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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері
бойынша згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №21, 93-құжат; 2009 ж., №23,
112-құжат; №24, 129-құжат;

TWITTER.COM/EGEMENKZ

Елорданың дамуы
жөнінде есеп берді

(Жалғасы 9-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Сурет Президенттің баспасз қызметінен алынды

Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру және ткізу тәртібі туралы
Осы Заң Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген Қазақстан
Республикасы азаматтарының бейбіт жəне қарусыз жиналып, жиналыстар, митингілер
мен демонстрациялар, шерулер мен пикеттеу өткізу құқығын іске асыруға бағытталған
қоғамдық қатынастарды реттейді.
(Жалғасы 10-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан
Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және ткізу
тәртібі мәселелері бойынша згерістер мен толықтыру енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен
толықтыру енгізілсін:
1. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №1, 1-құжат; №20, 152-құжат;
(Соңы 12-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан
Республикасының Конституциялық заңына толықтырулар енгізу туралы
1-бап. «Қазақстан Республикасындағы
сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйек тегі Қазақстан Республикасының
Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің Жаршысы, 1995
ж., №17-18, 114-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж.,
№12, 192-құжат; 1998 ж., №7-8, 71-құжат;
№22, 290-құжат; 1999 ж., №10, 340-құжат;
№15, 593-құжат; 2004 ж., №7, 45-құжат; 2005
ж., №7-8, 17-құжат; 2006 ж., №23, 138-құжат;
2007 ж., №12, 85-құжат; 2009 ж., №2-3,
5-құжат; 2010 ж., №11, 55-құжат; 2011 ж.,
№3, 30-құжат; 2013 ж., №17, 84-құжат; 2014
ж., №16, 89-құжат; 2015 ж., №14, 75-құжат;
№22-III, 150-құжат; 2017 ж., №6, 10-құжат;
№12, 33-құжат; 2018 ж., №12, 38-құжат; №24,
92-құжат; 2019 ж., №24-І, 117-құжат) мынадай
толықтырулар енгізілсін:
1) 89-баптың 4-тармағы мынадай

мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Партиялық тізімде əйелдер мен жиырма тоғыз жасқа толмаған адамдардың саны
оған енгізілген адамдардың жалпы санының
кемінде отыз пайызын құрауға тиіс.»;
2) 104-баптың 4-тармағы «жол беріледі»
деген сөздерден кейін «, онда əйелдер мен жиырма тоғыз жасқа толмаған адамдардың саны
оған енгізілген адамдардың жалпы санының
кемінде отыз пайызын құрауға тиіс» деген
сөздермен толықтырылсын.
2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 25 мамыр
№ 335 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына згеріс пен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. «Саяси партиялар туралы» 2002
жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., №16,
153-құжат; 2005 ж., №5, 5-құжат; №13, 53-құжат;
2007 ж., №9, 67-құжат; 2009 ж., №2-3, 6-құжат;
2012 ж., №5, 41-құжат; №21-22, 124-құжат; 2014
ж., №21, 122-құжат; 2015 ж., №22-I, 140-құжат;
2018 ж., №12, 39-құжат; №24, 93-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
1) 9-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы
«депутаттыққа» деген сөздің алдынан «осы
Заңның талаптары ескеріле отырып,» деген
сөздермен толықтырылсын;
2) 10-баптың 6-тармағындағы «қырық» деген сөз «жиырма» деген сөзбен ауыстырылсын;
3) мынадай мазмұндағы 15-1-баппен
толықтырылсын:

«15-1-бап. Саяси партиядан Парламент
Мəжілісі, мəслихат депутаттығына кандидаттар ұсыну ерекшеліктері
Саяси партия Парламент Мəжілісі,
мəслихат депутаттығына кандидаттардың
партиялық тізімдерін бекіткен кезде оларға
кандидаттардың жалпы санының кемінде отыз
пайызы көлемінде əйелдер мен жиырма тоғыз
жасқа толмаған адамдарды енгізеді.».
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 25 мамыр
№ 336 – VI ҚРЗ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан қаласының әкімі
Алтай Клгіновті қабылдады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаевқа елорданың
Сонымен қатар Президентке үлескерəлеуметтік-экономикалық дамуы жəне лердің проблемасын шешу жəне бітпей
2019 жылы қазан айындағы кеңесте қалған тұрғын үйлердің құрылысына қаберілген тапсырмалардың орындалу ба- тысты ахуалды реттеу жайында мəлімет
рысы туралы баяндалды.
берілді.
Алтай Көлгіновтің айтуынша, МемМемлекет басшысы Жұмыспен қамлекет басшысының тапсырмасымен тудың жол картасының орындалуын
биыл қолжетімді тұрғын үй құрылысы ерекше бақылауда ұстау қажеттігін
айтарлықтай жандана түскен. Осы орай- айтты. Сондай-ақ инфрақұрылымдық
да баспана кезегінде тұрған азаматтар жобаларды, соның ішінде, мектептер
мен халықтың əлеуметтік тұрғыдан мен оңалту орталығын салу, жолдар
қорғалмаған топтары үшін 8 мың пəтерді мен əлеуметтік нысандарды жөндеу,
көше лерді, тұрғын үй алаптары
пайдалануға беру жоспарланып отыр.

мен қоғамдық орындарды абаттандыру сияқ ты жұмыстарды сапалы
жүзеге асырудың маңыздылығын атап
өтті.
Бұдан бөлек кездесуде инвестиция
тарту, шағын жəне орта бизнесті қолдау,
əлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға
көмек көрсету мəселелеріне баса мəн
берілді.
Кездесу қорытындысы бойынша
Қазақстан Президенті құрылыс секторындағы жұмыстардың көлемін арттыру, үш ауысымдағы мектептердің мəселесін шұғыл шешу, сондай-ақ жұмыссыз қала тұрғындарын жұмыспен қамту
жөнінде тапсырма берді, деп хабарлады
Президенттің баспасөз қызметі.

