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Даналық 
феномені

5-бет

Орал мешітіне 
«шабуыл»

10-бет

Даңқтылар 
көшін Карелин 
бастап тұр

14-бет

Мұрат ЖЕТПІСБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Қазір ел арасында «Осы уа қытқа 
дейін егілген тал-дарақтың күтімі дұрыс 
болғанда Сырдың бойы əлдеқашан ну 
орманға ай налар еді» деген пікір де ай-
тылып қалады. Осы пікірдің жетегімен 
біз де біраз ізденіп көрдік. Мысалы, 
судың əр тамшысы алтынға бағаланатын 
Араб Əмірліктерінде абаттандыруға 
айрықша мəн береді. Өзен тұрмақ 
жылап ағар жылғасы да жоқ біраз 
ел көркейту-көгалдандыру жағынан 
бізден көш ілгері кеткен. Жарайды, 
жырақтағыны қоя тұрайықшы, кəрі 
Каспийдің жағасына орын тепкен Ақтау 
қаласында əр дарақ тың түбіне көлікпен 
су та сып құяды екен. Олардың жанын-
да өзен жағасында отырып өзегі талған 
біздікі енді ұят тірлік тіпті.  

Ауызды қу шөппен сүртуден 
аулақпыз. Бұл бағытта біраз шаруа ның 
басы қайырылғанын айтпағанымыз 
дұрыс болмас. Осы дан 12 жыл бұрын 
қала сыр тынан Тұңғыш Президент 
сая    ба ғының құрылысы басталып, Қы-
зылордада «жасыл белдеу» қалыптас ты-
рудың алғашқы қада мы жасалды. Жыл 
сайын бұл саябақтың аумағы ұлғайып 
келеді.

Жалпы, өңірді көгалдан дыруға 
деген бетбұрыс сонау тоқсаныншы 
жылдардағы «Жасыл өлке – 2000» 
бағдарлама сынан бастау алады. Ел 

экономикасы тұралап қалған тұста 
жергілікті ауқымда абаттандыру бағдар-
ламасын қолға алудың өзі үлкен ерлік 
еді. Сол бағдарлама аясында қазір үйлер 
салынып, жаңа ауданға айналып кет-
кен Арай саяжайлық алқабына сырттан 
əкеліп егілген біраз тал-дарақ жерсініп, 
жақсы бой алып кетті. 

Екі мыңыншы жылдардың басын-
да ауыл-аймақты абаттан дыруға мем-
ле кет тік деңгейде мəн беріле бастады.  
Осы тұстағы аудан орталықтары мен 
ауыл дарда табиғатты аялауға үндеген 
бил бордтар науқанның қаншалықты 

қызу жүргізілгенін байқатса керек. Бірақ 
шаралар нақтыланып, əр саланың мін-
деті белгіленіп берілгенімен тал егілген 
аумаққа аяқсу жетпегендіктен бұл іс тен 
нəтиже шықпады. Барлық жұмыс көк-
темде арығы да, қарығы да жоқ жерге 
шы бық шаншып, күзде қурай жинау-
мен бітті.  

Материалды дайындау барысында 
облыстық табиғи ресурстар жəне табиғат 
қорғауды пайдалану басқармасының 
мəліметіне көз жүгірттік.  Биыл  Қар мақ -
шы ауданында 31 мыңға жуық көшет 
егіліпті. 15 мыңнан аса шы бық шаншыған 
қазалылықтардың да көр сеткіші жаман 
емес. Шиеліліктер егіл ген көшет санын 
14 мыңнан асырса, Жалағаш ауданы 
аумағына 11 400 данасы отыр  ғызылған. 
Жаңақорған – 6000, Сыр  дария – 5000, ал 
Арал ауданы 1820 тал егіпті. 

(Соңы 11-бетте)

Сыр бойында 
жасыл желек аз

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Осыдан он шақты жыл бұрын облыс орталығына «Жібек жолы» ка-
налы тартылғанда дария жағасында тұрса да аяқсудан тап шылық к(ріп 
отырған қалалықтар бір қуанып қалып еді. Бұл бастама, әсіресе қаланы 
к(галдандырумен айналысып жүрген табиғат жанашырларының жұмысына 
серпін бергендей болған. Бірақ содан бері біраз жылдың жүзі ауса да 
шаһардың жасыл желегі жұрт күткендей жайқалып кете қойған жоқ. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КӨКЕЙКЕСТІАЛАҢДАТАРЛЫҚ АХУАЛ

САРАПТАМА

Сұңғат :ЛІПБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

«Азық-түлік қауіпсіздігін 
сақтау – мемлекет қауіпсіздігінің 
басты міндеті. Мұны қалыптасқан 
ахуал анық аңғартты. Сондықтан 
біз ауыл шаруашылығы сала-
сына барынша қолдау көрсете 
береміз», деді Президент.

Рас, ауыл шаруашылығын 
қолдау ісіне бұрыннан мəн беріліп 
келеді. Бірақ ел Президентінің 
бұл жолғы сөзінде бірқатар тың 
бастамалар көтерілді. Қандай 
бас тамалар? Соған келейік:

«Біз алдын ала сатып алу 
шараларын қолға алдық. Бұған 
қосымша оффтейк-келісім-
шарттарын енгізіп, «ҚазАгро» 

несиесі бойынша қарызды қайта 
құрылымдаймыз. Осы арқылы 
қаржыландыру мүмкіндігін 
кеңейтеміз.  Қазақстанда 1 мил-
лион 700 мыңдай жеке қосалқы 
шаруашылық бар. Бірақ олардың 
өнімі сауда орындары арқылы 
ресми түрде  сатылмайды 
жəне өңдеу кəсіпорындарына 
жеткізілмейді. Мемлекетке бұдан 
салық түсіп жатқан жоқ. Онда 
жұмыс істейтіндер əлеуметтік 
тұрғыдан қорғалмаған», деді 
Президент.

(Соңы 4-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың т(тенше 
жағдай режімін қамтамасыз ету ж(ніндегі мемлекеттік 
комиссияның қорытынды отырысында с(йлеген с(зінде ауыл 
шаруашылығын қолдау ісіне айрықша мән берілді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ауылды қолдау – 
әріден ойлау

EUR/KZT  454.57        USD/KZT  420.16        RUB/KZT  5.72         CNY/KZT  59.27ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ана мен баланы 
қорғау мәселелері бойынша (згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне к(шi-қон процестерiн 
реттеу мәселелерi бойынша (згерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

 Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 

қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша (згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қырғызстан Президенті Сооронбай Жээнбеков Қазақстан 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа қазіргідей күрделі 
кезеңде қолдау к(рсетіп, гуманитарлық к(мек бергені үшін 
алғыс айтып, жеделхат жолдады. Бұл туралы Қазақстан 
Президентінің баспас(з хатшысы Берік Уәли Facebook-тегі 
парақшасында жазды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Осынау қиын-қыстау кезеңде 
бауырлас Қазақ елінің көрсеткен 
қолдауын, сондай-ақ Орталық 

Азиядағы пандемиямен күреске 
Қазақстан тарапының қосқан 
үлесі мен күш-жігерін жоғары 

бағалаймыз. Екі ел арасындағы 
достық, тату көршілік, одақтастық 
жəне стратегиялық əріптестік 
алдағы уақытта да өзара түсіністік 
негізде дами береді деп сенемін», 
делінген жеделхатта. 

Сооронбай Жээнбеков Қасым-
Жомарт Тоқаевқа зор денсаулық, 
мем ле кет тік қызметіне игілік, ал 
бауырлас қазақ халқына бей біт-
шілік пен табыс тіледі.

Қырғызстан Президенті 
алғыс айтты

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң на-
ма лық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгі-
зіл сін:

1. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Респуб ли-
касының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы 

кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2014 ж., №18-I, 18-II, 92-құжат; №21, 122-құ-
жат; №23, 143-құжат; №24, 145, 146-құжаттар;   

(Жалғасы 15-бетте)

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

1. «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 1999 
жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының 

Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жар-
шысы, 1999 ж., №19, 649-құжат; 2002 ж., №4, 32-құжат; 

(Соңы 20-бетте)

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңна ма -
лық актілеріне өзгерiстер мен толықтырулар енгi  зіл-
  сін:

1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Респуб-
ли ка сының Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Қазақстан 

Рес пуб ликасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) 
(Қазақ стан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 
1994 ж., №23-24 (қосымша); 

(Жалғасы 21-бетте)

Қырыққабат – 
қиындық

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биыл Оңтүстікте к(к(ніс түрі к(п егілді. Нәтижесінде т(тенше жағдайға 
байланысты ауыл шаруашылығы тауарларын (ндірушілер (з (німдерін 
(ткізуде бірқатар проблемаларға тап болды. Айталық қырыққабат (німдерін 
ТМД елдеріне ж(нелтуді жоспарлағанымен, дүкендер мен базарлардың жа-
былуына байланысты оған сұраныс азайды. Тіпті атыздағы гектар-гектар 
қырыққабат 5 теңгеге де (тпей жатыр. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Нұршат ТGКЕН,
«Egemen Qazaqstan»

Бұл қиындық диқандар үшін биыл 
ғана пайда болған жоқ. Жыл сайын 
қайталанады деуге болады. Мақта арал-
дық диқандардың арасында «Диқан-
шылық – карта ойыны» деген қағида бар. 
Бір жылы ұтсаң, енді бірде ұтыласың. 

Үнемі ұтыста болу үшін жүйелі 
қаржылық жоспарлау болуы керек дейді 
шаруалар. Бір ғана мысал, 2000 жылы 
Мырзашөл өңірінде ақ алтынның бағасы 
аспандап, 3 гектар мақталы алқаптан 4-5 
мың доллар пайда тапқан кез болыпты. 
Ал келесі жылы жағдай күрт өзгерген. 

Былтыр қырыққабаттан қырып пай-
да тапқан ағайын бұл жылы да та бысқа 
кенелеміз деп өнім көле мін екі еселей 
түскен. Нəтижесі жоға ры да айтыл-
ды.

Бір сөзбен айтқанда, көк өні сін мол 
өсіріп, тиімді бағаға сата мын деген тəтті 
арман ада, есіл еңбек еш кетті. Осыған 
байланысты Парламент қабырғасында 
сенатор, «Ауыл» партиясының төрағасы 
Əли Бектаев Үкімет басшысы Ас-
қар Маминнің назарына Оңтүс тіктегі 
диқандардың осы жанайқайын жеткізген 
болатын. 

(Соңы 4-бетте)
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2015 ж., №1, 2-құжат; №2, 6-құжат; №7, 
33-құжат; №8, 44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; 
№10, 50-құжат; №11, 52-құжат; №14, 71-құжат; 
№15, 78-құжат; №16, 79-құжат; №19-I, 
101-құжат; №19-II, 102, 103, 105-құжаттар; 
№20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат; №21-
I, 124, 125-құжаттар; №21-II, 130-құжат; №21-
III, 137-құжат; №22-I, 140, 141, 143-құжаттар; 
№22-II, 144, 145, 148-құжаттар; №22-III, 
149-құжат; №22-V, 152, 156, 158-құжаттар; 
№22-VI, 159-құжат; №22-VII, 161-құжат; 
№23-I, 166, 169-құжаттар; №23-II, 172-құжат; 
2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 
45-құжат; №7-I, 49, 50-құжаттар; №7-II, 53, 
57-құжаттар; №8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II, 
66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; №12, 87-құжат; 
№22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 
126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; 
№9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; №12, 34-құжат; 
№14, 49, 50, 54-құжаттар; №15, 55-құжат; 
№16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-
III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114, 
115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-
8, 22-құжат; №9, 27-құжат; №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-I, 118-құжат; 
№24-II, 120, 122, 123, 127-құжаттар):

1) мазмұнындағы 149-баптың тақырыбы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«149-бап. Террористiк тұрғыдан осал 
объектiнiң терроризмге қарсы қорғалуын қамта-
масыз ету жөніндегі мiндеттердi орындамау 
жəне (немесе) тиiсiнше орындамау»;

2) 149-баптың тақырыбы жəне бірінші 
бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«149-бап. Террористiк тұрғыдан осал 
объектiнiң терроризмге қарсы қорғалуын 
қамтамасыз ету жөніндегі мiндеттердi орын-
дамау жəне (немесе) тиiсiнше орындамау

1. Террористiк тұрғыдан осал объекті меншік 
иесінің, иеленушісінің, басшысының немесе 
өзге де лауазымды тұлғасының не террористiк 
тұрғыдан осал объект бойынша күзет 
қызметтерiн көрсету туралы шарт жасасқан 
күзет қызметі субъектісінің объектiнiң 
терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз 
ету жөнiндегi мiндеттерді орындамауы жəне 
(немесе) тиісінше орындамауы –»;

3) 214-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«214-бап. Қазақстан Республикасының 

қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне тер-
роризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы заңнамасын бұзу

1. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
Қазақстан Республикасының қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржы-
ландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын 
мəліметтерді тіркеу, мəліметтер мен құжат-
тарды сақтау, құжаттарды қорғау бөлігінде 
бұзуы –

жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды 
адамдарға, нотариустар мен адвокаттарға, 
шағын кəсіпкерлік субъектілеріне, коммер-
циялық емес ұйымдарға – елу, орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне – бір жүз елу, ірі кəсіпкерлік 
субъектілеріне екі жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

2. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 
3 жəне 5-тармақтарында көзделген, қаржы 
мониторингіне жататын, ақшамен жəне (не-
месе) өзге мүлікпен операциялар туралы 
ақпаратты бермеуі, уақтылы бермеуі – 

жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға, 
нотариустар мен адвокаттарға, шағын кə-
сіпкерлік субъектілеріне, коммерциялық емес 
ұйымдарға – бір жүз қырық, орта кəсіп керлік 
субъектілеріне – екі жүз жиырма, ірі кəсіп-
керлік субъектілеріне төрт жүз айлық есептік 
көр сеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып 
келеді.

3. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
қаржы мониторингі жөніндегі уəкілетті 
органның сұрау салуы бойынша ақпаратты, 
мəліметтер мен құжаттарды бермеуі, уақтылы 
бермеуі – 

жеке тұлғаларға – отыз, лауазымды адам-
дарға, нотариустар мен адвокаттарға, шағын 
кəсіпкерлік субъектілеріне, коммер циялық 
емес ұйымдарға – сексен, орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне – екі жүз, ірі кəсіпкерлік субъек-
тілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

4. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
клиенттерді (олардың өкілдерін) жəне 
бенефициарлық меншік иелерін тиісінше 
тексеру жөніндегі шараларды қабылдамауы –

жеке тұлғаларға – отыз, лауазымды адам-
дарға, нотариустар мен адвокаттарға, шағын 
кəсіпкерлік субъектілеріне, коммер циялық 
емес ұйымдарға – сексен, орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне – екі жүз, ірі кəсіп керлік 
субъектілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

5. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
Қазақстан Республикасының қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жы-
лыстатуға) жəне терроризмді қаржы ландыруға 
қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын ақшамен 
жəне (немесе) өзге мүлікпен опера цияларды 
тоқтатып қою жөніндегі шараларды қабылдау 
жəне (немесе) ақшамен жəне өзге мүлікпен 
операцияларды тоқтатып қою жөніндегі 
шаралар туралы ақпаратты беру бөлігінде 
бұзуы –

жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға, 
нотариустар мен адвокаттарға, шағын кəсіп-
керлік субъектілеріне, коммерциялық емес 
ұйымдарға – бір жүз қырық, орта кəсіп керлік 
субъектілеріне – екі жүз жиырма, ірі кəсіп-
керлік субъектілеріне төрт жүз айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып 
келеді.

6. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
клиентке іскерлік қатынастар орнатудан 
жəне ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 
операциялар жүргізуден бас тарту жəне 
(немесе) іскерлік қатынастар орнатудан 
жəне ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 
операциялар жүргізуден бас тартулар 
туралы ақпарат ұсыну жөніндегі міндеттерді 
орындамауы –

жеке тұлғаларға – отыз, лауазымды адам-
дарға, нотариустар мен адвокаттарға, шағын 
кəсіпкерлік субъектілеріне, коммерциялық 
емес ұйымдарға – сексен, орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне – екі жүз, ірі кəсіпкерлік 
субъектілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

7. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
ішкі бақылау қағидаларында бекітілген, 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында 
даярлау жəне оқыту бағдарламасын орын-
дамауы –

жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды 
адамдарға, нотариустар мен адвокаттарға, 
шағын кəсіпкерлік субъектілеріне, коммер-
циялық емес ұйымдарға – елу, орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне – бір жүз елу, ірі кəсіпкерлік 
субъектілеріне екі жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

8. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 
1-тармағында көзделген, ақшамен жəне 
(немесе) өзге мүлікпен жасалатын қаржы 
мониторингіне жататын операциялар туралы 
ақпаратты бермеуі, уақтылы бермеуі – 

жеке тұлғаларға – отыз, лауазымды адам-
дарға, нотариустар мен адвокаттарға, шағын 
кəсіпкерлік субъектілеріне, коммер циялық 
емес ұйымдарға – сексен, орта кəсіп керлік 
субъектілеріне – екі жүз, ірі кəсіпкерлік 
субъектілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

9. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
қаржы мониторингі жөніндегі уəкілетті 
орган ның шешімі бойынша клиенттер опера-
цияларын тоқтата тұрмауы –

жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға, 
нотариустар мен адвокаттарға, шағын кəсіп-
керлік субъектілеріне, коммерциялық емес 
ұйымдарға – бір жүз қырық, орта кəсіпкер лік 
субъектілеріне – екі жүз жиырма, ірі кəсіп-
керлік субъектілеріне төрт жүз айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып 
келеді.

10. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
ішкі бақылау қағидаларын жəне оны 
жүзеге асыру бағдарламаларын əзірлеу 
жəне қабылдау жөніндегі міндеттерді орын-
дамауы не Қазақстан Республикасының 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдас-
тыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасының талаптарына ішкі бақылау 
қағидаларының сəйкес келмеуі –

жеке тұлғаларға – сексен, лауазымды 
адамдарға, нотариустар мен адвокаттарға, 
шағын кəсіпкерлік субъектілеріне, коммерция-
лық емес ұйымдарға – бір жүз отыз, орта 
кəсіпкерлік субъектілеріне – екі жүз отыз, 
ірі кə сіп керлік субъектілеріне бес жүз айлық 
есеп тік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
алып келеді.

11. Қаржы мониторингі субъектілерінің 
өз клиенттері мен өзге де тұлғаларға қаржы 
мониторингі жөніндегі уəкілетті органға 
ақпараттың берілгені туралы хабарлауы – 

жеке тұлғаларға – елу, лауазымды адамдарға, 
нотариустар мен адвокаттарға, шағын кəсіп-
керлік субъектілеріне, коммерциялық емес 
ұйымдарға – бір жүз қырық, орта кəсіп керлік 
субъектілеріне – екі жүз жиырма, ірі кəсіп-
керлік субъектілеріне төрт жүз қырық айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
алып келеді.

12. Осы баптың бірінші, екінші, үшінші, 
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, тоғы-
зыншы, оныншы жəне он бірінші бөліктерінде 
көзделген, əкімшілік жаза қолданылғаннан 
кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған 
əрекеттер (əрекетсіздік) –

жеке тұлғаларға – бір жүз, лауазымды 
адамдарға, нотариустар мен адвокаттарға, 
шағын кəсіпкерлік субъектілеріне, ком мерция-
лық емес ұйымдарға – бір жүз елу, орта кə-
сіпкерлік субъектілеріне – екі жүз елу, ірі 
кəсіп керлік субъектілеріне алты жүз айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
алып келеді.

13. Осы баптың бірінші, екінші, үшінші, 
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, тоғы-
зыншы, оныншы жəне он бірінші бөліктерінде 
көзделген, əкімшілік жаза қолданылғаннан 
кейін бір жыл ішінде үш жəне одан көп рет 
жасалған əрекеттер (əрекетсіздік) – 

алты айға дейінгі мерзімге лицензияның 
немесе біліктілік аттестатының (куəлігінің) 
қолданысын тоқтата тұрып не олардан айыра 
отырып немесе үш айға дейінгі мерзімге қыз-
метті тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға – бір 
жүз елу, лауазымды адамдарға, нотариустар 
мен адвокаттарға, шағын кəсіпкерлік субъек-
тілеріне, коммерциялық емес ұйымдарға – үш 
жүз, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – алты 
жүз, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне бір мың 
екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға алып келеді.»;

4) 247-баптың тоғызыншы бөлігінің 2) 
тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«2) уəкілетті органның ескерту хаты шыға-
рылған себептерді үш ай ішінде жоймауы;»;

5) 804-бапта:
бірінші бөлік мынадай мазмұндағы 27-1) 

тармақшамен толықтырылсын: 
«27-1) қаржы мониторингін жүзеге асы-

ратын уəкілетті органның (214 (бұл бұзу-
шылықтарды заң консультанттары, заң 
мəселелері жөніндегі тəуелсіз мамандар, 
лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті 
лицензиясыз жүзеге асыратын, жылжымайтын 
мүлікті сатып алу-сату мəмілелерін жүзеге 
асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін, 
бағалы металдармен жəне асыл тастармен, 
олардан жасалған зергерлік бұйымдармен 
операцияларды жүзеге асыратын дара 

кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар, бухгалтерлік 
есепке алу саласында кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдар мен 
кəсіби бухгалтерлер жасаған кезде), 463 (бұл 
бұзушылықтарды заң консультанттары, заң 
мəселелері жөніндегі тəуелсіз мамандар, 
лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті 
лицензиясыз жүзеге асыратын, жылжымайтын 
мүлікті сатып алу-сату мəмілелерін жүзеге 
асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін, 
бағалы металдармен жəне асыл тастармен, 
олардан жасалған зергерлік бұйымдармен 
операцияларды жүзеге асыратын дара 
кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар жасаған 
кезде) – баптар);»;

екінші бөліктегі «жəне төртінші» деген 
сөздер «, төртінші, бесінші, алтыншы, 
жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, 
он бірінші жəне он екінші» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2-1-бөліктегі «жəне төртінші» деген сөздер 
«, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, 
сегізінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші 
жəне он екінші» деген сөздермен ауысты-
рылсын.

2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2015 ж., №20-II, 20-III, 112-құжат; 
2016 ж., №1, 4-құжат; №6, 45-құжат; №7-
II, 55-құжат; №8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II, 
72-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; 
№24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., №9, 
21-құжат; №14, 50, 51-құжаттар; №22-III, 
109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 
113-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №11, 37-құжат; №14, 44-құжат; 
№15, 46, 49, 50-құжаттар; №19, 62-құжат; 
№22, 82, 83-құжаттар; №24, 94-құжат; 2019 
ж., №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, 108-құжат; №24-I, 118-құжат; №24-II, 
123, 124-құжаттар):

1) 36-баптың 2-тармағындағы «терроризмді 
жəне экстремизмді қаржыландыруға байла-
нысты ұйымдар мен тұлғалар» деген сөздер 
«жаппай қырып-жою қаруын тарату ды 
қаржыландырумен байланысты ұйым дар мен 
тұлғалардың тізбесіне жəне (немесе) терро-
ризмді жəне экстремизмді қаржылан дырумен 
байланысты ұйымдар мен тұлғалар дың» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2) 38-баптың 2-тармағының 5) тармақ-
шасындағы «терроризмді жəне экстре мизмді 
қаржыландыруға» деген сөздер «жаппай қырып-
жою қаруын таратуды қаржыландырумен 
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың 
тізбесіне жəне (немесе) терроризмді жəне 
экстремизмді қаржыландырумен» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3) 138-баптың 76) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«76) террористiк тұрғыдан осал объектiлердiң 
терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйіне;»;

4) 140-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 
21) тармақшасы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«21) Қазақстан Республикасының терро-
ризмге қарсы іс-қимыл туралы заңнама сының 
террористiк тұрғыдан осал объектiлердiң 
терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету 
бөлігіндегі талаптарының сақталуына;».

3. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік 
тіркеу туралы» 1995 жылғы 17 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 
Жаршысы, 1995 ж., №3-4, 35-құжат; №15-
16, 109-құжат; №20, 121-құжат; Қазақстан 
Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 
ж., №1, 180-құжат; №14, 274-құжат; 1997 ж., 
№12, 183-құжат; 1998 ж., №5-6, 50-құжат; №17-
18, 224-құжат; 1999 ж., №20, 727-құжат; 2000 
ж., №3-4, 63, 64-құжаттар; №22, 408-құжат; 
2001 ж., №1, 1-құжат; №8, 52-құжат; №24, 
338-құжат; 2002 ж., №18, 157-құжат; 2003 ж., 
№4, 25-құжат; №15, 139-құжат; 2004 ж., №5, 
30-құжат; 2005 ж., №13, 53-құжат; №14, 55, 
58-құжаттар; №23, 104-құжат; 2006 ж., №10, 
52-құжат; №15, 95-құжат; №23, 141-құжат; 
2007 ж., №3, 20-құжат; 2008 ж., №12, 52-құжат; 
№23, 114-құжат; №24, 126, 129-құжаттар; 
2009 ж., №24, 122, 125-құжаттар; 2010 ж., 
№1-2, 2-құжат; №5, 23-құжат; 2011 ж., №11, 
102-құжат; №12, 111-құжат; №17, 136-құжат; 
2012 ж., №2, 14-құжат; №13, 91-құжат; №21-22, 
124-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; 2014 ж., 
№1, 9-құжат; №4-5, 24-құжат; №12, 82-құжат; 
№14, 84-құжат; №19-І, 19-II, 96-құжат; №21, 
122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №8, 
42-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; 
№20-IV, 113-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-
І, 169-құжат; 2016 ж., №24, 124-құжат; 2017 ж., 
№4, 7-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №13, 
41-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; 
№15-16, 67-құжат; №21-22, 90-құжат; №23, 
103-құжат; №24-I, 118-құжат):

11-баптың бірінші бөлігінің 4-1) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«4-1) сот шешімі бойынша тəркіленген 
жəне (немесе) өндіріп алынған акцияларды 
(жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) 
қоспағанда, егер заңды тұлғаның құрылтайшысы 
(қатысушысы) жəне (немесе) басшысы 
болып табылатын жеке тұлға жаппай қырып-
жою қаруын таратуды қаржыландырумен 
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың 
тізбесіне жəне (немесе) терроризмді жəне 
экстремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес 
енгізілген болса;».

4. «Қазақстан Республикасындағы 
банктер жəне банк қызметi туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы 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):

36-1-баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 
сегізінші абзацындағы «тұлғаға беруін 
қоспағанда, оның банктік қарыз шарты 
бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға 
беруді жүргізуіне тыйым салынады.» деген 
сөздер «тұлғаға;» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен 
толықтырылсын:

«банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым-
дарда қаражатты шартты түрде орналас тыру 
арқылы жеке кəсіпкерлік субъектілерін қаржы-
ландыру жөніндегі мəмілелер шеңберінде 
жасалған банктік қарыз шарты бойынша – 
жеке кəсіпкерлікті дамытудың арнайы қорына 
беруін қоспағанда, оның банктік қарыз шарты 
бойынша құқықты (талап етуді) үшінші 
тұлғаға беруді жүргізуіне тыйым салынады.».

5. «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қызметі туралы» 1995 жылғы 3 
қазандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., №19, 118-құжат; 
№23, 142-құжат; Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №10, 
108-құжат; №12, 184, 190-құжаттар; 2001 
ж., №20, 257-құжат; 2002 ж., №13-14, 
144-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2007 
ж., №10, 69-құжат; 2010 ж., №7, 32-құжат; 
№11, 59-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №5, 
41-құжат; 2013 ж., №1, 2-құжат; 2014 ж., №16, 
90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №1, 
2-құжат; 2016 ж., №24, 126-құжат; 2017 ж., 
№14, 51-құжат; №16, 56-құжат; 2019 ж., №24-
I, 119-құжат):

1) 8-бап мынадай мазмұндағы 10) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«10) санаттарына сəйкес Қазақстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік күзет қызметінің терро-
ристік тұрғыдан осал объектілерінің тізбесін 
бекіту жəне терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыру бойынша оларға қойылатын 
талаптарды белгілеу.»;

2) 9-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұн-
дағы 2-5) тармақшамен толықты рылсын:

«2-5) күзетілетін адамдардың болуына арнал-
ған террористік тұрғыдан осал объекті лердің 
терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыруға 
қойылатын қосымша талаптарды белгілеу;».

6. «Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауiпсiздiк органдары туралы»1995 жылғы 
21 желтоқсандағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., 
№24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №10, 
108-құжат; №12, 184-құжат; 1998 ж., №23, 
416-құжат; №24, 436-құжат; 1999 ж., №8, 
233-құжат; №23, 920-құжат; 2000 ж., №3-
4, 66-құжат; 2001 ж., №20, 257-құжат; 2002 
ж., №6, 72-құжат; №17, 155-құжат; 2004 ж., 
№23, 142-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат; 
№10, 69-құжат; №20, 152-құжат; 2009 ж., 
№19, 88-құжат; 2010 ж., №7, 32-құжат; №10, 
48-құжат; 2011 ж., №1, 3, 7-құжаттар; №11, 
102-құжат; №16, 129-құжат; 2012 ж., №4, 
32-құжат; №8, 63-құжат; 2013 ж., №1, 2-құжат; 
№2, 10-құжат; №14, 72-құжат; 2014 ж., №1, 
4-құжат; №7, 33-құжат; №11, 61-құжат; №14, 
84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 118-құжат; 
2015 ж., №21-III, 135-құжат; №22-V, 154, 
156-құжаттар; 2016 ж., №23, 118-құжат; №24, 
126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; 
№8, 16-құжат; №11, 29-құжат; №13, 45-құжат; 
№16, 56-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №24, 
93-құжат; 2019 ж., №5-6, 27-құжат; №15-16, 
67-құжат; №24-I, 119-құжат):

12-бап мынадай мазмұндағы 17-2) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«17-2) ұлттық қауіпсіздік органдарының 
террористік тұрғыдан осал объектілерінің 
тізбесін олардың санаттарына сəйкес əзiрлеуге 
жəне бекітуге;».

