 
алуы, мертігуі салдарынан немесе майданда 
болуына байланысты, сондай-ақ Ауғанстанда 
немесе ұрыс қимылдары жүргiзiлген басқа 
да мемлекеттерде əскери қызметiн өткеру 
кезiнде ауруға шалдығуы салдарынан мүге-
дек болған əскери қызметшiлер;

қызметтік мiндеттерiн атқару кезiнде 
жаралануы, контузия алуы, мертігуі салда-
рынан не майданда болуына немесе ұрыс 
қимыл дары жүргiзiлген мемлекеттерде 
қыз  меттік мiндеттерiн орындауына байла-
нысты ауруға шалдығуы салдарынан мүгедек 
болған бұрынғы КСР Одағының мемлекеттік 
қауіпсіздік органдарының жəне ішкі істер 
органдарының басшы жəне қатардағы 
құрамының адамдары;

басқа елдердегі майдандағы əскери кон  -
тингенттерге қызмет көрсеткен жəне ұрыс 
қи мылдарын жүргiзу кезеңiнде жа ра  лануы, 
контузия алуы, мертігуі не ауру ға шалдығуы 
салдарынан мүгедек болған тиiстi са-
наттардағы жұмысшылар мен қыз метшiлер;

1944 жылғы 1 қаңтар – 1951 жылғы 31 
желтоқсан аралығындағы кезеңде Украина 
КСР, Беларусь КСР, Литва КСР, Латвия КСР, 
Эстония КСР аумағында болған халық ты 
қорғаушы жойғыш батальондардың, взвод-
тар мен отрядтардың жауынгерлерi мен 
командалық құрамы қатарындағы, осы бата-
льондарда, взводтарда, отрядтарда қызметтік 
мiндеттерiн атқару кезiнде жаралануы, 
контузия алуы немесе мертігуі салдарынан 
мүгедек болған адамдар;

Чернобыль атом электр станциясындағы 
апаттың жəне азаматтық немесе əскери 
мақсаттағы объектiлердегi басқа да радиа-
циялық апаттар мен авариялардың, ядролық 
сынақтардың салдарынан мүгедек болған 
адамдар жəне мүгедектігі ата-анасының 
бiрiнiң радиациялық сəуле алуымен генети-
калық байланысты олардың балалары.

7-бап. Еңбек ардагерлері
Еңбек ардагерлеріне мыналар жатады:
1) Социалистік Еңбек Ерлері, үш дəрежелі 

Даңқ, үш дəрежелі Еңбек Даңқы ордендерінің 
иегерлері;

2) «Қазақстанның Еңбек Ері» атағына ие 
болған адамдар;

3) Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы 
қажырлы еңбегі мен мінсіз əскери қызметі 
үшін бұрынғы КСР Одағының ордендерімен 
жəне медальдарымен наградталған адамдар;

4) 1941 жылғы 22 маусым – 1945 жылғы 9 
мамыр аралығында кемiнде алты ай жұмыс 
iстеген (қызмет өткерген) жəне Ұлы Отан 
соғысы жылдарында тылдағы қажырлы ең-
бегi мен мiнсiз əскери қызметі үшін бұ рын  ғы 
КСР Одағының ордендерiмен жəне медаль-
дарымен наградталмаған адамдар.

8-бап. Осы Заңның күші қолданылатын 
басқа да адамдар

Осы Заңның күші қолданылатын басқа да 
адамдарға мыналар жатады:

1) қаза тапқан əскери қызметшілердің от-
басылары, атап айтқанда:

бұрынғы КСР Одағын қорғау, əскери қыз-
меттiң өзге де мiндеттерiн (қызметтік мiн  дет-
терді) атқару кезiнде жаралануы, кон тузия 
алуы немесе мертігуі салдарынан неме-
се майданда болуына байланысты ауруға 
шал дығуы салдарынан қаза болған (хабар-
ошарсыз кеткен) немесе қайтыс болған 
əске ри қызметшiлердің, партизандардың, 
астыртын əрекет етушiлердің, осы Заңның 
4 – 6-баптарында аталған адамдардың от-
басылары;

Ұлы Отан соғысында қаза тапқан, жер-
гiлiктi əуе шабуылына қарсы қорға ныстың 
объектiлiк жəне авариялық коман даларының 
өзiн-өзi қорғау топтарының жеке құрамы 
қатарындағы адамдардың отбасылары, Ле-
нинград қаласының госпитальдары мен 
ауруханаларының қаза тапқан жұмыс кер-
лерінiң отбасылары;

бұрынғы КСР Одағы Қорғаныс минис-
трлiгiнің, ішкi iстер жəне мемлекеттiк қауiп-
сiздiк органдарының əскери мiндеттілер 
жиындарына шақырылған, қоғамға жат 
көрiнiстерге байланысты төтенше жағдайлар 
кезiнде қоғамдық тəртiптi қорғау жөнiндегi 
міндеттерді орындау кезінде қаза тапқан 
(қай тыс болған) əскери қызметшiлерінiң, 
басшы жəне қатардағы құрам адамдарының 
отбасылары;

Ауғанстандағы немесе ұрыс қимылдары 
жүргiзiлген басқа да мемлекеттердегi ұрыс 
қимылдары кезiнде жаралануы, контузия 
алуы, мертігуі, ауруға шалдығуы салдарынан 
қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) неме-
се қайтыс болған əскери қызметшiлердiң 
отбасылары;

бейбiт уақытта əскери қызметiн өткеру 
кезiнде қаза тапқан (қайтыс болған) əскери 
қызметшiлердiң отбасылары;

Чернобыль атом электр станциясындағы 
апаттың жəне азаматтық немесе əскери мақ-
саттағы объектiлердегi басқа да радиа ция лық 
апаттар мен авариялардың салдар ларын жою 
кезiнде қаза тапқан адамдардың отбасылары;

Чернобыль атом электр станциясындағы 
апаттың жəне азаматтық немесе əскери 
мақсаттағы объектiлердегi басқа да радиация-
лық апаттар мен авариялардың жəне ядролық 
сынақтардың салдарынан сəуле ауруына 
шалдығып қайтыс болғандардың немесе 
қайтыс болған мүгедектердiң, сондай-ақ қайтыс 
болуы белгiленген тəртiппен солар дың əсеріне 
байланысты болған азамат тардың отбасылары;