Телефон арқылы сөйлесті
––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев Түркия Президенті
Режеп Тайип Ердоғанмен телефон арқылы сйлесті, деп хабарлады Қазақстан Президентінің
баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––

Мемлекеттер басшылары бірін бірі
барша мұсылманның қасиетті Ораза айт
мерекесімен құттықтап, бауырлас қазақтүрік халықтарына бақ-береке тіледі.
Əңгімелесу барысында тараптар
COVID-19 індетіне қарсы күресте екі ел
үкіметтерінің қабылдаған нақты шараларын талқылады. Режеп Тайип Ердоған
коронавирустың таралуын болдырмау,
азаматтарға ауқымды көмек көрсету,
сондай-ақ шағын жəне орта бизнесті
қолдау жөніндегі Қазақстанның ісқимылдарына жоғары баға берді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Режеп
Тайип Ердоғанға қолдау көрсеткені
жəне гуманитарлық көмек ретінде

медициналық жеке қорғаныш құралдарын бергені үшін ризашылық білдірді.
Мем ле кеттер басшылары аталған
саладағы тығыз ынтымақтастықты жалғастыра беруге ниетті екенін нақтылады.
Сонымен қатар тараптар өзара тауар
айналымын ұлғайтудың жəне бірлескен
инвестициялық жобаларды жүзеге
асырудың маңыздылығына тоқталып,
қазақ-түрік қатынастарының қазіргі

ахуалы мен даму перспективаларын
талқылады.
Қазақстан мен Түркияның көшбасшылары түркі əлемі аясындағы ынтымақтастық жайында пікір алмасып, құрылғанына тура 10 жыл толған Түркі
академиясының жемісті жұмысын атап
өтті.
Əңгіме соңында Мемлекет басшысы
Түркия Президентін Қазақстанға сапармен келуге шақырды.

Соғылмаған соңғы қоңырау

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жыл сайын 25 мамырда айналамыз жүздері бал-бұл жанып,
қолдарына гүл ұстап, мектепке асыққан оқушыларға толып
кетуші еді. Соңғы қоңыраудан кейін мектеп бітірген түлектер
иығына асқан кк ленталарын шешпестен кшеде алшаң басып
ұзақ жүрсе, үздік оқыған оқушылар алған грамоталарын атаанасына жеткізуге асығатын.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт
Оралхан Д?УІТ,
Тоқаев Twitter желісіндегі
«Egemen Qazaqstan»
парақ шасында мектеп түлекАл биылғы соңғы қоңырау терін «соңғы қоңырау» күнімен
соғылмады. Əлемді əлекке салған құттықтап, «Асыл армандарыңыз
коронавирус пандемиясына бай- орындала берсін! Болашақланысты биылғы соңғы қоңырау тарыңыз жарқын болады деп
ерекше жағдайда өтті. Бұл ел сенемін! Жас ұрпақты ғажайып
тарихында, білім саласында білім əлеміне жетелейтін ұстазбұрын-соңды болмаған жағдай. дар қауымына қажырлы еңбекИə, еліміздің мектептеріндегі тері үшін алғыс айтамын!» деп,
соңғы қоңырау шарасы онлайн түлектерге сəттілік тілеп, ұстаздарға ризашылығын білдірді.
түрде өткізілді.

Жалпы алғанда биылғы
оқу жылы 4 миллионнан астам
оқушы мен студенттің есінде
қашықтан оқыту форматына
көшумен сақталып қалатыны

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

сөзсіз. Елімізде 7 412 мектеп
бар, онда 3 349 069 бала оқиды.
9 сынып оқушыларының саны –
266 897, 11 сынып түлектерінің
саны – 144 706. Əдеттегідей

EUR/KZT 451.35

түлектердің санының көптігі
жағынан Түркістан облысы
алдыңғы орында тұр. Бұл аймақта
биыл 24 мыңнан астам түлек мектеппен қош айтысты. Ал «Алтын
белгіге» үміткерлер саны – 8 506.
Биыл ҰБТ-ға қатысу бойынша
рекордтық жағдай тіркеліп, тестке
130 мыңнан астам түлек қатысуға бел байлап отыр. Оның ішінде
111 017-сі биылғы оқу жылының
мектеп түлегі болса, 20 000-нан
астамы колледж жəне өткен оқу
жылдарының мектеп түлегі.
Карантинге байланысты
қазақстандық оқушылар аттестатын 3-4 маусымда ашық алаңда
алады. Оның да өз тəртібі бар.
Дегенменде бұл жағдай
оқушылардың да, ұстаздардың
да сағын сындырмайды, рухын