7. «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 
жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., №22, 
309-құжат; 2000 ж., №22, 408-құжат; 2001 ж., 
№1, 5-құжат; №8, 52-құжат; 2002 ж., №23-
24, 193-құжат; 2003 ж., №11, 56-құжат; №12, 
86-құжат; №15, 139-құжат; 2004 ж., №23, 
138-құжат; 2005 ж., №14, 58-құжат; 2006 ж., 
№8, 45-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №4, 
28-құжат; 2009 ж., №2-3, 21-құжат; №17, 
79-құжат; №18, 84-құжат; №19, 88-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №17-18, 112-құжат; 
2011 ж., №1, 2-құжат; №5, 43-құжат; №11, 
102-құжат; №12, 111-құжат; №24, 196-құжат; 
2012 ж., №2, 15-құжат; №8, 64-құжат; №10, 
77-құжат; №13, 91-құжат; №15, 97-құжат; 2013 

ж., №10-11, 56-құжат; №15, 79-құжат; 2014 ж., 
№1, 4-құжат; №10, 52-құжат; №11, 61-құжат; 
№19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №9, 46-құжат; №15, 78-құжат; №20-
IV, 113-құжат; №21-II, 130-құжат; №22-I, 
143-құжат; 2016 ж., №7-II, 53-құжат; 2017 
ж., №4, 7-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-
V, 113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №14, 
44-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат):

1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын 

негiзгi ұғымдар
Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайда-

ланылады:
1) аккредиттелген кəсiби аудиторлық ұйым 

(бұдан əрi – кəсiби ұйым) – аудиторлар мен 
аудиторлық ұйымдарды біріктіретін коммер-
циялық емес ұйым;

2) аккредиттеу – осы Заңда көзделген 
кəсiби ұйымдардың құқықтылығын уəкiлеттi 
мемлекеттік органның ресми тануы;

3) аттестаттау – Біліктілік комиссиясының 
аудиторларға кандидаттардың білімдері мен 
дағдыларын айқындауы рəсімі;

4) аудит – Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қаржылық есептiлiк жəне 
қаржылық есептілікке байланысты басқа да 
ақпарат туралы тəуелсiз пiкiр бiлдiру мақса-
тында тексеру;

5) аудитор – Аудиторларға кандидаттарды 
аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясы 
(бұдан əрі – Біліктілік комиссиясы) аттестат-
таған, «аудитор» біліктілігін беру туралы 
біліктілік куəлігін алған жеке тұлға;

6) аудиторлық есеп – жүргiзiлген аудиттiң 
нəтижесi болып табылатын жазбаша ресми 
құжат;

7) аудиторлық қызмет – осы Заңға сəйкес 
қаржылық есептіліктің жəне қаржылық 
есептілікке байланысты басқа да ақпарат ауди-
тiн жүргiзу жəне көрсетілетін қызметтерді 
ұсыну жөнiндегi кəсiпкерлiк қызмет;

8) аудиторлық ұйым – аудиторлық 
қызметтi жүзеге асыру үшiн құрылған жəне 
кəсіби ұйымның мүшесі болып табылатын 
коммерциялық ұйым;

9) аудиттелетін субъект – өзіне қатысты 
аудит, салықтар бойынша аудит, өзге ақпа-
рат аудиті жүргізілетін заңды тұлға, заңды 
тұлғаның атынан əрекет ететін оның филиал-
дары жəне (немесе) өкілдіктері, дара кəсіпкер;

10) Əдеп кодексі – аудиторлардың, 
аудиторлық жəне кəсіби ұйымдардың кəсіптік 
қызметінің Халықаралық бухгалтерлер 
феде рациясы шығарған жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
қаржы лық есептілік туралы заңнамасына 
сəйкес Қазақстан Республикасында қолданы-
латын əдеп қағидалары жинағы;

11) дұрыс емес аудиторлық есеп – Қазақстан 
Республикасының аудиторлық қызмет туралы 
заңнамасын бұза отырып жасалған, қаржылық 
есептілік туралы жəне аудит стандарттарында 
көзделген ақпарат туралы дұрыс емес жəне 
(немесе) толық емес, пайдаланушыларды 
жаңылыстыратын мəліметтерді қамтитын 
аудиторлық есеп;

12) жер қойнауын пайдаланушының 
шығыстары туралы мəліметтер аудиті – 
жер қойнауын пайдаланушының пайдалы 
қазбаларды барлау жəне өндіру жөніндегі 
операцияға арналған шығыстарының аудиті;

13) квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 
арнайы мақсаттағы аудит – бюджет қаражатын 
пайдалану мəселесі бойынша аудит;

14) көрiнеу дұрыс емес аудиторлық есеп 
– аудит жүргiзiлмей жасалған немесе пайда-
ланушыларды қасақана жаңылыстыратын 
пiкiрді қамтитын аудиторлық есеп;

15) мүдделер қақтығысы – аудиторлық 
ұйымның мүдделілігі оның аудиттелетін 
субъек тінің қаржылық есептілігінің дұрыстығы 
туралы пікіріне əсер етуі мүмкін жағдай;

16) өзге ақпарат аудиті – «Қазақстан 
Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі 
тура лы», «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 
Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес жүзеге асырылатын, тəуекелдерді 
басқару жəне ішкі бақылау жүйесін бағалауға 
қатысты, оның ішінде стратегия мен бизнес 
модельге, корпоративтік басқару жүйесін 
бағалауға, ақпараттық технологиялардың 
тəуекелдерін басқару жүйесін бағалауға, 
ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің тиімділігін, 
сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы iс-қимыл 
саласындағы ішкі бақылау жүйесінің тиім-
ділігін бағалауға қатысты процестерді жəне 
қаржылық есептілікпен байланысты емес 
ақпаратты тексеру;

17) өзге ақпарат аудиті бойынша аудиторлық 
қорытынды – өзге ақпарат аудитінің нəтижелері 
бойынша жасалған қорытынды; 

18) салықтар бойынша аудит – уəкілетті 
мемлекеттік орган айқындайтын тəртіппен 
жүргізілетін, салықтардың жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
барлық түрі бойынша есептеу мен төлеудің 
дұрыстығы, міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын 
есеп теудің, ұстап қалудың жəне аударудың 
то лықтығы мен уақтылығы, əлеуметтік ауда-
рымдарды есептеудің жəне төлеудің толық-
тығы мен уақтылығы мəселесі бойынша аудит;

19) салықтар бойынша аудиторлық қоры-
тынды – салықтар бойынша аудит нəтижелері 
бойынша жасалған қорытынды;

20) салықтар бойынша дұрыс емес 
аудитор лық қорытынды – аудиторлық ұйым 
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза 
отырып жасаған, салықтарды жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
есептеу мен төлеудің дұрыстығы, міндетті 
зейнетақы жарна ларын, міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарна ларын есептеудің, ұстап 
қалудың жəне аударудың толықтығы мен 
уақтылығы, əлеуметтік аударымдарды 
есептеудің жəне төлеудің толықтығы мен 
уақтылығы мəселелері бойын ша дұрыс емес 
жəне (немесе) толық емес мəліметтерді 
қамтитын, сондай-ақ салықтар бойынша 
аудит жүргізілмей жасалған немесе қасақана 
жаңылыстыратын п ік ірд і  қамтитын 
қорытынды; 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

 Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 1-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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21) уəкiлеттi мемлекеттiк орган (бұдан 
əрi – уəкiлеттi орган) – аудиторлық қызмет 
сала сында реттеуді жəне аудиторлық қызмет 
пен кəсiби ұйымдардың қызметi саласында 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын 
орталық атқарушы орган;

22) ұйымдардың стандарттары – аудиторлық 
ұйымның Қазақстан Республикасының заңна-
масына қайшы келмейтін, аудит жүргізу 
тəртібіне бірыңғай талаптарды белгілейтін 
ішкі құжаттары;

23) халықаралық аудит стандарттары (бұдан 
əрі – аудит стандарттары) – Халықаралық 
бухгал терлер федерациясы шығарған стандарт-
тар мен құжаттар.»;

2) 3-баптың 2-тармағында:
бірінші бөлікте:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«2. Аудиторлық ұйымдар аудиттен басқа 

мынадай қызметтердi де көрсете алады:»;
1) жəне 10) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын:
«1) аудит стандарттарына сəйкес ілеспе жəне 

басқа да көрсетілетін қызметтер;»; 
 «10) бухгалтерлiк есепке алуды жүргiзу жəне 

қаржылық есептiлiктi жасау, аудит, қаржылық-
шаруашылық қызметтi жəне қаржылық 
жоспарлауды талдау, аудит стандарттарына 
сəйкес iлеспе қызметтердi көрсету бойынша 
əдiстемелiк құралдар мен ұсынымдар əзiрлеу, 
сондай-ақ оларды тарату;»;

екінші бөліктегі «өз қызметiнiң бейiнi 
бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

3) 4-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі 
мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Аудит осы Заңға жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына қайшы келмей-
тiн аудит стандарттарына сəйкес жүзеге 
асырылады. Аудит стандарттарын Қазақстан 
Респуб ликасында оларды ресми аударуға жəне 
(немесе) жариялауға Халықаралық бухгал-
терлер федерациясының жазбаша рұқсаты бар 
ұйым қазақ жəне орыс тiлдерiнде жариялауы 
мүмкін.»;

4) 5-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі 
мынадай редакцияда жазылсын:

«Аудит мiндеттi болып табылатын жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес жылдық қаржылық есептiлiктi бұқа-
ралық ақпарат құралдарында жариялайтын 
ұйымдар жылдық қаржылық есептiлiкпен бiрге 
аудиторлық есептi де жариялауға мiндеттi.»;

5) 7-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«7-1-бап. Аудиторлық қызмет жəне кəсіби 

ұйымдар қызметі саласындағы мемлекеттік 
бақылау

1. Аудиторлық қызмет жəне кəсіби ұйым-
дардың қызметі саласындағы мемлекеттік 
бақылауды уəкілетті орган Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген өз 
құзыреті шегінде жүзеге асырады. 

2. Аудиторлық қызмет жəне кəсiби ұйымдар-
дың қызметi саласындағы мемлекеттік бақы-
лау Қазақстан Республикасының Кəсіп кер-
лік кодексіне сəйкес тексеру жəне профи-
лактикалық бақылау нысанында жүзеге 
асырылады.»;

6) 11-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы 
алып тасталсын;

7) 12-баптың 1-тармағында:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) уəкiлеттi органның ескерту хаты 

шығарылған себептi үш ай iшiнде жоймаса;»;
7) тармақша алып тасталсын;
8) 13-баптың 2-тармағының екінші бөлігі 

мынадай редакцияда жазылсын:
«Аудитор» бiлiктiлiгiн беру туралы шешiм 

Бiліктiлiк комиссиясы айқындайтын бұқа-
ралық ақпарат құралдарында қазақ жəне орыс 
тiлдерiнде жарияланады.»;

9) 17-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«17-бап. Аудит, салықтар бойынша аудит, 

өзге ақпарат аудитін, аудит стандарттарына 
сəйкес ілеспе жəне басқа да көрсетілетін 
қызмет тер жүргізуге арналған шарт»;

2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Аудит жүргiзуге жəне (немесе) аудит 
стандарттарына сəйкес ілеспе жəне басқа да 
көрсетілетін қызметтер ұсынуға арналған 
шартта: шарттың нысанасы, мерзiмi, ақы 
төлеу мөлшерi мен талаптары, тараптардың 
құқықтары, мiндеттерi мен жауаптылығы, 
алынған ақпараттың құпиялылығы, сондай-ақ 
кəсіби ұйымға мүшелігі көзделедi. 

3. Аудиттелетін субъектіге міндетті аудит, 
салықтар бойынша аудит, өзге ақпарат аудиті 
жəне (немесе) аудит стандарттарына сəйкес 
ілеспе жəне басқа да көрсетілетін қызмет-
тер жүргізуге арналған шарт Қазақстан Рес-
пуб ликасының заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкес келуге тиіс.»;

10) 20-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасының аудитор лық 
қызмет туралы заңнамасын, аудит стандарт-
тарын, Əдеп кодексін сақтауға;»;

11) 21-баптың 2-тармағында:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының аудитор лық 

қызмет туралы заңнамасын, аудит стандарт-
тарын, Əдеп кодексін сақтауға;»;

10) тармақшадағы «хабарлауға міндетті.» 
деген сөздер «хабарлауға;» деген сөзбен ауыс-
ты рылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«11) Қазақстан Республикасының қылмыс-
тық жолмен алынған кірістерді заңдас-
тыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қар-
жыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңна-
ма сында белгіленген талаптарды сақтауға 
міндетті.»;

12) 24-баптың бірінші бөлігінің үшінші 
жəне төртінші абзацтары мынадай редакция-
да жазылсын:

«өздерiмен соңғы үш жылда азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру шар-
тын жасасқан ұйымдарға;

соңғы үш жылда осы Заңның 3-бабының 
2-тармағы бірінші бөлігінің 2) жəне (немесе) 
3) тармақшаларында аталған (бухгалтерлік 
есепке алу жəне (немесе) қаржылық есептілік 
бөлігінде) көрсетілетін қызметтер ұсынылған 
ұйымдарға;».

8. «Терроризмге қарсы іс-қимыл тура-
лы» 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 
1999 ж., №19, 649-құжат; 2002 ж., №4, 
32-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2009 
ж., №15-16, 71-құжат; №19, 88-құжат; 2010 
ж., №7, 32-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; 
2012 ж., №4, 32-құжат; 2013 ж., №1, 2-құжат; 
№16, 83-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; 
№11, 61-құжат; №16, 90-құжат; №19-І, 19-
ІІ, 96-құжат; №21, 118, 122-құжаттар; 2015 
ж., №1, 2-құжат; №16, 79-құжат; №22-І, 
140-құжат; 2016 ж., №23, 118-құжат; №24, 
126-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; №23-ІІІ, 
111-құжат; 2018 ж., №16, 56-құжат):

1) 1-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) адамдар көп жиналатын объектілер – 
қоғамдық тамақтану, көліктік инфрақұрылым 
(автомобильдік жəне қалалық рельсті көлік 
саласындағы) объектілері, сондай-ақ сауда, 
спорт, ойын-сауық объектілері, концерт 
залдары жəне өзге де көпшілікке арналған 
құрылысжайлар, білім беру жəне денсаулық 
сақтау ұйымдары, туристерді орналастыру 
орындары;»;

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«3-1) күзетілетін объектілер – күзетілетін 
адамдардың болуына арналған ғимараттар, 
құрылыстар мен құрылысжайлар, сондай-ақ 
оларға іргелес жатқан аумақ пен акватория;»;

16) тармақша мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«16) террористік тұрғыдан осал объектілер 
– терроризмге қарсы қорғалуын міндетті 
ұйымдастыру талап етілетін аса маңызды 
мемлекеттік, стратегиялық, қауіпті өндірістік 
объектілер, сондай-ақ экономика салаларының 
стратегиялық маңызы бар объектілері, адамдар 
көп жиналатын объектілер, күзетілетін 
объектілер;»;

мынадай мазмұндағы 16-1) жəне 16-2) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«16-1) террористік тұрғыдан осал объек-
тілердің терроризмге қарсы қорғалуы – тер-
роризм актісін жасауға кедергі келтіретін, 
сондай-ақ ол жасалған жағдайда салдарларын 
барынша азайтуды жəне жоюды қамтамасыз 
ететін жағдайлардың болуын сипаттайтын 
террористік тұрғыдан осал объектінің жай-
күйі;

16-2) террористік тұрғыдан осал объектілерді 
терроризмге қарсы қорғау – объектілердің тер-
роризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз етуге 
бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық 
шаралар мен техникалық құралдар кешені;»;

2) 4-бапта:
3-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редак-

цияда жазылсын:
«4) объектілерді террористік тұрғыдан 

осал объектілерге жатқызу қағидалары мен 
өлшемшарттарын, террористік тұрғыдан осал 
объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыруға қойылатын талаптарды, 
сондай-ақ террористік тұрғыдан осал объекті-
лердің терроризмге қарсы қорғалуының үлгілік 
паспортын бекітеді;»;

5-тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«5) террористік тұрғыдан осал объектілердің 
басшыларын террористік қатерлердің сипаты 
мен ерекшелігі туралы хабардар ету, терро-
ризмге қарсы іс-қимыл мен терроризмге қарсы 
қорғалу жөніндегі ұсынымдарды əзірлеу, 
күзетілетін объектілерді қоспағанда, терро-
ристік тұрғыдан осал объектілердің терроризм 
актісінің жасалуына кедергі болуға, оның сал-
дарларын терроризмге қарсы практикалық оқу-
жаттығулар, жаттығулар мен эксперименттер 
өткізу жолымен барынша азайтуды жəне 
жоюды қамтамасыз етуге дайындығын 
бағалауды жүзеге асыру арқылы олардың 
терроризмге қарсы қорғалуы деңгейінің 
артуына ықпал етеді;»;

3) 7-бапта:
1), 2), 3) жəне 4) тармақшалар мынадай 

редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздік органдары:
Қазақстан Республикасының заңдарымен 

өздерінің қарауына жатқызылған террористік 
қылмыстарды анықтайды, олардың алдын 
алады, жолын кеседi жəне оларды тергеп-
тексереді;

террористік қатерлерді талдауды жəне 
болжауды жүзеге асырады;

терроризмге қарсы операциялар жүргізуді 
ұйымдастырады;

қарсы барлау іс-шаралары арқылы терро-
ристік əрекетке қарсы іс-қимылды жүзеге 
асырады;

шет мемлекеттердің тиісті құзыретті орган-
д а  рымен, сондай-ақ халықаралық ұйым дармен 
ынтымақтасады;

террористік жəне экстремистік ұйымдарға 
қарсы іс-қимыл саласында барлау қызметін 
жүзеге асырады;

Қазақстан Республикасының шет елдердегі 
мекемелерінің жəне олардың персоналының 
террористік қатерлерден қорғалуын қамта-
масыз етуге қатысады жəне Қазақстан Респуб-
ликасының шет елдердегі мекемелерінің 
терроризмге қарсы қорғалуының Қазақстан 
Республикасының терроризмге қарсы іс-
қимыл туралы заңнамасында көзделген 
талаптарға сəйкестігін айқындайды;

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік 
органдарының террористік тұрғыдан осал 
объектілерінің тізбесін олардың санаттарына 
сəйкес əзірлейді жəне бекітеді;

2) Қазақстан Республикасының ішкi iстер 
органдары:

Қазақстан Республикасының заңдарымен 
өздерінің қарауына жатқызылған террористік 
қылмыстарды анықтайды, олардың алдын 
алады, жолын кеседi жəне оларды тергеп-
тексереді;

терроризмге қарсы операцияларды жүргізуге 
қатысады;

Қазақстан Республикасы Қарулы Күште-
рінің, басқа да əскерлер мен əскери құралым-
дардың əскери бөлімдері мен мекемелерін, 
Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік 
органдарының объектілерін, сондай-ақ күзе-
тілетін объектілер мен Қазақстан Республи-
касының шет елдердегі мекемелерін қоспа-
ғанда, террористік тұрғыдан осал объектілердің 
терроризмге қарсы қорғалуының жай-күйін 
бақылайды;

Қазақстан Республикасы Қарулы Күште-
рінің, басқа да əскерлер мен əскери құралым-
дардың əскери бөлімдері мен мекемелерінің, 
Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік 
органдары объектілерінің паспорттарын, 
сондай-ақ күзетілетін объектілердің, Қазақ-
стан Республикасының шет елдердегі мекеме-
лерінің паспорттарын қоспағанда, террористік 
тұрғыдан осал объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалу паспорттарын келіседі, есепке 
алуды, сақтауды жəне (немесе) жоюды 
жүргізеді;

3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
күзет қызметі:

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Президентінің, өзге де күзетілетін адамдардың 
жəне күзетілуге жататын объектілердің қауіп-
сіз дігін қамтамасыз етеді, күзет іс-шараларын 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

санаттарына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік күзет қызметінің террористік 
тұрғыдан осал объектілерінің тізбесін бекіте-
ді жəне терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыру бойынша оларға қойылатын 
талаптарды əзірлейді жəне бекітеді;

күзетілетін адамдардың болуына арналған, 
террористік тұрғыдан осал объектілердің тер-
роризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыруға 
қойылатын қосымша талаптарды белгілеуге 
құқылы;

күзетілетін объектілердің терроризмге қарсы 

қорғалу паспорттарын келіседі, есепке алуды, 
сақтауды жəне (немесе) жоюды жүргізеді. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қызметі бастығының шешімі бойынша 
күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамта-
масыз ету бойынша терроризмге қарсы опера-
циялар жүргізіледі;

4) Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлігі:

терроризмге қарсы операцияларды жүргізу 
кезінде əуе, су жəне жер беті кеңістігіндегі 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысады;

Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлігінің террористік тұрғыдан осал 
əскери бөлімдері мен мекемелерінің тізбесін 
олардың санаттарына сəйкес əзірлейді жəне 
бекітеді;

Қазақстан Республикасы Қорғаныс минис-
трлігінің террористік тұрғыдан осал əскери 
бөлімдері мен мекемелерінің терроризм ге 
қарсы қорғалуын ұйымдастырады;»;

5) тармақша алып тасталсын;
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) сыртқы саясат саласындағы уəкілетті 

орган терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 
халықаралық ынтымақтастық саласында 
Қазақстан Республикасының сыртқы саяси 
бағытының іске асырылуын қамтамасыз етеді, 
Қазақстан Республикасының шет елдердегі 
террористік тұрғыдан осал мекемелерінің 
тізбесін олардың санаттарына сəйкес əзірлейді 
жəне бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасының терроризм ге 
қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын мемле-
кеттік органдары Қазақстан Республика-
сының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
Президентінің жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де 
өкілеттіктерді орындайды.»;

4) 10-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«10-2-бап. Террористік тұрғыдан осал 

объектілерді терроризмге қарсы қорғау
1. Орталық мемлекеттік органдар, оның 

ішінде Қазақстан Республикасының Прези-
дентіне тікелей бағынатын жəне есеп беретін 
мемлекеттік органдар осы Заңның 4-бабы 
3-тармағының 4) тармақшасына сəйкес 
айқын далатын, террористік тұрғыдан осал 
объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыруға қойылатын талаптардың 
негізінде террористік тұрғыдан осал объекті-
лердің терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдас-
тыру жөніндегі нұсқаулықтарды əзірлейді 
жəне бекітеді.

Террористік тұрғыдан осал объектілердің 
терроризмге қарсы қорғалуын ұйымдастыру 
жөніндегі нұсқаулықты əзірлеуге объектілерді 
террористік тұрғыдан осал объектілер қатары-
на жатқызу өлшемшарттарына сəйкес келетін 
объектілердің болуы негіз болып табылады, 
бұл ретте объектілер:

мемлекеттік органның ведомстволары, 
аумақтық бөлімшелері, олардың жəне мемле-
кеттік органның қарауындағы жəне басқа да 
ведомстволық бағынысты ұйымдар болып 
табылатын органдар, ұйымдар болып табыла-
ды, сондай-ақ мемлекеттік органның ұйымдық 
жəне материалдық-техникалық қамтамасыз 
етуінде болады;

мемлекеттік орган іске асыратын саясат 
саласында (аясында) қызметті жүзеге асыру 
үшін арналған (пайдаланылады).

Қазақстан Республикасының арнаулы 
мемлекеттік органдарының, ішкі істер органда-
рының объектілері, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың əскери 
бөлімдері мен мекемелері үшін əзірленетін 
нұсқаулықтарды қоспағанда, террористік 
тұрғыдан осал объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулықтар:

күзетілетін объектілерді қоспағанда, Қазақ-
стан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 
комитетімен жəне Қазақстан Республикасының 
Ішкі істер министрлігімен;

күзетілетін объектілер үшін – Қазақстан Рес-
пуб ликасының Мемлекеттік күзет қызметімен;

Қазақстан Республикасының шет елдер-
дегі мекемелері үшін – сыртқы барлау 
субъектілерімен келісіледі.

2. Террористік тұрғыдан осал объектілерді 
қорғау мақсатында террористік тұрғыдан осал 
нақты объектілердің терроризмге қарсы қор-
ғалу жай-күйі туралы ақпарат қолжетімділігі 
шектеулі ақпарат болып табылады. Шектеуге 
жататын ақпарат түрлері осы Заңның 4-бабы 
3-тармағының 4) тармақшасы негізінде 
əзірле нетін нормативтік құқықтық актілерде 
айқындалады.»; 

5) 10-3-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«10-3-бап. Террористік тұрғыдан осал объек-

тілер меншік иелерінің, иеленушілерінің, 
басшыларының немесе өзге де лауазымды 
адамдарының, террористік тұрғыдан осал 
объектілер бойынша күзет қызметтерін 
көрсету туралы шарт жасасқан күзет қызметі 
субъек тілерінің міндеттері»;

1-тармақта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«1. Террористік тұрғыдан осал объектілердің 

меншік иелері, иеленушілері, басшылары 
немесе өзге де лауазымды адамдары олардың 
терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету 
мақсатында осы Заңның 4-бабы 3-тармағының 
4) тармақшасында көзделген, террористік 
тұрғыдан осал объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалуын ұйымдастыруға қойылатын 
талаптарға жəне осы Заңның 10-2-бабының 
1-тармағында көзделген, террористік тұрғы-
дан осал объектілердің терроризмге қарсы 
қорғалуын ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық-
тарға сəйкес:»;

2), 3) жəне 4) тармақшалар мынадай 
редакцияда жазылсын:

«2) үлгілік паспорттың негізінде – терро-
ристік тұрғыдан осал объектінің терроризм ге 
қарсы қорғалуы паспортын əзірлеу;

3) террористік тұрғыдан осал объектілердің 
персоналымен олардың терроризмге қарсы 
қорғалуын қамтамасыз ету бойынша профи-
лактикалық жəне оқу-жаттығу іс-шараларын 
ұйымдастыру;

4) уəкілетті мемлекеттік органдармен 
жəне ұйым дармен, терроризмге қарсы күрес 
жөніндегі жедел штабтармен терроризм актіле-
ріне ден қою, сондай-ақ жасалған терроризм 
актісі салдарынан туындаған техногендік 
сипаттағы қатерлерді жою мəселелері бойын-
ша бірлескен іс-қимылдарды жоспарлау жəне 
ұйымдастыру кезінде қатысу жөніндегі іс-
шараларды іске асыруға міндетті.»;

5) тармақша алып тасталсын;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Терроризм актісі жасалған жағдайда 

терро ристік тұрғыдан осал объектілердің 
меншік иелері, басшылары немесе өзге де 
лауазымды адамдары жасалған терроризм 
актісі туралы Қазақстан Республикасының 
ұлттық қауіпсіздік органдарына немесе ішкі 
істер органдарына дереу хабарлауға жəне 

персоналды эвакуациялауды қамтамасыз етуге 
міндетті.»;

1-1, 2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1-1. Террористік тұрғыдан осал объектілер 
бойынша күзет қызметтерін көрсету туралы 
шарттар жасасқан күзет қызметі субъектілері 
тиісті өткізу режимін қамтамасыз ету, өз 
персоналымен оқу-жаттығу іс-шараларын 
ұйымдастыру, техникалық қорғау құралдарын 
тиісінше пайдалану жөніндегі міндеттерді 
осы Заңның 4-бабы 3-тармағының 4) тармақ-
шасында көзделген, террористік тұрғыдан осал 
объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыруға қойылатын талаптарға жəне 
осы Заңның 10-2-бабының 1-тармағында 
көзделген, террористік тұрғы дан осал 
объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықтарға 
сəйкес орындайды.

2. Тиісті іс-шараларды іске асыру мақсатында 
террористік тұрғыдан осал объектілердің 
меншік иелері, иеленушілері, басшылары 
немесе өзге де лауазымды адамдары қажетті 
қаржыландыруды көздеуге міндетті.

3. Террористік тұрғыдан осал объектілердің 
меншік иелерінің, иеленушілерінің, басшыла-
рының немесе өзге де лауазымды адам-
дарының, сондай-ақ террористік тұрғыдан 
осал объектілер бойынша күзет қызметтерін 
көрсету туралы шарттар жасасқан күзет 
қызметі субъектілерінің осы бапта көзделген 
міндет терді орындамауы Қазақстан Республи-
касының заңдарында көзделген жауаптылыққа 
алып келеді.»;

6) 23-1 жəне 23-2-баптар мынадай 
редакцияда жазылсын:

«23-1-бап. Қазақстан Республикасының 
терроризмге қарсы іс-қимыл туралы 
заңна ма сының террористік тұрғыдан осал 
объектілердің терроризмге қарсы қор ға-
луын қамтамасыз ету бөлігіндегі талап-
тарының сақталуын мемлекеттік  бақылау

1. Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күш терінің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың əскери бөлімдері мен 
мекемелерін, Қазақстан Республикасының 
арнаулы мемлекеттік органдарының, ішкі 
істер органдарының объектілерін, сондай-
ақ күзетілетін объектілер мен Қазақстан 
Республикасының шет елдердегі мекемелерін 
қоспағанда, бақылау субъектілерінің Қазақстан 
Республикасының терроризмге қарсы іс-
қимыл туралы заңнамасының террористік 
тұрғыдан осал объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бөлігіндегі 
талаптарын сақтауы мемлекеттік бақылау 
нысанасы болып табылады.

2. Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күш терінің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың əскери бөлімдері мен 
мекемелерінің, Қазақстан Республикасының 
арнаулы мемлекеттік органдары, ішкі 
істер органдары объектілерінің, сондай-
ақ күзетілетін объектілер мен Қазақстан 
Республи касының шет елдердегі мекемелерінің 
терроризмге қарсы қорғалуының жай-
күйін бақылауды қоспағанда, мемлекеттік 
бақылауды Қазақстан Республикасы ішкі 
істер органдарының қызметкерлері тексеру 
нысанында жүзеге асырады.

3. Тексеру жүргізу тəртібі осы Заңның 
23-2-бабында айқындалады.

4. Террористік тұрғыдан осал, Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа 
да əскерлер мен əскери құралымдардың 
əскери бөлімдері мен мекемелерінің, Қазақ-
стан Республикасының арнаулы мемлекет тік 
органдары, ішкі істер органдары объекті-
лерінің, Қазақстан Республикасының шет 
елдердегі мекемелерінің терроризмге қарсы 
қорғалуының жай-күйін бақылау тиісті 
мемлекеттік органдардың бірінші басшылары 
айқындайтын тəртіппен жүзеге асырылады.

Күзетілетін объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалуының жай-күйін бақылау 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет 
қызметінің бастығы айқындайтын тəртіппен 
жүзеге асырылады.

23-2-бап. Тексеру жүргізу тəртібі
1. Бақылау субъектілерін (объектілерін) 

тексеруді Қазақстан Республикасының 
ішкі істер органдары бақылау субъектісінің 
(объектісінің) жұмыс уақытында мерзімділік 
негізде жəне жоспардан тыс жүргізеді.

2. Мерзімділік негіздегі тексеру бақылау 
объектісіне бару арқылы екі жылда бір рет 
жүргізіледі.

3. Жоспардан тыс тексеру бақылау объек-
тісіне бару арқылы:

1) анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
берілген нұсқамалардың орындалуын бақылау;

2) Қазақстан Республикасының бүкіл 
аумағын да, өңірлерінің немесе елді мекендері-
нің аумағында террористік қауіптілік деңгейін 
енгізу кезінде республикалық, облыстық, 
республикалық маңызы бар қаланың, аста-
наның терроризмге қарсы күрес жөніндегі 
жедел штабы басшысының шешімі;

3) террористік тұрғыдан осал объектілерде 
терроризм актісінің ықтимал қатерлері тура-
лы ақпарат келіп түскен жағдайда, облыс-
тың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың терроризмге қарсы комиссиясы 
төрағасының шешімі негізінде жүзеге асы-
рылады.

4. Осы баптың 3-тармағы 1) тармақшасының 
негізінде жүзеге асырылатын жоспардан 
тыс тексеруді Қазақстан Республикасының 
ішкі істер органдары жоспардан тыс тексе-
ру тағайындауға негіз болған фактілер мен 
мəн-жайларды тексеру мақсатында жəне 
анық талған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқа мада көрсетілген бұзушылықтарды 
жою мерзімі аяқталғаннан кейін отыз жұмыс 
күнінен кешіктірмей тағайындайды.

5. Жоспардан тыс тексеру жүргізілгеннен 
кейін мерзімділік негіздегі тексеру анықталған 
бұзушылықтар жойылған жағдайда, жоспардан 
тыс тексеру аяқталған күннен бастап екі жыл 
өткен соң тағайындалады.

6. Тексеру бақылау субъектісін алдын ала 
хабардар етпестен, тексеру тағайындау туралы 
актінің негізінде жүргізіледі.

7. Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының қызметкері (қызметкерлері) 
террорирстік тұрғыдан осал объектілерді 
тексеру кезінде:

1) тексеру тағайындау туралы актіні;
2) қызметтік куəлікті көрсетуге міндетті.
8. Тексеру жүргізу мерзімі алдағы жұмыс-

тардың көлемі, алға қойылған міндеттер 
ескеріле отырып белгіленеді жəне жеті жұмыс 
күнінен аспауға тиіс.

9. Тексеру жүргізу мерзімін Қазақстан 
Республикасы ішкі істер органының басшысы 
немесе оны алмастыратын адам күрделі жəне 
(немесе) ұзақ мерзімді сараптамалар жүргізу 
қажет болған жағдайда ғана тек бір рет ұзартуы 
мүмкін. Тексеруді ұзарту мерзімі сараптама 
нəтижелері алынған күннен бастап үш жұмыс 
күнінен аспауға тиіс.

Тексеру жүргізу мерзімін ұзарту бақылау 
субъектісін не оның уəкілетті адамын міндетті 
түрде хабардар ете отырып, тексеруді ұзарту 
туралы қосымша актімен ресімделеді. 

Тексеруді ұзарту туралы қосымша актіде 
тексеру тағайындау туралы алдыңғы актінің 
нөмірі мен тіркелген күні жəне ұзарту себебі 
көрсетіледі.

Тексеру мерзімін ұзарту туралы хабарламаны 
Қазақстан Республикасы ішкі істер орган-
дарының қызметкері (қызметкерлері) ұзар-
тылғанға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын 
табыс етеді.

10. Тексеру тағайындау туралы акт бақылау 
субъектісіне не оның уəкілетті адамына табыс 
етілген күн тексеру жүргізудің басталғаны 
болып есептеледі.