2) Ұлы Отан соғысының қайтыс болған 
мүгедегінiң немесе жеңілдіктер бойынша Ұлы 
Отан соғысының мүгедектеріне теңестiрiлген 
адамның екiншi рет некеге тұрмаған жұбайы 
(зайыбы), сондай-ақ жалпы ауруға шалдығу, 
жұмыста мертігу жəне басқа да себептер 
(құқыққа қайшы келетiндердi қоспағанда) 
салдарынан мүгедек деп танылған, Ұлы Отан 
соғысының қайтыс болған қатысушысының, 
партизанның, астыртын əрекет етушiнің, 
«Ленинградты қорғағаны үшiн» медалiмен 
немесе «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» 
белгiсiмен наградталған азаматтың екінші 
рет некеге тұрмаған жұбайы (зайыбы);

3) 1988 – 1989 жылдары Чернобыль атом 
электр станциясындағы апаттың салдарларын 
жоюға қатысушылар қатарындағы, қоныс 
аудару күні құрсақта болған балаларды қоса 
алғанда, оқшаулау жəне көшіру аймақта-
рынан Қазақстан Республикасына қоныс 
аударылған (өз еркімен кеткен) адамдар;

4) 1979 жылғы 1 желтоқсан – 1989 жыл ғы 
желтоқсан аралығындағы кезеңде Ауған-
станға жəне ұрыс қимылдары жүр гізілген 
басқа да елдерге жұмысқа жiберiл ген жұ-
мысшылар мен қызметшiлер;

5) бұрынғы КСР Одағы Мемлекеттік 
қауiпсiздiк комитетiнiң Ауғанстан аумағында 
уақытша болған жəне кеңес əскерлерiнiң 
шектеулі контингентінің құрамына енбеген 
жұмысшылары мен қызметшiлерi.

Ескертпе. Осы баптың 1) тармақшасының 
мақ сатында əлеуметтік қолдауға құқық 
берi летiн отбасы мүшелерi мыналар болып 
табылады:

қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен, қайтыс 
болған) адамның асыраушысынан айырылу 
жағдайы бойынша мемлекеттiк əлеуметтiк 
жəрдемақы төленетiн балалары мен басқа да 
асырауындағылары;

Ұлы Отан соғысында қаза тапқан (қайтыс 
болған, хабар-ошарсыз кеткен) жауынгер-
лердің ата-аналары жəне екінші рет некеге 
тұрмаған жесірлері; екінші рет некеге тұрма-
ған зайыбы (жұбайы).

9-бап. Ардагерлердің мəртебесiн белгілеу
Ардагерлердің мəртебесi осы Заңға сəйкес 

айқындалады жəне Ұлы Отан соғысы жыл-
дарында, бұрынғы КСР Одағын қорғау бо-
йынша ұрыс операциялары кезiнде, басқа 
мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимыл-
дары кезінде майдандағы армияға, Чернобыль 
атом электр станциясындағы апаттың жəне 
азаматтық немесе əскери мақсаттағы объек-
тiлердегi басқа да радиациялық апат тар 
мен авариялардың салдарларын жоюға қа-
тысуды, сондай-ақ ядролық сынақ тарға 
тiке  лей қатысуды растайтын анық тама-
лардың, əскери билеттердiң жəне өзге де 
құ жат  тардың, жаралану, мүгедектiк тура лы 
анықтамалардың, сот-медициналық қоры-
тындылардың негiзiнде белгіленеді.

Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне осы 
құжаттардың негiзiнде Қазақстан Респуб-
ликасы Қорғаныс министрлiгiнiң органдары 
Ұлы Отан соғысы ардагерінің куəлiгiн бередi. 
Қалған ардагерлерге жасына байланысты 
зейнетақы төлемдерін (жəрдемақылар) алу-
шы куəлігіне белгi қойылады.

10-бап. Ұлы Отан соғысының ардагер-
лерін əлеуметтік қолдау шаралары

1. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
мы надай əлеуметтік қолдау шаралары ұсы-
нылады:

1) Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес арнаулы мемлекеттік жəр-
демақы төлеу;

2) жергілікті атқарушы орган өз құзыреті 
шегінде көрсететін ақшалай немесе заттай 
түрдегі əлеуметтік көмек;

3) егер олар Қазақстан Республикасының 
тұрғын үй заңнамасына сəйкес тұрғынжайға 
мұқтаж деп танылса жəне бұрын тұрғын-
жайды бiрiншi кезекте алу құқығын пайда-
ланбаған болса, жергiлiктi атқарушы орган-
дар дың, ұйымдардың біржолғы бiрiншi 
кезекте тұрғынжаймен қамтамасыз етуi;

4) жеке тұрғын үй салу үшiн жер учаске-
лерiн біржолғы бiрiншi кезекте алу;

5) коммуналдық тұрғын үй қорының үйле-
рiндегi өздерi тұратын тұрғынжайларды Қа-
зақстан Республикасының тұрғын үй заңна-
масында белгiленген тəртiппен мен шiк ке беру 
(Ұлы Отан соғысының тұрғын жай берілген 
ардагері қайтыс болған жағдайда, оны өтеусіз 
алу құқығы оның отбасы мүше леріне өтеді);

6) амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсететін ұйымдарда артықшылықпен қыз-
мет көрсету жəне ауруханаға кезектен тыс 
жатқызу;

7) Қазақстан Республикасының заңнама-
сында айқындалатын тəртiппен бiлiктi 
медициналық көмек алу;

8) протездермен (тіс протездерінен басқа) 
жəне протездік-ортопедиялық бұйымдармен 
тегін қамтамасыз ету;

9) Ұлы Отан соғысының ардагерлері 
жұ мыс iстеп жүрген кезiнде тіркелген ем-
хана  ларды зейнеткерлiкке шыққан кезде де 
пайдалану құқығы;

10) арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қыз-
меттердің кепілдік берілген көлемін бірін ші 
кезекте алу;

11) барлық байланыс қызметiн кезектен 
тыс пайдалану құқығы;

12) Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сəйкес жеңiлдiктi салық салу.