USD/KZT 414.46

RUB/KZT 5.77

түсірмейді. Қашықтан оқыту
мен соңғы қоңырауды онлайн түрде өткізу қиын сəтте
қолға алынған уақытша шаралар екенін ел жақсы түсінеді.
Біз карантин кезінде темірдей
тəртіпті сақтаудың арқасында
қиындықты жеңеміз.
Бұл жағдай əсіресе, мектеп
бітіруші түлектердің асыл арманына, алдағы жоспарына, жарқын
болашағына ешқандай кері əсер
етпеуі тиіс. Биылғы мектеп
бітірушілер əлем тарихындағы
ерекше түлектер. Олардың
оқуға, ғылым-білімге деген таудай талаптарына ешқандай да
қиындық қарсы тұра алмайтыны анық. Ендеше, арман қуған
түлектеріміздің алар асуы биік
болсын.
CNY/KZT 58.12
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мәселелері бойынша
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 29, 32-құжаттар;
№15, 71-құжат; №24, 146, 149, 150-құжаттар;
2011 ж., №2, 21, 25-құжаттар; №4, 37-құжат; №6,
50-құжат; №7, 54-құжат; №11, 102-құжат; №13,
115-құжат; №15, 125-құжат; №16, 129-құжат;
№20, 151-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж.,
№1, 5-құжат; №2, 16-құжат; №3, 21-құжат;
№4, 30, 32-құжаттар; №5, 36, 41-құжат; №8,
64-құжат; №13, 91-құжат; №14, 94-құжат; №1819, 119-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013 ж., №2,
13-құжат; №5-6, 30-құжат; №8, 50-құжат; №9,
51-құжат; №10-11, 56-құжат; №13, 63-құжат;
№14, 72-құжат; №15, 81, 82-құжаттар; №16,
83-құжат; №20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат;
2014 ж., №1, 6-құжат; №2, 10, 12-құжаттар;
№4-5, 24-құжат; №7, 37-құжат; №8, 44-құжат;
№11, 63, 69-құжаттар; №12, 82-құжат; №14,
84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I, 19II, 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; №22VI, 159-құжат; №23-II, 172-құжат; 2016
ж., №7-II, 53-құжат; №8-І, 62-құжат; №12,
87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 119-құжат;
№24, 126-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №6,
11-құжат; №9, 18-құжат; №10, 23-құжат; №13,
45-құжат; №14, 51-құжат; №15, 55-құжат;
№20, 96-құжат; №22-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;
2020 жылғы 7 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне əлеуметтік
қамсыздандыру мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
53-баптың 1-тармағында:
2) тармақшаның төртінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«жұмылдыру резервінің дəрілік заттары
мен медициналық бұйымдарын қоспағанда,
мемлекеттік материалдық резервтерді қалыптастыру жəне сақтау;»;
5) тармақша мынадай мазмұндағы оныншы
абзацпен толықтырылсын:
«жұмылдыру резервінің дəрілік заттары мен
медициналық бұйымдарын беру жəне сақтау;».
2. 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; №23II, 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;
2020 жылғы 5 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) 62-бап мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. Санитариялық-эпидемиологиялық
сараптама мемлекеттік материалдық резервте
сақтауда тұрған, жарамдылық мерзімі өткен
тамақ өнімдеріне кəдеге жаратуды жүргізу
мүмкіндігін айқындау үшін жүргізіледі.»;
2) 77-баптың 1-тармағының екінші бөлігі
мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«7-1) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасына сəйкес жұмыл дыру резервінің дəрілік заттары мен
медициналық бұйымдарын беру, сақтау жəне
жаңарту мен номенклатура өзгерген жағдайда
броньнан шығару тəртібімен оларды шығару;»;
3) 88-баптың 1-тармағының 6) жəне 9)
тармақшаларындағы «дəрілік заттарды, медици налық мақсаттағы бұйымдар мен меди циналық техниканы», «дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника» жəне «дəрілік заттар дың,
медициналық мақсаттағы бұйым дар мен
меди циналық техниканың» деген сөздер
тиісінше «дəрілік заттар мен медициналық
бұйымдарды», «дəрілік заттар мен медициналық бұйымдар» жəне «дəрілік заттар мен
медициналық бұйымдардың» деген сөздермен
ауыстырылсын.
3. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Қылмыстық кодексіне
(Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2014 ж., №13-І, 13-ІІ, 83-құжат;
№21, 122-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат;
№21-ІІІ, 137-құжат; №22-І, 140-құжат; №22ІІІ, 149-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ,
159-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ,
67-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат;
№24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №9,
21-құжат; №14, 50-құжат; №16, 56-құжат;
№22-ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат;
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №14,
44-құжат; №15, 46-құжат; №16, 56-құжат; №23,
88, 91-құжаттар; №24, 94-құжат; 2019 ж., №2,
6-құжат; №7, 36-құжат; №8, 45-құжат; №15-16,
67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 108-құжат;

№24-I, 118-құжат; №24-IІ, 120-құжат; 2020
жылғы 5 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне еңбек мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) мазмұны мынадай мазмұндағы
388-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
«388-1-бап. Жұмылдыру, соғыс жағдайы
кезеңінде жəне соғыс уақытында жұмылдыру
тапсырмаларын немесе жұмылдыру тапсырыстарын қасақана орындамау»;
2) мынадай мазмұндағы 388-1-баппен
толықтырылсын:
«388-1-бап. Жұмылдыру, соғыс жағдайы
кезеңінде жəне соғыс уақытында жұмылдыру
тапсырмаларын немесе жұмылдыру тапсырыстарын қасақана орындамау
1. Лауазымды адам немесе коммерциялық
немесе өзге де ұйымда басқарушылық функцияларды орындайтын адам немесе мемлекеттік
функцияларды орындауға уəкілеттік берілген
адамдарға теңестірілген адам жасаған, жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде жəне
соғыс уақытында жұмылдыру тапсырмаларын
немесе жұмылдыру тапсырыстарын қасақана
орындамауы –
бес мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде
түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге
бас бостандығынан айыруға жазаланады.
2. Ауыр зардаптарға əкеп соққан дəл сол
іс-əрекет –
бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас
бостандығынан айыруға жазаланады.».
4. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Қылмыстық-процестік
кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №15-I,
15-II, 88-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21,
122-құжат; 2015 ж., №20-VII, 115-құжат; №21III, 137-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VI,
159-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; №8-II,
67-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат;
№24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., №1-2,
3-құжат; №8, 16-құжат; №14, 50, 53-құжаттар;
№16, 56-құжат; №21, 98, 102-құжаттар;
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №10,
32-құжат; №16, 53, 56-құжаттар; №23, 91-құжат;
№24, 93-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7,
36-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 103-құжат;
№24-I, 118, 119-құжаттар; №24-IІ, 120-құжат;
2020 жылғы 5 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
187-баптың бесінші бөлігі «297 (үшінші
жəне төртінші бөліктерінде)» деген сөздерден
кейін «, 388-1» деген цифрлармен толықтырылсын.
5. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Респуб ликасының Əкімшілік құқық
бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014
ж., №18-I, 18-II, 92-құжат; №21, 122-құжат;
№23, 143-құжат; №24, 145, 146-құжаттар; 2015
ж., №1, 2-құжат; №2, 6-құжат; №7, 33-құжат;
№8, 44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; №10,
50-құжат; №11, 52-құжат; №14, 71-құжат; №15,
78-құжат; №16, 79-құжат; №19-I, 101-құжат;
№19-II, 102, 103, 105-құжаттар; №20-IV,
113-құжат; №20-VII, 115-құжат; №21-I, 124,
125-құжаттар; №21-II, 130-құжат; №21-III,
137-құжат; №22-I, 140, 141, 143-құжаттар;
№22-II, 144, 145, 148-құжаттар; №22-III,
149-құжат; №22-V, 152, 156, 158-құжаттар;
№22-VI, 159-құжат; №22-VII, 161-құжат;
№23-I, 166, 169-құжаттар; №23-II, 172-құжат;
2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6,
45-құжат; №7-I, 49, 50-құжаттар; №7-II, 53,
57-құжаттар; №8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II,
66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; №12, 87-құжат;
№22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124,
126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат;
№9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; №12, 34-құжат;
№14, 49, 50, 54-құжаттар; №15, 55-құжат;
№16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат; №23III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114,
115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №78, 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-IІ, 120, 122, 123, 127-құжаттар; 2020
жылғы 5 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) мазмұны мынадай мазмұндағы 6431 жəне 686-1-баптардың тақырыптарымен
толықтырылсын:
«643-1-бап. Қазақстан Республикасының
жұ мылдыру дайындығы саласындағы заңнамасын бұзу»;
«686-1-бап. Жұмылдыру дайындығы
саласындағы уəкілетті орган»;
2) мынадай мазмұндағы 643-1 жəне
686-1-баптармен толықтырылсын:
«643-1-бап. Қазақстан Республикасының
жұмылдыру дайындығы саласындағы
заңнамасын бұзу
1. Қазақстан Республикасының жұмылдыру
дайындығы саласындағы заңнамасын:
1) жұмылдыру тапсырмалары немесе
жұмылдыру тапсырыстары бар мемлекеттік
органдардың, облыс, республикалық маңызы
бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы
бар қала) əкімдіктерінің жəне ұйымдардың
жұмылдыру жоспарларының болмауы;
2) қару-жарақ пен əскери техника бұйымдарына, аса маңызды азаматтық өнімдерге
арналған техникалық құжаттаманың, сондай-ақ
қатері жоғары объектілерге, халықтың тіршілігін қамтамасыз ету жүйелеріне жəне ұлттық
игілік болып табылатын объектілерге арналған
жобалық құжаттаманың сақтандыру қорын
жасау жəне сақтау жөніндегі іс-шараларды
орындамау;
3) жұмылдыру жарияланған кезде Қазақстан
Республикасының Қарулы Күштеріне, басқа да
əскерлер мен əскери құралымдарға, Қазақстан
Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарына, сондай-ақ жұмылдыру тапсырыстарын