11. Тексеру тағайындау туралы актіде:
1) актінің нөмірі мен күні;
2) Қазақстан Республикасы ішкі істер 

органы бөлімшесінің атауы;
3) Қазақстан Республикасы ішкі істер 

органдарының тексеру жүргізуге уəкілеттік 
берілген қызметкерінің (қызметкерлерінің) 
тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты 
куəлан дыратын құжатта көрсетілсе) жəне ла-
уазымы;

4) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың 
тексеру жүргізуге тартылатын мамандары, 
консультанттары жəне сарапшылары туралы 
мəліметтер;

5) бақылау субъектісінің атауы (заңды 
тұлғаның немесе оның филиалының жəне (не-
месе) өкілдігінің атауы) немесе өзіне қатысты 
тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның 
тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты 
куəландыратын құжатта көрсетілсе), бақылау 
субъектісінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі 
немесе жеке сəйкестендіру нөмірі;

6) тұрған жері көрсетілген бақылау 
объектісінің атауы;

7) тексеру жүргізу нысанасы, оның ішінде 
міндетті талаптары тексерілуге жататын 
нормативтік құқықтық актілер;

8) тексеру жүргізу мерзімі;
9) тексеру жүргізудің құқықтық негіздері;
10) бақылау субъектісінің осы Заңның 

23-5-бабында көзделген құқықтары мен 
міндеттері;

11) Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының актіге қол қоюға уəкілеттік 
берілген қызметкерінің (қызметкерлерінің) 
тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты 
куəландыратын құжатта көрсетілсе), Қазақстан 
Республикасы ішкі істер органының мөрі;

12) бақылау субъектісінің (заңды тұлға 
басшысының, жеке тұлғаның) немесе уəкілетті 
адамның тексеру тағайындау туралы актіні 
алғаны немесе алудан бас тартқаны туралы 
қолтаңбасы көрсетіледі.

12. Тексеру тағайындау туралы акт, тексеруді 
ұзарту туралы қосымша акт Қазақстан Респуб-
ликасы ішкі істер органдарының тексеру 
тағайындаған бөлімшелеріндегі тексерулерді 
тіркеу журналында тіркеледі.

Қазақстан Республикасы ішкі істер орган-
дарының қызметкері тексеру тағайындау 
туралы актіні тексеру басталғаннан кейінгі 
келесі жұмыс күні ішінде құқықтық статистика 
жəне арнайы есепке алу саласындағы уəкілетті 
органда тіркейді, тексеруді ұзарту туралы 
қосымша актіні бақылау субъектісі немесе 
оның уəкілетті адамы тексеруді ұзарту туралы 
хабардар етілгеннен кейінгі келесі жұмыс күні 
ішінде тіркейді.

13. Тексеру тағайындау туралы актіні 
қабылдаудан бас тартылған не Қазақстан 
Респуб ликасы ішкі істер органдары қызмет-
керінің (қызметкерлерінің) бақылау объек-
тісіне кіруіне кедергі келтірілген, тексеру 
жүргізу үшін қажетті материалдар мен мəлімет-
тер ұсынылмаған жағдайларда Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес шаралар 
қабылданады.

14. Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органының тексеруді жүзеге асыратын қызмет-
кері (қызметкерлері) тексеру нəтижелері 
бойынша екі данада:

1) тексеру нəтижелері туралы акт;
2) бұзушылықтар анықталған жағдайларда, 

анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқама жасайды.

15. Тексеру нəтижелері туралы актіде:
1) актінің нөмірі, жасалған күні, уақыты 

жəне орны;
2) Қазақстан Республикасы ішкі істер 

органы бөлімшесінің атауы;
3) тексеру жүргізуге негіз болған тексеру 

тағайындау туралы актінің күні мен нөмірі;
4) Қазақстан Республикасы ішкі істер 

органдарының тексеру жүргізген қызметкерінің 
(қызметкерлерінің) тегі, аты, əкесінің аты 
(егер ол жеке басты куəландыратын құжатта 
көрсетілсе) жəне лауазымы;

5) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың 
тексеру жүргізуге тартылатын мамандары, 
консультанттары жəне сарапшылары туралы 
мəліметтер;

6) бақылау субъектісінің атауы (заңды 
тұлғаның немесе оның филиалының жəне (не-
месе) өкілдігінің атауы) немесе өзіне қатысты 
тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның 
тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты 
куəландыратын құжатта көрсетілсе), уəкілетті 
адамның лауазымы (болған кезде);

7) тұрған жері көрсетілген бақылау объек-
тісінің атауы;

8) тексерудің жүргізілген күні, орны жəне 
кезеңі;

9) тексеру нəтижелері туралы, оның ішінде 
анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты 
туралы мəліметтер;

10) бақылау субъектісінің немесе бақылау 
субъектісі уəкілетті адамының тексеру нəти-
желері туралы актімен танысқаны туралы 
немесе танысудан бас тартқаны туралы 
мəліметтер, олардың қолтаңбалары немесе 
қол қоюдан бас тартуы, сондай-ақ жүргізілген 
тексеру нəтижелері бойынша ескертпелердің 
жəне (немесе) қарсылықтардың бар-жоғы 
туралы белгі;

11) Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының тексеру жүргізген қызметкерінің 
(қызметкерлерінің) қолтаңбасы көрсетіледі.

16. Тексеру тағайындау туралы актіде не 
тексеруді ұзарту туралы қосымша актіде көр-
сетілген, тексеруді аяқтау мерзімінен кешік-
тірілмей тексеру нəтижелері туралы актінің 
екінші данасын бақылау субъектісіне немесе 
оның уəкілетті адамына табыс еткен күн тек-
серу мерзімінің аяқталғаны болып есептеледі.

17. Тексеру жүргізу кезінде бұзушылықтар 
болмаған жағдайда, тексеру нəтижелері туралы 
актіде тиісті жазба жасалады.

18. Бұзушылықтар анықталған жағдайларда, 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқама тексеру аяқталғаннан кейін он жұмыс 
күні ішінде табыс етіледі.

19. Анықталған бұзушылықтарды жою ту-
ралы нұсқамада:

1) нұсқаманың жасалған күні, уақыты жəне 
орны;

2) Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының тексеру жүргізген қызметкерінің 
(қызметкерлерінің) тегі, аты, əкесінің аты 
(егер ол жеке басты куəландыратын құжатта 
көрсетілсе) жəне лауазымы;

3) бақылау субъектісінің атауы (заңды 

(Жалғасы. Басы 1, 15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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тұлғаның немесе оның филиалының жəне (не-
месе) өкілдігінің атауы) немесе өзіне қатысты 
тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның 
тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты 
куəландыратын құжатта көрсетілсе), тексеру 
жүргізу кезінде қатысқан уəкілетті адамның 
лауазымы (болған кезде);

4) тұрған жері көрсетілген бақылау объек-
тісінің атауы;

5) тексеру нəтижелері туралы актінің нөмірі 
мен күні;

6) анықталған бұзушылықтардың тізбесі 
жəне анықталған бұзушылықтарды жою 
мерзімі көрсетіле отырып, оларды жою туралы 
талаптар;

7) бақылау субъектісінің немесе оның уəкі-
летті адамының анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқамамен танысқаны немесе 
танысудан бас тартқаны туралы мəліметтер, 
олардың қолтаңбалары немесе қол қоюдан 
бас тартуы;

8) Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының тексеру жүргізген қызметкерінің 
(қызметкерлерінің) қолтаңбасы көрсетіледі. 

20. Анықталған бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқамада көрсетілген, анықталған 
бұзушылықтарды жою мерзімдері оны 
орындаудың нақты мүмкіндігіне ықпал ететін 
мəн-жайлар ескеріле отырып айқындалады, 
бірақ анықталған бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқама табыс етілген күннен бастап 
күнтізбелік отыз күннен кем болмайды жəне 
он екі айдан аспайды.

Анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамада көрсетілген анықталған бұзу-
шылықтарды жою мерзімдерін айқындау 
кезінде:

1) бақылау субъектісінде бұзушылықтарды 
жою бойынша ұйымдастырушылық, 
техникалық мүмкіндіктерінің бар-жоғы;

2) инженерлік-техникалық қорғау құрал-
дарының техникалық жай-күйінің ерек-
шеліктері;

3) мемлекеттік органдардан, жергілікті 
атқару шы органдардан міндетті қорытын-
дыларды, келісулерді жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген басқа да 
құжаттарды алу мерзімдері;

4) бюджеттік жоспарлау саласындағы норма-
тивтік құқықтық актілерге сəйкес ресімделген 
растаушы құжаттар болған кезде, мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын террористік 
тұрғыдан осал объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалуын ұйымдастыруға мемлекеттік 
бюджеттен ақша түсімдерінің уақтылы, толық 
бөлінуі немесе болмауы ескеріледі.

21. Осы баптың 20-тармағының 3) жəне 
4) тармақшаларымен байланысты мəн-
жайларды қоспағанда, егер тексеру жүргізу 
нəтижесінде бақылау субъектісінің осы Заңда 
жəне терроризмге қарсы іс-қимыл туралы 
нормативтік құқықтық актілерде белгіленген 
міндеттерді террористік тұрғыдан осал 
объек ті лердің терроризмге қарсы қорғалуын 
қамтамасыз ету бөлігінде орындамау жəне 
(немесе) тиісінше орындамау фактілері анық-
талған болса, Қазақстан Республикасы ішкі 
істер органдарының қызметкері (қызмет-
керлері) өкілеттіктері шегінде бақылау субъек-
тісін Қазақстан Республикасы заңда рында 
белгіленген жауаптылыққа тарту жөнінде 
шаралар қабылдауға міндетті.

22. Тексеру нəтижелері бойынша ескерт-
пелер жəне (немесе) қарсылықтар болған 
жағдайда, бақылау субъектісі оларды жазбаша 
түрде баяндайды. Ескертпелер жəне (немесе) 
қарсылықтар тексеру нəтижелері туралы актіге 
қоса беріледі, ол туралы тиісті белгі жасалады.

23. Тексеру нəтижелері туралы актіге жəне 
(немесе) анықталған бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқамаға Қазақстан Республикасының 
ішкі істер органының жоғары тұрған бөлім-
шесіне не Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
шағым жасалуы мүмкін.

24. Қазақстан Республикасының ішкі істер 
органдарының жоғары тұрған бөлім шесі не 
сот жарамсыз деп таныған, тексеру нəтиже-
лері туралы акт жəне (немесе) анықтал-
ған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама 
бақылау субъектісінің Қазақстан Республи-
касының терроризмге қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасының террористік тұрғыдан осал 
объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
қамтамасыз ету бөлігіндегі талаптарын 
бұзғанының дəлелі болып табылмайды.

25. Тексеруді ұйымдастыру мен жүргізуге 
қойылатын талаптарды өрескел бұзуға:

1) тексеру жүргізу негіздерінің болмауы;
2) тексеру тағайындау туралы актінің бол-

мауы;
3) Қазақстан Республикасы ішкі істер 

органының құзыретіне кірмейтін мəселелер 
бойынша тексерулер тағайындау;

4) осы бапта көзделген тексеру жүргізу 
мерзімін бұзу жатады.»;

7) 23-3-бап алып тасталсын;
8) мынадай мазмұндағы 23-4 жəне 23-5-бап-

тармен толықтырылсын:
«23-4-бап. Қазақстан Республикасы ішкі 

істер органдары қызметкерлерінің тексеру 
жүргізу кезіндегі құқықтары мен міндеттері

1. Қазақстан Республикасы ішкі істер ор-
гандары қызметкерінің (қызметкерлерінің) 
тексеру жүргізу кезінде:

1) осы Заңның 23-2-бабының 7-тармағында 
көрсетілген құжаттарды көрсеткен кезде 
бақылау субъектісінің (объектісінің) аумағына 
жəне үй-жайларына кедергісіз кіруге;

2) қағаз жəне (немесе) электрондық жеткіз-
гіш терде материалдар мен мəліметтерді не 
олардың көшірмелерін тексеру нəтижелері 
туралы актіге қоса тіркеу үшін алуға, сондай-
ақ тексеру нысанасына сəйкес инженерлік-
техникалық қорғау құралдарына, ақпараттық 
жүйелер мен автоматтандырылған дерекқорға 
қолжетімділік алуға;

3) бақылау объектісінің бағытына сəйкес 
мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ма-
мандарын, консультанттарын жəне сарапшы-
ларын тиісті мемлекеттік органдармен келісу 
бойынша тартуға;

4) аудио-, фото- жəне бейнетүсірілімді 
жүзеге асыруға құқығы бар.

2. Тексеру жүргізу кезінде Қазақстан Респуб-
ликасы ішкі істер органдарының қызметкері 
(қызметкерлері):

1) террористік тұрғыдан осал объектілердің 
терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету 
бөлігінде Қазақстан Республикасы терроризмге 
қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында белгілен-
беген талаптардың орындалуын тексеруге;

2) егер материалдар мен мəліметтер тексеру 
нысанасына жатпаса, оларды ұсынуды талап 
етуге;

3) инженерлік-техникалық қорғау құралда-
рын (олардың элементтерін, ақпарат жеткізгіш-
терді) алып қою туралы хаттама ресімдемей 
алып қоюға;

4) тексеру жүргізудің белгіленген мерзімін 
асыруға;

5) тексеру нысанасына сəйкес бақылау 
субъектісі есебінен шығындық сипаттағы іс-
шараларды жүргізуге;

6) Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру 
жүргізу нəтижесінде алынған, коммерциялық, 
салықтық немесе заңмен қорғалатын өзге де 
құпияны құрайтын ақпаратты жария етуге 
жəне (немесе) таратуға құқылы емес.

3. Қазақстан Республикасы ішкі істер орган-
дарының қызметкері (қызметкерлері) тексеру 
жүргізу кезінде:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, 
бақылау субъектілерінің құқықтары мен заңды 
мүдделерін сақтауға;

2) тексеруді осы Заңда айқындалатын 
негіздерде жəне тəртіпке сəйкес жүргізуге;

3) тексеру жүргізу кезеңінде бақылау 
субъектісінің (объектісінің) белгіленген жұмыс 
режиміне кедергі келтірмеуге;

4) бақылау субъектісіне немесе оның 
уəкілетті адамына тексеру жүргізу кезінде 
қаты суына кедергі келтірмеуге, тексеру 
нысана сына жататын мəселелер бойынша 
түсіндірме беруге;

5) тексеру жүргізу кезінде оның нысана-
сына жататын қажетті ақпаратты бақылау 
субъектісіне беруге;

6) тексеру жүргізу нəтижесінде алынған 
материалдар мен мəліметтердің сақталуын 
қамтамасыз етуге міндетті.»;

23-5-бап. Бақылау субъектісінің немесе 
оның уəкілетті адамының тексеру жүргізу 
кезіндегі құқықтары мен міндеттері

1. Тексеруді жүзеге асыру кезінде бақылау 
субъектісі немесе оның уəкілетті адамы:

1) бақылау объектісіне тексеру жүргізу үшін 
келген Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының қызметкерін (қызметкерлерін) 
мынадай:

осы Заңның 23-2-бабының 7-тармағында 
көзделген құжаттар болмаған;

тексеру тағайындау туралы актіде көрсе-
тілген тексеру мерзімі өткен не тексеру ұзар-
тыл ған жағдайда тексеруді ұзарту туралы 
қосымша актіде көрсетілген мерзім өткен 
жағдайларда, жібермеуге;

2) егер материалдар мен мəліметтер тексеру 
нысанасына жатпаса, оларды ұсынбауға;

3) тексеру тағайындау туралы актіге, тексе-
ру нəтижесі туралы актіге, анықталған бұзу-
шылықтарды жою туралы нұсқамаға жəне 
Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары 
қызметкерінің (қызметкерлерінің) əрекетіне 
(əрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалатын тəртіппен шағым 
жасауға;

4) Қазақстан Республикасы ішкі істер ор-
гандары қызметкерінің (қызметкерлерінің) 
бақылау субъектілерінің (объектілерінің) 
қызметін шектейтін, Қазақстан Республи-
касының заңдарында көзделмеген талаптарын 
орындамауға;

5) тексеруді жүзеге асыру процесін, Қазақ-
стан Республикасы ішкі істер органдары 
қызметкерінің (қызметкерлерінің), мемлекеттік 
органдар мен ұйымдардың тартылатын 
мамандарының, консультанттарының жəне 
сарапшыларының жекелеген əрекеттерін 
олардың қызметіне кедергі жасамай, алынған 
ақпаратты, оның ішінде бұқаралық ақпарат 
құралдарында жəне Интернетте еркін тарату 
құқығынсыз аудио жəне фото-, бейнетехника 
құралдарының көмегімен тіркеуге;

6) өз құқықтары мен заңды мүдделерін 
білдіру мақсатында жүргізілетін тексеруге 
үшінші тұлғаларды тартуға құқылы.

2. Тексеру жүргізу кезінде бақылау субъек-
тісі немесе оның уəкілетті адамы:

1) бақылау субъекітісінің (объектісінің) 
аумағына жəне үй-жайларына осы Заңның 
23-2-бабының 7-тармағында көрсетілген 
құжаттарды көрсеткен кезде Қазақстан 
Респуб ликасы ішкі істер органдары қызмет-
керінің (қызметкерлерінің), сондай-ақ мемле-
кеттік органдар мен ұйымдардың тексеру 
жүргізуге тартылатын мамандарының, кон-
суль танттарының жəне сарапшыларының 
кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге;

2) Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының тексеру жүргізу үшін келген 
қызметкерінің (қызметкерлерінің), сондай-ақ 
тексеру жүргізуге тартылатын мамандардың, 
консультанттардың жəне сарапшылардың 
осы объект үшін белгіленген нормативтерге 
сəйкес зиянды жəне қауіпті өндірістік əсер 
ету факторларынан қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге;

3) Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының қызметкеріне (қызметкер-
леріне) қағаз жəне (немесе) электрондық 
жеткізгіштерде материалдар мен мəлімет-
терді не олардың көшірмелерін тексеру 
нəтижелері туралы актіге жəне анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға 
қоса тіркеу үшін ұсынуға, сондай-ақ терро-
ристік тұрғыдан осал объектілердің инженер-
лік-техникалық қорғау құралдарына, оның 
ішінде ақпараттық жүйелерге жəне автомат-
тандырылған дерекқорға тексеру нысанасына 
сəйкес қолжетімділік беруге;

4) тексеру тағайындау туралы актінің екінші 
данасына алғаны туралы белгі қоюға;

5) тексеру аяқталған күні тексеру нəтижелері 
туралы актінің екінші данасына жəне 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқаманы алған кезде оның екінші данасына 
алғаны туралы белгі қоюға;

6) тексеру жүргізу кезеңінде тексеру ны-
санасына жататын материалдарға өзгерістер 
мен толықтырулар, сондай-ақ инженерлік-
техникалық құралдардың, ақпараттық жүйелер 
мен автоматтандырылған дерекқордың конфи-
гурациясына жəне сипаттамасына өзгерістер 
енгізуге жол бермеуге;

7) анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқаманы орындауға міндетті.».

9. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 
2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 
ж., №1, 8-құжат; №24, 338-құжат; 2003 ж., 
№11, 56-құжат; 2004 ж., №5, 30-құжат; №10, 
56-құжат; 2005 ж., №13, 53-құжат; 2006 ж., 
№8, 45-құжат; №15, 95-құжат; 2007 ж., №2, 
18-құжат; №9, 67-құжат; №17, 141-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 28-құжат; 2011 ж., 
№2, 21-құжат; №5, 43-құжат; №17, 136-құжат; 
№23, 179-құжат; №24, 196-құжат; 2012 
ж., №2, 13-құжат; №8, 64-құжат; №21-22, 
124-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; №15, 
81-құжат; 2014 ж., №11, 63, 67-құжаттар; №21, 
122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №16, 
79-құжат; №20-І, 110-құжат; №21-І, 128-құжат; 
№22-І, 140-құжат; №23-І, 166-құжат; №23-ІІ, 
170-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; 2017 ж., 
№1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №11, 36-құжат; №13, 41-құжат; 
№15, 47-құжат; №16, 53-құжат; 2019 ж., №23, 
103-құжат):

20-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Жаппай қырып-жою қаруын тара туды 
қаржыландырумен байланысты ұйым дар 
мен тұлғалардың тізбесіне жəне (немесе) 
терроризмді жəне экстремизмді қаржы-
ландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесіне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес енгізілген 

тұлға коммерциялық емес ұйымның құрыл-
тайшысы (қатысушысы) бола алмайды.».

10. «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі 
басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2001 ж., №3, 17-құжат; №9, 
86-құжат; №24, 338-құжат; 2002 ж., №10, 
103-құжат; 2004 ж., №10, 56-құжат; №17, 
97-құжат; №23, 142-құжат; №24, 144-құжат; 
2005 ж., №7-8, 23-құжат; 2006 ж., №1, 
5-құжат; №13, 86, 87-құжаттар; №15, 92, 
95-құжаттар; №16, 99-құжат; №18, 113-құжат; 
№23, 141-құжат; 2007 ж., №1, 4-құжат; №2, 
14-құжат; №10, 69-құжат; №12, 88-құжат; 
№17, 139-құжат; №20, 152-құжат; 2008 ж., 
№21, 97-құжат; №23, 114, 124-құжаттар; 2009 
ж., №2-3, 9-құжат; №24, 133-құжат; 2010 
ж., №1-2, 2-құжат; №5, 23-құжат; №7, 29, 
32-құжаттар; №24, 146-құжат; 2011 ж., №1, 3, 
7-құжаттар; №2, 28-құжат; №6, 49-құжат; №11, 
102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 118-құжат; 
№16, 129-құжат; 2012 ж., №2, 11-құжат; №3, 
21-құжат; №5, 35-құжат; №8, 64-құжат; №14, 
92-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013 ж., №1, 
2, 3-құжаттар; №8, 50-құжат; №9, 51-құжат; 
№14, 72, 75-құжаттар; №15, 81-құжат; №20, 
113-құжат; №21-22, 115-құжат; 2014 ж., №2, 
10-құжат; №3, 21-құжат; №7, 37-құжат; №8, 
49-құжат; №10, 52-құжат; №11, 67-құжат; 
№12, 82-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №19-І, 
19-ІІ, 94, 96-құжаттар; №21, 118, 122-құжаттар; 
№22, 131-құжат; 2015 ж., №9, 46-құжат; №19-І, 
101-құжат; №19-ІІ, 103-құжат; №21-І, 121, 124, 
125-құжаттар; №21-ІІ, 130, 132-құжаттар; №22-
І, 140-құжат; №22-V, 154, 156, 158-құжаттар; 
2016 ж., №6, 45-құжат; №7-І, 47, 49-құжаттар; 
№8-ІІ, 72-құжат; №23, 118-құжат; 2017 ж., 
№3, 6-құжат; №8, 16-құжат; №13, 45-құжат; 
№15, 55-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж., №12, 
39-құжат; №16, 56-құжат; №21, 72-құжат; 
№22, 83-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., 
№1, 4-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №19-
20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат; №23, 103, 
108-құжаттар; №24-I, 119-құжат):

27-баптың 1-тармағының 26-2) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«26-2) Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің əскери бөлімдері мен меке-
мелерін, Қазақстан Республикасы арнаулы 
мемлекеттік органдарының объектілерін, 
сондай-ақ «Қазақстан Республикасының 
Мемле кеттік күзет қызметі туралы» Қазақ-
стан Республикасы Заңының 1-3-бабында 
көрсетілген күзетілетін объектілерді қос-
пағанда, Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздік органдарымен жəне Қазақ стан 
Республикасының ішкі істер органдарымен 
келісу бойынша облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың тиісті 
аумағында орналасқан, террористік тұрғыдан 
осал объектілердің тізбесін əзірлейді жəне 
бекітеді жəне объектілердің меншік иелерін, 
иеленушілерін, басшыларын немесе өзге де 
лауазымды адамдарын осы объектілердің 
тізбеге енгізілгені туралы хабардар етуді 
қамтамасыз етеді;».

11. «Сауда мақсатында теңізде жүзу 
туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақ-
стан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 
ж., №2, 16-құжат; 2004 ж., №20, 116-құжат; 
№23, 142-құжат; 2005 ж., №11, 36-құжат; 
2006 ж., №3, 22-құжат; №24, 148-құжат; 2007 
ж., №9, 67-құжат; №18, 143-құжат; 2009 ж., 
№24, 134-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №24, 
146-құжат; 2011 ж., №1, 2, 3-құжаттар; №5, 
43-құжат; №6, 50-құжат; №12, 111-құжат; 
2012 ж., №8, 64-құжат; №14, 95, 96-құжаттар; 
№15, 97-құжат; 2013 ж., №2, 10-құжат; №14, 
72, 75-құжаттар; №16, 83-құжат; 2014 ж., №1, 
4-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №19-І, 
19-ІІ, 96-құжат; №21, 122-құжат; 2015 ж., №2, 
3-құжат; №8, 45-құжат; №19-І, 100-құжат; 2016 
ж., №7-ІІ, 55-құжат; №24, 124-құжат; 2017 ж., 
№4, 7-құжат; №9, 17-құжат; №11, 29-құжат; 
2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат; 2019 
ж., №8, 45-құжат; №21-22, 90-құжат):

19-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«1-1) сот шешімі бойынша тəркіленген 
жəне (немесе) өндіріп алынған кемені 
қоспа ғанда, жаппай қырып-жою қаруын 
таратуды қаржыландырумен байланысты 
ұйым дар мен тұлғалардың тізбесіне жəне 
(немесе) терроризмді жəне экстремизмді 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұл ғалардың тізбесіне Қазақстан Республи-
касының заңнамасына сəйкес енгізілген 
тұлға мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiшпен 
жүгінген;».

12. «Мемлекеттік құқықтық стати-
стика жəне арнайы есепке алу туралы» 
2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 
ж., №24, 176-құжат; 2005 ж., №5, 5-құжат; 2009 
ж., №19, 88-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 
2011 ж., №1, 3-құжат; №11, 102-құжат; 
№23, 178-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 
2014 ж., №1, 9-құжат; №11, 61-құжат; №14, 
84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 118-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; 
№22-V, 156-құжат; 2016 ж., №7-I, 50-құжат; 
№23, 118-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., 
№8, 16-құжат; №14, 50-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат):

12-баптың 3-тармағының 17) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«17) қылмыстық жолмен алынған ақшаны 
жəне (немесе) өзге мүлікті заңдастыруға 
(жылыс татуға) жəне терроризмді қаржылан-
дыруға байланысты тəркіленген мүлік сомала-
рын, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған, 
Қазақстан Республикасына қайтарылуға 
жататын жəне қайтарылған сомаларды;».

13. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 
Жаршысы, 2007 ж., №4, 32-құжат; 2008 ж., 
№17-18, 72-құжат; №21, 97-құжат; №23, 
114-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж., 
№5, 23-құжат; №15, 71-құжат; 2011 ж., №1, 
2-құжат; №11, 102-құжат; №14, 117-құжат; 
№24, 196-құжат; 2012 ж., №2, 15-құжат; №13, 
91-құжат; №15, 97-құжат; №20, 121-құжат; 
№23-24, 125-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; 
№10, 52-құжат; №11, 61-құжат; №19-I, 19-
II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-
IV, 113-құжат; №21-II, 130-құжат; №22-VI, 
159-құжат; 2016 ж., №8-II, 68-құжат; №24, 
124-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №14, 
44-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат):

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 8-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«8-1) Кəсіби бухгалтерлердің əдеп кодексі 
(бұдан əрі – Əдеп кодексі) – кəсіби бухгал-
терлердің, бухгалтерлік жəне кəсіби ұйымдар-
дың кəсіптік қызметін жүзеге асыруы кезіндегі 
мінез-құлқының əдеп қағидаларының жина-
ғы;»;

2) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«16-бап. Халықаралық қаржылық есеп-

тiлiк стандарттары жəне Əдеп кодексі

1. Қаржылық есептілікті жасауды ұйымдар 
халықаралық стандарттар мен шағын жəне орта 
бизнеске арналған халықаралық стандартқа 
сəйкес жүзеге асырады. 

2. Халықаралық стандарттар мен шағын 
жəне орта бизнеске арналған халықаралық 
стандартты Қазақстан Республикасында 
оларды ресми аударуға жəне (немесе) жа-
риялауға Халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттары қорының жазбаша рұқсаты бар 
ұйым қазақ жəне орыс тілдерінде жариялауы 
мүмкін.

Кəсіби бухгалтерлер, бухгалтерлік жə не 
кəсіби ұйымдар өз қызметін Əдеп ко дексіне 
сəйкес жүзеге асырады. Əдеп кодексін Қа-
зақстан Республикасында оны ресми аударуға 
жəне (немесе) жариялауға Халықаралық бух-
галтерлер федерациясының жазбаша рұқса-
ты бар ұйым қазақ жəне орыс тілдерінде 
жариялауы мүмкін.»;

3) 21-бапта:
5-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;
9-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редак-

цияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының бухгал-

терлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы 
заңнамасын жəне Əдеп кодексін сақтауға;».

14. «Экспорттық бақылау туралы» 
2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 
ж., №16, 132-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №15, 71-құжат; 2011 
ж., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., 
№15, 97-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №10, 
52-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 118, 
122-құжаттар; №23, 143-құжат; 2015 ж., №11, 
56-құжат; №20-ІV, 113-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; 2019 ж., №5-6, 27-құжат):

16-баптың 2, 3, 4 жəне 5-тармақтары мына-
дай редакцияда жазылсын:

«2. Қазақстан Республикасының экспорттық 
бақылау жүйесінің мемлекеттік органдары 
жəне қаржы мониторингі жөніндегі уəкілетті 
орган уəкілетті органнан, Қазақстан Респуб-
ликасының экспорттық бақылау жүйесінің 
басқа да мемлекеттік органдарынан жəне 
шет мемлекеттердің органдарынан, сыртқы 
экономикалық қызметке қатысушылардан 
(мəлімдеушілерден) экспорттық бақылау 
саласына қатысты қажетті құжаттар мен 
ақпаратты сұратуға жəне алуға құқылы. 

3. Экспорттық бақылау саласындағы сырт-
қы экономикалық қызметке қатысушылар 
(мəлімдеушілер) берген құжаттар мен ақпарат 
тек экспорттық бақылау мақсатында ғана 
пайдаланылады.

Экспорттық бақылау саласындағы сыртқы 
экономикалық қызметке қатысушылардан 
(мəлімдеушілерден) алынған құжаттар мен 
ақпаратты қаржы мониторингі жөніндегі 
уəкілетті орган тек қылмыстық жолмен алын-
ған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға, жаппай 
қырып-жою қаруын таратудың жəне оны 
қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі 
келтіруге жəне тоқтатуға қарсы іс-қимыл 
мақсатында ғана пайдаланады.

4. Мемлекеттік құпияларды, коммерциялық 
жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны 
құрайтын құжаттар мен ақпарат, сондай-ақ 
сыртқы экономикалық қызметке қатысу-
шыларға (мəлімдеушілерге) қатысты, экспорт-
тық бақылау саласындағы құпия ақпарат-
ты қаржы мониторингі жөніндегі уəкілетті 
органның, уəкілетті орган мен Қазақстан 
Республикасының экспорттық бақылау 
жүйесінің мемлекеттік органдарының 
лауа зымды адамдарының қызметтік емес 
мақсаттарда жария етуіне, пайдалануына 
болмайды, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сының заңдарында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, оларды мемлекеттік органдарға 
жəне үшінші тұлғаларға беруге болмайды. 

5. Сыртқы экономикалық қызметке қатысу-
шылар (мəлімдеушілер) қаржы мониторингі 
жөніндегі уəкілетті органның, уəкілетті 
орган мен Қазақстан Республикасының 
экспорт тық бақылау жүйесінің мемлекеттік 
органдарының талап етуі бойынша аталған 
органдардың осы Заңда көзделген міндеттер 
мен функцияларды орындауы үшін қажетті 
құжаттар мен ақпаратты беруге міндетті.».

15. «Жылжымайтын мүлікке құқық-
тарды мемлекеттік тіркеу туралы» 2007 
жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республи-
касының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., №18, 
42-құжат; 2008 ж., №23, 114-құжат; №24, 
126-құжат; 2009 ж., №2-3, 16-құжат; №8, 
41-құжат; №19, 88-құжат; 2010 ж., №7, 
28-құжат; 2011 ж., №3, 32-құжат; №5, 
43-құжат; №6, 50-құжат; №15, 118-құжат; 
№16, 129-құжат; 2012 ж., №8, 64-құжат; №10, 
77-құжат; №14, 95-құжат; №20, 121-құжат; 
2013 ж., №1, 3-құжат; №5-6, 30-құжат; 2014 ж., 
№4-5, 24-құжат; №11, 61-құжат; №19-I, 19-II, 
96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №8, 45-құжат; №16, 79-құжат; №20-
IV, 113-құжат; №22-II, 145-құжат; №22-V, 
156-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №6, 
45-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; 2018 ж., 
№10, 32-құжат; №15, 50-құжат; 2019 ж., №2, 
6-құжат; №7, 37-құжат; №21-22, 90-құжат; 
№23, 103-құжат):

31-баптың 1-тармағының 1-1) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1-1) сот шешімі бойынша тəркіленген жəне 
(немесе) өндіріп алынған жылжымайтын мүлікті 
қоспағанда, егер өтініш беруші жаппай қырып-
жою қаруын таратуды қаржыландырумен 
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың 
тізбесіне жəне (немесе) терроризмді жəне 
экс тремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес 
енгізілсе;».