2. Ұлы Отан соғысының қайтыс болған 
жалғызiлiктi ардагерлерін жерлеуді тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық қызметтері 
салт-жоралар рəсiмдерiн орындай отырып 
жүзеге асырады.

3. Отбасы мүшелеріне не Ұлы Отан соғы-
сының қайтыс болған ардагерін жер леуді 
жүзеге асырған адамға Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарына сəйкес жерлеуге 
арналған біржолғы төлем төленеді.

4. Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне 
мүгедектi оңалтудың жеке бағдарламасына 
сай Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес қосымша əлеуметтік қолдау 
шаралары ұсынылады.

5. Кеңес Одағының Батыры, «Халық 
қаhарманы», Социалистiк Еңбек Ерi атақта-
рына ие болған, үш дəрежелi Даңқ орденiмен, 
«Отан» орденiмен наградталған Ұлы Отан 
соғысына қатысушыларға əскери құрмет көр-
сетіле отырып, тегiн жерлеу жəне қабiр лерi-
нiң басына құлпытас орнату құқығы беріледі.

11-бап. Басқа мемлекеттердiң аума-
ғындағы ұрыс қимылдарының ардагер-
лерін, сондай-ақ жеңiлдiктер бойынша 
Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне те-
ңес тiрiлген ардагерлерді əлеуметтік қол-
дау шаралары

1. Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс 
қимылдарының ардагерлеріне, сондай-ақ 
жеңiлдiктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне теңестiрiлген ардагерлерге 
мы надай əлеуметтік қолдау шаралары ұсы-
нылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес арнаулы мемлекеттік жəрдемақы 
төлеу;

2) жергілікті атқарушы орган өз құзыреті 
шегінде көрсететін ақшалай немесе заттай 
түрдегі əлеуметтік көмек;

3) Қазақстан Республикасының тұрғын үй 
заңнамасына сəйкес жергiлiктi атқарушы ор-
гандардың тұрғынжаймен қамтамасыз етуі;

4) жеке тұрғын үй салу үшiн жер учас-
келерiн біржолғы бiрiншi кезекте алу;

5) амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсететін ұйымдарда артықшылықпен қыз-
мет көр сету жəне ауруханаға кезектен тыс 
жат қызу;

6) Қазақстан Республикасының заңнама-
сында айқындалатын тəртiппен бiлiктi 
медициналық көмек алу;

7) ардагерлер жұмыс iстеп жүрген кезінде 
тіркелген емханаларды зейнеткерлiкке 
шыққан кезде де пайдалану құқығы;

8) арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қыз-
мет тердің кепілдік берілген көлемін бірінші 
кезекте алу;

9) білім беру гранттарын алуға, сондай-ақ 
жоғары білімді кадрлар даярлауға мемле-
кеттік білім беру тапсырысы бойынша білім 
алушылардың құрамына қабылдауға конкурс 
өткізу кезінде балдары тең болған жағдайда 
артықшылықты құқық;

10) техникалық жəне кəсіптік, орта білім-
нен кейінгі жəне жоғары білімнің білім 
беру бағдарламаларын іске асыратын білім 
беру ұйымдарына түсу кезінде Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын 
мөлшерде қабылдау квотасы көзделеді;

11) барлық байланыс қызметiн кезектен 
тыс пайдалану құқығы;

12) Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сəйкес жеңiлдiктi салық салу.

2. Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс 
қимылдарының қайтыс болған жалғызiлiктi 
ардагерлерін жəне жеңілдіктер бойынша Ұлы 
Отан соғысының ардагерлеріне теңестiрiлген 
қайтыс болған жалғызiлiктi ардагерлерді 
жерлеуді тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық қызметтері салт-жоралар рəсiмдерiн 
орындай отырып жүзеге асырады.

3. Отбасы мүшелеріне не басқа мемлекет-
тердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының 
қайтыс болған ардагерін жəне жеңілдіктер 
бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
теңестiрiлген ардагерді жерлеуді жүзеге 
асырған адамға Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес жерлеуге арналған біржол-
ғы төлем төленеді.

4. Осы Заңның 6-бабының 2) тармақшасында 
аталған ардагерлерге мүгедектi оңалтудың 
жеке бағдарламасына сай Қазақстан Респуб-
ли касының заңнамасына сəйкес қосымша 
əлеуметтік қолдау шаралары ұсынылады.

12-бап. Еңбек ардагерлерін əлеуметтік 
қолдау шаралары

1. Еңбек ардагерлеріне мынадай əлеуметтік 
қолдау шаралары ұсынылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес арнаулы мемлекеттік жəрдемақы 
төлеу;

2) жергілікті атқарушы орган өз құзыреті 
шегінде көрсететін ақшалай немесе заттай 
түрдегі əлеуметтік көмек;

3) жұмыс iстеп жүрген кезінде тіркелген 
емханаларды зейнеткерлiкке шыққан кезде 
де пайдалану құқығы;

4) барлық байланыс қызметiн кезектен тыс 
пайдалану құқығы;

5) Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сəйкес жеңiлдiктi салық салу.

2. Отбасы мүшелеріне не қайтыс болған 
еңбек ардагерін жерлеуді жүзеге асырған 
адамға Қазақстан Республикасының заңда-
рына сəйкес жерлеуге арналған біржолғы 
төлем төленеді.

13-бап. Осы Заңның күшi қолданылатын 
басқа да адамдарды əлеуметтік қолдау ша-
ралары

Осы Заңның күшi қолданылатын басқа 
да адамдарға мынадай əлеуметтік қолдау 
шаралары ұсынылады:

1) Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес арнаулы мемлекеттік жəрдем-
ақы төлеу;

2) жергілікті атқарушы орган өз құзыреті 
шегінде көрсететін ақшалай немесе заттай 
түрдегі əлеуметтік көмек;

3) жұмыс iстеп жүрген кезiнде тіркелген 
емханаларды зейнеткерлiкке шыққан кезде 
де пайдалану құқығы.