орындайтын ұйымдарға беруге арналған арнаулы құралымдар мен техниканы дайындау
жөніндегі іс-шараларды жүргізбеу;
4) жұмылдыру резервінің материалдық
құндылықтар запастарын жасау, жинақтау,
сақтау жəне жаңарту жөніндегі іс-шараларды
жүргізбеу;
5) əскери міндеттілерді броньдауды жүргізбеу түрінде жасалған бұзушылық –
ескерту жасауға немесе лауазымды адамдарға – отыз, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне
немесе коммерциялық емес ұйымдарға – қырық,
орта кəсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген,
əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл
ішінде қайталап жасалған əрекет –
лауазымды адамдарға – елу, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес
ұйымдарға – алпыс, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне
бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.»;
«686-1-бап. Жұмылдыру дайындығы
саласындағы уəкілетті орган
1. Жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті орган осы Кодекстің 643-1-бабында
көзделген əкімшілік құқық бұзушылық туралы
істерді қарайды.
2. Əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға жəне əкімшілік жазалар
қолдануға жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның басшысы мен оның орынбасарлары құқылы.».
6. 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-IІ,
123, 124-құжаттар):
129-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы
4-2) тармақшамен толықтырылсын:
«4-2) жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы мемлекеттік бақылау;».
7. «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы
Қазақ стан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 1997 ж., №11, 155-құжат; 2004 ж.,
№23, 142-құжат; 2006 ж., №16, 104-құжат; 2007
ж., №10, 69-құжат; 2010 ж., №17-18, 108-құжат;
2011 ж., №5, 43-құжат; №11, 102-құжат; 2012
ж., №4, 32-құжат; 2013 ж., №14, 72-құжат; 2014
ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; 2015 ж., №19II, 104-құжат; 2018 ж., №24, 93-құжат; 2019 ж.,
№5-6, 27-құжат):
1) 1-баптың 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«13) Қазақстан Республикасының жұмылдыру жоспары – Қазақстан Республикасы қорғаныс жоспарының Қарулы Күштерді, басқа да
əскерлер мен əскери құралымдарды, арнаулы
мемлекеттiк органдарды жұмылдыра өрiстету
жөнiндегi шараларды iске асыруға, Қазақстан
Республикасының экономикасын, мемлекеттiк
органдарын, ұйымдарын, əкiмшiлiк-аумақтық
бiрлiктерi мен халқын жұмылдыру тапсырмаларын немесе жұмылдыру тапсырыстарын, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы
жөніндегі өзге де iс-шараларды орындау
арқылы жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңiндегi
жəне соғыс уақытындағы қызмет режимiне
көшiруге бағытталған құрамдас бөлігі;»;
2) 2-баптың тақырыбындағы «Жұмылдыру»
жəне «заңдар» деген сөздер «Қазақстан Республикасының жұмылдыру» жəне «заңнамасы»
деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 4-бапта:
7) тармақшадағы «арналған құжаттамаларды» жəне «жобалық құжаттамаларды»
деген сөздер тиісінше «арналған техникалық
құжаттаманың» жəне «жобалық құжаттаманың»
деген сөздермен ауыстырылсын;
10) тармақшадағы «мемлекеттiк материалдық резервтiң», «қорын» деген сөздер «жұмылдыру резервінiң», «запастарын» деген сөздермен
ауыстырылсын;
11) тармақшадағы «дайындығының жайкүйiне баға беру» деген сөздер «дайындығын
бағалау» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) 5-бапта:
4-1) тармақша алып тасталсын;
4-3) тармақшадағы «тапсырыстары» жəне
«ережелерін белгілейді» деген сөздер тиісінше «жұмылдыру тапсырыстары» жəне «қағидаларын бекітеді» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 7-бапта:
2) тармақша алып тасталсын;
12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«12) Қазақстан Республикасының Президентіне Қазақстан Республикасының жұмылдыру əзірлігі туралы жыл сайын баяндап отырады;»;
мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«12-1) экономика салаларынан Қарулы
Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың, арнаулы мемлекеттік органдардың
жұмылдыру қажеттіліктерін айқындау қағидаларын бекітеді;»;
17) тармақша алып тасталсын;
18) тармақшадағы «арналған құжаттаманың» жəне «белгілейді» деген сөздер тиісінше
«арналған техникалық құжаттаманың» жəне
«айқындайды» деген сөздермен ауыстырылсын;
24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«24) жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңіне жəне соғыс уақытында Қазақстан Республикасының аумағындағы əскери-көліктік
міндеттілік қағидаларын бекітеді;»;
6) 7-1-бап мынадай мазмұндағы 3-1) жəне
9-1) тармақшалармен толықтырылсын:
«3-1) жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласында мемлекеттік бақылауды
жүзеге асырады;»;
«9-1) қару-жарақ пен əскери техника бұйымдарына, аса маңызды азаматтық өнімдерге
арналған техникалық құжаттаманың, сондайақ қатері жоғары объектілерге, халықтың
тіршілігін қамтамасыз ету жүйелеріне жəне
ұлттық игілік болып табылатын объектілерге
арналған жобалық құжаттаманың сақтандыру