16. «Қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 
Жаршысы, 2009 ж., №19, 87-құжат; 2010 ж., 
№7, 32-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; 2012 
ж., №10, 77-құжат; №13, 91-құжат; 2013 ж., 
№10-11, 56-құжат; 2014 ж., №11, 61-құжат; 
№14, 84-құжат; №21, 118, 122-құжаттар; 
2015 ж., №16, 79-құжат; №22-І, 140-құжат; 
2016 ж., №7-II, 55-құжат; №12, 87-құжат; 
№23, 118-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; 
№23-III, 111-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 
№13, 41-құжат; №14, 44-құжат; 2019 ж., №7, 
37-құжат; №15-16, 67-құжат):

1) кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Заң қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қи-
мылдың құқықтық негіздерін, қылмыс тық 
жолмен алынған кірістерді заңдас тыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржы-
ландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қар-
жы мониторингі субъектілерінің, уəкілетті 
орган мен Қазақстан Республикасының басқа 
да мемлекеттік органдарының құқықтық 
қаты настарын, сондай-ақ терроризмнің 

жəне терроризмді қаржыландырудың алдын 
алуға жəне оны болғызбауға жəне жаппай 
қырып-жою қаруын таратудың жəне оны 
қаржыландырудың алдын алуға, оған кедергі 
келтіруге жəне тоқтатуға қатысты нысаналы 
қаржылық санкцияларды іске асыру тетіктерін 
айқындайды.»;

2) 1-бапта:
2-1) тармақша мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2-1) ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 

операцияларды тоқтатып қою – қаржы монито-
рингі субъектілері мен мемлекеттік органдар 
ақшаның жəне (немесе) өзге мүліктің берілуін, 
қайта өзгертілуін, иеліктен шығарылуын 
немесе орын ауыстыруын тоқтата тұру бойын-
ша қабылдайтын шаралар;»;

мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«3-1) заң мəселелері жөніндегі тəуелсіз 
маман – заң қызметтерін дербес өзі, сондай-ақ 
серіктес немесе заң көмегін көрсететін кəсіп-
керлік субъектісімен еңбек шарты негізінде 
жұмыскер ретінде көрсететін жеке тұлға;»;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) қаржы мониторингiне жататын опера-

циялар – қаржы мониторингі субъектісі 
клиентінің осы Заңға сəйкес оларға қатысты 
қаржы мониторингі белгіленген ақшамен жəне 
(немесе) өзге мүлiкпен операциялары;»;

мынадай мазмұндағы 11-2) тармақшамен 
толықтырылсын: 

«11-2) нысаналы қаржылық санкциялар 
– осы Заңға жəне Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Қауіпсіздік Кеңесінің терроризмнің жəне 
терро ризмді қаржыландырдың алдын алуға 
жəне оны болғызбауға жəне жаппай қырып-
жою қаруын таратудың жəне оны қаржы-
ландырудың алдын алуға, оған кедергі келті-
руге жəне тоқтатуға жататын қарарларына 
сəйкес қаржы монторингі субъектілері мен 
мемлекеттік органдар қабылдайтын, ақшамен 
жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды 
тоқтатып қою жөніндегі шаралар;»;

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

«13) уəкiлеттi орган – осы Заңға сəйкес 
қаржы мониторингiн жүзеге асыратын жəне 
қылмыс тық жолмен алынған кiрiстердi 
заңдас тыруға (жылыстатуға), терроризмдi 
қаржыландыруға, жаппай қырып-жою қаруын 
таратуды қаржыландыруға қарсы iс-қимыл 
жөніндегі өзге де шараларды қабылдайтын 
мемлекеттiк орган;»;

«15) шет мемлекеттің құзыретті органы – шет 
мемлекеттің өз заңнамасына сəйкес ақшамен 
жəне (немесе) өзге мүлікпен операциялар 
туралы мəліметтер мен ақпаратты жинауды, 
өңдеуді, талдауды жəне пайдалануды жүзеге 
асыратын органы;»;

3) 2-тараудың тақырыбы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«2-тарау. Қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың), 
терроризмді қаржыландырудың жəне жап-
пай қырып-жою қаруын таратуды қаржылан-
дырудың алдын алу»;

4) 3-баптың 1-тармағында:
7) тармақшаның бірінші абзацы мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«7) адвокаттар, заң консультанттары жəне 

заң мəселелері бойынша басқа да тəуелсіз 
мамандар мынадай қызметтерге:»;

18) тармақшадағы «қоры жатады.» деген 
сөздер «қоры;» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен 
толықтырылсын:

«19) «Астана» халықаралық қаржы орталы-
ғының (бұдан əрі – АХҚО) аумағында Ақшаны 
жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық 
шараларын əзірлеу тобының (ФАТФ) ұсыным-
дарына сəйкес АХҚО Қаржылық қызметтер 
көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті уəкілетті 
органмен келісу бойынша айқындайтын 
жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының 
қатысушылары жатады.»;

5) 4-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 

операция:
1) егер операция сомасы 3 000 000 теңгеге 

тең немесе одан асатын болса жəне осы опера-
ция өзінің сипаты бойынша мынадай операция 
түрлерінің біріне жататын болса:

бəс тiгу, ойын мекемелерiндегi құмар ойын-
дар мен лотерея өткiзу нəтижелерi бойынша 
қолма-қол ақша нысанында ұтысты алу, оның 
iшiнде электрондық нысанда алу; 

ломбардтардың ақшамен, бағалы қағаздар-
мен, бағалы металдармен жəне асыл тастармен, 
олардан жасалған зергерлік бұйымдармен жəне 
өзге де құндылықтармен (бағалы металдардан 
жасалған ұлттық валюта монеталарынан басқа) 
операцияларды қолма-қол ақшалай немесе 
қолма-қол ақшасыз нысанда жасауы;

2) егер операция сомасы 5 000 000 теңгеге 
тең немесе одан асатын болса не 5 000 000 
теңгеге баламалы шетел валютасындағы 
сомаға тең немесе одан асатын болса жəне 
осы опе рация өзінің сипаты бойынша мынадай 
операция түрлерінің біріне жататын болса:

анонимді иеленушіге ашылған шоттарға 
(салымдарға) шетелге ақшаны аудару, анонимді 
иеленушіге ашылған шоттан (салымнан) 
шетелден қолма-қол ақшалай немесе қолма-
қол ақшасыз нысанда ақшаның түсуі;

бағалы металдарды жəне асыл тастарды, 
олардан жасалған зергерлік бұйымдарды 
қолма-қол ақша нысанында сатып алу-сату;

оффшорлық аймақта тиісінше тіркелген, 
тұрғылықты жері немесе тұрған жері бар, сол 
сияқты оффшорлық аймақта тіркелген банкте 
шоты бар жеке немесе заңды тұлға жүзеге 
асыратын, ақшаны клиенттің банктік шотына 
есепке жатқызу немесе аудару не клиенттің көр-
сетілген санаттағы тұлғалармен ақшамен жəне 
(немесе) өзге мүлікпен қолма-қол ақша лай немесе 
қолма-қол ақшасыз нысандағы операциялары;

3) егер операция сомасы 7 000 000 теңгеге 
тең немесе одан асатын болса не 7 000 000 
теңгеге баламалы шетел валютасындағы 
сомаға тең немесе одан асатын болса, ал осы 
опера ция өзінің сипаты бойынша мынадай 
операция түрлерінің біріне жататын болса:

өтеусіз негізде басқа тұлғаның пайдасына 
қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз 
нысанда клиент жүзеге асыратын төлемдер мен 
ақша аударымдары; 

ұйымдастырылған нарықтағы ашық сауда-
саттық əдісімен репо операцияларын қоспаған-
да, акциялармен жəне пайлық инвестициялық 
қорлардың пайларымен қолма-қол ақшалай 
немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы мəмі-
лелер;

4) егер операция сомасы 10 000 000 теңгеге 
тең немесе одан асатын болса не 10 000 000 
теңгеге баламалы шетел валютасындағы 
сомаға тең немесе одан асатын болса жəне 
осы опе рация өзінің сипаты бойынша мынадай 
операция түрлерінің біріне жататын болса:

айырбастау пункттері арқылы қолма-қол 
ақша нысанында шетел валютасын сатып алу, 
сату жəне айырбастау;

(Жалғасы. Басы 1, 15-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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осы тармақшаның бесінші жəне алтыншы 
абзацтарында көзделген қолма-қол ақша 
нысанындағы жағдайларды қоспағанда, 
ақшаны клиенттің банктік шотынан алу немесе 
банктік шотына есепке жатқызу, сол сияқты 
клиенттен қолма-қол ақшаны қабылдау не 
клиентке беру;

мемлекеттік тіркеу кезінен бастап үш айдан 
аз уақыт өткен заңды тұлғалар қолма-қол 
ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз нысанда 
жасайтын операциялар;

сақтандыру төлемін жүзеге асыру немесе 
сақтандыру сыйлықақысын қолма-қол ақша 
нысанында алу;

қолма-қол ақша нысанында бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына жəне (немесе) 
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ерікті 
зейнетақы жарналарын енгізу, аудару, сондай-
ақ ерікті зейнетақы жарналары есебінен 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 
жəне (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорынан төленетін зейнетақы төлемдерін 
жүзеге асыру;

қызмет көрсету, оның ішінде сейф жəшік-
терін, шкафтар мен үй-жайларды жалға 
беру жөніндегі сейфтік операцияларды 
қоспа ғанда, мердігерлік, тасымалдау, көлік 
экспедициясы, сақтау, комиссиялар, мүлікті 
сенімгерлік басқару жөніндегі қолма-қол ақша 
нысанындағы мəмілелер;

чек немесе вексель бойынша қолма-қол 
нысанында ақша алу;

Қазақстан Республикасының Ұлттық Бан-
кі, банктер мен Ұлттық пошта операторы 
жүзеге асыратын əкелуді немесе əкетуді 
қоспа ғанда, қолма-қол валютаны, талап 
етушіге арналған құжаттандырылған бағалы 
қағаздарды, вексельдерді, чектерді Қазақ-
стан Республикасына əкелу не Қазақстан 
Республикасынан əкету;

5) егер операция сомасы 45 000 000 теңгеге 
тең немесе одан асатын болса не 45 000 000 
теңгеге баламалы шетел валютасындағы 
сомаға тең немесе одан асатын болса жəне 
осы операция өзінің сипаты бойынша мынадай 
операция түрлерінің біріне жататын болса:

қаржы лизингінің шарты бойынша мүлікті 
қолма-қол ақша нысанында алу немесе беру;

ұйымдастырылған нарықтағы ашық 
сауда-саттық əдісімен репо операцияларын 
қоспағанда, облигациялармен жəне мемлекет-
тік бағалы қағаздармен қолма-қол ақшалай 
немесе қолма-қол ақшасыз нысандағы мəмі-
лелер;

мəдени құндылықтарды қолма-қол ақша 
нысанында сатып алу (сату), мəдени құнды-
лықтарды Қазақстан Республикасына əкелу не 
Қазақстан Республикасынан əкету;

6) егер операция сомасы 50 000 000 теңгеге 
тең немесе одан асатын болса не 50 000 000 
теңгеге баламалы шетел валютасындағы 
сомаға тең немесе одан асатын болса жəне 
квазимем лекеттік сектор субъектілерінің 
облига циялық қарыздары шеңберінде 
Қазақ стан Республикасы Ұлттық қорының 
қаражаты есебінен кəсіпкерлік субъектілерін 
қаржыландыру бағдарламалары бойынша 
қарыз алған клиент қолма-қол ақшалай немесе 
қолма-қол ақшасыз нысанда жасайтын болса; 

7) егер шетел валютасындағы операция 
сомасы баламасында 100 000 000 теңгеге 
тең немесе одан асатын болса жəне осы 
операция өзінің сипаты бойынша ақшаны 
қолма-қол ақшасыз нысанда клиенттің банктік 
шотынан немесе банктік шотына аударуға 
жəне трансшекаралық төлемге жататын болса;

8) егер операция сомасы 200 000 000 теңгеге 
тең немесе одан асатын болса не 200 000 000 
теңгеге баламалы шетел валютасындағы 
сомаға тең немесе одан асатын болса, ал 
осы операция өзінің сипаты бойынша жасау 
нəтижесі осындай мүлікке меншік құқығының 
ауысуы болып табылатын жылжымайтын 
мүлікпен мəмілеге қатысты болса, қаржы 
мониторингіне жатады.

Егер ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 
операция шетел валютасымен жүзеге 
асырылса, оның теңгеге балама сомасы Қазақ-
стан Республикасының заңнамасына сəйкес 
айқындалған, осындай операция жасалған 
күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы 
бойынша есептеледі.»;

2-тармақ алып тасталсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Күдікті операциялар, олардың жүзеге 

асырылу нысанына жəне олар жасалған 
не жасалынатын немесе жасалуы мүмкін 
сомасына қарамастан, қаржы мониторингіне 
жатады.

Қаржы мониторингі субъектісінің ішкі 
бақылау қағидаларын іске асыру бағдарла-
маларына сəйкес немесе осы баптың 4-тарма-
ғында көрсетілген негіздер бойынша опера-
цияларды зерделеу нəтижесінде қаржы 
мониторингі субъектісінде клиенттің опера-
ция лары қылмыстық жолмен алынған кіріс-
терді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
(немесе) терроризмді қаржыландырумен 
байланысты деп пайымдауға негіздер бар 
болса, операциялар күдікті деп танылады.»;

4-тармақтың екінші бөлігіндегі «тізбе 
уəкілетті органның ресми интернет-ресурсында 
орналастырылады» деген сөздер «оны өзінің 
интернет-ресурсында орналастырады» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақтың екінші бөлігіндегі «уəкілетті 
органның ресми интернет-ресурсында» деген 
сөздер «өзінің интернет-ресурсында» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6) 5-бапта:
2-тармақтың 2) тармақшасындағы «жүзеге 

асырылған;» деген сөздер «жүзеге асырылған 
жағдайларда клиенттерді (олардың өкілдерін) 
жəне бенефициарлық меншік иелерін тиісінше 
тексеруді жүзеге асырады.» деген сөздермен 
ауыстырылып, 3) тармақшасы алып тасталсын;

3-1-тармақта:
1) тармақша мынадай мазмұндағы сегізінші, 

тоғызыншы жəне оныншы абзацтармен 
толықтырылсын:

«клиент күдікті операция жасаған жағдай-
ларды қоспағанда, клиент – жеке тұлға бағалы 
металдардан жəне асыл тастардан жасалған 
зергерлік бұйымдарды бөлшек саудада сатып 
алу бойынша операцияларды жүзеге асырған 
кезде, егер осындай операция сомасы 500 000 
теңгеден не 500 000 теңгеге баламалы шетел 
валютасындағы сомадан аспаса;

клиент күдікті операция жасаған жағдай-
ларды қоспағанда, клиент – жеке тұлға айыр-
бастау пункттері арқылы құйма түрінде 
аффинирленген алтынды сатып алу бойынша 
операцияларды жүзеге асырған кезде, егер 
осындай операция сомасы 500 000 теңгеден 
аспаса;

клиент күдікті операция жасаған жағдай-
ларды қоспағанда, клиент – жеке тұлға 
сақтандыру шарты бойынша сақтандыру 
сыйлық а қысын төлеу жөніндегі операцияларды 
жүзеге асырған кезде, егер осындай операция 
сомасы 100 000 теңгеден не 100 000 теңгеге 
баламалы шетел валютасындағы сомадан 
аспаса;»; 

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) клиент күдікті операция жасаған 
жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік бағалы 
қағаздарды сатып алу жəне квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің бағалы қағаздарын 
сатып алу мақсаттары үшін жеке тұлғаларға 
бағалы қағаздардың орталық депозитарий 
жүйесінде шот ашу кезінде, егер осындай 
бағалы қағаздармен жасалатын операция 
сомасы 500 000 теңгеден не 500 000 теңгеге 
баламалы шетел валютасындағы сомадан 
аспаса;»;

5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«5. Қаржы мониторингі субъектісі клиенттен 
(оның өкілінен) клиентті (оның өкілін) 
сəйкестендіру, бенефициарлық меншік иесін 
анықтау үшін қажетті немесе жеткілікті 
мəліметтер мен құжаттарды ұсынуын, сондай-
ақ салықтық резиденттілігі, қызметінің түрі 
жəне жасалатын операцияларды қаржы-
ландыру көзі туралы мəліметтерді ұсынуын 
талап етуге құқылы.»;

7-тармақтың төртінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықты-
рылсын:

«2-1) қызмет түрі жəне жасалатын опера-
цияларды қаржыландыру көзі туралы 
мəліметтер алу;»;

9-тармақ мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Қаржы мониторингі субъектілеріне іскерлік 
қатынастарды қашықтықтан орнатуға, егер:

1) клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық 
меншік иесі террористік əрекетке қатысы бар 
тұлғалардың тізіміне, сондай-ақ жаппай қырып-
жою қаруын таратуды қаржыландырумен 
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың 
тізбесіне жəне (немесе) терроризмді жəне 
экс тремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген 
тұлға болып табылса;

2) клиент (оның өкілі) жəне бенефициарлық 
меншік иесі өздеріне қатысты Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларына 
сəйкес халықаралық санкциялар қолданылатын 
белгіленген тұлға немесе ұйым болып табылса;

3) клиент сақтандыру ұйымдарының сақтан-
дыру сыйақысы жəне (немесе) сақтандыру 
төлемдері банктік шоттар арқылы жүзеге 
асыры латын электрондық нысандағы сақтан-
дыру шарттарын жасасуын қоспағанда, осы 
баптың 7-тармағына жəне ішкі бақылау 
қағидаларына сəйкес тиісінше тексерудің 
күшейтілген шараларын қолдануды талап 
ететін тəуекел деңгейі берілген тұлға болып 
табылса, тыйым салынады.»;

мынадай мазмұндағы 10 жəне 11-тармақ-
тарпен толықтырылсын:

«10. Қаржы мониторингі субъектілері 
клиенттерді (олардың өкілдерін) жəне бене-
фи циарлық меншік иелерін тиісінше тексеру 
шеңберінде Ақшаны жылыстатуға қарсы 
күрестің қаржылық шараларын əзір леу 
тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орын-
дамайтын жəне (немесе) жеткілікті түрде 
орындамайтын мемлекетте (аумақта) тір-
келген, тұрғылықты жері немесе тұрған жері 
бар тұлғаларға қатысты:

1) клиенттерді тиісінше тексерудің күшей-
тілген шараларын жүргізу;

2) қаржы ұйымдарымен корреспонденттік 
қатынастарды қайта қарау немесе қажеттілігіне 
қарай бұзу бойынша қосымша шаралар 
қолдануға міндетті.

Осы баптың 6 жəне 8-тармағында көздел-
ген, клиенттерді (олардың өкілдерін) жəне 
бенефициарлық меншік иелерін тиісін-
ше тексеру жөніндегі шараларды қаржы 
мони торингі субъектілері Ақшаны жылыс-
татуға қарсы күрестің қаржылық шараларын 
əзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын 
орындамайтын жəне (немесе) жеткілікті 
түрде орындамайтын мемлекетте (аумақта) 
тіркелген, тұрғылықты жері немесе тұрған жері 
бар тұлғамен іскерлік қатынастар орнатқан 
жағдайда қолданбайды.

11. Осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 
19) тармақшасында көрсетілген қаржы мони-
торингі субъектілерімен іскерлік қатынастар 
қашықтықтан орнатылған жағдайда клиент-
терді тиісінше тексеруге қойылатын талаптар-
ды АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді 
реттеу жөніндегі комитеті уəкілетті органмен 
келісу бойынша белгілейді.»;

7) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«6-бап. Клиентпен іскерлік қатынастар 

орнатқан жағдайда қаржы мониторингі 
субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі

Қаржы мониторингі субъектілері, осы 
Заңның 5-бабының 3-1-тармағында көрсе-
тілген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның 
5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген шараларды кли-
енттермен іскерлік қатынастар орнатқанға 
дейін қабылдайды.»;

8) 7-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 
бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Төлем карточкаларын пайдалана оты-
рып төлемдер мен ақша аударымдарын, 
сондай-ақ осы Заңның 5-бабы 3-1-тармағының 
1) тармақшасының екінші, үшінші жəне 
алтыншы абзацтарында көзделген жағдай-
ларды қоспағанда, клиенттердің нұсқаулары 
бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдер мен 
ақша аударымдарын шетелдік қаржы ұйы-
мының пайдасына жүзеге асыру кезінде 
банктер жəне банк операцияларының жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
мыналарды:»;

9) 10-бапта:
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда 

жазылсын:
«2. Қаржы мониторингі субъектілері қаржы 

мониторингіне жататын операциялар туралы 
мəліметтер мен ақпаратты уəкілетті органға 
береді, оларда қаржы мониторингі субъектісі 
туралы ақпарат, операцияға қатысушылар 
туралы ақпаратты қоса алғанда, операция 
туралы ақпарат жəне қажеттігіне қарай 
күдікті операцияны айқындау белгісі, қаржы 
мониторингіне жататын операция жөнінде 
қосымша ақпарат қамтылады.

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы 
мониторингіне жататын операциялар туралы 
мəліметтер мен ақпаратты беру тəртібін жəне 
күдікті операцияны айқындау белгілерін 
уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 
қыл мыстық жолмен алынған кірістерді заң-
дастыруға (жылыстатуға) жəне терроризм-
ді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасын қаржы мониторингі субъек-
тілерінің сақтауына өз құзыреті шегінде 
мем ле кеттік бақылауды жүзеге асыратын 
мем ле кеттік органдармен келісу бойынша 
айқындайды.

Қаржы мониторингіне жататын операциялар 
туралы мəліметтер мен ақпаратты қаржы 
мониторингі субъектілері құжаттай тіркейді 
жəне уəкілетті органға бөлінген байланыс 
арналары арқылы қазақ немесе орыс тілінде 
электрондық тəсілмен береді.

Қаржы мониторингі субъектілері қаржы 
мониторингіне жататын операциялар туралы 
мəліметтер мен ақпаратты мынадай мерзім-
дерде:

осы Заңның 4-бабының 1-тармағы бойынша 

жасалған күнінен кейінгі жұмыс күнінен 
кешіктірмей;

осы Заңның 4-бабының 3-тармағы бойынша 
осы Заңның 13-бабының 2-тармағында 
белгіленген мерзімдерде;

осы Заңның 4-бабының 5-тармағы бо-
йынша клиенттің қылмыстық кірістерді заң-
дастырудың (жылыстатудың) жəне терро-
ризм ді қаржыландырудың типология ларына, 
схемаларына жəне тəсілдеріне сəйкес келетін 
сипаттамалары бар операциясы танылған жəне 
осындай танылу нəтижелері тіркелген күннен 
кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

3. Қаржы мониторингiне жататын операция 
туралы мəлiметтер мен ақпаратты:

1) адвокаттар, заң консультанттары жəне 
заң мəселелері бойынша басқа да тəуелсіз 
мамандар, егер бұл мəлiметтер мен ақпарат 
анықтау, алдын ала тергеу органдарында, 
соттарда жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың 
атынан өкiлдiк ету жəне оларды қорғау 
мəселелерi бойынша заң көмегiн көрсетуге 
бай ланысты, сондай-ақ шешілуі кəсіптік 
заң білімін, талап арыздар, шағымдар жəне 
құқықтық сипаттағы басқа да құжаттар жазуды 
талап ететін мəселелер бойынша олардың 
консультациялар, түсіндірулер, кеңестер жəне 
жазбаша қорытындылар түріндегі заң көмегін 
көрсетуі кезінде алынған болса;

2) нотариустар ақшамен жəне (немесе) 
өзге мүлікпен байланысты емес нотариаттық 
əрекеттерді жүзеге асырған кезде, сондай-
ақ шешілуі кəсіптік заң білімін талап ететін 
мəселелер бойынша олардың консультация-
лар, түсіндірулер түрінде заң көмегін көрсетуі 
кезінде бермейді.»;

3-1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Осы Заңның 18-бабы 2-тармағының 
1) тармақшасында жəне 19-1-бабының 
2-тармағында көрсетілген мақсаттарда уəкілет-
ті орган қаржы мониторингі субъектісіне 
қажетті ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды 
беруге сұрау салу жібереді.»;

мынадай мазмұндағы 3-2-тармақпен 
толықтырылсын:

«3-2. Уəкілетті органнан Қазақстан Респуб-
ли касының аумағында жұмыс істейтін ақша 
аударымдары жүйесі арқылы жүргізілген 
халықаралық ақша аударымдары бойынша 
қажетті ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды 
беруге сұрау салуды алған кезде «Төлемдер 
жəне төлем жүйелері туралы» Қазақстан 
Респуб ликасының Заңына сəйкес ақша 
аударым дары жүйесінің операторымен жасал-
ған шарт негізінде банктер жəне банк опера-
цияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар тиісті сұрау салуды алған 
кезден бастап ақша аударымдары жүйесінің 
операторынан мынадай мəліметтер мен 
ақпаратты:

1) ақшаны жөнелтушінің жəне алушының 
(бенефициардың) тегін, атын, əкесінің атын 
(егер ол жеке басты куəландыратын құжатта 
көрсетілсе) не толық немесе қысқартылған 
атауларын (заңды тұлғалар үшін);

2) ақшаны жөнелтушінің жəне алушының 
(бенефициардың) жеке сəйкестендіру нөмірін 
(бар болса), туған күнін, туған жерін жəне жеке 
басты куəландыратын құжатының нөмірін 
сұратады.

Ақша аударымдары жүйелерінің опера-
торлары жасалған келісімге сəйкес банктер-
ге жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға тиісті 
сұрау салу алынған күннен бастап екі жұмыс 
күні ішінде қажетті ақпарат пен мəліметтерді 
беруге міндетті.»;

10) 11-бапта:
3-тармақтың алтыншы абзацы мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«қаржы мониторингі субъектілерін қылмыс-

тық жолмен алынған кірістерді заңдасты руға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржылан-
дыруға қарсы іс-қимыл саласында даярлау 
жəне оқыту бағдарламасын;»;

3-2-тармақтың бесінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 
19) тармақшасында көзделген қаржы мони-
торингі субъектілері үшін уəкілетті органмен 
келісу бойынша АХҚО Қаржылық қызметтерді 
реттеу жөніндегі комитеті белгілейді.»;

4 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«4. Клиенттің дерекнамасын, шот туралы 
мəліметтерді (банктер жəне шоттар ашуды 
жəне жүргізуді жүзеге асыратын ұйымдар 
үшін) жəне онымен хат-хабар алмасуды қоса 
алғанда, клиентті тиісінше тексеру нəти желері 
бойынша алынған құжаттар мен мəліметт-
ер клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтат-
қан күннен бастап кемiнде бес жыл қаржы 
мониторингi субъектiлерiнің сақтауына 
жатады.

Қаржы мониторингіне жататын, ақшамен 
жəне (немесе) өзге мүлікпен операциялар жəне 
күдікті операциялар туралы құжаттар мен 
мəліметтер, сондай-ақ барлық күрделі, ерекше 
ірі жəне басқа да ерекше операцияларды 
зерделеу нəтижелері операция жасалғаннан 
кейін кемінде бес жыл қаржы мониторингі 
субъектілерінің сақтауына жатады.

Осы тармақтың бірінші жəне екінші бөлік-
терінде көрсетілген құжаттар мен мəліметтер 
валюта сомасы мен түрлерін қоса алғанда, 
клиенттің операцияларын қалпына келтіруге 
мүмкіндік беретін ақпаратты қамтуға тиіс.»;

«8. Қаржы мониторингі субъектілеріне 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында 
даярлау жəне оқыту бойынша қойылатын 
талаптарды уəкiлеттi орган қаржы мониторингі 
субъектілерінің Қазақстан Республикасының 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасын сақтауына мемлекеттік бақылауды 
өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемле-
кеттiк органдармен келiсу бойынша бекiтеді.»;

11) 11-1-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 

терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау Қазақстан Республикасында кірістерді 
заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терро-
ризмді қаржыландырудың қатерлері мен 
мүмкіндіктерін айқындау, кірістерді заңдас-
тыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау 
жөніндегі шараларды іске асырудағы кемшілік-
терді айқындау мақсатында жүргізіледі.»;

мынадай мазмұндағы 3, 4, 5 жəне 6-тар-
мақтармен толықтырылсын:

«3. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
шараларды əзірлеу, олардың тиімділігін 
арттыру, сондай-ақ кірістерді заңдастыру 
(жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін төмендетуге бағытталған 
шараларды үйлестіру мақсатында уəкілетті 
орган Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастырудың (жылыстатудың) жəне 

терроризмді қаржыландырудың алдын алу 
мəселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес 
құрады.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терро-
ризмді қаржыландырудың алдын алу мəселелері 
жөніндегі ведомствоаралық кеңестің құрамына 
Қазақстан Республикасының құқық қорғау 
жəне арнаулы мемлекеттік органдарының, 
сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қи-
мылды осы Заңға сəйкес жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдардың өкілдері келісу 
бойынша кіреді.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастырудың (жылыстатудың) жəне терро-
ризмді қаржыландырудың алдын алу мəсе-
лелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес тің 
ережесі мен құрамын уəкілетті орган бекітеді.

4. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастырудың (жылыстатудың) жəне 
терроризмді қаржыландырудың алдын алу 
мəселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес 
мем лекеттік органдарға кірістерді заңдас-
тырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді 
қаржыландырудың тəуекелдерін төмендету 
бойынша ұсынымдар жіберуге жəне осындай 
ұсынымдардың іске асырылу нəтижелерін 
бағалауға құқылы. 

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастырудың (жылыстатудың) жəне 
терроризмді қаржыландырудың алдын алу 
мəселе лері жөніндегі ведомствоаралық 
кеңес Ақ шаны жылыстатуға қарсы күрестің 
қаржылық шараларын əзірлеу тобының 
(ФАТФ) шақыруларын қарайды жəне Ақшаны 
жылыс татуға қарсы күрестің қаржылық 
шара ларын əзірлеу тобы (ФАТФ) анықтаған, 
кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) 
жəне терроризмді қаржыландырудың 
тəуекелдерін төмендету жөніндегі шаралар 
туралы шешім қабылдайды.

Уəкілетті орган Ақшаны жылыстатуға 
қарсы күрестің қаржылық шараларын əзірлеу 
тобы (ФАТФ) анықтаған, кірістерді заңдас-
тырудың (жылыстатудың) жəне терроризмді 
қаржыландырудың тəуекелдерін төмендету 
жөніндегі шаралар туралы шешімді қаржы 
мониторингі субъектілерінің назарына 
жеткізеді. 

5. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастырудың (жылыстатудың) жəне 
терроризмді қаржыландырудың алдын алу 
мəселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес 
кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау жөніндегі есепті қарайды жəне 
мақұлдайды, сондай-ақ кірістерді заңдастыру 
(жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін бағалау жөніндегі есептен 
жариялануға жататын ақпаратты айқындайды.

Уəкілетті орган тиісті мемлекеттік органдар-
ға кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау жөніндегі есепті жібереді, сондай-
ақ кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау жөніндегі есептен жариялануға 
жататын ақпаратты өзінің интернет-ресур-
сында орналастырады.

6. Қаржы мониторингі субъектілері ішкі 
бақылау қағидаларына енгізілген бағдар-
ламаларды іске асыру кезінде кірістерді 
заңдас тыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдерін бағалау есебінен 
жарияланған ақпаратты есепке алады.