14-бап. Қаза тапқан əскери қызмет ші-
лердің отбасылары үшін қосымша əлеу-
меттік қолдау шаралары

1. Осы Заңның 8-бабының 1) тармақ-
шасында санамаланған қаза тапқан əскери 
қыз метшілердің отбасыларына мынадай 
қосымша əлеуметтік қолдау шаралары ұсы-
нылады:

1) Қазақстан Республикасының тұрғын 
үй заңнамасына сəйкес олар тұрғынжайға 
мұқтаж деп танылған жағдайда, жергiлiктi 
атқарушы органдардың тұрғынжаймен қам-
тамасыз етуi;

2) амбулаториялық-емханалық көмек көр-
сететін ұйымдарда артықшылықпен қыз-
мет көрсету жəне ауруханаға кезектен тыс 
жатқызу;

3) Қазақстан Республикасының заңнама-
сында айқындалатын тəртiппен бiлiктi м еди-
циналық көмек алу;

4) арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қыз-
мет тердің кепілдік берілген көлемін бірінші 
кезекте алу;

5) жерленген жерге тегiн баруға жəне кері 
қайтуға (бiрақ үш адамнан аспайды), сондай-
ақ əскери қызметшi қайтыс болған күннен 
бастап алты ай ішінде отбасы таңдаған 
тұрғылықты жерiне тегін жол жүруге құқық;

6) қайтыс болған (қаза тапқан) əскери 
қызметшiні тегін жерлеу өзiнiң соңғы қызмет 
өткерген орны бойынша жүзеге асыры-
лады (бейбiт уақытта əскери (азаматтық) 
бо рышын өтеу кезiнде қаза тапқан немесе 
жалпы аурудан қайтыс болған əскери 
қыз  метшiнiң мəйiтiн отбасының қалауы 
бойынша басқа жерлеу (қайта жерлеу) 
орын дарына тасымалдау Қазақстан Респуб-
ликасы Қорғаныс министрлiгiнiң, Iшкi iстер 
министрлiгiнiң, Ұлттық қауiпсiздiк коми-
тетiнiң жəне Мемлекеттік күзет қызме тінің 
шешiмi бойынша жүзеге асырылуы мүмкін).

2. Ауғанстанда жəне ұрыс қимылдары 
жүргiзiлген басқа мемлекеттерде, сондай-ақ 
əскери мiндеттiлер жиындарына шақырылған 
қаза тапқан (қайтыс болған) əскери қызмет-
шiлердiң, iшкi iстер органдарының басшы 
жəне қатардағы құрамы адамдарының 
отбасыларына Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгiленген мөлшерлерде 
бiржолғы жəрдемақы төленедi.

3. Ауғанстандағы ұрыс қимылдарында 
қаза тапқан не сол кезеңде жараланудың, 
контузия алудың, мертігудің немесе ауруға 
шалдығудың салдарынан қайтыс болған 
əскери қызметшiлердiң жұбайларына не 
асырауында аталған əскери қызметшiлердiң 
балалары бар басқа адамдарға жұмыс ор-
ны нан балаларымен бiрге демалу үшiн 
демалыс үйлерi мен пансионаттарға жол-
дамалармен, сондай-ақ аталған əскери қыз-
метшiлердiң балалары үшiн балаларды 
сауықтыру мекемелерiне жолдамалармен 
артықшылықты қамтамасыз ету ұсынылады.

4. Отбасылары осы Заң бойынша əлеумет-
тік қолдау шараларына құқығы бар жəне 
асыраушысынан айырылу жағдайы бойын-
ша мемлекеттiк əлеуметтiк жəрдемақылар 
алатын генералдардың, адмиралдардың жəне 
əскери қызметшiлер қатарындағы зейнет-
керлердiң жұбайларына «Əскери қызмет 
жəне əскери қызметшiлердің мəртебесі ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгiленген тиiстi жеңiлдiктерге құқығы өмір 
бойы сақталады.

15-бап. Əлеуметтік қолдау шараларын 
қаржыландыру

Осы Заңда көзделген əлеуметтік қолдау 
шараларын қаржыландыру мемлекеттік 
бюджет қаражаты жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында тыйым салынбаған 
өзге де көздердің есебінен жүзеге асырылады.

16-бап. Əлеуметтік қолдау шараларын 
ұсынуды  тоқтата тұру жəне тоқтату

1. Осы Заңда көзделген əлеуметтік қол-
дау шараларын ұсыну осы Заңның күші 
қолданылатын адам сот тағайындаған бас 
бостандығынан айыру түрiндегі қылмыстық 
жазасын өтеу кезеңінде тоқтатыла тұрады.

2. Осы Заңда көзделген əлеуметтік қолдау 
ша раларын ұсыну осы Заңның күші қолда-
нылатын адамдар қайтыс болған күннен 
бастап тоқтатылады.

17-бап. Жергілікті өкілді органдар мен 
ұйымдардың құқықтары

Жергілікті өкілді органдар, ұйымдардың 
басшылары өз құзыреттері шегінде қосымша 
əлеуметтік қолдау шараларын жəне емделуге 
жол жүру (екі жаққа), сондай-ақ ардагер-
лерге жəне осы Заңның күші қолданылатын 
басқа да адамдарға материалдық жəне 
басқа да көмек түрлерін көрсету бойынша 
жеңілдіктерді белгілей алады.

18-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу 
тəртібі

1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

2. «Ұлы Отан соғысының қатысушылары 
мен мүгедектерiне жəне соларға теңестiрiлген 
адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен 
оларды əлеуметтiк қорғау туралы» 1995 
жылғы 28 сəуiрдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының (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; 2018 ж., №14, 
42-құжат) күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 6 мамыр
№ 322-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Ардагерлер туралы
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(Соңы. Басы 1-бетте)

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-І, 19-
ІІ, 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-І, 100-құжат; №19-ІІ, 
106-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 
117-құжат; №21-І, 121, 124-құжаттар; №21-ІІ, 
130, 132-құжаттар; №22-І, 140, 143-құжаттар; 
№22-ІІ, 144-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-
VІ, 159-құжат; №23-ІІ, 172-құжат; 2016 
ж., №7-ІІ, 53-құжат; №8-І, 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-ІІІ, 109-құжат; №23-
ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 
115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №7-8, 
22-құжат; №9, 31-құжат; №10, 32-құжат; 
№12, 39-құжат; №14, 42-құжат; №15, 47, 
50-құжаттар; №16, 55-құжат; №19, 62-құжат; 
№22, 82, 83-құжаттар; №24, 93-құжат; 
2019 ж., №1, 4-құжат; №5-6, 27-құжат; 
№7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-
16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 99, 
106-құжаттар; №24-I, 118, 119-құжаттар):

53-баптың 1-тармағы 6) тармақшасының 
алтыншы абзацындағы «қатысушылары мен 
мүгедектерін» деген сөздер «ардагерлерін» 
деген сөзбен ауыстырылсын.

2. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан 
Республикасының Азаматтық процестік 
кодексіне (Қазақстан Республикасы Парла-
ментiнiң Жаршысы, 2015 ж., №20-V, 20-
VІ, 114-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; 
№12, 87-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 
7-құжат; №8, 16-құжат; №16, 56-құжат; №21, 
98-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 
41-құжат; №14, 44-құжат; №16, 53-құжат; 
№24, 93-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 
36, 37-құжаттар; №15-16, 67-құжат; №23, 
103-құжат; №24-I, 118, 119-құжаттар):

112-баптың бірінші бөлігінің 3) тармақ-
шасындағы «соларға теңестірілген адамдар,» 
деген сөздер «жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 
соғысының қатысушыларына теңестірілген 
адамдар, сондай-ақ басқа мемлекеттердің 
аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагер-
лері,» деген сөздермен ауыстырылсын.

3. «Қазақстан Республикасындағы банк -
тер жəне банк қызметi туралы» 1995 
жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Респуб -
ликасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., 
№15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы 
Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., №2, 
184-құжат; №15, 281-құжат; №19, 370-құжат; 
1997 ж., №5, 58-құжат; №13-14, 205-құжат; 
№22, 333-құжат; 1998 ж., №11-12, 176-құжат; 
№17-18, 224-құжат; 1999 ж., №20, 727-құжат; 
2000 ж., №3-4, 66-құжат; №22, 408-құжат; 
2001 ж., №8, 52-құжат; №9, 86-құжат; 2002 ж., 
№17, 155-құжат; 2003 ж., №5, 31-құжат; №10, 
51-құжат; №11, 56, 67-құжаттар; №15, 138, 
139-құжаттар; 2004 ж., №11-12, 66-құжат; №15, 
86-құжат; №16, 91-құжат; №23, 140-құжат; 
2005 ж., №7-8, 24-құжат; №14, 55, 58-құжаттар; 
№23, 104-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; №4, 
24-құжат; №8, 45-құжат; №11, 55-құжат; 
№16, 99-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №4, 
28, 33-құжаттар; 2008 ж., №17-18, 72-құжат; 
№20, 88-құжат; №23, 114-құжат; 2009 ж., 
№2-3, 16, 18, 21-құжаттар; №17, 81-құжат; 
№19, 88-құжат; №24, 134-құжат; 2010 ж., №5, 
23-құжат; №7, 28-құжат; №17-18, 111-құжат; 
2011 ж., №3, 32-құжат; №5, 43-құжат; №6, 
50-құжат; №12, 111-құжат; №13, 116-құжат; 
№14, 117-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №2, 
15-құжат; №8, 64-құжат; №10, 77-құжат; №13, 
91-құжат; №20, 121-құжат; №21-22, 124-құжат; 
№23-24, 125-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; 
№15, 76-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №4-5, 
24-құжат; №6, 27-құжат; №10, 52-құжат; №11, 
61-құжат; №12, 82-құжат; №19-І, 19-II, 94, 
96-құжаттар; №21, 122-құжат; №22, 131-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; №13, 
68-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; 
№20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат; 
№21-II, 130-құжат; №21-III, 137-құжат; №22-
І, 140, 143-құжаттар; №22-III, 149-құжат; 
№22-V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 

ж., №6, 45-құжат; №7-II, 55-құжат; №8-І, 
65-құжат; №12, 87-құжат; №22, 116-құжат; 
№24, 126-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №9, 
21-құжат; №13, 45-құжат; №21, 98-құжат; 
№22-III, 109-құжат; №23-III, 111-құжат; №24, 
115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 
41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 47-құжат; 
2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16, 
67-құжат; №21-22, 90-құжат; №23, 103-құжат; 
№24-I, 119-құжат):

74-2-баптың 3-тармағының 5) тармақ-
шасындағы «жəне оған теңестірілген адамдар-
дың ұйымдарымен» деген сөздер «, жеңілдіктер 
бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
теңестірілген ардагерлердің ұйымдарымен 
жəне басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс 
қимылдары ардагерлерінің ұйымдарымен» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

4. «Авторлық құқық жəне сабақтас 
құқық тар туралы» 1996 жылғы 10 маусым-
дағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1996 ж., №8-9, 237-құжат; 2004 ж., 
№17, 100-құжат; 2005 ж., №21-22, 87-құжат; 
2007 ж., №20, 152-құжат; 2009 ж., №15-16, 
75-құжат; 2012 ж., №2, 13-құжат; №3, 25-құжат; 
№15, 97-құжат; №21-22, 124-құжат; 2014 ж., 
№19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат; 
№20-VII, 115-құжат; №22-V, 156-құжат; 2018 
ж., №10, 32-құжат; №11, 37-құжат):

9-2-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 
екінші абзацындағы «мен оларға теңес-
тіріл ген адамдарға» деген сөздер «, жеңіл-
діктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
қатысушыларына теңестірілген адамдарға 
жəне басқа мемлекеттердің аумағындағы 
ұрыс қимылдарының ардагерлеріне» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