қорын жасау жəне сақтау саласындағы қызметті
үйлестіреді;»;
7) 8-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəк i леттi органға жұмылдыру дайындығы
мен жұмылдыру жөнiндегi iс-шараларды қаржы ландыру көлемдерi жөнiнде ұсыныстар
енгiзедi;»;
8) мынадай мазмұндағы 8-1-баппен
толықтырылсын:
«8-1-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы құзыреті
Қазақстан Республикасының Қорғаныс
министрлігі:
1) жұмылдыруға, соғыс жағдайы мен соғыс
уақытына Қарулы Күштердің дайындығын
жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда,
басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың,
аумақтық əскерлердің, əскери оқытылған
резервтің дайындығын үйлестіреді;
2) экономика салаларынан Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың, арнаулы мемлекеттік органдардың
жұмылдыру қажеттіліктерін айқындау қағидаларын əзірлейді;
3) жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңіне жəне
соғыс уақытында Қазақстан Республикасының
аумағындағы əскери-көліктік міндеттілік қағидаларын əзірлейді;
4) осы Заңда, өзге де заңдарда, Қазақстан
Республикасы Президентінің жəне Қазақстан
Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
9) 9-бапта:
1-тармақта:
11) тармақша «дайындығы» деген сөзден
кейін «мен жұмылдыру» деген сөздермен
толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«11-1) жұмылдыру жарияланған кездегі
іс-қимылдар тəртібі туралы халық арасында
түсіндіру жұмысын жүргізеді;»;
2-тармақ мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
«9-1) жұмылдыру жарияланған кездегі
іс-қимылдар тəртібі туралы халық арасында
түсіндіру жұмысын жүргізеді;»;
3-тармақ мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
«5-1) жұмылдыру жарияланған кездегі
іс-қимылдар тəртібі туралы халық арасында
түсіндіру жұмысын жүргізеді;»;
10) 13-баптың 1 жəне 1-1-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жұмылдыру тапсырмалары немесе
жұмылдыру тапсырыстары бар мемлекеттiк органдар мен ұйымдардағы жұмылдыру дайындығы жөнiндегi іс-шараларды ұйымдастыру,
үйлестiру жəне олардың жүргiзiлуiн бақылау
мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың бірінші
басшысына тікелей бағынатын жұмылдыру
орган дарына (бөлiмшелеріне) жүктеледi.
Жұмылдыру органдарының (бөлiмшелерінiң)
құрылымы, штат саны, өкiлеттiгi осы тапсырмалардың немесе тапсырыстардың сипаты мен
көлемі негізге алына отырып айқындалады.
1-1. Жұмылдыру тапсырмалары немесе
жұмылдыру тапсырыстары бар мемлекеттiк
органдар мен ұйымдардың бiрiншi басшылары жұмылдыру органдарына (бөлiмшелеріне)
жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру бойынша өздерiне жүктелген мiндеттердi орындау
үшiн қажеттi жағдайлар жасайды.»;
11) мынадай мазмұндағы 5-1-тараумен
толықтырылсын:
«5-1-тарау. Жұмылдыру дайындығы
мен жұмылдыру саласындағы мемлекеттік
бақылау
19-1-бап. Жұмылдыру дайындығы мен
жұмылдыру саласындағы мемлекеттік
бақылау
1. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру
саласындағы мемлекеттік бақылау (бұдан əрі –
мемлекеттік бақылау) Қазақстан Республикасының жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы заңнамасының бұзылуына
жол бермеу мақсатында жүзеге асырылады.
2. Мыналар:
1) Қарулы Күштерді, басқа да əскерлер мен
əскери құралымдарды, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілерінде
көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмылдыру
тапсырмалары бар Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдары;
2) жұмылдыру тапсырыстары бар ұйымдар
мемлекеттік бақылау субъектілері (бұдан əрі –
бақылау субъектілері) болып табылады.
19-2-бап. Мемлекеттік бақылауды
жүргізу тəртібі
1. Мемлекеттік бақылауды жұмылдыру
дайындығы саласындағы уəкілетті орган мерзімдік жəне жоспардан тыс тексерулер нысанында жүргізеді.
2. Мерзімдік тексеру жұмылдыру дайындығы саласындағы уəкілетті орган бекіткен
тексерулер жүргізу графигіне сəйкес үш жылда
бір реттен жиілетпей жүргізіледі.
Жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті орган тексерулер жүргізу графигін
əзірлейді жəне тексеру жылының алдындағы
жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей бекітеді.
Тексерулер жүргізу графигі мыналарды
қамтиды:
1) тексерулер жүргізу графигінің тіркеу
нөмірі мен бекіту күні;
2) жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның атауы;
3) бақылау субъектілерінің (объектілерінің)
атауы, олардың орналасқан жері;
4) тексеру нысанасы;
5) тексерулер жүргізу мерзімдері;
6) тексерулер жүргізу графигіне қол қоюға
уəкілеттік берілген адамның қолтаңбасы жəне
жұмылдыру дайындығы саласындағы уəкілетті
органның мөрі.
Тексерулер жүргізу графигі мерзімдік тексеру жүргізу туралы хабарлама болып табылады.
Тексерулер жүргізу графигін жұмылдыру
дайындығы саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар
туралы заңнамасында белгіленген тəртіппен
бақылау субъектілеріне тиісті жылдың 1 ақпанына дейін жібереді.
Тексерулер жүргізу графигіне өзгерістер
мен толықтырулар енгізу бақылау субъектісі
банкрот болған, таратылған, қайта ұйымдастырылған жəне оның жұмыс бейіні өзгерген
жағдайларда жүзеге асырылады.
Бақылау субъектілері тексерулер жүргізу
графигіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілетіні туралы мерзімдік тексеру жүргізілетін
күнге дейін кемінде он жұмыс күні бұрын хабардар етілуге тиіс.

3. Жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті орган:
1) бақылау субъектілерінің жұмылдыру
дайындығы мен жұмылдыру жөніндегі ісшара ларды орындау бойынша міндеттерді
орындамағанын жəне (немесе) тиісінше орындамағанын куəландыратын нақты фактілер мен
мəн-жайлар туралы ақпарат (əскери-экономикалық оқулардың нəтижелері, жұмылдыру
əзірлігін бағалау) болған кезде;
2) анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың орындалуын бақылау мақсатында тағайындайтын тексеру жоспардан
тыс тексеру болып табылады.
4. Жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның лауазымды адамдарының
тексеру жүргізу кезінде:
1) осы баптың 8-тармағында көрсетілген
құжаттарды көрсеткен кезде тексеру нысанасына сəйкес бақылау субъектісінің
(объектісінің) аумағына жəне үй-жайларына
кедергісіз кіруге;
2) тексеру нысанасына сəйкес тексеру
нəтижелері туралы акт пен анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға қосып
тіркеу үшін қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде құжаттарды (мəліметтерді) не олардың көшірмелерін алуға, сондай-ақ жұмылдыру қуаттарына жəне жұмылдыру резервінің материалдық құндылықтарына, автоматтандырылған дерекқорға (ақпараттық жүйелерге) қол жеткізуге;
3) мемлекеттік органдардың, ведомстволық
бағынысты жəне өзге де ұйымдардың мамандарын, консультанттары мен сарапшыларын
тартуға құқығы бар.
5. Бақылау субъектілері не олардың уəкілетті өкілдері тексеру жүргізілген кезде:
1) жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның тексеру жүргізу үшін келген
лауазымды адамдарын:
осы Заңда белгіленген мерзімдерге сəйкес
келмейтін, тексеруді тағайындау туралы актіде
көрсетілген мерзімдер асып кеткен не өтіп
кеткен;
осы баптың 8-тармағында көзделген құжаттар болмаған;
тексеру мерзімдері осы Заңда белгіленген
мерзімнен асатын мерзімге ұзартылған
жағдайларда тексеруге жібермеуге;
2) тексеру нəтижелері туралы актіге,
анықтал ған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен шағым
жасауға құқылы.
6. Бақылау субъектілері не олардың уəкілетті өкілдері тексеру жүргізілген кезде:
1) жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның лауазымды адамдарының
бақылау субъектісінің (объектісінің) аумағына
жəне үй-жайларына кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге;
2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік
құпиялар жəне заңмен қорғалатын өзге де
құпиялар туралы заңнамасында көзделген талаптарды сақтай отырып, тексеру нысанасына
сəйкес жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның лауазымды адамдарына
тексеру нəтижелері туралы акт пен анықталған
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға қосып тіркеу үшін қағаз жəне электрондық
жеткіз гіштерде құжаттарды (мəліметтерді)
не олардың көшірмелерін, сондай-ақ жұмылдыру қуаттарына жəне жұмылдыру резервінің
материалдық құндылықтарына, автоматтандырылған дерекқорға (ақпараттық жүйелерге)
қолжетімділікті ұсынуға;
3) тексеру аяқталған күні тексеру нəтижелері
туралы акт пен анықталған бұзушылықтарды
жою туралы нұсқаманың екінші данасына
алғаны туралы белгі жасауға;
4) тексеру жүргізу кезеңінде тексерілетін
құжаттарға (мəліметтерге) өзгерістер мен
толықтырулар енгізуге жол бермеуге;
5) осы объект үшін белгіленген нормативтерге сəйкес зиянды жəне қауіпті өндірістік
əсер ету факторларынан тексеру жүргізу үшін
келген адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге міндетті.
7. Тексеруді тағайындау туралы акт негізінде тексеру жүргізіледі.
Тексеруді тағайындау туралы акт екі данада жасалады.
Тексеруді тағайындау туралы актіде мыналар көрсетіледі:
1) тексерулерді тағайындау туралы актілерді есепке алу журналында тіркелген күні
мен нөмірі;
2) жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның атауы;
3) тексеру жүргізуге уəкілеттік берілген
адамдардың тектері, аттары, əкесінің аттары
(егер олар жеке басын куəландыратын құжатта
көрсетілген болса) жəне лауазымдары;
4) мемлекеттік органдардың, ведомстволық
бағынысты жəне өзге де ұйымдардың тексеру жүргізу үшін тартылатын мамандары,
консультанттары мен сарапшылары туралы
мəліметтер;
5) бақылау субъектісінің атауы, оның орналасқан жері, сəйкестендіру нөмірі, бақылау
объектілерінің тізбесі.
Заңды тұлғаның филиалы жəне (немесе) өкілдігі тексерілген жағдайда, тексеруді
тағайындау туралы актіде оның атауы мен
орналасқан жері көрсетіледі;
6) тексеру нысанасы;
7) тексеру жүргізу мерзімі;
8) тексеру жүргізу негіздері;
9) актіге қол қоюға уəкілеттік берілген
адамның қолтаңбасы жəне жұмылдыру дайындығы саласындағы уəкілетті органның мөрі.
Тексеруді тағайындау туралы акт тексерулерді тағайындау туралы актілерді есепке алу
журналында тіркеледі.
Тексерулерді тағайындау туралы актілерді