Қаржы мониторингі субъектілері: 
1) кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 

терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
бағалау нəтижелерін бағалауға, айқындауға, 
құжаттық тіркеуге жəне жаңартуға; 

2) кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
басқару жəне кірістерді заңдастыру (жы-
лыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелдерін төмендету жөніндегі бақылау 
шараларын, рəсімдерді əзірлеуге;

3) өз клиенттерін кірістерді заңдастыру 
(жылыстату) жəне терроризмді қаржыландыру 
тəуекелінің дəрежесін ескере отырып, 
сыныптауға міндетті.»;

12) 12-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«12-бап. Терроризмнің жəне терроризмді 

қаржыландырудың алдын алуға жəне оны 
болғызбауға қатысты нысаналы қаржылық 
санкциялар»;

1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Уəкілетті орган терроризмді жəне 
экстре мизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасайды, 
өзінің интернет-ресурсында орналастырады 
жəне оны тиісті мемлекеттік органдар мен 
ұйымдарға электрондық түрде жібереді.

2. Терроризмді жəне экстремизмді қаржы-
ландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесін жасау үшін уəкілетті 
органға:

1) өз құзыреті шегінде құқықтық стати-
стика жəне арнайы есепке алу саласында 
статистикалық қызметті жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган осы баптың 4-тармағының 
1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында жəне 
5-тармағының 1), 2), 3), 4) жəне 5) тармақ-
шаларында көрсетілген ұйымдардың жəне 
(немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін;

2) Қазақстан Республикасының Сыртқы 
істер министрлігі осы баптың 4-тармағының 
5) тармақшасында жəне 5-тармағының 6) 
тармақшасында көрсетілген ұйымдардың жəне 
(немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін;

3) Қазақстан Республикасының Бас про-
куратурасы осы баптың 4-тармағының 6) 
тармақшасында жəне 5-тармағының 5-1) жəне 
8) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың 
жəне (немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін 
жібереді.

Уəкілетті орган осы баптың 4-тармағының 
7) тармақшасында жəне 5-тармағының 7) 
тармақшасында көрсетілген ұйымдардың жəне 
(немесе) жеке тұлғалардың тізімдерін Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінен 
алған ақпарат негізінде жасайды.»;

4-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«7) Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесінің терроризмнің жəне терроризмді 
қаржыландырудың алдын алуға жəне оны 
болғызбауға қатысты қарарларына сəйкес 
ұйымға немесе жеке тұлғаға нысаналы қар-
жылық санкцияларды қолдану не Бірік кен 
Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тер-
роризмнің жəне терроризмді қаржылан-
дыру дың алдын алуға жəне оны болғызбауға 
қатысты қарарлары негізінде құрылған Бірік-
кен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің 
комитеттері жасайтын санкциялық тізбелерге 
ұйымды жəне (немесе) жеке тұлғаны енгізу 
негіз болып табылады.»;

5-тармақта:
мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен 

толықтырылсын:
«5-1) терроризмді жəне экстремизмді 

қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 

тұлғалардың тізбесінен қылмыстық жазасын 
өтеген тұлғаны алып тастау туралы Қазақстан 
Республикасы құқық қорғау немесе арнаулы 
мемлекеттік органдарының оң қорытындысы 
негізінде Қазақстан Республикасының Бас 
прокуратурасы жасайтын жеке тұлғалардың 
тізімі негіз болып табылады.

Терроризмді жəне экстремизмді қаржы-
лан дырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесінен қылмыстық жазасын 
өтеген жеке тұлғаны алып тастау туралы 
Қазақстан Республикасы құқық қорғау 
немесе арнаулы мемлекеттік органдарының 
қорытын дысын дайындау тəртібі Қазақстан 
Республикасы құқық қорғау мен арнаулы 
мемле кеттік органдарының жəне уəкілетті 
органның бірлескен нормативтік құқықтық 
актісінде айқындалады;»;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«7) Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 

Кеңесінің терроризмнің жəне терроризмді 
қаржыландырудың алдын алуға жəне оны 
болғызбауға қатысты қарарларына сəйкес 
ұйымға немесе жеке тұлғаға қолданылған 
нысаналы қаржылық санкциялардың күшін 
жою не Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесінің терроризмнің жəне терроризмді 
қаржыландырудың алдын алуға жəне оны 
болғызбауға қатысты қарарлары негізінде 
құрылған Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесінің комитеттері жасайтын санкциялық 
тізбелерден ұйымды немесе жеке тұлғаны 
алып тастау;»;

7-тармақтың үшінші бөлігіндегі «сот 
тəртібімен» деген сөздер «сотқа» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

8-тармақтың бірінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«8. Терроризмді жəне экстремизмді 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлға 
өзінің жəне дербес кіріс көздері жоқ отбасы 
мүшелерінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз 
ету мақсатында осы баптың 4-тармағының 
3), 4), 5) жəне 6) тармақшаларында көзделген 
негіздер бойынша:

1) күнтізбелік ай ішінде отбасының əрбір 
мүшесіне шаққанда тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген еңбек демалысының төлемақысы 
немесе жалақының ең төмен мөлшерінен 
аспайтын мөлшердегі жалақы түрінде алынған;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес зейнетақы, қызметтік іссапарға арналған 
шығыстар, стипендия, жəрдемақы, өзге де 
əлеуметтік төлем түрінде алынған ақшамен 
немесе өзге мүлікпен операцияларды жүзеге 
асыру үшін қаржы мониторингі субъектісіне 
жүгінуге, сондай-ақ салықтар, коммуналдық 
жəне əлеуметтік төлемдер, бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер, өсімпұлдар мен 
айыппұлдар төлеуді жүргізуге құқылы.»;

мынадай мазмұндағы 8-1 жəне 10-тармақ-
тармен толықтырылсын:

«8-1. Терроризмді жəне экстремизмді 
қаржы ландырумен байланысты ұйымдар 
мен тұлғалардың тізбесіне осы баптың 
4-тармағының 7) тармақшасында көзделген 
негіздер бойынша енгізілген жеке тұлға 
өзінің жəне дербес кіріс көздері жоқ отбасы 
мүшелерінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету 
мақсатында уəкілетті органға ақшамен жəне 
(немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып 
қою бойынша қолданылатын шаралардың 
ішінара немесе толық күшін жою туралы 
жазбаша дəлелді өтінішпен жүгінуге құқылы.

Уəкілетті орган бұл өтінішті Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті Коми-
тетінің қарауын қамтамасыз етеді.

Уəкілетті орган дереу, бірақ Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесі Комитетінің 
немесе терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге 
асыратын халықаралық ұйымның осы тар-
мақтың бірінші бөлігінде көрсетілген өтінішті 
қанағаттандыру туралы шешімін алған күннен 
бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей қаржы 
мониторингі субъектісін хабардар етеді.

Уəкілетті орган сондай-ақ өтініш берушіні 
Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің 
Комитеті немесе терроризмге қарсы іс-қимыл-
ды жүзеге асыратын халықаралық ұйымдар 
қабылдаған шешім туралы хабардар етеді.»;

«10. Уəкілетті органға шет мемлекеттің 
құзыретті органынан ұйымның немесе жеке 
тұлғаның террористік əрекетке ықтимал 
қатысы болуы туралы келіп түскен өтініш 
болған кезде, егер бұл ретте осы баптың 
4-тарма ғында көзделген, осындай ұйымдарды 
немесе жеке тұлғаны терроризмді жəне экс-
тре мизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізу 
үшін негіздер бар болса, уəкілетті орган 
террористік əрекетке қатысы бар тұлғалардың 
тізімін қалыптастырады.

Уəкілетті орган қаржы мониторингі субъек-
тілерінің ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 
операцияларды тоқтатып қою жөніндегі 
шараларды қабылдауы үшін террористік 
əрекетке қатысы бар тұлғалардың тізімін өзінің 
интернет-ресурсында күнтізбелік он бес күнге 
дейінгі мерзімге орналастырады.

Уəкілетті орган жеке тұлғаларды террористік 
əрекетке қатысы бар тұлғалардың тізімінен осы 
баптың 4-тармағына сəйкес терроризмді жəне 
экстремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізу 
жөнінде шаралар қабылдайды.»;

мынадай мазмұндағы ескертпемен толық-
тырылсын:

«Ескертпе.
Осы баптың мақсатында терроризмді жəне 

экстремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген 
жеке тұлғаның отбасы мүшелері деп: жұбайы 
(зайыбы), ерлі-зайыптылардың ортақ немесе 
біреуінің кəмелетке толмаған (оның ішінде 
асырап алған, асырауындағы немесе қорған-
шылығындағы (қамқоршылығындағы) бала-
лары; жұбайының (зайыбының) асырауын дағы 
ата-аналары танылады.»;

13) мынадай мазмұндағы 12-1 жəне 12-2-бап-
тармен толықтырылсын:

«12-1-бап. Жаппай қырып-жою қаруын 
таратудың жəне оны қаржыландырудың 
алдын алуға, оған кедергі келтіруге жəне 
тоқтатуға қатысты нысаналы қаржылық 
санкциялар

1. Уəкілетті орган жаппай қырып-жою 
қаруын таратуды қаржыландырумен бай-
ланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін 
жасайды, өзінің интернет-ресурсында орна-
ластырады жəне оны тиісті мемлекеттік 
органдар мен ұйымдарға электрондық түрде 
жібереді.

2. Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесінің жаппай қырып-жою қаруын 
таратудың жəне оны қаржыландырудың 
алдын алуға, оған кедергі келтіруге жəне 
тоқтатуға қатысты қарарларына сəйкес ұйымға 
немесе жеке тұлғаға нысаналы қаржылық 
санкцияларды қолдану оларды жаппай қырып-
жою қаруын таратуды қаржыландырумен 
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың 
тізбесіне енгізуге негіз болып табылады.

(Жалғасы. Басы 1, 15-17-беттерде) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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3. Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесінің жаппай қырып-жою қаруын 
таратудың алдын алуға, оған кедергі келтіруге 
жəне тоқтатуға қатысты қарарларына сəй-
кес нысаналы қаржылық санкциялардың 
күшін жою ұйымды немесе жеке тұлғаны 
жаппай қырып-жою қаруын таратуды қар-
жыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесінен алып тастауға негіз 
болып табылады.

Уəкілетті орган ұйымды немесе жеке 
тұлғаны жаппай қырып-жою қаруын таратуды 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесінен алып тастау туралы 
шешім қабылданған күннен бастап дереу, 
бірақ бір жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің 
интернет-ресурсында осындай шешімді 
орналастырады жəне оны тиісті мемлекеттік 
органдар мен ұйымдарға жібереді.

4. Жаппай қырып-жою қаруын таратуды 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар 
мен тұлғалардың тізбесіне қате енгізілген не 
көрсетілген тізбеден алып тастауға жататын, 
бірақ көрсетілген тізбеден алып тасталмаған 
ұйымдар немесе жеке тұлғалар уəкілетті органға 
оларды көрсетілген тізбеден алып тастау туралы 
жазбаша дəлелді өтінішпен жүгінеді.

Уəкілетті орган ұйымды немесе жеке тұл-
ғаны жаппай қырып-жою қаруын таратуды 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесінен алып тастау туралы 
өтінішті «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тəртібі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген 
мерзімдерде қарайды жəне мынадай: 

1) ұйымды немесе жеке тұлғаны көрсетілген 
тізбеден алып тастау туралы;

2) бас тартудың уəжді негізін ұсына отырып, 
өтінішті қанағаттандырудан бас тарту туралы 
дəлелді шешімдердің бірін қабылдайды.

Уəкілетті органның шешіміне өтініш 
беруші сотқа шағым жасауы мүмкін.

5. Осы баптың 2-тармағының негізінде 
жаппай қырып-жою қаруын таратуды 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлға 
өзінің жəне дербес табыс көздері жоқ отбасы 
мүшелерінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз 
ету мақсатында уəкілетті органға ақшамен 
жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды 
тоқтатып қою бойынша қолданылатын 
шаралардың ішінара немесе толық күшін жою 
туралы жазбаша уəжді өтінішпен жүгінуге 
құқылы.

Уəкілетті орган бұл өтінішті Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті 
Коми тетінің қарауын қамтамасыз етеді.

Уəкілетті орган дереу, бірақ Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесі Комитетінің осы 
тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген 
өтінішті қанағаттандыру туралы шешімін 
алған күннен бастап бір жұмыс күнінен 
кешіктірмей қаржы мониторингі субъектісін 
хабардар етеді.

Уəкілетті орган сондай-ақ өтініш берушіні 
Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің 
Комитеті қабылдаған шешім туралы хабардар 
етеді. 

6. Егер операциялар тараптарының ең 
болмағанда біреуі жаппай қырып-жою қаруын 
таратуды қаржыландырумен бай ланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген 
тұлға болып табылса жəне опе рациялар мұндай 
тұлғалар жаппай қырып-жою қаруын таратуды 
қаржыландырумен бай ланысты ұйымдар 
мен тұлғалардың тізбесіне енгізілгенге 
дейін жасалған шарт тар шеңберінде жүзеге 
асырылса, қар жы мониторингі субъектілері 
мұндай опера циялар туралы (ақшаны есепке 
жатқызу жөнін дегі операцияларды қоспағанда) 
уəкі летті органға дереу хабарлайды.

Уəкілетті орган осы тармақтың бірінші 
бөлігінде көзделген хабарларды алып, оны 
алған кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде 
операцияның жүргізілуін он бес жұмыс күніне 
дейінгі мерзімге тоқтата тұрады.

Қаржы мониторингі субъектісі уəкілетті 
орган операция жүргізуді тоқтата тұру туралы 
шешім шығарғанға дейін осы тармақтың 
бірінші бөлігіне сəйкес хабар берілген, ақ-
шамен жəне (немесе) өзге мүлікпен операция 
жүргізбейді.

Операция жүргізуді тоқтата тұру туралы 
шешім операция туралы хабар берген қаржы 
мониторингі субъектісіне электрондық 
тəсілмен немесе қағаз жеткізгіште жеткізіледі.

Қаржы мониторингі субъектісі ақпарат 
хабарланған кезден бастап жиырма төрт сағат 
ішінде уəкілетті органның операция жүргізуді 
тоқтата тұру туралы шешімін алмаған 
жағдайда, егер Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген, осындай операцияны 
жүргізуге кедергі келтіретін өзге де негіздер 
болмаса, операция жүргізілуге тиіс.

Уəкілетті орган операция жүргізуді тоқтата 
тұру туралы шешім қабылдағаннан кейін 
үш жұмыс күні ішінде операция жүргізу не 
операция жүргізуден бас тарту туралы шешім 
қабылдайды жəне оны қаржы мониторингі 
субъектілерінің назарына жеткізеді.

Уəкілетті органның шешімі бойынша 
операция жүргізуді тоқтата тұру мерзімі 
өткен нен кейін операция Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарында көзделген, осындай 
операцияны жүргізуге кедергі келтіретін өзге 
де негіздер болмаған кезде жүргізілуге тиіс.

Операция жүргізу туралы шешім мынадай 
талаптар сақталған кезде: 

1) шарт Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесінің жаппай қырып-жою қаруын 
таратудың жəне оны қаржыландырудың 
алдын алуға, оған кедергі келтіруге жəне 
тоқтатуға қатысты құжаттарында көрсетілген 
кез келген тыйым салынған заттармен, 
материалдармен, жабдықпен, тауарлармен, 
технологиялармен, көмекпен, оқытумен, 
қаржылық қолдаумен, инвестициялаумен, 
брокерлік қызметпен немесе көрсетілетін 
қызметтермен байланысты емес;

2) төлем Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесінің жаппай қырып-жою қаруын 
таратудың жəне оны қаржыландырудың 
алдын алуға, оған кедергі келтіруге жəне 
тоқ татуға қатысты қарарына енгізілген ұйым 
немесе тұлға тікелей немесе жанама алмаған 
жағдайда, қабылдануы мүмкін.

Уəкілетті орган операция жүргізу туралы 
шешім қабылдағаннан кейін Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің тиісті 
Комитетіне операция жүргізуге рұқсат беру 
ниеті туралы дереу хабарлама жібереді.

7. Уəкілетті орган Қазақстан Республи-
касының заңнамасына сəйкес Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің 
тиісті Комитетін жаппай қырып-жою қаруын 
таратуды қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген 
жеке тұлғалардың Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасын кесіп 
өткені туралы хабардар етеді.

12-2-бап. Қайырымдылық ұйымдары 
мен діни бірлестіктерді терроризмді қар-
жыландыру мақсатында пайдаланудан 
оларды қорғау жөніндегі шаралар

1. Ерікті қайырмалдықтарға жүгінетін 
қайырымдылық ұйымдары, сондай-ақ діни 
бірлестіктер шаралар қабылдайды, олар ға 
сəй кес өздерінің əрекеті терроризм ді қар-
жыландыру мақсаттарында пайдаланыл-
майды, сондай-ақ олар: 

1) үшінші тұлғалардың өтініші бойынша не 
өз бастамасы бойынша қаржы мониторингі 
субъектілері арқылы төлемдерді жəне ақша 
аударымдарын жүзеге асыруға; 

2) сұрау салу бойынша уəкілетті органға 
ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен жүргі-
зілген операциялар туралы қаржылық есепті-
лікті жəне анықталған тəуекелдер туралы 
ақпаратты беруге;

3) ақшамен жəне (немесе) міндетті мемле-
кет тік тіркелуге жататын өзге мүлікпен 
жүргізілген операциялар, сондай-ақ құрылтай-
шылар (қатысушылар) туралы ақпаратты 
кемінде бес жыл сақтауға міндетті.

2. Қайырымдылық ұйымында, сондай-ақ 
діни бірлестіктерде терроризмді қаржы-
ландыру мақсатында өздерін пайдаланғаны 
туралы күдік болған жағдайда, олар тиісті 
ақпаратты уəкілетті органға жібереді.»;

14) 13-бапта:
1-1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1-1. Қаржы мониторингі субъектілері 

террористік əрекетке қатысы бар тұлғалардың 
тізімі, терроризмді жəне экстремизмді қаржы-
ландырумен байланысты ұйымдар мен тұлға-
лардың тізбесіне, сондай-ақ жаппай қырып-
жою қаруын таратуды қаржыландырумен 
байланысты ұйымдар мен тұлғалардың 
тізбесіне ұйымның немесе тұлғаның енгіз-
ілгені туралы ақпарат уəкілетті органның 
интернет-ресурсында орналастырылған 
күннен бас тап бір жұмыс күнінен кешіктірмей 
(осы Заңның 12-бабының 8-тармағында жəне 
12-1-бабының 5 жəне 6-тармақтарында белгі-
ленген жағдайларды қоспағанда) ақшамен 
жəне (немесе) өзге мүлікпен операцияларды 
тоқтатып қою жөнінде мынадай шараларды 
дереу қабылдауға:

осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның 
банктік шоттары бойынша, сондай-ақ осындай 
жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып 
табылатын клиенттің банктік шоттары 
бойынша шығыс операцияларын тоқтата 
тұруға (банктік шоттарға қызмет көрсетуге 
байланысты операцияларды қоспағанда);

осындай ұйымдар мен жеке тұлғалардың 
банктік шотын пайдаланбай төлем немесе 
ақша аударымы бойынша нұсқауларды, 
сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық 
меншік иесі болып табылатын клиенттің 
нұсқауларын орындауды тоқтата тұруға;

бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілім-
дерінің жүйесіндегі жəне осындай ұйымның 
немесе жеке тұлғаның жеке шоттарында, 
сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық 
меншік иесі болып табылатын клиенттің жеке 
шоттарында номиналды ұстауды есепке алу 
жүйесіндегі бағалы қағаздарды бұғаттауға;

сақтандыру төлемін жүзеге асыру бойын-
ша, сақтандыру шарты мерзімінен бұрын 
тоқтатылған жағдайда сақтандыру сыйлық-
а қысын немесе оның бөлігін жəне сақ-
тандырушы брокерлік қызметтің қызметтерін 
көрсету туралы шартты мерзімінен бұрын 
тоқтатқан жағдайда сыйақыны қайтару 
бойынша операцияларды жүргізуден бас 
тартуға (міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға, қызметкер еңбек (қызметтік) 
міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым 
оқиғалардан сақтандыруға, көлік құрал-
дары иелерінің азаматтық-құқықтық жауап-
кершілігін міндетті сақтандыруға, тасы-
малдаушының жолаушылар алдындағы 
азамат тық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiн-
деттi сақтандыруға, туристі міндетті сақ-
тан  дыруға байланысты операцияларды 
қоспағанда);

осындай ұйым немесе жеке тұлға жасайтын 
не олардың пайдасына жасалатын, сол сияқты 
осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік 
иесі болып табылатын клиент жасайтын не 
оның пайдасына жасалатын ақшамен жəне 
(немесе) өзге мүлікпен өзге де операцияларды 
жүргізуден бас тартуға (осындай тұлғаның 
банктік шотына ақшаны есепке жатқызуды, 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 
міндетті зейнетақы жарналарын енгізуді, 
аударуды қоспағанда) міндетті.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген 
ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 
операцияларды тоқтатып қою жөніндегі 
шаралар тұлға терроризмді жəне экстремизмді 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесіне енгізілгенге дейін 
қаржы мониторингі субъектісімен жасалған 
шарттар бойынша мынадай операцияларға 
қатысты қолданылмайды:

1) банктік салым мерзімдерін ұзарту;
2) терроризмді жəне экстремизмді қар-

жыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлғаның 
банктік шотынан ақшаны банктік қарыз, 
лизинг шарттары немесе микрокредит беру 
туралы шарт бойынша міндеттемелерді өтеу 
есебіне есептен шығару жəне аудару.

Банктік шоттар бойынша шығыс операция-
ларын, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілім-
дерінің жүйесіндегі жəне жеке шоттар бойынша 
номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі 
бағалы қағаздармен жасалатын мəмілелерді 
тіркеуді, сондай-ақ осы Заңның 12-бабының 
1-тармағында көзделген терроризмді жəне 
экстремизмді қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген 
ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың 
ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен өзге де 
операцияларын қаржы мониторингі субъек-
тілері сот шешімі, мемлекеттік кіріс органы-
ның инкассолық өкімдері, мемлекеттік кіріс 
органының билік ету шектелген мүлікке 
өндіріп алуды қолдану туралы қаулылары 
негізінде, сондай-ақ ұйым немесе жеке тұлға 
осы Заңда көзделген тəртіппен жоғарыда 
көрсетілген тізбеден алып тасталғаннан кейін 
жүзеге асыруы мүмкін.

2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру фактілерінің алдын алу 
мақсатында қаржы мониторингі субъектілері 
операция күдікті ретінде танылған кезде 
уəкілетті органға осындай операция тура-
лы ол жүргізілгенге дейін дереу хабарлауға 
міндетті.

Қаржы мониторингі субъектілері ақшамен 
жəне (немесе) өзге мүлікпен жасалған, 
жүргізілгенге дейін күдікті деп танылмаған 
операциялар туралы хабарларды операция 
күдікті деп танылғаннан кейін жиырма төрт 
сағаттан кешіктірмей уəкілетті органға береді.

Бұл ретте операциялар жасалған уақыт 
пен осындай операция күдікті деп танылған 
уақыт арасындағы айырмашылық қаржы 
мониторингі субъектісінің ішкі бақылау 
қағидаларына сəйкес клиенттің операциясын 
зерделеу жиілігін айқындайтын уақыт ара-
лығынан аспауға тиіс.

Қаржы мониторингі субъектілері уəкілетті 
органға осы баптың 1-тармағында көзделген 
негіздер бойынша жеке немесе заңды тұлғаға 

іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, 
клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, 
ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 
операция жүргізуден бас тарту фактілері 
туралы, сондай-ақ осы баптың 1-1-тармағында 
көздел ген, ақшамен жəне (немесе) өзге мүлік-
пен операцияларды тоқтатып қою жөніндегі 
шаралар туралы хабарларды қаржы мо-
ниторингі субъектісі тиісті шешім қабылдаған 
(əрекет жасаған) күннен кейінгі жұмыс 
күнінен кешіктірмей бөлінген байланыс 
арналары арқылы электрондық тəсілмен қазақ 
немесе орыс тілінде ұсынады.»;

3-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«3. Уəкiлеттi орган осы баптың 2-тарма-

ғының бірінші бөлігінде көзделген хабарды 
алып, оны алған кезден бастап жиырма төрт 
сағат iшiнде, егер қаржы мониторингінің 
субъектісі ұсынған күдікті операция тура-
лы хабар уəкілетті орган жүргізген талдау 
нəтижелері бойынша негізді деп танылған 
болса, осы Заңның 12-бабының 8-тармағы 
бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген 
операцияны қоспағанда, күдікті операцияның 
жүргізілуін үш жұмыс күніне дейінгі мерзімге 
тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды.»;

екінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Уəкілетті орган осы Заңның 12-бабының 
8-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында 
көзделген күдікті операция туралы хабарды 
алған соң жиырма төрт сағат ішінде, операция 
жүргізу туралы не операция жүргізуден бас 
тар ту туралы шешім қабылдайды жəне оны 
қар жы мониторингі субъектілеріне электрон-
дық тəсілмен жеткізеді.

Егер шешім қабылдау мерзімінің соңғы 
күні жұмыс күні болмаса, одан кейінгі келесі 
жақын жұмыс күні шешім қабылдау мерзімі 
аяқталған күні болып есептеледі.»;

5 жəне 5-1-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«5. Уəкілетті орган күдікті операцияның 
жүргізілуін тоқтата тұру туралы шешім қабыл -
дағаннан кейін ақпаратты дереу Қазақстан 
Республикасының құқық қорғау жəне арнаулы 
мемлекеттік органдарына олардың құзыретіне 
сəйкес шешім қабылдау үшін береді жəне 
бұл туралы Қазақстан Республикасының Бас 
прокуратурасын хабардар етеді.

Қазақстан Республикасының тиісті құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік орган-
дары уəкілетті орган күдікті операцияның 
жүргізілуін тоқтата тұру туралы шешім қабыл-
даған кезден бастап жетпіс екі сағат ішінде 
шешім қабылдауға жəне бұл туралы Қазақстан 
Респуб ликасының Бас прокуратурасы мен 
уəкілетті органға хабарлауға міндетті.

Уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік 
органдарының тиісті шешімін алған кезден 
бастап үш сағат ішінде оны қаржы мониторингі 
субъектісінің назарына жеткізеді.

5-1. Қазақстан Республикасының құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік орган-
дарынан осы баптың 5-тармағына сəйкес 
берілген, аталған операция қылмыс тық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) немесе терроризмді қаржы-
ландыруға бағытталады деп пайымдауға 
негіздер бар күдікті операцияны тоқтата тұру 
қажеттілігі туралы шешім алынған жағдайда, 
уəкілетті орган осындай операцияның қаты-
сушылары болып табылатын тұлғалар дың 
банктік шоттар бойынша шығыс опера-
цияларын немесе электрондық ақшамен 
жасалатын операцияларын күнтізбелік он бес 
күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұру туралы 
шешім шығарады.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терро-
ризм ді қаржыландыруға бағытталады деп 
пайым дауға негіздер бар операциялардың 
қаты сушылары болып табылатын тұлғалар-
дың банктік шоттар бойынша шығыс опера-
цияларын немесе электрондық ақшамен жаса-
латын операцияларын тоқтата тұру туралы 
шешімді уəкілетті орган қабылдайды жəне 
ол осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) 
тармақшасында көзделген қаржы мониторингі 
субъектілерінің назарына жеткізіледі.

Уəкілетті орган банктік шоттар бойынша 
шығыс операцияларының немесе электрондық 
ақшамен жасалатын операциялардың 
тоқтатыла тұруы туралы Қазақстан Респуб-
ликасының Бас прокуратурасына жəне осы 
шешімді берген Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік 
органдарына хабарлайды.»;

15) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«14-бап. Қазақстан Республикасының 

қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне  тер ро-
ризмді қаржыландыруға қарсы іс-қи мыл 
туралы заңнамасының сақталуын мем-
лекеттік бақылау

Қаржы мониторингі субъектілерінің 
Қазақстан Республикасының қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыс татуға) жəне терроризмді қаржылан-
дыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын 
қаржы мониторингіне жататын, ақшамен 
жəне (немесе) өзге мүлікпен операциялар 
туралы мəліметтерді тіркеу, мəліметтер мен 
құжаттарды сақтау, құжаттарды қорғау, 
ақпарат беру, клиенттерді (олардың өкілдерін) 
жəне бенефициарлық меншік иелерін тиісінше 
тексеру, ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 
операцияларды тоқтатып қою жөнінде 
шаралар қабылдау, қаржы мониторингіне жа-
татын операцияларды жүргізуді тоқтата тұру 
жəне одан бас тарту, сондай-ақ ішкі бақылау 
қағидаларын əзірлеу жəне қабылдау, оның 
ішінде даярлау жəне оқыту бағдарламаларын 
орындау бөлігінде сақтауын мемлекеттік 
бақылауды тиісті мемлекеттік органдар 
өздерінің құзыретіне сəйкес жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен жүзеге асырады.»;

16) 16-бапта:
5) жəне 5-1) тармақшалар мынадай редак-

цияда жазылсын:
«5) осы Заңның 13-бабының 3-тармағының 

бірінші бөлігіне жəне 5-тармағына сəйкес 
күдік ті операцияны жүргізуді тоқтата тұрған 
кезде, Қазақстан Республикасының құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік орган-
дарына олардың құзыретіне сəйкес шешім 
қабылдау үшін ақпарат береді жəне бұл 
туралы Қазақстан Республикасының Бас 
прокуратурасын хабардар етеді;

5-1) жеке жəне заңды тұлғалардың қызметі 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне (немесе) 
терроризмді қаржыландырумен байланысты 
деп пайымдауға негіздер болған кезде, 
Қазақстан Республикасының құқық қорғау 
жəне арнаулы мемлекеттік органдарына 
олардың құзыретіне сəйкес ақпарат жібереді 
жəне бұл туралы Қазақстан Республикасының 
Бас прокуратурасын хабардар етеді.

Қазақстан Республикасының тиісті құ қық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік орган-
дары жіберілген ақпарат бойынша шешім 

қабылдағаннан кейін екі жұмыс күні ішінде 
уəкілетті органға жəне Қазақстан Респуб-
ликасының Бас прокуратурасына қа былданған 
шаралар туралы ақпарат жібереді;»;

13) тармақша алып тасталсын;
13-1), 13-2) жəне 13-3) тармақшалар 

мынадай редакцияда жазылсын:
«13-1) «Рұқсаттар жəне хабарламалар ту-

ралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 
7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) жəне 
16) тармақшаларында көзделген қаржы 
мониторингі субъектілері хабарламаларының 
мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізеді;

13-2) «Рұқсаттар жəне хабарламалар ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 
7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) жəне 
16) тармақшаларында көзделген қаржы 
мониторингі субъектілерінен хабарламалар 
қабылдауды жүзеге асырады;

13-3) қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
саласында тəуекелдерді бағалауды жүргізу 
жəне кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін 
төмендетуге бағытталған шараларды іске асы-
ру жөніндегі жұмысты үйлестіреді;»;

мынадай мазмұндағы 13-5) тармақшамен 
толықтырылсын:

«13-5) осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 
7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) жəне 
16) тармақшаларында көрсетілген қаржы 
мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ 
бухгалтерлік есепке алу саласында кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік 
ұйым дардың жəне кəсіби бухгалтерлердің 
Қазақстан Республикасының қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржылан-
дыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын 
сақтауын мемлекеттік бақылауды Қазақстан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексінде 
айқындалған тəртіппен жүзеге асырады;»;

17) 17-баптың 1-тармағының 6) жəне 7) 
тармақшалары мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«6) Қазақстан Республикасының қылмыс-
тық жолмен алынған кірістерді заңдас-
тыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржы ландыруға қарсы іс-қимыл туралы 
заңна масының бұзылғаны немесе бұзылу 
белгілерінің бар екендігі туралы хабарламаны 
тиісті мемлекеттік органдарға жіберуге;

7) Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік органдарымен, Қазақстан Республи-
касының құқық қорғау жəне арнаулы мемле-
кеттік орган дарымен бірлесіп, қылмыс тық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға), терроризмді қаржы лан-
дырумен жəне жап пай қырып-жою қаруын 
таратуды қаржы ландырумен байланысты 
ақпаратты, мəлі меттер мен құжаттарды 
алмасу жəне оларды беру бойынша өзара іс-
қимыл жасау тəртібін айқындауға;»;

18) 18-бапта:
1-тармақтың 4) тармақшасындағы «қам-

тамасыз етуге міндетті.» деген сөздер «қамта-
масыз етуге;» деген сөздермен ауысты-
рылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен 
толықтырылсын:

«5) бақылау субъектілерін (объектілерін) 
іріктеу кезінде кірістерді заңдастыру (жылыс-
тату) жəне терроризмді қаржыландыру тəуе-
кел дерін бағалау есебінен ақпаратты ескеруге 
міндетті.»;

2-тармақтың 1-1) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«1-1) ұйымның немесе жеке тұлғаның жаппай 
қырып-жою қаруын таратуды қаржылан-
дырумен байланысты ұйымдар мен тұл-
ғалардың тізбесіне жəне (немесе) терроризмді 
жəне экстремизмді қаржы ландырумен 
бай ланысты ұйымдар мен тұлғалардың 
тізбесіне енгізілгені туралы ақпаратты алған 
күннен бастап Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес ақшамен жəне (немесе) 
өзге мүлікпен операцияларды тоқтатып қою 
жөніндегі шаралар қабылдауға;»;

19) 19-бап алып тасталсын;
20) мынадай мазмұндағы 3-1-тараумен 

толықтырылсын.
«3-1-тарау. Халықаралық ынтымақтастық
19-1-бап. Қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл саласындағы халықаралық ын-
тымақтастық

1. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында 
іс-əрекеттердің алдын алу, анықтау, жолын 
кесу жəне оларды тергеп-тексеру, сондай-
ақ көрсетілген кірістерді тəркілеу бөлігінде 
уəкілетті орган, Қазақстан Республикасының 
өзге де мемлекеттік органдары жəне шет мем-
лекеттердің тиісті органдары арасындағы 
халықаралық ынтымақтастық Қазақстан 
Республикасының заңдарына, Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарына 
жəне Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіп-
сіздік Кеңесінің қарарларына сəйкес жүзеге 
асырылады.