5. «Тұрғын үй қатынастары тура-
лы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан 
Рес публикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 
ж., №8, 84-құжат; 1999 ж., №13, 431-құжат; 
№23, 921-құжат; 2001 ж., №15-16, 228-құжат; 
2002 ж., №6, 71-құжат; 2003 ж., №11, 67-құжат; 
2004 ж., №14, 82-құжат; №17, 101-құжат; №23, 
142-құжат; 2006 ж., №16, 103-құжат; 2007 
ж., №9, 67-құжат; №10, 69-құжат; №15, 106, 
108-құжаттар; №18, 143-құжат; 2009 ж., №11-
12, 54-құжат; №18, 84-құжат; №24, 122-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №10, 52-құжат; 2011 
ж., №1, 2, 3-құжаттар; №5, 43-құжат; №6, 
50-құжат; №10, 86-құжат; №11, 102-құжат; 
№16, 128, 129-құжаттар; 2012 ж., №1, 5-құжат; 
№3, 21-құжат; №4, 32-құжат; №5, 41-құжат; 
№15, 97-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., 
№9, 51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №15, 
77-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №14, 84, 
86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 
96-құжат; №23, 143-құжат; №24, 144-құжат; 
2015 ж., №1, 2-құжат; №20-IV, 113-құжат; 
№22-V, 154, 158-құжаттар; №23-II, 170-құжат; 
2016 ж., №8-I, 65-құжат; №12, 87-құжат; 
№23, 118-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; 
№11, 29-құжат; №21, 98-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №16, 56-құжат; №24, 93-құжат; 
2019 ж., №7, 39-құжат; №9-10, 52-құжат; 
№21-22, 90-құжат; №23, 103-құжат; №24-I, 
119-құжат; №24-II, 122-құжат):

1) 13-баптың 8-тармағының 1) тармақ-
шасындағы «мүгедектері мен қатысушылары» 
жəне «мүгедегі немесе қатысушысы» де-
ген сөздер тиісінше «ардагерлері» жəне 
«ардагері» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 67-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 1) 
тармақшасындағы «мүгедектері мен қатысу-
шыларына» деген сөздер «ардагерлеріне» де-
ген сөзбен ауыстырылсын;

3) 68-бапта:
1) тармақшадағы «мүгедектері мен қатысу-

шылары» деген сөздер «ардагерлері» деген 
сөзбен ауыстырылсын; 

1-1) тармақша мынадай редакцияда жа-
зылсын:

 «1-1) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғы-
сының ардагерлеріне теңестірілген ардагер-
лер;»;

мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-2) басқа мемлекеттердің аумағындағы 
ұрыс қимылдарының ардагерлері;»;

4) 74-баптағы «мүгедектері мен қатысу-
шылары», «мүгедектері мен қатысушыларын» 
жəне «мүгедектері мен қатысушыларының» 
деген сөздер тиісінше «ардагерлері», «арда-
гер лерін» жəне «ардагерлерінің» деген сөз-
дермен ауыстырылсын; 

5) 1 18-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) 
тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жəне 
жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне теңестірілген ардагерлерге, 
сондай-ақ «Ардагерлер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы 5-бабының 1), 2), 3), 
4) жəне 5) тармақшаларында санамаланған, 
басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс 
қимылдарының ардагерлеріне;»;

6) 120-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«2) Ұлы Отан соғысының қатысушыларын, 

сондай-ақ жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 
соғысының қатысушыларына теңестірілген 
адамдарды;»;

мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«2-1) «Ардагерлер туралы» Қазақстан Рес-
публикасының Заңы 5-бабының 1), 2), 3), 
4) жəне 5) тармақшаларында санамаланған, 
басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс 
қимылдарының ардагерлерін;».

 6. «Қазақстан Республикасындағы ар-
наулы мемлекеттік жəрдемақы туралы» 
1999 жылғы 5 сəуірдегі Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің 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-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 
ж., №6, 27-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-ІІ, 
145-құжат; 2016 ж., №7-І, 49-құжат; 2018 ж., 
№14, 42-құжат; №22, 83-құжат; 2019 ж., №21-
22, 90-құжат; №23, 106-құжат):

1) 4-бапта:
1) жəне 1-1) тармақшалар мынадай редак-

цияда жазылсын: 
«1) Ұлы Отан соғысының ардагерлері;
1-1) басқа мемлекеттердің аумағындағы 

ұрыс қимылдарының ардагерлері;»;
мынадай мазмұндағы 1-2) жəне 1-3) тармақ-

шалармен толықтырылсын:
«1-2) мəртебесі «Ардагерлер туралы» 

Қазақ стан Республикасының Заңы 6-бабы-
ның 1) тармақшасында айқындалған, 
жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
қатысушыларына теңестірілген адамдар;

1-3) мəртебесі «Ардагерлер туралы» Қазақ-
стан Республикасының Заңы 6-бабының 2) 
тармақшасында айқындалған, жеңілдіктер 
бойынша Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне 
теңестірілген адамдар;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4) Ұлы Отан соғысының қайтыс болған 
мүгедегінiң немесе жеңілдіктер бойынша Ұлы 
Отан соғысының мүгедектеріне теңестiрiлген 
адамның екiншi рет некеге тұрмаған зайыбы 
(жұбайы), сондай-ақ жалпы ауруға шалдығу, 
жұмыста мертігу жəне басқа да себептер 
(құқыққа қайшы келетiндердi қоспағанда) 
салдарынан мүгедек деп танылған, Ұлы Отан 
соғысының қайтыс болған қатысушысының, 
партизанның, астыртын əрекет етушiнің, 
«Ленинградты қорғағаны үшiн» медалiмен 
немесе «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» 
белгiсiмен наградталған азаматтың екінші рет 
некеге тұрмаған зайыбы (жұбайы);»;

7) тармақшадағы «Қазақстан Республи-
касында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша жəне жасына 
байланысты берілетін мемлекеттік əлеуметтік 
жəрдемақылар туралы» деген сөздер «Қа зақстан 
Республикасында мүгедектiгi бо йынша жəне 
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
берiлетiн мемлекеттiк əлеуметтiк жəрдемақылар 
туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 7-баптың үшінші бөлігінде:
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын:
«1) Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне – 

16,0 айлық есептік көрсеткіш;
2) «Ардагерлер туралы» Қазақстан Респуб-

ликасының Заңы 5-бабының 1), 2), 3), 4) 
жəне 5) тармақшаларында санамаланған, 
басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс 
қимылдарының ардагерлеріне – 6,19 айлық 
есептік көрсеткіш;»;

мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«2-1) «Ардагерлер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы 5-бабының 6), 7) 
жəне 8) тармақшаларында санамаланған, 
басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс 
қимылдарының ардагерлеріне – 4,8 айлық 
есептік көрсеткіш;»;

3) жəне 4) тармақшалардағы «мен кепіл-
діктер» деген сөздер алып тасталсын;