есепке алу журналын жүргізу тəртібі мен нысанын жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті орган бекітеді.
Тексеруді тағайындау туралы актіні жұмылдыру дайындығы саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік
құпиялар туралы заңнамасында белгіленген
тəртіппен бақылау субъектілеріне:
мерзімдік тексеру бойынша – ол басталғанға
дейін кемінде жеті жұмыс күні бұрын;
жоспардан тыс тексеру бойынша ол басталғанға дейін кемінде бір тəулік бұрын жібереді.
8. Жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның лауазымды адамдары тексеру кезінде бақылау субъектісіне:
1) мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтермен жұмыс істеуге рұқсаттың бар екені
туралы анықтаманы;
2) сəйкестендіру картасын көрсетуге
міндетті.
(Соңы 10-бетте)
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9. Тексеру жүргізу мерзімі тексеру нысанасы, сондай-ақ алдағы жұмыстардың көлемі
ескеріле отырып белгіленеді жəне жеті жұмыс
күнінен аспауға тиіс.
Тексеру жүргізу мерзімі он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімге бір рет қана ұзартылуы
мүмкін. Ұзарту жұмылдыру дайындығы саласындағы уəкілетті орган басшысының шешімімен жүзеге асырылады.
Тексеру жүргізу мерзімдерін ұзарту бақылау субъектісін хабардар ете отырып, тексеру
мерзімдерін ұзарту туралы қосымша актімен
ресімделеді, онда тексеруді тағайындау туралы
алдыңғы актінің тіркеу нөмірі мен күні жəне
ұзарту себептері көрсетіледі.
Тексеру мерзімдерін ұзарту туралы
қосымша акт тексерулерді тағайындау туралы актілерді есепке алу журналында тіркеледі.
Тексеру мерзімдерін ұзарту туралы хабарламаны жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті орган Қазақстан Республикасының
мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасында
белгіленген тəртіппен табыс ету туралы хабарламамен бірге ұзартылғанға дейін бір жұмыс
күні бұрын бақылау субъектісіне табыс етеді.
10. Жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның тексеруді жүзеге асыратын
лауазымды адамы тексеру нəтижелері бойынша екі данада:
1) тексеру нəтижелері туралы акт;
2) бұзушылықтар анықталған жағдайларда,
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
нұсқама жасайды.
11. Тексеру нəтижелері туралы актіде мыналар көрсетіледі:
1) актінің жасалған күні, уақыты мен орны;
2) жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті органның атауы;
3) тексеру жүргізуге негіз болған тексеруді
тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні;
4) тексеру жүргізген адамдардың тектері,
аттары, əкесінің аттары (егер олар жеке басын
куəландыратын құжатта көрсетілген болса)
жəне лауазымдары;
5) мемлекеттік органдардың, ведомстволық
бағынысты жəне өзге де ұйымдардың тексеру
жүргізу үшін тартылатын мамандары, консультанттары мен сарапшылары туралы мəліметтер;
6) бақылау субъектісінің атауы, оның
орналасқан жері, сəйкестендіру нөмірі, бақылау
объектілерінің тізбесі;
7) тексеру жүргізілген кезең;
8) тексеру нəтижелері туралы, оның ішінде
анықталған бұзушылықтар жəне олардың сипаты туралы мəліметтер;
9) бақылау субъектісінің, сондай-ақ тексеру
жүргізу кезінде қатысқан адамдардың тексеру
нəтижелері туралы актімен танысуы туралы немесе танысудан бас тартуы туралы мəліметтер,
олардың қолтаңбалары немесе қол қоюдан бас
тартуы туралы жазба;
10) тексеру жүргізген лауазымды адамдардың қолтаңбасы.
Тексеру нəтижелері туралы актіге тексеру
нəтижелеріне байланысты құжаттар немесе
олардың көшірмелері болған кезде, олар қоса
беріледі.
12. Тексерулер жүргізген кезде Қазақстан
Республикасының жұмылдыру дайындығы мен
жұмылдыру саласындағы заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда анықталған
бұзушылықтарды жою туралы нұсқама жасалады, онда мыналар көрсетіледі:
1) анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың жасалған күні, уақыты мен
орны;
2) тексеру жүргізген адамдардың тектері,
аттары, əкесінің аттары (егер олар жеке басын
куəландыратын құжатта көрсетілген болса)
жəне лауазымдары;
3) бақылау субъектісінің атауы, оның
орналасқан жері, сəйкестендіру нөмірі, бақылау
объектілерінің тізбесі;
4) тексеру нəтижелері туралы актінің нөмірі
мен күні;
5) анықталған бұзушылықтар жəне оларды
жою туралы талап;
6) анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы орындау мерзімдері;
7) анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға шағым жасау тəртібі.
Анықталған бұзушылықтарды жою туралы
нұсқама бақылау субъектілерінің орындауы
үшін міндетті болып табылады.
13. Анықталған бұзушылықтарды (олар
болған кезде) жою туралы нұсқамамен, бақылау субъектісінде түпнұсқа түрінде болатын
құжаттардың көшірмелерін қоспағанда, қосымшалардың көшірмелерімен бірге тексеру
нəтижелері туралы актінің бір данасы танысу