2. Уəкілетті органның, Қазақстан Респуб-
ли касының өзге де мемлекеттік орган-
дарының шет мемлекеттің тиісті органда-
рымен қылмыс тық жолмен алынған 
кірістерді заңдас тыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
саласындағы халықаралық ынтымақтастығы 
сұрау салу жəне ақпарат алмасу арқылы өзара 
түсіністік қағидаттарында жүзеге асырылады.

19-2-бап. Уəкілетті органның шет мемле-
кеттердің құзыретті органдарымен халық-
аралық ынтымақтастығы

1. Уəкілетті органның шет мемлекеттің 
құзыретті органымен халықаралық ынтымақ-
тас тығы қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терро-
ризмді қаржыландыруға қатысы бар жеке 
тұлғаларды, ұйымдар мен бенефициарлық 
меншік иелерін, басқа да байланысты 
қылмыстарды, ақшамен жəне (немесе) өзге 
мүлікпен операцияларды анықтау, сондай-ақ 
осындай тұлғалардың ақшасын жəне (немесе) 
өзге мүлкін іздестіру мақсатында жүзеге 
асырылады.

2. Уəкілетті орган осы Заңға сəйкес алын ған 
ақпаратқа талдау жүргізу кезінде, қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдасты руға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржы-
ландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақса тында 
шет мемлекеттердің құзыретті органдарынан 
ақпарат, мəліметтер мен құжат тар сұратуға 
құқылы.

3. Осы Заңның 18-бабының 3-тармағына 
сəйкес алынған Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік 
органдарының сұрау салуын орындау мақса-
тында уəкілетті орган шет мемлекеттің құзы-
ретті органдарынан ақпарат, мəліметтер мен 
құжаттар сұратады.

Уəкілетті орган Қазақстан Республика-
сының құқық қорғау жəне арнаулы 

мемлекеттік орган дарының өтініші негізінде 
шет мемлекеттердің құзыретті органдарына 
ақшамен жəне (немесе) өзге мүлікпен 
операцияларды іздестіру жəне (немесе) 
тоқтата тұру туралы сұрау салу жібереді.

Уəкілетті органның ақшамен жəне (немесе) 
өзге мүлікпен операцияларды тоқтата тұру 
туралы сұрау салуын қанағаттандыру туралы 
шет мемлекеттің құзыретті органының 
жауабы алынған жағдайда, уəкілетті орган 
Қазақстан Республикасының тиісті құқық 
қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органын 
жəне Қазақстан Республикасының Бас 
прокуратурасын дереу хабардар етеді.

4. Уəкілетті орган сұрау салу бойын-
ша алынған ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды тек сұрау салуда көрсетілген 
мақсаттарда ғана пайдалануға құқылы.

Уəкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті 
органдарынан сұратып алынған ақпаратты, 
мəліметтер мен құжаттарды олардың алдын 
ала келісімінсіз, шет мемлекеттің құзы-
ретті органдары белгілеген шарттар мен 
шектеулерді бұза отырып үшінші тарапқа 
беруге немесе пайдалануға құқылы емес.

5. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру туралы ақпаратты, мəліметтер 
мен құжаттарды беру шет мемлекеттің 
құзыретті органдарының сұрау салуы бо-
йынша, олар сұрау салуда көрсетілмеген 
мақсаттарда пайдаланылмайтын не уəкілетті 
органның жəне Қазақстан Республикасының 
өзге де мемлекеттік органдарының алдын ала 
келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейтін 
жағдайда жүзеге асырылады.

Уəкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті 
органының сұрау салуларын орындаудың 
басымдығын белгілей алады.

Шет мемлекеттің құзыретті органының 
сұрау салуы мүмкіндігінше қысқа мерзім-
дерде, бірақ сұрау салу алынғаннан кейін отыз 
жұмыс күнінен кешіктірілмей орындалады.

Уəкілетті орган шет мемлекеттің құзыретті 
органдарына берілетін ақпаратты, мəліметтер 
мен құжаттарды пайдалануға қосымша шарт-
тар мен шектеулер белгілеуге құқылы.

6. Уəкілетті орган мынадай жағдайларда, 
егер:

1) ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды 
беру адамның жəне азаматтың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын қозғаса, 
Қазақ стан Республикасының ұлттық қауіп-
сіздігі мүдделеріне нұқсан келтіретін болса;

2) ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды 
беру Қазақстан Республикасында қылмыстық 
сот ісін жүргізу барысына əсер ететін болса;

3) шет мемлекеттің құзыретті орга-
ны берілетін ақпараттың, мəліметтер мен 
құ жат тардың қорғалуын қамтамасыз ете 
алмайды деп пайымдауға негіздер болса, шет 
мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуын 
қанағаттандырудан бас тартуға құ қылы.

Уəкілетті орган бас тарту негіздерін көрсете 
отырып, шет мемлекеттің құзыретті органын 
сұрау салуды қанағаттандырудан бас тарту 
туралы хабардар етеді.

7. Уəкілетті орган Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəр-
тіпке сəйкес шет мемлекеттердің құзыретті 
органдарымен қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
саласындағы ынтымақтастық мəселелері бой-
ынша келісімдер жасасуға құқылы.

19-3-бап. Қазақстан Республикасының 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терро-
ризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы заңнамасын қаржы мониторингі 
субъектілерінің сақтауын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы  мемлекеттік органдарының 
халықаралық ынтымақтастығы

1. Қазақстан Республикасының қылмыс-
тық жолмен алынған кірістерді заңдас-
тыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қар жыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заң-
намасын қаржы мониторингі субъектілерінің 
сақ тауын мемлекеттік бақылауды өз құзы-
реті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан 
Рес публикасы мемлекеттік органдарының 
шет мемлекеттердің тиісті органдарымен 
халықаралық ынтымақтастығы мынадай:

1) Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес беруге жатпайтын ақпаратты, 
мəліметтер мен құжаттарды қоспағанда, 
осы баптың 2-тармағына сəйкес ақпаратты, 
мəліметтер мен құжаттарды сұрау салу бо-
йынша немесе дербес алу жəне жіберу;

2) Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес қаржы мониторингі субъек-
тілерінің қызметін реттеу, бақылау жəне 
қадағалау бөлігінде тəжірибе жəне ақпарат 
алмасу;

3) шет мемлекеттердің тиісті органдарының 
Қазақстан Республикасының аумағында 
өз қаржы мониторингі субъектілерінің 
қызметін мониторингтеу бойынша іс-шаралар 
жүргізуіне жəрдем көрсету, сондай-ақ қатысу 
нысандарында жүзеге асырылады.

2. Қазақстан Республикасының қылмыс-
тық жолмен алынған кірістерді заңдас-
тыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заң-
намасын қаржы мониторингі субъектілерінің 
сақтауын мемлекеттік бақылауды өз құзы-
реті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік органдарының 
шет мемлекеттердің тиісті органдарымен 
халықаралық ынтымақтастығы мынадай:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарын іске асыру;

2) қаржы мониторингі субъектілері 
(олар дың қызметі, іскерлік беделі, басқару 
құрылымы, бенефициарлық меншік иелері);

3) қаржы мониторингі субъектілерінің 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризм-
ді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласын-
дағы ішкі бақылау бағдарламалары, саясаты 
мен рəсімдері;

4) Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілері;

5) клиенттерді тиісінше тексеру нəтижелері, 
банктік жəне өзге шоттар немесе іскерлік 
қатынастар жəне операциялар (мəмілелер) 
туралы ақпараттар алмасу арқылы жүзеге 
асырылады.

3. Қазақстан Республикасының қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдас тыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржылан-
дыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын 
қаржы мониторингі субъектілерінің сақ-
тауын мемлекеттік бақылауды өз құ-
зыреті шегінде жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органдары 
сұрау салу бойынша алынған ақпаратты, 
мəліметтер мен құжат тарды тек сұрау салуда 
көрсетілген мақсаттарда ғана пайдалануға 
құқылы.

(Жалғасы. Басы 1, 15-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 
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Қазақстан Республикасының қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржылан-
дыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын 
қаржы мониторингі субъектілерінің сақтауын 
мемлекеттік бақылауды өз құзыреті шегінде 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдары шет мемлекеттің 
құзыретті органдарынан сұратып алынған 
ақпаратты, мəліметтер мен құжаттарды олар-
дың алдын ала келісімінсіз, шет мемле кеттің 
құзыретті органдары белгілеген шарттар мен 
шектеулерді бұза отырып үшінші тарапқа 
беруге немесе пайдалануға құқылы емес.

19-4-бап. Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік 
органдарының жəне Қазақстан  Респуб-
ликасының өзге де мемлекеттік орган- 
д арының қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы  
іс-қимыл, сондай-ақ ақшаны жəне (немесе) 
өзге мүлікті іздестіру, тыйым салу, тəркілеу 
жəне қайтару саласындағы халықаралық 
ынтымақтастығы

1. Қазақстан Республикасының құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік ор-
гандары қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл жасау, сондай-ақ қылмыстық жол-
мен алынған ақшаны жəне (немесе) өзге 
мүлікті іздестіру, тыйым салу, тəркілеу жəне 
қайтару мақсатында шет мемлекеттердің 
тиісті органдарымен ақпарат алмасуды қоса 
алғанда, жедел-іздестіру қызметін, сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді, сот талқылауын 
жəне сот актісін орындауды жүргізу кезінде 
халықаралық ынтымақтастықты жүзеге 
асырады.

2. Қазақстан Республикасының құқық қорғау 
жəне арнаулы мемлекеттік органдарының өз 
өкілеттіктері шеңберінде жəне Қазақстан 
Республикасының қылмыстық-процестік 
заңнамасында көзделген шектерде шет мем-
лекеттердің тиісті органдарымен халық-
аралық ынтымақтастығы мынадай:

1) ақпарат кірістерді заңдастыруға (жылыс-
татуға) жəне терроризмді қаржыландырумен 
байланысты деп пайымдауға жеткілікті 
негіздер болған кезде, сондай-ақ қылмыстық 
жолмен алынған ақшаны жəне (немесе) 
өзге мүлікті іздестіру, тыйым салу, тəркілеу 
жəне қайтару мақсатында Қазақстан Респуб-
ликасының құқық қорғау жəне арнаулы 
мемлекеттік органдарының иелігіндегі немесе 
оларға қолжетімді ақпаратты, мəліметтер мен 
құжаттарды сұрату жəне алу;

2) ақшаны жəне (немесе) өзге мүлікті із-
дестіру, тыйым салу, тəркілеу жəне қайтару, 
қылмыстық кірістерді заңдастыруды (жылы-
статуды) жəне терроризмді қаржыландыруды 
анықтау, жолын кесу жəне тергеп-тексеру, 
сондай-ақ осы іс-əрекеттерге қатысы бар жеке 
немесе заңды тұлғаларды анықтау мəселелері 
бойынша жəрдем көрсету;

3) Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес шет мемлекеттің тиісті ор-
ганының атынан жəне сұрау салуы бойынша 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру 
жəне ақпарат алу үшін тергеу əрекеттерін 
жүргізу;

4) ақшаны жəне (немесе) өзге мүлікті 
іздестіру, тыйым салу, тəркілеу жəне қайтару 
мақсатында бірлескен халықаралық тергеп-
тексеру жүргізу үшін тергеу топтарын, 
сондай-ақ ведомствоаралық жұмыс топтарын 
құру нысандарында жүзеге асырылуы мүмкін.

3. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастырумен (жылыстатумен) жəне 
терроризмді қаржыландырумен байланысты 
қылмыстық істер бойынша жедел-іздестіру 
қызметін, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді, сот 
талқылауын жəне сот актісін орындауды, оның 
ішінде ақшаны жəне (немесе) өзге мүлікті 
іздестіруді, тыйым салуды, тəркілеуді жəне 
қайтаруды жүргізу кезіндегі өзара құқықтық 
көмек Қазақстан Республикасының қылмыстық-
процестік заңнамасына жəне Қазақстан 
Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттарға сəйкес жүзеге асырылады.

4. Ақшаны жəне (немесе) өзге мүлікті 
тəркілеу Қазақстан Республикасының қылмыс-
тық-процестік жəне қылмыстық-атқару 
заңнамасында жəне Қазақстан Республи-
касы ратификациялаған халықаралық шарт-
тарда белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының сот актісі негізінде жүзеге 
асырылады.

5. Ақшаны жəне (немесе) өзге мүлікті 
тəркілеу туралы сұрау салу келіп түскен кез-
де Қазақстан Республикасының құқық қорғау 
жəне арнаулы мемлекеттік органдары өз 
құзыреті шеңберінде:

1) қылмыстық кірістерді, қылмыс құрал-
дарын;

2) қылмыстық кірістерге аударылған 
немесе өзгертілген ақшаны жəне (немесе) 
өзге мүлікті;

3) егер кірістер аралас кірістердің құны 
мөлшерінде осындай ақшамен жəне (не-
месе) өзге мүлікпен толық немесе ішінара 
араласса, заңды көздерден алынған ақшаны 
жəне (немесе) өзге мүлікті;

4) қылмыстық кірістер аударылған немесе 
өзгертілген кірістерден, ақшадан жəне (неме-
се) өзге мүліктен немесе дəл осылайша аралас 
кірістердің құны мөлшерінде жəне кірістердің 
өзі сияқты дəрежеде қылмыстық кірістер 
араласатын қаражаттан немесе өзге мүліктен 
алынған пайданы немесе өзге пайданы;

5) террористік əрекетті қаржыландыруға 
пайдаланылған немесе арналған ақшаны жəне 
(немесе) өзге мүлікті іздестіруді, оған тыйым 
салуды қамтамасыз ету үшін барлық ықтимал 
шараларды қабылдайды.

6. Қазақстан Республикасының құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдары 
сұрау салуды жіберген шет мемлекеттердің 
құзыретті органдарын ақшаны жəне (немесе) 
өзге мүлікті тəркілеуді қамтамасыз ету шара-
ларының күшін жою мүмкіндігі туралы алдын 
ала хабардар етеді.

7. Осы баптың 5-тармағында айқындалған, 
Қазақстан Республикасының аумағындағы 
ақшаны жəне (немесе) өзге мүлікті тəркілеу 
туралы сот актісін орындау туралы сұрау 
салуды алған Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік 
органдары тəркілеуді Қазақстан Республи-
касының қылмыстық-процестік жəне 
қылмыстық-атқару заңнамасына жəне 
Қазақ стан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттарға сəйкес жүзеге 
асырады.

8. Қазақстан Республикасының құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдары 
уəкілетті органнан шет мемлекеттің құзыретті 
органының ақшамен жəне (немесе) өзге 
мүлікпен операцияларды тоқтата тұру туралы 
сұрау салуды қанағаттандырғаны туралы 
хабарламаны алған жағдайда, процестік 
əрекеттер жүргізу туралы сұрау салуды үш 
жұмыс күні ішінде жібереді.

9. Қазақстан Республикасының Бас про-
куратурасы Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органы-
нан, уəкілетті органнан шетелдегі ақшаны 
жəне (немесе) өзге мүлікті тəркілеуді жүзеге 
асыру туралы сұрау салуды алғаннан кейін 
шет мемлекеттің тиісті органдарына ақшаны 
жəне (немесе) өзге мүлікті тəркілеуді жүзеге 
асыру туралы сұрау салуды жібереді.

10. Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігі шетелдік соттарға Қазақстан 
Республикасынан шығарылған ақшаға жəне 
(немесе) өзге мүлікке құқықтық мəртебе 
немесе меншік құқығын белгілеу туралы 
азаматтық талап қоюларды беру бойынша 
жұмыс жүргізеді.

11. Қазақстан Республикасының Бас проку-
ратурасы заңды күшіне енген сот шешімінің 
немесе  Қазақстан Республикасынан 
шығарылған ақша есебінен шет мемлекеттің 
аумағында сатып алынған ақшаға жəне 
(немесе) өзге мүлікке меншік құқықтарын шет 
мемлекеттің сот актісі бойынша Қазақстан 
Республикасына белгілеу туралы Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің 
өтінішхаты негізінде белгіленген тəртіппен 
ақшаны жəне (немесе) өзге мүлікті қайтару 
туралы сұрау салу жібереді жəне мүлікті 
қайтару мəселелері бойынша өзара іс-қимыл 
жасауға жауапты лауазымды адамдарды 
айқындайды.

12. Мүлік Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бюджетіне кез келген валютада 
ақша түрінде қайтарылады.

13. Қазақстан Республикасының құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органда-
ры, егер Қазақстан Республикасының жəне 
шет мемлекеттің тиісті мемлекеттік орган-
дары өзгеше уағдаласпаса, ақшаны жəне 
(немесе) өзге мүлікті іздестіру, тыйым салу, 
тəркілеу жəне қайтару барысында Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органдары 
мен жеке кəсіпкерлік субъектілері шеккен 
шығыстарды шегере алады.

14. Қазақстан Республикасының құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік орган-
дары, Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес халықаралық шарттар 
жасаса алады жəне əрбір нақты жағдайда 
тəркілеу нəтижесінде алынған ақшаны жəне 
(немесе) өзге мүлікті не тəркіленген мүлікті 
өткізуден түскен ақшаны бөлу туралы 
уағдаласа алады.».

17. «Қазақстан Республикасының 
əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация 
қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2010 ж., №17-18, 113-құжат; 
2011 ж., №1, 2-құжат; №5, 43-құжат; №11, 
102-құжат; 2012 ж., №8, 64-құжат; №14, 
95-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 
72-құжат; №16, 83-құжат; 2014 ж., №7, 
37-құжат; №10, 52-құжат; №16, 90-құжат; 
№19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 
ж., №19-I, 100-құжат; №20-ІV, 113-құжат; 
№23-II, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., №8-
І, 65-құжат; №24, 124-құжат; 2017 ж., №9, 
22-құжат; №11, 29-құжат; №14, 51-құжат; 
№16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., 
№10, 32-құжат; №19, 62-құжат; 2019 ж., №8, 
45-құжат; №23, 103-құжат):

45-баптың 2-тармағының екінші бөлігі 
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«2-1) сот шешімі бойынша тəркіленген 
жəне (немесе) өндіріп алынған əуе кемесін 
қоспағанда, жаппай қырып-жою қаруын 
таратуды қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне жəне 
(немесе) терроризмді жəне экстремизмді 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар 
мен тұлғалардың тізбесіне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес 
енгізілген тұлға əуе кемесінің меншік иесі 
немесе пайдаланушысы болып табылмаған;».

18. «Мемлекеттік мүлік туралы» 
2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 

Респуб ликасы Парламентінің Жаршысы, 
2011 ж., №5, 42-құжат; №15, 118-құжат; 
№16, 129-құжат; №17, 136-құжат; №24, 
196-құжат; 2012 ж., №2, 11, 16-құжаттар; №4, 
30, 32-құжаттар; №5, 41-құжат; №6, 43-құжат; 
№8, 64-құжат; №13, 91-құжат; №14, 95-құжат; 
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; 
№8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №15, 82-құжат; 
№16, 83-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №2, 10, 
12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7, 37-құжат; 
№12, 82-құжат; №19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; 
№22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., 
№8, 42-құжат; №11, 57-құжат; №14, 72-құжат; 
№19-І, 99-құжат; №19-ІІ, 103, 105-құжаттар; 
№20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 117-құжат; 
№21-І, 124-құжат; 21-ІІ, 130-құжат; №21-ІІІ, 
135-құжат; №22-ІІ, 145, 148-құжаттар; №22-
VІ, 159-құжат; №23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 
2016 ж., №7-І, 47-құжат; №7-ІІ, 56-құжат; 
№8-І, 62-құжат; №24, 124-құжат; 2017 ж., 
№4, 7-құжат; №9, 22-құжат; №11, 29-құжат; 
№13, 45-құжат; №14, 51, 54-құжаттар; №15, 
55-құжат; №20, 96-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 
2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат; 
№10, 32-құжат; №11, 37-құжат; №15, 
47-құжат; №19, 62-құжат; №22, 82-құжат; 
№23, 91-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №5-
6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45, 
46-құжаттар; №15-16, 67-құжат; №19-20, 
86-құжат; №21-22, 91-құжат; №23, 103, 106, 
108-құжаттар; №24-I, 118, 119-құжаттар):

1) 14-бап мынадай мазмұндағы 24-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«24-1) республикалық меншікке айнал-
дырылған (түскен), тəркіленген мүлікті 
есепке алу жəне одан əрі пайдалану бойынша 
дерекқорды жүргізеді;»; 

2) 18-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«1-1) коммуналдық меншікке айналды-
рылған (түскен), тəркіленген мүлікті есепке 
алу жəне одан əрі пайдалану бойынша 
дерекқорды жүргізеді;»;

3) 22-бап мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Республикалық немесе коммуналдық 
меншікке айналдырылған (түскен), тəркі-
ленген мүлікті есепке алу жəне одан əрі 
пайдалану бойынша дерекқорға енгізілген 
мүлік Тəркіленген мүлік қорын құрайды.».

19. «Діни қызмет жəне діни бірлестіктер 
туралы» 2011 жылғы 11 қазандағы Қазақ-
стан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2011 ж., №17, 135-құжат; 2012 ж., №21-22, 
124-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №21-22, 
115-құжат; 2014 ж., №19-I, 19-II, 96-құжат; 
2015 ж., №22-І, 140-құжат; 2016 ж., №23, 
118-құжат):

10-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен 
толықтырылсын:

«3. Ерiктi қайырмалдықтарға жүгінетін дiни 
бiрлестiктер Қазақстан Республикасының 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне тер-
роризмд і қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы заңнамасында белгіленген талаптарды 
сақтауға міндетті.».

20. «Микроқаржылық қызмет туралы» 
2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2012 ж., №20, 120-құжат; 2014 ж., №4-5, 
24-құжат; №10, 52-құжат; №11, 61-құжат; 
№19-I, 19-II, 96-құжат; №22, 131-құжат; №23, 
143-құжат; 2015 ж., №22-VI, 159-құжат; 2016 
ж., №6, 45-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., 
№9, 21-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., 
№10, 32-құжат; №14, 44-құжат; 2019 ж., №2, 
6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16, 67-құжат; 
№24-I, 119-құжат):

9-1-баптың 5-тармағының бірінші бөлігі 
алтыншы абзацындағы «заңды тұлғаға беруін 
қоспағанда, оның микрокредит беру туралы 
шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші 
тұлғаға беруді жүргізуіне тыйым салынады.» 
деген сөздер «заңды тұлғаға;» деген сөздермен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы жетінші 
абзацпен толықтырылсын:

«қаражатты микроқаржы ұйымдарында 
шартты түрде орналастыру арқылы жеке 
кəсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру 
жөніндегі мəміле шеңберінде жасалған 
микрокредит беру туралы шарт бойынша – 
жеке кəсіпкерлікті дамыту арнайы қорына 
беруін қоспағанда, оның микрокредит беру 
туралы шарт бойынша құқықты (талап етуді) 
үшінші тұлғаға беруді жүргізуіне тыйым 
салынады.».

21. «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 
17 сəуірдегі 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, 2014 ж., №8, 
43-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 
96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 131-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №9, 46-құжат; 
№16, 79-құжат; №19-I, 101-құжат; №20-ІV, 
113-құжат; №22-II, 144-құжат; 2016 ж., №6, 
45-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №14, 
49-құжат; №23-III, 111-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №13, 41-құжат; №19, 62-құжат; 
№24, 94-құжат; 2019 ж., №8, 45-құжат; №21-
22, 90-құжат; №24-I, 119-құжат):

68-баптың 1-тармағының 6-1) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«6-1) сот шешімі бойынша тəркіленген 
жəне (немесе) өндіріп алынған көлік құралын 
қоспағанда, жаппай қырып-жою қаруын 
таратуды қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне жəне 
(немесе) терроризмді жəне экстремизмді 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар 
мен тұлғалардың тізбесіне Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес 
енгізіл ген тұлғаның көлік құралдарын тіркеу 
органына өтініш жасауы;».

22. «Қазақстан Республикасының iшкi 
iстер органдары туралы» 2014 жылғы 23 
сəуірдегі 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, 2014 ж., №8, 
48-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 
96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №1, 
2-құжат; №16, 79-құжат; №21-I, 125-құжат; 
2016  ж . ,  №6,  45-құжат ;  №24 ,  129 , 
131-құжаттар; 2017 ж., №8, 16-құжат; №14, 
50-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; №10, 
32-құжат; №16, 56-құжат; №23, 91-құжат; 
2019 ж., №5-6, 27-құжат; №8, 45-құжат; №21-
22, 90, 91-құжаттар; №24-II, 120-құжат):

1) 5-баптың 7) тармақшасының орыс 
тіліндегі мəтініне түзету енгізілді, қазақ 
тіліндегі мəтіні өзгермейді; 

2) 6-баптың 1-тармағында:
28) тармақша мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«28) Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштерінің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың əскери бөлімдері мен 
мекемелерін, Қазақстан Республикасының 
арнаулы мемлекеттік органдарының, 
ішкі істер органдарының объектілерін, 
сондай-ақ «Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік күзет қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 1-3-бабында 
көрсетілген күзетілетін объектілер (бұдан 
əрі – күзетілетін объектілер) мен Қазақстан 
Республикасының шет елдердегі мекемелерін 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
терроризмге қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасының террористік тұрғыдан осал 
объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
қамтамасыз ету бөлігіндегі талаптарының 
сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асыруға;»;

мынадай мазмұндағы 28-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«28-1) Қазақстан Республикасы Қа-
рулы Күштерінің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың əскери бө лімде-
рі мен мекемелерінің, Қазақстан Респуб-
ликасының арнаулы мемлекеттік орган-
дары объектілерінің паспорттарын, сондай-
ақ күзетілетін объектілер мен Қазақ стан 
Республикасының шет елдердегі меке-
мелерінің паспорттарын қоспағанда, 
террористік тұрғыдан осал объектілердің 
терроризмге қарсы қорғалу паспорттарын 
келісуге, есепке алуды жүргізуге, сақтауға 
жəне (немесе) жоюға;»;

3) 11-бапта:
7)  тармақша мынадай редакцияда 

жазылсын:
«7) Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштерінің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың əскери бөлімдері мен 
мекемелерін, Қазақстан Республикасының 
арнаулы мемлекеттік органдарының, ішкі 
істер органдарының объектілерін, сондай-
ақ күзетілетін объектілер мен Қазақстан 
Республикасының шет елдердегі мекемелерін 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
терроризмге қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасының террористік тұрғыдан осал 
объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын 
қамтамасыз ету бөлігіндегі талаптарының 
сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдас-
тырады;»;

25) тармақша отыз бірінші абзацындағы 
«үлгілерін əзірлейді жəне бекітеді;» де-
ген сөздер «үлгілерін;» деген сөзбен ауыс-
тырылып, мынадай мазмұндағы отыз екінші 
абзацпен толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасы ішкі істер 
органдарының террористік тұрғыдан 
осал объектілерінің терроризмге қарсы 
қорғалуын ұйымдастыру  жөніндег і 
нормативтік құқықтық актілерді əзірлейді 
жəне бекітеді;».

23. «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне зейнетақымен 
қамсыздандыру мəселелері бойынша 
өз герістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2015 жылғы 2 тамыздағы Қазақ-
стан Рес публикасының Заңына (Қазақстан 
Респуб ликасы Парламентінің Жаршысы, 
2015 ж., №15, 78-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; 
№22-II, 145-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 2017 
ж., №12, 36-құжат; №22-III, 109-құжат; 
№23-III, 111-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; 
№22, 83-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; 
№21-22, 90-құжат; №23, 106-құжат; №24-I, 
118-құжат):

1-баптың 12-тармағының екінші абза-
цындағы «11-1) жəне 11-2) тармақшалары» 
деген сөздер «18) жəне 20) тармақшалары» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

24. «Қайырымдылық туралы» 2015 
жыл ғы 16 қарашадағы Қазақстан Рес-
пуб    ликасының Заңына (Қазақстан Рес пуб-
ликасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., 
№22-I, 139-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; 
2018 ж., №14, 42-құжат):

8-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен 
толықтырылсын:

«4. Ерiктi қайырмалдықтарға жүгінетін 
қайырымдылық ұйымы Қазақстан Респуб-
ликасының қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға (жылыс татуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы заңнамасында белгіленген талаптарды 
сақтауға міндетті.».

25. «Мемлекеттiк сатып алу туралы» 
2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 

2015 ж., №23-II, 171-құжат; 2016 ж., №7-II, 
55-құжат; №8-II, 72-құжат; №24, 126-құжат; 
2017 ж., №4, 7-құжат; №9, 18-құжат; 
№14, 51-құжат; №23-III, 111-құжат; №24, 
115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №11, 
37-құжат; №13, 41-құжат; №22, 82-құжат; 
2019 ж., №5-6, 27-құжат; №8, 45-құжат; 
№15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 
106-құжат):

6-баптың 1-тармағының 10) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

« 1 0 )  ə л е у е т т і  ө н і м  б е р у ш і  ж ə н е 
(немесе) ол тартатын қосалқы мердігер 
(бір  лескен орындаушы) жəне (немесе) 
олар дың басшысы, құрылтайшылары 
(акционерлері) жаппай қырып-жою қаруын 
таратуды қаржыландырумен байланысты 
ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне жəне 
(немесе) терроризмді жəне экстремизмді 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар 
мен тұлғалардың тізбесіне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен енгізілсе;».

26. «Пошта туралы» 2016 жылғы 9 сəуір-
дегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2016 ж., №8-I, 64-құжат; №24, 124, 
126-құжаттар; 2017 ж., №24, 115-құжат; 2018 
ж., №10, 32-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; 
№15-16, 67-құжат; №21-22, 90-құжат):

23-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы 
жетінші абзацындағы «операцияларын жүзеге 
асыруға;» деген сөздер «операцияларын;» де-
ген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 
сегізінші абзацпен толықтырылсын:

«терроризмді жəне экстремизмді қаржы-
ландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлға-
ның «Қылмыстық жолмен алынған кірістер-
ді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терро-
ризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабының 8-тармағында көзделген ақшамен 
жəне (немесе) өзге мүлікпен операциялар 
жүргізу мақсатында банктік шотын ашуды 
жəне жүргізуді жүзеге асыруға;».