7) жəне 9) тармақшалар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«7) Ұлы Отан соғысының қайтыс болған 
мүгедегінiң немесе жеңілдіктер бойынша Ұлы 
Отан соғысының мүгедектеріне теңестiрiлген 
адамның екiншi рет некеге тұрмаған зайыбы 
(жұбайы), сондай-ақ жалпы ауруға шалдығу, 
жұмыста мертігу жəне басқа да себептер 
(құқыққа қайшы келетiндердi қоспағанда) 
салдарынан мүгедек деп танылған, Ұлы Отан 
соғысының қайтыс болған қатысушысының, 
партизанның, астыртын əрекет етушiнің, 
«Ленинградты қорғағаны үшiн» медалiмен 
немесе «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» 
белгiсiмен наградталған азаматтың екінші 
рет некеге тұрмаған зайыбы (жұбайы) – 2,56 
айлық есептік көрсеткіш;»;

«9) Социалистік Еңбек Ерлеріне, үш дəре-
желі Еңбек Даңқы ордендерінің иегер леріне, 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағына ие болған 
адамдарға – 138,63 айлық есептік көрсеткіш;»;

10) жəне 10-2) тармақшалар алып тастал-
сын;

12) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«12) 1988 – 1989 жылдары Чернобыль атом 
электр станциясындағы апаттың зардаптарын 
жоюға қатысушылар қатарындағы, қоныс 
аудару күні құрсақта болған балаларды қоса 
алғанда, оқшаулау жəне көшіру аймақтарынан 
Қазақстан Республикасына қоныс аударылған 
(өз еркімен кеткен) адамдарға – 4,8 айлық 
есептік көрсеткіш;»;

13) жəне 14) тармақшалардағы «Қазақстан 
Республикасында мүгедектігі бойынша, 
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
жəне жасына байланысты берілетін мемле-
кеттік əлеуметтік жəрдемақылар тура лы» 
деген сөздер «Қазақстан Республикасында 
мүгедектiгi бойынша жəне асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша берiлетiн мемле-
кеттiк əлеуметтiк жəрдемақылар туралы» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

7. «Көлік құралдары иелерінің азамат-
тық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шіл-
дедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2003 ж., №14, 104-құжат; 2006 
ж., №3, 22-құжат; №4, 25-құжат; 2007 ж., 
№8, 52-құжат; 2008 ж., №6-7, 27-құжат; 2009 
ж., №17, 81-құжат; №24, 134-құжат; 2010 
ж., №1-2, 1-құжат; №15, 71-құжат; №17-18, 
112-құжат; 2011 ж., №2, 25-құжат; 2012 ж., 
№13, 91-құжат; №21-22, 124-құжат; 2014 
ж., №8, 44-құжат; №10, 52-құжат; №14, 
84-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №8, 45-құжат; №22-VI, 159-құжат; 
2016 ж., №8-I, 65-құжат; 2017 ж., №23-III, 
111-құжат; 2018 ж., №1, 4-құжат; №10, 
32-құжат; №13, 41-құжат; №24, 93-құжат; 
2019 ж., №7, 37-құжат; №15-16, 67-құжат; 
№21-22, 90-құжат; №24-I, 119-құжат):

20-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі 
«оларға теңестiрiлген адамдар» деген сөздер 
«жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
қатысушыларына теңестірілген адамдар, 
басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс 
қимылдарының ардагерлері» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

8. «Автомобиль көлігі туралы» 2003 
жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., 
№15, 134-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 
2005 ж., №7-8, 19-құжат; 2006 ж., №3, 
22-құжат; №24, 148-құжат; 2007 ж., №2, 
18-құжат; №16, 129-құжат; 2008 ж., №23, 
114-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж., 
№1-2, 1-құжат; №5, 23-құжат; №15, 71-құжат; 
№24, 146-құжат; 2011 ж., №1, 2, 3-құжаттар; 
№11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., 
№15, 97-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 
72, 75-құжаттар; №16, 83-құжат; 2014 ж., 
№1, 4-құжат; №8, 44-құжат; №10, 52-құжат; 
№14, 87-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 
122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №9, 
46-құжат; №19-І, 100, 101-құжаттар; №20-
IV, 113-құжат; №23-II, 170-құжат; 2016 ж., 
№6, 45-құжат; №8-I, 65-құжат; 2017 ж., №9, 
17-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №19, 62-құжат; №24, 93-құжат; 
2019 ж., №8, 45-құжат; №21-22, 91-құжат):

27-баптың 1-тармағы 3) тармақшасының 
екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Аталған артықшылықты Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері, жеңілдіктер бойын-
ша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
теңестiрiлген ардагерлер жəне басқа мемлекет-
тердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының 
ардагерлері пайдаланады.».

9. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
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; 
2018 ж., №9, 31-құжат; №10, 32-құжат; 
№14, 42-құжат; №15, 47, 48-құжаттар; №22, 
83-құжат; 2019 ж., №3-4, 16-құжат; №7, 
36-құжат; №8, 46-құжат; №19-20, 86-құжат; 
№21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 106-құжат; 
№24-I, 119-құжат; №24-II, 122-құжат):

26-бапта:
5-тармақтың 4) тармақшасы мынадай 

редакцияда жазылсын:

«4) жетiм балалар мен ата-анасының 
қам қор лығынсыз қалған балалардың, сон-
дай-ақ кəмелетке толғанға дейін ата-ана-
сынан айырылған немесе ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған жастардың қата-
рындағы Қазақстан Республикасы азамат-
тарының, бірінші жəне екінші топтар-
дағы мүгедектердің, басқа мемлекеттердiң 
аумағындағы ұрыс қимылдары ардагерле-
рінің, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 
со ғы сының ардагерлеріне теңестірілген 
ардагер лердің, медициналық қорытындыға 
сəйкес тиісті білім беру ұйымдарында оқуға 
қарсы көрсетілімдері жоқ бала кезінен мү-
гедектердің, мүгедек балалардың жəне үз-
дік білімі туралы құжаттары (куəліктері, 
аттес таттары, дипломдары) бар адамдардың 
артықшылықты құқығы бар.»;

8-тармақтың 2) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«2) басқа мемлекеттердiң аумағындағы 
ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер 
бо йынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
теңестірілген ардагерлер үшін;» .