27. «Төлемдер жəне төлем жүйелері ту-
ралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2016 ж., №12, 86-құжат; №23, 119-құжат; 
2017 ж., №12, 36-құжат; №13, 45-құжат; №14, 
53-құжат; №21, 98-құжат; №22-III, 109-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, 
118-құжат):

1) 5-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы 
екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Шетелдік төлем жүйесіне қатысуды 
жүзеге асыруға негіз болған шартта (шарт-
тарда), төлем карточкаларын пайдалана 
отырып төлемдерді жəне (немесе) ақша 
аударымдарын қоспағанда, банктердің 
немесе банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың 
төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары 
бойынша бенефициар мен жөнелтуші тура-
лы мəліметтер мен ақпаратты алу тəртібі 
көзделуге тиіс.»;

2) 27-баптың 11-тармағының бірінші бөлігі 
«тізбесіне» деген сөзден кейін «жəне (немесе) 
жаппай қырып-жою қаруын таратуды 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалардың тізбесіне, сондай-ақ террористік 
əрекетке қатысы бар тұлғалардың тізіміне» 
деген сөздермен толықтырылсын;

3) 44-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен 
толықтырылсын:

«9. Электрондық ақша иелері жəне оларға 
тиесілі сомалар туралы, сондай-ақ элек-
трондық ақшаны пайдаланып жасалған опера-
циялар туралы мəліметтерді тұлғаларға элек-
трондық ақшаның эмитенті не электрондық 
ақша жүйесінің операторы «Қазақстан 
Респуб ликасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 50-бабында көзделген негіздер 
бойынша жəне шектерде береді.»;

4) 59-баптың 3-тармағындағы «5 жəне 
6-тармақтарында» деген сөздер «5-тармағында 
жəне 6-тармағының бірінші бөлігінде» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

28. «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):

9-бап мынадай мазмұндағы үшінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терро-
ризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы-
на сəйкес қаржы мониторингі жөніндегі 
уəкілетті органға мəліметтер мен ақпаратты 
ұсыну кəсіптік құпияны жария ету болып 
табылмайды.».

2-бап. 
Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған 

күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізілетін 1-баптың 4, 20 жəне 
26-тармақтарын қоспағанда, алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 13 мамыр
№325 – VI ҚРЗ

(Соңы. Басы 1, 15-19-беттерде) 

(Соңы. Басы 1-бетте)

2004 ж., №23, 142-құжат; 2009 ж., №15-16, 71-құжат; №19, 
88-құжат; 2010 ж., №7, 32-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; 
2012 ж., №4, 32-құжат; 2013 ж., №1, 2-құжат; №16, 83-құжат; 
2014 ж., №7, 37-құжат; №11, 61-құжат; №16, 90-құжат; 
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., 
№1, 2-құжат; №16, 79-құжат; №22-І, 140-құжат; 2016 ж., 
№23, 118-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; 
№23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж. №16, 56-құжат):

1) 7-баптың 19) тармақшасында:
«өткізу жолымен» деген сөздер «ұйым дастыру 

арқылы» деген сөздермен ауыс тырылсын;
«қамтамасыз етеді» деген сөз дерден кейін «, террористік 

əре кеттен зардап шеккен балаларды əлеуметтік оңалту 
мəселелері бойынша салааралық үйлестіруді жүзеге 
асырады» деген сөздермен толықтырылсын;

2) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толықтырылсын: 
«17-1-бап. Террористік əрекеттен зардап шеккен 

балаларды əлеумет тік оңалту 
Террористік əрекеттен зардап шеккен балаларға білім 

жəне ғы лым саласындағы уəкілетті ор ган айқындайтын 
тəртіппен жəне мер зімдерде əлеуметтік оңалту қам-
тамасыз етіледі.

Террористік əрекеттен зардап шеккен балаларды 
əлеуметтік оңалту құқықтық, білім беру, пси хологиялық, 
медициналық, мəде ни жəне əлеуметтік-тұрмыстық 
көрсетілетін қызметтерді қамтиды.».

2. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік 
жəрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., №12, 
44-құжат; 2007 ж., №24, 178-құжат; 2009 ж., №23, 111-құ-
жат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №14, 72-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; 2017 ж., №12, 
36-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; 
№21-22, 90-құжат; №23, 106-құжат):

10-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2-1) тармақ-
шасында:

бесінші абзацтағы «жəне одан көп» деген сөздер алып 
тасталсын;

мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толық-
тырылсын:

«сегіз жəне одан көп балаға – əрбір балаға 4 айлық 
есептік көрсеткіш;».

2-бап. Осы Заң, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағын қос пағанда, 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 13 мамыр 
№326 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

 Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ана мен баланы қорғау 
мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1995 ж., №15-16, 109-құжат; №20, 121-құжат; 
Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 1996 ж., №2, 187-құжат; №14, 
274-құжат; №19, 370-құжат; 1997 ж., №1-2, 
8-құжат; №5, 55-құжат; №12, 183, 184-құжаттар; 
№13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., №2-3, 
23-құжат; №5-6, 50-құжат; №11-12, 178-құжат; 
№17-18, 224, 225-құжаттар; №23, 429-құжат; 
1999 ж., №20, 727, 731-құжаттар; №23, 
916-құжат; 2000 ж., №18, 336-құжат; №22, 
408-құжат; 2001 ж., №1, 7-құжат; №8, 52-құжат; 
№17-18, 240-құжат; №24, 338-құжат; 2002 ж., 
№2, 17-құжат; №10, 102-құжат; 2003 ж., №1-
2, 3-құжат; №11, 56, 57, 66-құжаттар; №15, 
139-құжат; №19-20, 146-құжат; 2004 ж., №6, 
42-құжат; №10, 56-құжат; №16, 91-құжат; 
№23, 142-құжат; 2005 ж., №10, 31-құжат; 
№14, 58-құжат; №23, 104-құжат; 2006 ж., №1, 
4-құжат; №3, 22-құжат; №4, 24-құжат; №8, 
45-құжат; №10, 52-құжат; №11, 55-құжат; 
№13, 85-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №3, 20, 
21-құжаттар; №4, 28-құжат; №16, 131-құжат; 
№18, 143-құжат; №20, 153-құжат; 2008 ж., №12, 
52-құжат; №13-14, 58-құжат; №21, 97-құжат; 
№23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., №2-3, 7, 16, 
18-құжаттар; №8, 44-құжат; №17, 81-құжат; 
№19, 88-құжат; №24, 125, 134-құжаттар; 
2010 ж., №1-2, 2-құжат; №7, 28-құжат; №15, 
71-құжат; №17-18, 112-құжат; 2011 ж., №2, 
21, 28-құжаттар; №3, 32-құжат; №4, 37-құжат; 
№5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №16, 129-құжат; 
№24, 196-құжат; 2012 ж., №1, 5-құжат; №2, 13, 
15-құжаттар; №6, 43-құжат; №8, 64-құжат; №10, 
77-құжат; №11, 80-құжат; №20, 121-құжат; №21-
22, 124-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013 ж., №7, 
36-құжат; №10-11, 56-құжат; №14, 72-құжат; 
№15, 76-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат; 
№10, 52-құжат; №11, 61, 63-құжаттар; №14, 
84-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №7, 34-құжат; №8, 42, 45-құжаттар; 
№13, 68-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; 
№20-I, 110-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-
VII, 115-құжат; №21-I, 128-құжат; №22-I, 140, 
143-құжаттар; №22-V, 156-құжат; №22-VI, 
159-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; №8-II, 
70-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; 
№15, 55-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №1, 
4-құжат; №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 
44-құжат; №15, 50-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; 
№7, 37-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 
86-құжат; №23, 103-құжат; №24-I, 118-құжат):

10-баптың 1-тармағындағы «оралмандардың» 
деген сөз «қандастардың» деген сөзбен ауыс-
тырылсын.

2. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 
ж., №13, 99-құжат; 2005 ж., №9, 26-құжат; 2006 
ж., №1, 5-құжат; №3, 22-құжат; №11, 55-құжат; 
№12, 79, 83-құжаттар; №16, 97-құжат; 2007 ж., 
№1, 4-құжат; №2, 18-құжат; №14, 105-құжат; 
№15, 106, 109-құжаттар; №16, 129-құжат; №17, 
139-құжат; №18, 143-құжат; №20, 152-құжат; 
№24, 180-құжат; 2008 ж., №6-7, 27-құжат; №15-
16, 64-құжат; №21, 95-құжат; №23, 114-құжат; 
2009 ж., №2-3, 18-құжат; №13-14, 62-құжат; 
№15-16, 76-құжат; №17, 79-құжат; №18, 84, 
86-құжаттар; 2010 ж., №5, 23-құжат; №24, 
146-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №5, 43-құжат; 
№6, 49, 50-құжаттар; №11, 102-құжат; №12, 
111-құжат; №13, 114-құжат; №15, 120-құжат; 
2012 ж., №1, 5-құжат; №2, 9, 11-құжаттар; №3, 
27-құжат; №4, 32-құжат; №5, 35-құжат; №8, 
64-құжат; №11, 80-құжат; №14, 95-құжат; №15, 
97-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №1, 
3-құжат; №9, 51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; 
№15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., №2, 10-құжат; 
№8, 44-құжат; №11, 63, 64-құжаттар; №12, 
82-құжат; №14, 84-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 
№21, 118, 122-құжаттар; №23, 143-құжат; 
№24, 145-құжат; 2015 ж., №8, 42-құжат; №11, 
57-құжат; №19-I, 99, 101-құжаттар; №19-
II, 103-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 
115, 117-құжаттар; №21-I, 124, 126-құжаттар; 
№22-II, 145-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 
ж., №6, 45-құжат; №7-ІІ, 53, 56-құжаттар; 
№8-ІІ, 72-құжат; №10, 79-құжат; 2017 ж., №3, 
6-құжат; №4, 7-құжат; №12, 34-құжат; №14, 51, 
54-құжаттар; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., №9, 
27-құжат; №10, 32-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; 
№2, 6-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №19-20, 
86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 103, 
108-құжаттар; №24-I, 119-құжат):

бүкіл мəтін бойынша «оралмандарға», 
«Оралмандарға» жəне «оралмандардың» деген 
сөздер тиісінше «қандастарға», «Қандастарға» 
жəне «қандастардың» деген сөздермен ауыс-
тырылсын.

3. 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; 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-I, 100-құжат; №19-II, 106-құжат; 
№20-IV, 113-құжат; №20-VII, 117-құжат; №21-
I, 121, 124-құжаттар; №21-II, 130, 132-құжаттар; 
№22-I, 140, 143-құжаттар; №22-II, 144-құжат; 
№22-V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-
II, 172-құжат; 2016 ж., №7-II, 53-құжат; №8-I, 
62-құжат; №12, 87-құжат; №22, 116-құжат; 
№23, 119-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №4, 
7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат; №10, 
23-құжат; №13, 45-құжат; №14, 51-құжат; №15, 
55-құжат; №20, 96-құжат; №22-III, 109-құжат; 
№23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 
115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №7-8, 22-құжат; 
№9, 31-құжат; №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):

1 )  5 0 - б а п т ы ң  1 - т а р м а ғ ы н ы ң  7 - 1 ) 
тармақшасындағы «жəне (немесе)» деген сөздер 
«немесе» деген сөзбен ауыстырылсын; 

2) 51-баптың 1-тармағының 24) тармақ-
шасындағы «жəне (немесе)» деген сөздер «не-
месе» деген сөзбен ауыстырылсын; 

3) 53-баптың 1-тармағы 6) тармақшасының 
он бесінші абзацындағы «оралмандарға» деген 
сөз «қандастарға» деген сөзбен ауыстырылсын.

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

бүкіл мəтін бойынша «оралмандарға», 
«орал мандардың», «оралмандарды» жəне 
«орал мандар» деген сөздер тиісінше «қан дас-
тарға», «қандастардың», «қандастарды» жəне 
«қандастар» деген сөздермен ауыстырылсын.

5. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке 
(ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексіне 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2011 ж., №22, 174-құжат; 2012 ж., 
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №2, 
13-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; 
№14, 72-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №6, 
28-құжат; №14, 84-құжат; №19-I, 19-II, 94, 
96-құжаттар; №21, 122-құжат; №22, 128-құжат; 
2015 ж., №10, 50-құжат; №20-VII, 115-құжат; 
№22-ІІ, 145-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., 
№8-ІІ, 67-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №16, 
56-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; 2019 ж., №2, 
6-құжат; №7, 36-құжат; №21-22, 90-құжат; №24-
II, 120-құжат):

228-баптың 2-тармағының төртінші 
бөлігіндегі «оралмандармен» деген сөз 
«қандастармен» деген сөзбен ауыстырылсын.

6. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Əкімшілік құқық 
бұзушылық 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-I, 118-құжат; №24-
II, 120, 122, 123, 127-құжаттар):

1) 98-баптың бірінші бөлігінде:
1) тармақшадағы «уəкілетті органға» жəне 

«алдағы уақытта қызметкерлердің жұмыстан 
босатылуы туралы ақпарат бермеу» деген 
сөздер тиісінше «халықты жұмыспен қамту 
орталығына» жəне «жұмыскерлердің алдағы 
уақытта жұмыстан босатылуы туралы ақпаратты 
толық көлемде жəне (немесе) белгіленген 
мерзімдерде бермеу» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) халықты жұмыспен қамту орталығына 

бос орындардың бар-жоғы туралы мəліметтерді 
жібермеу, уақтылы жібермеу;»; 

2) 517-баптың бесінші бөлігінің бірінші 
абзацындағы «халықтың көші-қоны мəселелері 
жөніндегі уəкілетті орган» деген сөздер «жер-
гілікті атқарушы орган» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

3) 519-баптың бірінші бөлігінің бірінші 
абзацындағы «халықтың көші-қоны мəселелері 
жөніндегі уəкілетті орган» деген сөздер 
«жергілікті атқарушы орган» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

4) 669-бап мынадай мазмұндағы ескертпемен 
толықтырылсын:

«Ескертпе. Соттың əкімшілік жолмен 
шығарып жіберу туралы шешімін орындамаған 
жəне шешімде көрсетілген мерзімде Қазақстан 
Республикасының аумағынан кетпеген 
адам Қазақстан Республикасынан шығарып 
жіберілетін адамның бақылау жасала оты-
рып, өздігінен кетуі үшін соттың шешімінде 
көрсетілген мерзім өткен кезден бастап отыз 
тəулік ішінде Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу 
пункттерінде анықталған жағдайда, ол осы бап-
та көзделген əкімшілік жауаптылыққа тартылуға 
жатпайды.».

7. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2015 ж., №20-ІІ, 20-ІІІ, 112-құжат; 
2016 ж., №1, 4-құжат; №6, 45-құжат; №7-
ІІ, 55-құжат; №8-І, 62, 65-құжаттар; №8-ІІ, 
72-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат; №24, 
124, 126-құжаттар; 2017 ж., №9, 21-құжат; №14, 
50, 51-құжаттар; №22-ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ, 
111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 
2018 ж., №10, 32-құжат; №11, 37-құжат; №14, 
44-құжат; №15, 46, 49, 50-құжаттар; №19, 
62-құжат; №22, 82, 83-құжаттар; №24, 94-құжат; 
2019 ж., №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, 108-құжат; №24-I, 118-құжат; №24-II, 123, 
124-құжаттар):

бүкіл мəтін бойынша «оралмандардың», 
«оралмандар» жəне «оралман» деген сөздер 
тиісінше «қандастардың», «қандастар» жəне 
«қандас» деген сөздермен ауыстырылсын.

8. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 
Респуб ликасының Еңбек кодексіне (Қазақ-
стан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2015 ж., №22-IV, 151-құжат; 2016 ж., №7-
I, 49-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №12, 
34-құжат; №13, 45-құжат; №20, 96-құжат; 
2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат; №10, 
32-құжат; №14, 42-құжат; №15, 47, 48-құжаттар; 
2019 ж., №15-16, 67-құжат; №21-22, 91-құжат):

1) 26-баптың 1-тармағының 4) тармақша-
сындағы «шетелдік» деген сөз «жұмыс беруші 
шетелдік» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 32-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының 
екінші бөлігіндегі «Оралмандар» жəне «орал-
ман» деген сөздер тиісінше «Қандастар» жəне 
«қандас» деген сөздермен ауыстырылсын.

9. 2017 жылғы 26 желтоқсандағы 
«Қазақстан Республикасындағы кеден дік 
реттеу туралы» Қазақстан Респуб лика-
сының Кодексіне (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., №23-І, 
23-ІІ, 110-құжат; 2018 ж., №15, 50-құжат; 
№19, 62-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №7, 
37, 39-құжаттар; №15-16, 67-құжат; №19-20, 
86-құжат; №21-22, 91-құжат; №24-I, 118-құжат):

бүкіл мəтін бойынша «оралман» деген сөз 
«қандас» деген сөзбен ауыстырылсын.

10.  «Қазақстан Республикасының 
азаматтығы туралы» 1991 жылғы 20 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің Жаршысы, 1991 ж., №52, 636-құжат; 
1995 ж. ,  №19,  117-құжат;  Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы 2002 
ж., №10, 101-құжат; 2004 ж., №19, 115-құжат; 
№23, 142-құжат; 2007 ж., №10, 69-құжат; 2009 
ж., №8, 44-құжат; 2011 ж., №16, 128-құжат; 2012 
ж., №8, 64-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №23-
24, 116-құжат; 2014 ж., №16, 90-құжат; 2015 ж., 
№22-V, 158-құжат; 2016 ж., №8-II, 67-құжат; 
№23, 118-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; 2018 
ж., №7-8, 22-құжат; 2019 ж., №24-II, 120-құжат):

1) 15-баптың бірінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының аумағында 
тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдар өздерінің өтінішхаттары бойынша 
осы Заңға сəйкес Қазақстан Республикасының 
азаматтығына қабылдануы мүмкін.»;

2) 16-1-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақ-
шасындағы «оралмандар» деген сөз «қандастар» 
деген сөзбен ауыстырылсын; 

3) 31-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«31-бап. Қазақстан Республикасы Сырт-

қы істер министрлігінің, Қазақстан Респуб-
ликасының шет елдердегi мекемелерінің 
өкілеттігі

Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер 
министрлiгi Қазақстан Республикасының 
азаматтығы, Қазақстан Республикасының 
азаматтығын жоғалту мен одан айыру жəне 
Қазақстан Республикасының азаматтығына 
жататындығын анықтау мəселелері бойынша 
өтініштерді Қазақстан Республикасының шет 
елдердегі мекемелерінің қабылдау, ресімдеу 
жəне қарау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді.

Қазақстан Республикасының шет елдердегi 
мекемелерi:

Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерде тұрақты тұратын адамдардан Қазақстан 
Республикасының азаматтығы мəселелері бой-
ынша өтініштер қабылдайды жəне қажетті 
құжаттармен бірге оларды Қазақстан Респуб-
ликасының Сыртқы істер министрлігі арқылы 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
қарауына жібереді;

Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерде тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан 
Республикасының азаматтығын жоғалтуын 
тіркейді;

Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерде тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан 
Республикасының азаматтығынан айырылуын 
тiркейдi;

Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерде тұрақты жəне уақытша тұратын Қазақ-
стан Республикасы азаматтарының есебін 
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 
министрлігі айқындаған тəртіппен жүргізеді;

Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерде тұрақты тұратын адамдардың Қазақстан 
Республикасының азаматтығына жататындығын 
анықтайды.

Белгілі бір елде Қазақстан Республикасының 
шет елдердегi мекемелерi болмаған жағдайда 
бұл органдардың функцияларын тиісті шарттар 
негізінде басқа мемлекеттердің дипломатиялық 
өкілдіктері мен консулдық мекемелері орын-
дайды.».

11. «Шетелдiктердiң құқықтық жағ-
дайы туралы» 1995 жылғы 19 мау сым-
дағы Қазақстан Республикасының За ңы на 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 
Жаршысы, 1995 ж., №9-10, 68-құжат; Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
1997 ж., №12, 184-құжат; 2001 ж., №8, 50, 
54-құжаттар; №21-22, 285-құжат; 2006 ж., 
№5-6, 31-құжат; 2007 ж., №3, 23-құжат; №20, 
152-құжат; 2009 ж., №17, 82-құжат; №24, 
122-құжат; 2011 ж., №16, 128-құжат; 2013 
ж., №2, 10-құжат; №9, 51-құжат; №23-24, 
116-құжат; 2014 ж., №14, 84-құжат; №21, 
118-құжат; 2015 ж., №22-І, 143-құжат; №22-
V, 158-құжат; 2016 ж., №23, 118-құжат; №24, 
131-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №16, 
56-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; 2019 ж., 
№24-II, 120-құжат): 

1) 1-баптың екінші бөлігіндегі «заңдар» жəне 
«басқа да заң актiлерiнен» деген сөздер тиісінше 
«заңнама» жəне «өзге де нормативтік құқықтық 
актілерінен» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 3-баптың бірінші бөлігіндегі «барлық 
құқықтар мен бостандықтарға ие, сондай-
ақ оларға Қазақстан Республикасының 
Конституциясында, заңдары мен халықаралық 
шарт тарында белгiленген мiндеттердiң бəрi 
жүктеледi. Қазақстан Республикасының заңдары 
мен халықаралық шарттарында қарастырылған 
жағдайлар бұған жатпайды» деген сөздер 
«Конституцияда белгiленген жəне Қазақстан 
Республикасының заңдары мен Қазақстан 
Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттарға сəйкес барлық құқықтар мен 
бостандықтарға ие, сондай-ақ оларға барлық 
мiндеттер жүктеледi» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

3) 4-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ішкі істер 

министрлігі айқындайтын тəртіппен Қазақстан 
Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алған 
шетелдіктер Қазақстан Республикасында 
тұрақты тұрушылар деп танылады.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Қандастардың оңайлатылған тəртіппен 

(тіркеу тəртібімен) Қазақстан Республикасында 
тұрақты тұруға рұқсат алуға жəне Қазақстан 
Республикасының азаматтығына қабылдануға 
бір мезгілде құжаттар тапсыруға құқығы бар.»;

4) 21-баптағы «ережелерiн осы Заң жəне 
Қазақстан Республикасы заңдарының өзге де 
актiлерi белгілейді» деген сөздер «қағидалары 
осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік құқықтық актілерінде 
белгіленеді» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 22-баптың үшінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Бұрын Қазақстан Республикасынан шығарып 
жiберiлген шетелдiктерге соттың шығарып 
жiберу туралы шешiмі орындалған күннен бас-
тап бес жыл бойы Қазақстан Республикасына 
келуге тыйым салынады.»;

6) IV бөлiмнің тақырыбындағы «жауап-
кершiлiгi, болу мерзiмiн қысқарту, қуып жiберу» 
деген сөздер «жауаптылығы. Болу мерзiмiн 
қысқарту. Шығарып жіберу» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

7) 28-бапта:
тақырыптағы «қуып» деген сөз «тыс жерге 

шығарып» деген сөздермен ауыстырылсын;
бірінші бөліктің г) тармақшасындағы 

«қуылуы» деген сөз «тыс жерге шығарып 
жіберілуі» деген сөздермен ауыстырылсын.

12. «Авторлық құқық жəне сабақтас 
құқықтар туралы» 1996 жылғы 10 
маусымдағы 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, 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 ал-
тыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«қандастарға;».
13. «Тұрғын үй қатынастары тура-

лы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының 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) бүкіл мəтін бойынша «оралмандарға», 
«оралмандар» жəне «оралмандарды» деген 
сөздер тиісінше «қандастарға», «қандастар» 
жəне «қандастарды» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

2) 2-баптың 23) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«23) оралман – бұрын Қазақстан Респуб-
ликасының азаматтығында болмаған, тарихи 
отанына келген жəне «Халықтың көші-қоны 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген тəртіппен тиісті мəртебе алған 
этникалық қазақ жəне (немесе) оның ұлты қазақ 
отбасы мүшелері;».

14. «Адамдарды қоғамнан уақытша 
оқшаулауды қамтамасыз ететін арнау-
лы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда 
ұстау тəртібі мен шарттары туралы» 
1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
1999 ж., №6, 190-құжат; 2001 ж., №17-18, 
245-құжат; 2002 ж., №15, 147-құжат; 2004 ж., 
№23, 142-құжат; №24, 154-құжат; 2007 ж., 
№9, 67-құжат; 2008 ж., №15-16, 63-құжат; 
2009 ж., №24, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., 
№24, 152-құжат; 2011 ж., №19, 145-құжат; 
2012 ж., №3, 26-құжат; №4, 32-құжат; 2013 ж., 
№13, 62-құжат; №14, 72-құжат; 2014 ж., №14, 
84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 122-құжат; 
№22, 131-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; 2016 ж., 
№24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №16, 
56-құжат; 2018 ж., №16, 53, 56-құжаттар; 2019 
ж., №24-II, 120-құжат):

46-3-баптың 2-тармағының 3) тармақша-
сындағы «жіберілген жағдайларда босатылады.» 
деген сөздер «жіберілген;» деген сөзбен ауысты-
рылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен 
толықтырылсын: 

«4) реадмиссия тəртібімен берілген 
жағдайларда босатылады.».

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

№3, 6-құжат; №8, 16-құжат; №13, 45-құжат; 
№15, 55-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж., №12, 
39-құжат; №16, 56-құжат; №21, 72-құжат; №22, 
83-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; 
№7, 37, 39-құжаттар; №19-20, 86-құжат; №21-
22, 91-құжат; №23, 103, 108-құжаттар; №24-I, 
119-құжат):

27-баптың 1-тармағының 14) тармақша-
сындағы «оралмандардың» деген сөз 
«қандастардың» деген сөзбен ауыстырылсын.

16. «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2001 ж., №17-18, 247-құжат; 2004 ж., 
№23, 142-құжат; 2007 ж., №3, 20-құжат; №10, 
69-құжат; №20, 152-құжат; 2009 ж., №1, 4-құжат; 
№23, 117-құжат; 2011 ж., №10, 86-құжат; 
№16, 128-құжат; 2012 ж., №2, 14-құжат; №8, 
64-құжат; 2013 ж., №14, 72-құжат; 2014 ж., 
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; 
№10, 50-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-ІІ, 
145-құжат; №22-V, 158-құжат; 2016 ж., №7-І, 
49-құжат; 2017 ж., №12, 36-құжат; 2018 ж., №7-
8, 22-құжат; №14, 42-құжат; №22, 83-құжат; 
№24, 93-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; №23, 
106-құжат):

бүкіл мəтін бойынша «оралман» жəне 
«оралмандардың» деген сөздер тиісінше 
«қандас» жəне «қандастардың» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

17. «Балалы отбасыларға берілетін 
мемлекеттік жəрдемақылар туралы» 
2005 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 
ж., №12, 44-құжат; 2007 ж., №24, 178-құжат; 
2009 ж., №23, 111-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; 
№14, 72-құжат; 2014 ж., №6, 28-құжат; №19-І, 
19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №19-ІІ, 
106-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; 2017 ж., №12, 
36-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; 2019 ж., №7, 
39-құжат; №21-22, 90-құжат; №23, 106-құжат):

2-баптың бірінші бөлігіндегі «оралмандарға» 
деген сөз «қандастарға» деген сөзбен ауысты-
рылсын.

18. «Сəйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық 
тiзiлiмдерi туралы» 2007 жылғы 12 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2007 ж., №3, 19-құжат; 2008 ж., 
№23, 114-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №17-
18, 101-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; 2012 
ж., №2, 14-құжат; №21-22, 124-құжат; №23-
24, 125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №10-
11, 56-құжат; №21-22, 115-құжат; 2014 ж., 
№14, 84-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 
122-құжат; 2015 ж., №15, 78-құжат; №22-I, 
143-құжат; №22-V, 156, 158-құжаттар; 2016 ж., 
№22, 116-құжат; 2017 ж., №22-III, 109-құжат; 
2018 ж., №14, 44-құжат; 2019 ж., №7, 37-құжат; 
№21-22, 90-құжат): 

9-бапта:
3-тармақта:
4-1) тармақшадағы «оралманның» деген сөз 

«қандас» деген сөзбен ауыстырылсын;
8) тармақшадағы «куəлігі жеке сəйкестендіру 

нөмірі бар құжаттар болып табылады.» де-
ген сөздер «куəлігі;» деген сөзбен ауыстыры-
лып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен 
толықтырылсын:

«9) жол жүру құжаты жеке сəйкестендіру 
нөмірі бар құжаттар болып табылады.»;

6-тармақтың бірінші бөлігінің 2-1) тармақ-
шасындағы «оралман» деген сөз «қандас» деген 
сөзбен ауыстырылсын.

19. «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): 

5-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 
46-24) тармақшамен толықтырылсын:

«46-24) бюджет қаражаты есебінен орта білім 
беру объектілерін салуды, реконструкциялау-
ды қаржыландыру əдістемесін əзірлейді жəне 
бекітеді;».

20. «Арнаулы əлеуметтік қызметтер 
туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2008 ж., №24, 127-құжат; 2009 ж., 
№18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 2011 ж., 
№1, 2-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 
2012 ж., №5, 35-құжат; №8, 64-құжат; №15, 
97-құжат; 2013 ж., №14, 72-құжат; 2014 ж., 
№1, 4-құжат; №3, 21-құжат; №19-I, 19-II, 94, 
96-құжаттар; 2015 ж., №10, 50-құжат; №20-
IV, 113-құжат; №23-II, 170-құжат; 2017 ж., 
№8, 16-құжат; №12, 36-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №14, 42-құжат; №24, 93-құжат; 2019 
ж., №7, 36-құжат): 

3-баптағы «оралмандарға» деген сөз 
«қандастарға» деген сөзбен ауыстырылсын.

21. «Босқындар туралы» 2009 жылғы 
4 желтоқсандағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., №23, 
116-құжат; 2010 ж., №24, 149-құжат; 2012 ж., 
№8, 64-құжат; 2013 ж., №2, 10, 13-құжаттар; №9, 
51-құжат; №14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; 
№7, 37-құжат; №14, 84-құжат; №19-І, 19-ІІ, 
96-құжат; 2016 ж., №24, 131-құжат):

1-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын.
22. «Халықтың көші-қоны туралы» 

2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2011 
ж., №16, 127-құжат; 2012 ж., №5, 41-құжат; №8, 
64-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; 
№21-22, 114-құжат; №23-24, 116-құжат; 2014 ж., 
№11, 64-құжат; №16, 90-құжат; №21, 118-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №19-II, 102-құжат; 
№20-IV, 113-құжат; №22-I, 143-құжат; №22-
V, 154, 158-құжаттар; №22-VI, 159-құжат; 
2016 ж., №7-I, 49-құжат; №23, 118-құжат; 
№24, 131-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; 

(Соңы 22-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

 Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне 
к�шi-қон процестерiн реттеу мәселелерi бойынша �згерiстер мен 

толықтырулар енгізу туралы
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№22-III, 109-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; 
№9, 27-құжат; №15, 50-құжат; №22, 83-құжат; 
2019 ж., №21-22, 90-құжат; №24-II, 120-құжат):

1) бүкіл мəтін бойынша «оралмандар», «орал-
мандарды», «оралмандарға», «оралмандардың», 
«оралман», «Оралмандарды», «Оралман-
дардың», «Оралмандар», «Оралман», «орал-
манның» жəне «Оралмандарға» деген сөздер 
тиісінше «қандастар», «қандастарды», «қан-
дастарға», «қандастардың», «қандас», «Қан-
дастарды», «Қандастардың», «Қандастар», 
«Қандас», «қандастың» жəне «Қандастарға» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 1-бапта:
6) жəне 13) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын: 
«6) заңсыз көшіп келуші – келу жəне болу, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы транзиттік жол жүру тəртібін реттейтін 
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза 
отырып, Қазақстан Республикасына келген жəне 
Қазақстан Республикасында болатын шетелдік 
немесе азаматтығы жоқ адам;»; 

«13) оралман – бұрын Қазақстан Республи-
касының азаматтығында болмаған, тарихи 
отанына келген жəне осы Заңда белгіленген 
тəртіппен тиісті мəртебе алған этникалық 
қазақ жəне (немесе) оның ұлты қазақ отбасы 
мүшелері;»; 

мынадай мазмұндағы 13-5) тармақшамен 
толықтырылсын:

«13-5) реадмиссия – шетелдіктер мен азамат-
тығы жоқ адамдардың келу, кету, болу немесе 
тұру мəселелері бойынша заңнаманы бұза оты-
рып, бір мемлекеттің аумағына келген немесе 
онда жүрген адамдарды Қазақ стан Республикасы 
ратификациялаған халық а ралық шартқа сəйкес 
бір мемлекеттің құзы ретті органдарының беруі 
(қайтаруы) жəне екінші мемлекеттің құзыретті 
органдарының қабылдауы;»;

17) тармақшадағы «көшіп келушілерге» де-
ген сөздер «шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдарға» деген сөздермен ауыстырылсын;

18) жəне 28) тармақшалар мынадай редакция-
да жазылсын: 

«18) уақытша орналастыру орталығы – 
этникалық қазақтар мен қоныс аударушы-
лардың, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің 
уақытша тұруына арналған тұрғынжай;»;

«28) этникалық қазақ – ұлты қазақ шетелдік 
немесе азаматтығы жоқ адам.»;

3) 8-баптың 2) жəне 5-1) тармақшалары алып 
тасталсын;

4) 9-бап мынадай мазмұндағы 7-1) жəне 11-1) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«7-1) Қазақстан Республикасы ратифи-
кациялаған реадмиссия туралы халықаралық 
шарттардан туындайтын міндеттемелердің 
орындалуын қамтамасыз етеді;»;

«11-1) Қазақстан Республикасының аума-
ғында жүрген, Қазақстан Республикасының 
азаматтары болып табылмайтын жəне өзінің 
өзге мемлекеттің азаматтығына жататындығына 
дəлелдемелері жоқ адамдардың құқықтық 
мəртебесін анықтау жөнінде шешім қабыл-
дайды;»;

5) 11-бапта:
4) жəне 4-2) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын:
«4) шетелдік жұмыс күшін тартуға квота 

белгілейді жəне оны облыстар, республикалық 
маңызы бар қалалар, астана арасында бөледі;»;

«4-2) оралмандар мен қоныс аударушыларды 
қабылдаудың алдағы жылға өңірлік квотасын 
белгілейді жəне оны облыстар, республикалық 
маңызы бар қалалар, астана арасында бөледі;»;

4-4), 5) жəне 5-2) тармақшалар алып тастал-
сын;

6) 14-бапта:
1-тармақтың 4) тармақшасындағы «көшіп 

келушілердің Қазақстан Республикасында» де-
ген сөздер «шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтағы «көшіп келушілердің Қазақстан 
Республикасында тұрақты тұруына рұқсат 
беруді; шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдардың» деген сөздер «шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдардың – Қазақстан 
Респуб ликасында тұрақты тұруына рұқсат 
беруді,» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 15-бапта:
1-тармақта:
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен 

толықтырылсын:
«3-1) халықтың көші-қоны мəселелері 

жөніндегі уəкілетті органға оралмандар мен 
қоныс аударушыларды қабылдаудың алдағы 
жылға өңірлік квоталарын қалыптастыру 
жөнінде ұсыныстар енгізеді;»;

6-5) тармақша алып тасталсын;
11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«11) халықтың көшi-қоны мəселелерi 

жөнiндегi уəкілетті орган бөлген квота шегiнде, 
өз аумағы жəне (немесе) басқа да əкiмшiлiк-
аумақтық бірліктер шегінде не квотадан тыс 
корпоративішілік ауыстыру шеңберінде еңбек 
қызметiн жүзеге асыру үшiн жұмыс берушiлерге 
шетелдiк жұмыс күшiн тартуға арналған 
рұқсаттарды бередi немесе ұзартады, сондай-ақ 
көрсетiлген рұқсаттарды тоқтата тұрады жəне 
кері қайтарып алады;»;

мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«11-1) шетелдік жұмыскерлерге өз бетінше 
жұмысқа орналасу үшін біліктілік сəйкестігі 
туралы анықтама береді;»;

2-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«4-1) отбасын біріктіру мақсатында Қазақстан 
Республикасы азаматтарының шетелде 
тұратын этникалық қазақтардың арасынан ту-
ыстарын Қазақстан Республикасына қоныстану 
үшін шақыруларын қабылдайды жəне бұл 
шақыруларды халықтың көші-қоны мəселелері 
жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын 
тəртіппен облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдарына жібереді;»;

8) 19-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«19-1-бап. Оралмандарды қабылдаудың 

өңірлік квотасы
Оралмандарды қабылдаудың өңірлік 

квотасын халықтың көші-қоны мəселелері 
жөніндегі уəкілетті орган облыстардың, рес-
публикалық маңызы бар қалалардың, аста-
наның жергілікті атқарушы органдарының 
ұсыныстары жəне Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныстанғысы 
келетін этникалық қазақтар мен оралмандар-
дан Қазақстан Республикасының шет елдердегі 
мекемелері арқылы келіп түскен өтініштер 
негізінде алдағы жылға белгілейді.»;

9) 20-баптың 10-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«10. Этникалық қазақтар тұратын жеріне 
келгеннен кейін Қазақстан Республикасында 
тұрақты тұруға рұқсат алу үшін ішкі істер 
органдарының аумақтық бөлімшелеріне өтініш 
береді.»;

10) 21-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «оралман 

мəртебесін алғаннан кейін» деген сөздер алып 
тасталсын;

2-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Жергілікті атқарушы орган өтініш 

берілген күннен бастап төрт жұмыс күні 
ішінде этникалық қазақтар мен олардың отбасы 
мүшелеріне оралман мəртебесін береді немесе 
ұзартады, оралман куəлігін береді не оралман 
мəртебесін беруден немесе ұзартудан уəжді 
түрде бас тартады.»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Этникалық қазақтың жеке сəйкестендіру 

нөмірі болған жағдайда жергілікті атқарушы 
орган өтініш берілген күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде этникалық қазақтар мен олардың 
отбасы мүшелеріне оралман мəртебесін береді 
немесе ұзартады, оралман куəлігін береді не 
оралман мəртебесін беруден немесе ұзартудан 
уəжді түрде бас тартады.»;

үшінші бөліктегі «мəртебесі тоқтатылған 
күннен бастап алты ай ішінде оны» деген сөздер 
«мəртебесін» деген сөзбен ауыстырылсын;

төртінші бөліктегі «үш» деген сөз «алты» де-
ген сөзбен ауыстырылсын;

11) 21-1-баптың 1-тармағы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«1. Оралман оралмандарды қабылдаудың 
өңірлік квотасына енгізілгеннен кейін кел-
ген, оралманның отбасы мүшелері, сондай-
ақ ата-анасы Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алғанға дейін Қазақстан Респуб-
ликасында туылған балалар күнтізбелік бір жыл 
ішінде оралмандарды қабылдаудың өңірлік кво-
тасына енгізіледі.»;

12) 25-баптың 2) тармақшасындағы 
«рұқсаттың» деген сөз «рұқсатты беруден бас 
тартылған не оның» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

13) 26-баптың 2-тармағының 2) тармақша-
сындағы «орындауға;» деген сөз «орындауға 
міндетті.» деген сөздермен ауыстырылып, 3) 
жəне 4) тармақшалары алып тасталсын;

14) 27-баптың 2-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«2. Шақырушы адамдардың отбасын біріктіру 
мақсатында шетелдіктер немесе азамат тығы 
жоқ адамдар болып табылатын өз отбасы 
мүшелерінің Қазақстан Республикасына келуі 
туралы өтінішхат беруге құқығы бар.»;

15) 29-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«2) осы Заңның 27-бабы 1-тармағының 2) 
жəне 3) тармақшаларында санамаланған адамдар 
шақырушы адамдары болып табылатын отбасы 
мүшелері жергілікті атқарушы орган шетелдік 
жұмыскерге беретін өз бетінше жұмысқа орна-
ласу үшін біліктілік сəйкестігі туралы анықтама, 
сондай-ақ жұмыс берушіге халықтың көші-қоны 
мəселелері жөніндегі уəкілетті орган белгілеген 
квота шегінде шетелдік жұмыс күшін тартуға 
беретін рұқсат негізінде еңбек қызметін жүзеге 
асыратын жағдайларда, еңбек қызметін жүзеге 
асыруға құқығы бар.»;

16) 34-баптың 3) тармақшаcы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«3) маусымдық шетелдік жұмыскерлер – 
халықтың көші-қоны мəселелері жөніндегі 
уəкілетті орган мемлекеттік басқарудың 
тиісті саласына басшылықты жүзеге асыра-
тын уəкілетті мемлекеттік органдармен келісу 
бойынша бекітетін кəсіптер тізбесіне сəйкес, 
климат немесе өзге де табиғат жағдайларына 
байланысты белгілі бір кезең (маусым) ішінде 
атқарылатын маусымдық жұмыстарды орындау 
үшін жұмыс берушілер бір жылдан аспайтын 
мерзімге жұмысқа тартатын көшіп келушілер;»; 

17) 37-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жұмыс берушінің шетелдік жұмыс 

күшін тартуы халықтың көші-қоны мəселелері 
жөніндегі уəкілетті орган белгілейтін квота 
шегінде жергілікті атқарушы органдар беретін 
рұқсаттың негізінде жүзеге асырылады.

Өз аумағы жəне (немесе) басқа да əкімші-
лік-аумақтық бірліктер шегінде жергілікті 
атқарушы орган беретін шетелдік жұмыс 
күшін тартуға арналған рұқсаттың берілгені 
немесе ұзартылғаны үшін жұмыс берушілерден 
Қазақстан Республикасының салық заңнама-
сында белгіленген тəртіппен алым алынады.

Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс 
күшін тартуға квота белгілеу жəне оны об-
лыстар, республикалық маңызы бар қалалар, 
астана арасында бөлу тəртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды.»;

2-тармақтың екінші бөлігіндегі «жəне (не-
месе)» деген сөздер «немесе» деген сөзбен 
ауыс тырылсын;

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«3. Шетелдік жұмыскерлер экономиканың 
басым салаларында (экономикалық қызмет 
түрлерінде) сұранысқа ие кəсіптер бойынша 
өз бетінше жұмысқа орналасу үшін жəне еңбек 
шартының қолданылу мерзіміне, бірақ үш жыл-
дан аспайтын мерзімге ұзарту құқығымен үш 
айдан аспайтын мерзімге жергілікті атқарушы 
орган берген біліктілік сəйкестігі туралы 
анықтаманы алған жағдайда, келе алады.»;

18) 42-баптың 1-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«1. Маусымдық шетелдік жұмыскерлер 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттарға сəйкес немесе жұмыс 
берушілерге жергілікті атқарушы органдар 
квота шегінде беретін шетелдік жұмыс күшін 
тартуға арналған рұқсаттар негізінде халықтың 
көші-қоны мəселелері жөніндегі уəкілетті ор-
ган айқындайтын шарттарда жəне тəртіппен 
экономиканың жекелеген салаларына жұмысқа 
тартылады.»;

19) 8-тараудың тақырыбындағы «көшіп 
келушінің» деген сөздер «шетелдікке жəне 
азаматтығы жоқ адамға» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

20) 48-баптың екінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Бұрын Қазақстан Республикасынан шығарып 
жiберiлген көшіп келушілерге соттың шығарып 
жiберу туралы шешiмі орындалған күннен бас-
тап бес жыл бойы Қазақстан Республикасына 
келуге тыйым салынады.»;

21) 49-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«49-бап. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 

адамдарға Қазақстан Республикасында тұрақты 
тұруға арналған рұқсатты беруден бас тарту не 
оның күшін жою үшін негiздер»;

бірінші бөліктің 17) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«17) егер бұрын «Қазақстан Республикасының 
азаматтығы туралы» 1991 жылғы 20 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
20-1-бабында көзделген негіздер бойынша 
Қазақстан Республикасының азаматтығынан 
айырылса, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдарға Қазақстан Республикасында тұрақты 
тұруға арналған рұқсатты беруден бас тартыла-
ды не бұрын берілген рұқсаттың күші жойыла-
ды.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Шет елдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 

Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға 
ұлттық қауіпсіздік органдарының оң келісімінсіз 
рұқсат беруге тыйым салынады.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

«Этникалық қазақтар мен олардың отба-
сы мүшелеріне, жеке басын куəландыратын 
құжаттарының болмауына байланысты не 1974 
жылғы үлгідегі КСРО төлқұжаты негізінде 
азаматтығы жоқ деп танылған адамдарға, 
«Қазақстан Республикасының Тұрмыстағы 
əйелдердің азаматтығы туралы конвенцияға 
қосылуы туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қолданылатын əйелдерге қатысты 
осы баптың бірінші бөлігінің 13 жəне 14-1) 
тармақшаларының күші қолданылмайды.»;

22) 51-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай маз-

мұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:
«2-2) қоныс аударушыларды қабылдаудың 

өңірлік квотасы шеңберінде қоныс аударған 
жағдайда, халықтың көші-қоны мəселелері 
жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын 
тəртіппен жəне мерзімдерге уақытша орналас-
тыру орталықтарына бастапқы орналасуға;»;

2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тар-
мақшамен толықтырылсын:

«1-1) қоныс аударушыларды қабылдаудың 
өңірлік квотасы шеңберінде қоныс аударған 
жағдайда, уақытша орналастыру орталығына 
жолдама алған кезде күнтізбелік үш күн ішінде 
оған орналасуға жəне халықтың көші-қоны 
мəселелері жөніндегі уəкілетті орган белгілеген 
болу кезеңі аяқталғаннан кейін ұсынылған үй-
жайды босатуға;»;

23) 52 жəне 53-баптар мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«52-бап. Қоныс аударушыларды қабыл-
даудың өңірлік квотасын белгілеу 

1. Қоныс аударушыларды қабылдаудың 
өңірлік квотасын халықтың көші-қоны мəсе-
лелері жөніндегі уəкілетті орган облыс тардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдарының 
ұсыныстары негізінде белгілейді.

2. Қоныс аударушыларды қабылдаудың 
өңірлік квотасына енгізу қоныс аударушының 
халықты жұмыспен қамту орталықтарына 
берген өтініші негізінде, халықтың көші-
қоны мəселелері жөніндегі уəкілетті орган 
айқындайтын тəртіппен жүзеге асырылады.

53-бап. Қоныс аударушыларды қабыл-
даудың өңірлік квотасына енгізілген Қазақ-
стан Республикасының азаматтарына 
əлеуметтік көмек

Қоныс аударушыларды қабылдаудың өңірлік 
квотасына енгізілген Қазақстан Республикасының 
азаматтарына халықтың көші-қоны мəселелері 
жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен 
Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен 
қамту туралы заңнамасына сəйкес жұмыспен 
қамтуға жəрдемдесудің белсенді шараларына 
қатысушыларға көзделген мемлекеттік қолдау 
шаралары көрсетіледі.»;

24) 56-бапта:
бірінші бөлікте:
7) тармақшадағы «үкімі заңды күшіне енген-

ге дейін Қазақстан Республикасынан тұрақты 
тұрғылықты жеріне кетуге рұқсат беруден 
уақытша бас тартылады.» деген сөздер «шешімі 
заңды күшіне енгенге дейін;» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 8) жəне 9) тармақ-
шалармен толықтырылсын:

«8) салықтық берешегі болса – оны толық 
өтегенге дейін;

9) атқарушылық іс жүргізу бойынша борыш-
кер болып табылса, Қазақстан Республикасынан 
тұрақты тұрғылықты жеріне кетуден уақытша 
бас тартылады.»;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Атқарушылық іс жүргізу бойынша борыш-

кер:
сот бекіткен, өндіріп алушымен жасалған 

бітімгершілік келісімді;
өндіріп алушымен дауды медиация тəрті бімен 

реттеу туралы келісімді;
өндіріп алудың немесе атқарушылық құжат-

тың өзге де талабының орындалғанын растай-
тын құжаттарды;

атқарушылық құжат беруге негіз болған, 
тиісті орган шешімінің күші жойылғанын рас-
тайтын құжаттарды ұсынған жағдайда, осы 
баптың бірінші бөлігі 9) тармақшасының талабы 
қолданылмайды.»;

25) 60-бапта:
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редак-

цияда жазылсын:
«2. Егер Қазақстан Республикасы ратифика-

циялаған реадмиссия туралы халықаралық 
шарттарда өзгеше көзделмесе, шығарып жіберу 
немесе реадмиссия бойынша шығыстарды 
шығарып жіберілетін немесе реадмиссияла-
натын заңсыз көшіп келушілер, заңсыз көшіп 
келушіні Қазақстан Республикасына шақырған 
не көшіп келушінің Қазақстан Республикасында 
заңсыз болу фактісі анықталған кезде оның 
еңбегін пайдаланған жеке немесе заңды тұлғалар 
көтереді. Аталған тұлғалардың шыға рып жіберу 
немесе реадмиссия бойынша шығыстарды 
жабуға қаражаты болмаған не жеткіліксіз болған 
жағдайда тиісті іс-шараларды қаржыландыру 
бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі, бұл 
ретте шығарып жіберуге немесе реадмиссияға 
жұмсалған қаражат мүдделі мемлекеттік 
органдардың жоғарыда аталған тұлғаларға та-
лап қоюлары бойынша сот тəртібімен өтелуге 
жатады.»;

мынадай  мазмұндағы 3-тармақпен 
толықтырылсын: 

«3. Шет мемлекеттен Қазақстан Республи-
касы ратификациялаған реадмиссия туралы 
халықаралық шартқа сəйкес қабылданған, 
бірақ Қазақстан Республикасына келу-
ге жəне онда болуға заңды негіздері жоқ 
шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар, 
егер Қазақстан Республикасы мен осындай 
адам азаматы болып табылатын не тұрақты 
(көбіне) тұратын мемлекет арасында Қазақстан 
Республикасы ратификациялаған реадмиссия 
туралы халықаралық шарт болмаса, шығарып 
жіберілуге жатады.».

23. «Қазақстан Республикасының Мем-
лекеттік шекарасы туралы» 2013 жыл-
ғы 16 қаңтардағы Қазақстан Респуб лика-
сының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №2, 9-құжат; 
№15, 81-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №21, 
122, 123-құжаттар; №22, 131-құжат; 2015 ж., 
№1, 2-құжат; №20-ІV, 113-құжат; 2016 ж., №8-
ІІ, 71-құжат; №24, 131-құжат; 2017 ж., №9, 
17-құжат; №11, 29-құжат; №16, 56-құжат; №23-
ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; 2019 ж., №7, 
39-құжат; №8, 45-құжат):

1) 40-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«2. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адам-
дардың шекаралық аймаққа кіруі жеке басын 
куəландыратын құжаттар бойынша жүзеге 
асырылады.»;

2) 41-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«1. Шекаралық аймақтағы адамдар жеке 
басын куəландыратын құжаттарын үнемі 
өздерімен бірге алып жүруге тиіс.»;

3) 59-баптың 2) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«2) шекаралық аймақта тұрақты тұратын 
Қазақстан Республикасының азаматтарына, 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 
шекаралық аймақ тұрғынының куəлігін беру 
тəртібін айқындайды, оларды беруді жүзеге 
асырады;».

24. «Жеке басты куəландыратын құжаттар 
туралы» 2013 жылғы 29 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қа зақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2013 ж., №2, 12-құжат; 2014 ж., 
№16, 90-құжат; 2016 ж., №24, 131-құжат; 2017 
ж., №16, 56-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 2019 ж., 
№21-22, 90-құжат):

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«3-1) жол жүру құжаты – шетелдіктер 
мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс жерге кету үшін 
берілетін құжат;»;

2) 6-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 
11) тармақшасындағы «куəлік жеке басты 
куəландыратын құжаттар болып табылады.» 
деген сөздер «куəлік;» деген сөзбен ауысты-
рылып, мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен 
толықтырылсын:

«12) жол жүру құжаты жеке басты куəлан-
дыратын құжаттар болып табылады.»;

3) 7-бапта:
2-тармақтағы «жəне 11)» деген сөздер «, 11) 

жəне 12)» деген сөздермен ауыстырылсын; 
3-тармақтың үшінші бөлігі «Қазақстан 

Республикасы теңізшісінің жеке куəлігі» деген 
сөздерден кейін «, жол жүру құжаты» деген 
сөздермен толықтырылсын;

4) 17-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«5) Қазақстан Республикасының азамат-
тарына жəне Қазақстан Республикасында 
тұрақты тұратын, Қазақстан Республикасына 
келу үшін құжаттары жарамсыз не Қазақстан 
Республикасына келуге арналған құжаттарын 
жоғалтқан азаматтығы жоқ адамдарға – олар 
Қазақстан Республикасына шығарып жіберілген, 
Қазақстан Республикасына ұстап берілген не 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
реадмиссия туралы халықаралық шартқа 
сəйкес Қазақстан Республикасына берілген 
жағдайларда беріледі.»;

5) мынадай мазмұндағы 18-1-баппен 
толықтырылсын: 

«18-1-бап. Жол жүру құжаты 
1. Жол жүру құжаты:
1) босқын мəртебесі берілген адамға 

Қазақстан Республикасы аумағының шегінен 
тыс жерде жүріп-тұру үшін;

2) реадмиссияға немесе Қазақстан Республи-
касының аумағынан шығарып жіберуге жататын 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 
Қазақстан Республикасында болу кезеңінде 
шетелдік паспортын жоғалтқан немесе шетелдік 
паспортының қолданылу мерзімі өткен жағдайда 
Қазақстан Республикасынан кету үшін беріледі. 

2. Жол жүру құжаты бір жылға қолданылу 
мерзімімен беріледі, бұл ретте босқындар үшін 
жол жүру құжатының қолданылу мерзімі босқын 
куəлігінің қолданылу мерзімінен аспауға тиіс.»;

6) 19-бап мынадай мазмұндағы 11) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«11) босқын куəлігі.»;
7) 26-баптың 1) тармақшасының алтын-

шы абзацындағы «куəлігінің үлгілерін, олар-
ды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып 
қою жəне жою тəртібін əзірлейді» деген 
сөздер «куəлігінің» деген сөзбен ауыстыры-
лып, мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен 
толықтырылсын:

«жол жүру құжатының үлгілерін, оларды 
ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою 
жəне жою тəртібін əзірлейді;».

25. «Қазақстан Республикасының ішкі 
істер органдары туралы» 2014 жылғы 23 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Жаршысы, 2014 ж., №8, 48-құжат; 
№16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 
143-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №16, 79-құжат; 
№21-I, 125-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №24, 
129, 131-құжаттар; 2017 ж., №8, 16-құжат; 
№14, 50-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; №10, 
32-құжат; №16, 56-құжат; №23, 91-құжат; 2019 
ж., №5-6, 27-құжат; №8, 45-құжат; №21-22, 90, 
91-құжаттар; №24-II, 120-құжат): 

1) 5-бап мынадай мазмұндағы 8-4) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«8-4) Қазақстан Республикасы ратифика-
циялаған реадмиссия туралы халықаралық 
шарттардан туындайтын міндеттемелердің 
орындалуын қамтамасыз етеді;»;

2) 11-бапта:
25) тармақшаның отыз бірінші абзацындағы 

«үлгілерін əзірлейді жəне бекітеді;» деген 
сөздер «үлгілерін;» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы отыз екінші абзацпен 
толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасының аумағында 
жүрген, Қазақстан Республикасының азамат-
тары болып табылмайтын жəне өзінің өзге 
мемлекеттің азаматтығына жататындығына 
дəлелдемелері жоқ адамдардың құқықтық 
мəртебесін анықтау жөніндегі қағидаларды 
əзірлейді жəне бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы 26-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«26-1) Қазақстан Республикасы ратификация-
лаған реадмиссия туралы халықаралық шарттар-
дан туындайтын міндеттемелердің орындалуын 
ұйымдастырады жəне қамтамасыз етеді;».

26. «Қайырымдылық туралы» 2015 
жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-I, 
139-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; 2018 ж., 
№14, 42-құжат):

бүкіл мəтін бойынша «оралмандар» деген 
сөз «қандастар» деген сөзбен ауыстырылсын.

27. «Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 
қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
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): 

бүкіл мəтін бойынша «оралмандар», 
«оралмандардың» жəне «оралмандарды» деген 
сөздер тиісінше «қандастар», «қандастардың» 
жəне «қандастарды» деген сөздермен ауысты-
рылсын.

28. «Халықты жұмыспен қамту тура-
лы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 
ж., №7-І, 48-құжат; 2017 ж., №13, 45-құжат; 
№22-III, 109-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; 
№10, 32-құжат; №15, 50-құжат; №22, 83-құжат; 
2019 ж., №7, 39-құжат; №15-16, 67-құжат; №23, 
106-құжат):

1) бүкіл мəтін бойынша «оралман», «орал-
мандардың», «оралмандарды», «оралман дарға» 
жəне «оралмандар» деген сөздер тиісінше 
«қандас, «қандастардың», «қандастарды», 
«қандастарға» жəне «қандас тар» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2) 6-баптың 2) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«2) Қазақстан Республикасына шетелдік 
жұмыс күшін тартуға квота белгілеу жəне оны 
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, 
астана арасында бөлу қағидаларын бекітеді;»;

3) 7-бапта:
20) тармақшадағы «жəне (немесе)» деген 

сөздер «немесе» деген сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен 

толықтырылсын:
«21-1) мемлекеттік басқарудың тиісті сала-

сына басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 
мемлекеттік органдармен келісу бойынша 
маусымдық шетелдік жұмыскерлердің еңбек 
қызметін жүзеге асыруы үшін кəсіптердің 
тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;»;

22) жəне 23) тармақшалар мынадай редакция-
да жазылсын:

«22) Қазақстан Республикасына шетелдік 
жұмыс күшін тартуға квота белгілеу жəне оны 
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, 
астана арасында бөлу қағидаларын əзірлейді;

23) Қазақстан Республикасына шетелдік 
жұмыс күшін тартуға квота белгілейді жəне 
оны Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын тəртіппен облыстар, респуб-
ликалық маңызы бар қалалар, астана арасында 
бөледі;»;

4) 9-баптың 5) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«5) халықты жұмыспен қамту мəселелері 
жөніндегі уəкілетті орган бөлген квота шегінде 
не квотадан тыс корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде жұмыс берушілерге өз аумағында 
жəне (немесе) басқа да əкімшілік-аумақтық 
бірліктерде еңбек қызметін жүзеге асыру 
үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған 
рұқсаттарды беру немесе ұзарту, сондай-ақ 
көрсетілген рұқсаттарды тоқтата тұру жəне кері 
қайтарып алу;»;

5) 11-баптың 1-тармағында:
8) тармақшадағы «бос жұмыс орындарының 

(бос орындардың)» деген сөздер «бос 
орындардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 11-4) тармақшамен 
толықтырылсын:

«11-4) Қазақстан Республикасының халықты 
жұмыспен қамту туралы заңнамасына сəйкес 

Қазақстан Республикасы азаматтарының қоныс 
аударушыларды қабылдаудың өңірлік квота-
сына енгізу туралы өтініштерін қабылдайды;»;

6) 28-баптың 2-тармағының 1) тармақ-
шасындағы «бос жұмыс орындарының (бос 
лауа зымдардың)» деген сөздер «бос орындар-
дың» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 32-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Iшкi еңбек нарығын қорғау мақсатында 

халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі 
уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 
аумағында еңбек қызметiн жүзеге асыру үшiн 
шетелдiк жұмыс күшiн тартуға квота белгi-
лейдi.»;

4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«1) жергілікті атқарушы орган жұмыс 
берушіге беретін рұқсаттар бойынша шетелдік 
жұмыс күшін тартуға квотаны;»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Халықты жұмыспен қамту мəселелері 

жөніндегі уəкілетті орган шетелдік жұмыс күшін 
тартуға квотаны еңбек нарығындағы алдағы 
жылға (жылдарға) арналған сұраныс пен ұсыныс 
жағдайының болжамын жəне мемлекеттік 
басқарудың тиісті саласына басшылықты жүзеге 
асыратын уəкілетті мемлекеттік органдардың, 
жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ 
жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере оты-
рып, қалыптастырады жəне белгілейді.»;

8) 33-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жұмыс берушілер тиісті əкімшілік-

аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы 
органдары берген шетелдік жұмыс күшін 
тартуға арналған рұқсаттар негізінде Қазақстан 
Республикасында еңбек қызметін жүзеге асыру 
үшін шетелдік жұмыс күшін тартады.»;

2-тармақтағы «жəне (немесе)» деген сөздер 
«немесе» деген сөзбен ауыстырылсын; 

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Жергілікті атқарушы орган берген 
шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған рұқсат 
басқа жұмыс берушілерге беруге жатпайды, 
жұмыс берушінің рұқсат алынған шетелдік 
жұмыскерлерді күнтізбелік бір жыл ішінде 
жиынтығы күнтізбелік тоқсан күннен аспайтын 
мерзімге басқа əкімшілік-аумақтық бірліктердің 
аумағында орналасқан ұйымдарға іссапарға 
жіберуін қоспағанда, рұқсатта көрсетілген 
əкімшілік-аумақтық бірліктердің аумағында 
қолданылады.

4. Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс 
күшін тартуға арналған рұқсат халықты жұ-
мыспен қамту мəселелері жөніндегі уəкілетті 
орган айқындайтын тəртіппен жəне шарттарда, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сəйкес алымдар төлеген кезде 
беріледі немесе ұзартылады.

Бір жəне (немесе) басқа да əкімшілік-
аумақтық бірліктер шегінде Қазақстан Респуб-
ликасына шетелдік жұмыс күшін тартуға 
арналған рұқсатты алған немесе ұзартқан 
кезде алым рұқсатта көрсетілген əрбір 
əкім ші лік-аумақтық бірліктің бюджетіне төленеді.

Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін 
тартуға арналған рұқсатты бергені немесе 
ұзартқаны үшін алым төлеу бөлігінде осы тар-
мақтың ережесі корпоративішілік ауыстыру 
шеңберінде жұмыс істейтін шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарға қолданылмайды.»;

5-тармақтағы «жəне (немесе)» деген сөздер 
«немесе» деген сөзбен ауыстырылсын;

9) 34-баптың 1 жəне 3-тармақтары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1. Шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ 
адамдар экономиканың басым салаларында 
(экономикалық қызмет түрлерінде) сұранысқа 
ие кəсіптер бойынша өз бетінше жұмысқа 
орналасу үшін еңбек шартының қолданылу 
мерзіміне, бірақ үш жылдан аспайтын мерзімге 
ұзарту құқығымен үш айдан аспайтын мерзімге 
жергілікті атқарушы органдар берген біліктілік 
сəйкестігі туралы анықтамалар негізінде 
Қазақстан Республикасында еңбек қызметін 
жүзеге асыра алады.»;

«3. Шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам 
өз бетінше жұмысқа орналасуға біліктілік 
сəйкестігі туралы анықтама алу үшін Қазақстан 
Республикасының шет елдердегі мекемелеріне 
Қазақстан Республикасында өз бетінше 
жұмысқа орналасу туралы өтініш береді, ол 
өтініште көрсетілген жергілікті атқарушы 
органға жіберіледі.

Шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам 
Қазақстан Республикасында болған жағдайда 
өз бетінше жұмысқа орналасуға біліктілік сəй-
кестігі туралы анықтама алу үшін шетелдік не-
месе азаматтығы жоқ адам жергілікті атқарушы 
органға Қазақстан Республикасында өз бетінше 
жұмысқа орналасу туралы өтініш береді.

Қазақстан Республикасында өз бетінше 
жұмысқа орналасқан кезде өз бетінше жұмысқа 
орналасу үшін біліктілік сəйкестігі туралы 
анықтама берілген күннен бастап үш ай ішінде 
шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам оны 
еңбек шартының қолданылу мерзіміне, бірақ 
үш жылдан аспайтын мерзімге ұзарту үшін 
жергілікті атқарушы органға өтініш береді.».

29. «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):

26-баптың 2-тармағының 4) тармақша-
сындағы «оралман» деген сөз «қандас» деген 
сөзбен ауыстырылсын.

30. «Міндетті əлеуметтік сақтандыру 
туралы» 2019 жылғы 26 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2019 ж., №23, 105-құжат):

бүкіл мəтін бойынша «оралмандар», 
«оралмандарға» жəне «оралман» деген сөздер 
тиісінше «қандастар», «қандастарға» жəне 
«қандас» деген сөздермен ауыстырылсын.

2-бап. 
1. Осы Заң, «Салық жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
тиісті өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа 
енгізілген күннен кейін қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1 жəне 2-тармақтарын, 3-тармағының 
3) тармақшасын, 4, 5 жəне 7-тармақтарын, 
8-тармағының 2) тармақшасын, 9-тармағын, 
10-тармағының 2) тармақшасын, 12-тармағын, 
13-тармағының 1) тармақшасын, 15, 16, 17, 18, 
20 жəне 21-тармақтарын, 22-тармағының 1) 
тармақшасын, 24-тармағының 1), 2), 3), 5), 6) 
жəне 7) тармақшаларын, 26 жəне 27-тармақтарын, 
28-тармағының 1) тармақ шасын, 29 жəне 
30-тармақтарын қоспағанда, алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабы 11-тармағы 3) 
тармақшасы бесінші абзацының қолданысы 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
тиісті өзгерістер қолданысқа енгізілген күнге 
дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру 
кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда 
қолданылады деп белгіленсін:

«Оралмандардың оңайлатылған (тіркеу) 
тəртіппен Қазақстан Республикасында 
тұрақты тұруға рұқсат алуға жəне Қазақстан 
Республикасының азаматтығына қабылдануға 
бір мезгілде құжаттар тапсыруға құқығы бар.».

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 13 мамыр
№327 – VI ҚРЗ

(Соңы. Басы 1, 21-беттерде) 