10. «Əскери қызмет жəне əскери қыз-
метшілердің мəртебесі туралы» 2012 
жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы 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; 2019 
ж., №24-II, 120, 122-құжаттар):

51-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен 
толықтырылсын:

«2-1. Əскери қызметші қайтыс болған 
жағдайда «Ардагерлер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы 8-бабының 1) тармақ-
шасында санамаланған отбасылардың ол жер-
ленген жерге тегiн баруға жəне кері қай туға 
(бiрақ үш адамнан аспайды), сондай-ақ əскери 
қызметшi қайтыс болған күннен бастап алты 
ай ішінде отбасы таңдаған тұрғылықты жерiне 
тегін жол жүруге құқығы бар.».

11. «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру 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 
ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 
42, 44-құжаттар; №22, 83-құжат; 2019 ж., 
№2, 6-құжат; №15-16, 67-құжат; №21-22, 
90-құжат; №23, 106-құжат):

10-баптың 3-тармағындағы «қатысушысы 
немесе мүгедегі» деген сөздер «ардагері» де-
ген сөзбен ауыстырылсын.

12. «Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 
қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Жаршысы, 2015 ж., №22-I, 142-құжат; 
2016 ж., №7-I, 49-құжат; №23, 119-құжат; 
2017 ж., №13, 45-құжат; №22-III, 109-құжат; 
2018 ж., №22, 83-құжат; №23, 91-құжат; 
№24, 94-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; №23, 
106-құжат):

26-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 
7) тармақшасындағы «қатысушылары мен 
мүгедектері» деген сөздер «ардагерлері» де-
ген сөзбен ауыстырылсын.

13. «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі 
туралы» 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2018 
ж., №16, 52-құжат; 2019 ж., №3-4, 16-құжат; 
№15-16, 67-құжат):

19-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде:
3) тармақшадағы «оларға теңестірілген 

адамдарға» деген сөздер «жеңілдіктер бо-
йынша Ұлы Отан соғысының қатысушы-
ларына теңестірілген адамдарға» деген 
сөздер мен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«3-1) басқа мемлекеттердің аумағындағы 
ұрыс қимылдарының ардагерлеріне;».

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

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 6 мамыр
№ 323-VI ҚРЗ

(Соңы. Басы 1-бетте)

№11, 37-құжат; №13, 41-құжат; №14, 42, 
44-құжаттар; №15, 50-құжат; №19, 62-құжат; 
№22, 82, 83-құжаттар; №24, 93, 94-құжаттар; 
2019 ж., №1, 2, 4-құжаттар; №2, 6-құжат; №5-6, 
27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат; 
№15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-
22, 90, 91-құжаттар; №23, 103, 108-құжаттар; 
№24-I, 118, 119-құжаттар; №24-II, 123-құжат):

1) 346-баптың 1-тармағы 2) тармақ шасының 
екінші абзацындағы «жəне оған теңес тірілген 
адам» деген сөздер «, же ңілдіктер бойын-
ша Ұлы Отан соғысының қатысушыларына 
теңестірілген адам жəне басқа мемлекеттердің 
аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагері» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 490-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 5) 

тармақшасындағы, 498-баптың 3-тармағының 
бірінші бөлігі 4) тармақшасының бірінші 
абзацындағы жəне 526-баптың 2-тармағының 
2) тармақшасындағы «қатысушылары жəне 
мүгедектері жəне жеңілдіктер мен кепілдіктер 
бо йынша оларға теңестiрiлетiн адамдар», «қа-
тысушылары мен мүгедектері жəне жеңіл-
діктер мен кепілдіктер бойынша соларға 
теңестiрiлген адамдар», «қатысушылары мен 
мүгедектері жəне жеңілдіктер мен ке піл діктер 
бойынша оларға теңестірілген адам дар» деген 
сөздер «ардагерлері, жеңіл діктер бойынша Ұлы 
Отан соғысының арда герлеріне теңестірілген 
ардагерлер жəне басқа мемлекеттердің аумағын-
дағы ұрыс қимылдарының ардагерлері» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3) 553-баптың 3-тармағы ескертпесінің 
2) тармақшасының екінші абзацындағы 

«қатысушылары мен мүгедектері жəне жеңіл-
діктер мен кепілдіктер бойынша оларға 
теңестiрiлген адамдар» деген сөздер «ар-
дагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне теңестірілген 
ардагерлер жəне басқа мемлекеттердің аума-
ғындағы ұрыс қимылдарының ардагер лері» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 616-баптың бірінші бөлігінің 13) 
тармақшасындағы, 617-баптың 4) тармақ-
шасындағы, 618-баптың 1) тармақшасындағы, 
620-баптың 5) тармақшасындағы, 622-баптың 
4) тармақшасының бесінші абзацындағы жəне 
5) тармақшасының үшінші абзацындағы 
«қатысушылары мен мүгедектері жəне 
жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша олар-
ға теңестiрiлген адамдар» деген сөздер 
«ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы 

Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген 
ардагерлер жəне басқа мемлекеттердің аума-
ғындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

2. «Салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қа-
зақстан Республикасының Кодексін (Салық 
кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 2017 
жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 
ж., №22-ІІІ, 108-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 
№14, 42, 44-құжаттар; №22, 83-құжат; №24, 
93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; 
№15-16, 67-құжат; №23, 106-құжат; №24-I, 118, 
119-құжаттар; №24-II, 123-құжат):

33-баптың 2) тармақшасының бес жүз 
сексен алтыншы абзацындағы «жəне 

оған теңестірілген адам» деген сөздер «, 
жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
қатысушыларына теңестірілген адам жəне 
басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс 
қимылдарының ардагері» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жа-
рияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 
1-тар мағының 3) жəне  4) тармақшаларын 
қоспағанда, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 6 мамыр
№ 324-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«Салық және бюджетке т�ленетін басқа да міндетті т�лемдер туралы» Қазақстан Республикасының 

Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке т�ленетін басқа да міндетті т�лемдер 
туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы»                            

Қазақстан Республикасының Заңына �згерістер енгізу туралы