жəне анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдану үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы
заңнамасында белгіленген тəртіппен бақылау
субъектісіне табыс етіледі.
Тексеру нəтижелері бойынша ескертулер
жəне (немесе) қарсылықтар болған жағдайда,
бақылау субъектісі оларды жазбаша түрде баяндайды. Ескертулер жəне (немесе) қарсылықтар
тексеру нəтижелері туралы актіге қоса беріледі,
бұл жөнінде тиісті белгі жасалады.
Жұмылдыру дайындығы саласындағы
уəкілетті орган бақылау субъектісінің тексеру нəтижелері туралы акт пен анықталған
бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға
ескертулерін жəне (немесе) қарсылықтарын
қарауға жəне отыз жұмыс күні ішінде уəжді
жауап беруге тиіс.
Тексеру нəтижелері туралы акт пен анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы қабылдаудан бас тартылған жағдайда
хаттама жасалады, оған тексеруді жүзеге
асыратын лауазымды адамдар жəне бақылау
субъектісінің басшысы не оның уəкілетті өкілі
қол қояды.
Бақылау субъектісі бас тарту себебі туралы
жазбаша түсініктеме бере отырып, хаттамаға
қол қоюдан бас тартуға құқылы.
14. Тексеруді тағайындау туралы актіде
немесе тексеру мерзімдерін ұзарту туралы
қосымша актіде көрсетілген тексеруді аяқтау
мерзімінен кешіктірілмей тексеру нəтижелері
туралы акт бақылау субъектісіне табыс етілген
күн тексеру мерзімінің аяқталуы деп есептеледі.
15. Анықталған бұзушылықтарды жою
туралы нұсқаманы орындау мерзімдері оны
орындаудың нақты мүмкіндігіне əсер ететін
мəн-жайлар ескеріле отырып, бірақ анықталған
бұзушылықтарды жою туралы нұсқама табыс
етілген күннен бастап кемінде күнтізбелік отыз
күн деп айқындалады.
Нұсқамада көрсетілген анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы орындау
мерзімдерін айқындау кезінде:
1) бақылау субъектісінің бұзушылықтарды
жою бойынша ұйымдастырушылық, техникалық
мүмкіндіктерінің бар-жоғы;
2) мемлекеттік органдарда міндетті қорытындыларды, келісулерді жəне Қазақстан
Респуб ликасының заңдарында белгіленген
басқа да құжаттарды алу мерзімдері;
3) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес растайтын құжаттар болған
кезде мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруға бюджет қаражатының уақтылы, толық
бөлінуі немесе түсімінің болмауы ескеріледі.
16. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада белгіленген бұзушылықтарды
жою мерзімі өткеннен кейін бақылау субъектісі
нұсқамада белгіленген мерзім ішінде жұмылдыру дайындығы саласындағы уəкілетті органға
анықталған бұзушылықтардың жойылғаны туралы ақпарат беруге міндетті.
Ақпарат ұсынылмаған жағдайда, жұмылдыру дайындығы саласындағы уəкілетті орган
осы баптың 3-тармағының 2) тармақшасына
сəйкес жоспардан тыс тексеру тағайындауға
құқылы.
17. Егер тексеру жүргізу нəтижесінде
бақылау субъектісінің, осы баптың 15-тармағында көрсетілген мəн-жайларды қоспағанда,
тексеруді тағайындау туралы актіде көзделген
іс-шараларды орындау жөніндегі міндеттерді
орындамау жəне (немесе) тиісінше орындамау фактілері анықталатын болса, Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген
құзыретке сəйкес жұмылдыру дайындығы
саласындағы уəкілетті органның лауазымды адамы бұзушылыққа жол берген бақылау
субъектісін Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген жауаптылыққа тарту
жөнінде шаралар қолданады.»;
12) 22-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«22-бап. Қазақстан Республикасының
жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру
саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін
жауаптылық
Қазақстан Республикасының жұмылдыру
дайындығы мен жұмылдыру саласындағы
заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып
келеді.».
8. «Мемлекеттік құпиялар туралы»
1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999
ж., №4, 102-құжат; 2001 ж., №8, 53-құжат; 2002
ж., №15, 147-құжат; 2004 ж., №6, 41-құжат; 2007
ж., №2, 18-құжат; №9, 67-құжат; №20, 152-құжат;
2009 ж., №24, 122, 128-құжаттар; 2010 ж., №3-4,
11-құжат; №7, 32-құжат; 2011 ж., №1, 7-құжат;
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№11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №8,
63-құжат; 2013 ж., №14, 72, 75-құжаттар; 2014
ж., №1, 4-құжат; №10, 52-құжат; №21, 122-құжат;
2015 ж., №22-I, 141-құжат; №22-V, 156-құжат;
2016 ж., №1, 2-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж.,
№24, 115-құжат; 2018 ж., №19, 62-құжат; 2019 ж.,
№24-I, 119-құжат):
12-баптың 30) тармақшасындағы «өнімге
арналған құжаттаманың», «құжаттаманың» деген сөздер тиісінше «өнімдерге арналған техникалық құжаттаманың», «техникалық құжаттаманың» деген сөздермен ауыстырылсын.
9. «Қазақстан Республикасының
қорғанысы жəне Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005
ж., №1-2, 1-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат; 2008
ж., №6-7, 27-құжат; 2010 ж., №7, 32-құжат;
№10, 48-құжат; 2011 ж., №1, 7-құжат; №5,
43-құжат; №8, 64-құжат; №11, 102-құжат;
2012 ж., №4, 32-құжат; №5, 41-құжат; 2013 ж.,
№14, 75-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №16,
90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №1,
2-құжат; №19-II, 104-құжат; №22-I, 140-құжат;
2017 ж., №11, 29-құжат; №13, 45-құжат; №16,
56-құжат; 2018 ж., №15, 47-құжат; 2019 ж., №56, 27-құжат; №24-І, 119-құжат):
1) 5-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы «, сондай-ақ мемлекеттің жұмылдыру
жоспарын» деген сөздер алып тасталсын;
2) 7-баптың бірінші бөлігінің 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«14) жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңіне
жəне соғыс уақытында Қазақстан Республикасының аумағындағы əскери-көліктік міндеттілік қағидаларын бекітеді;».
10. «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007
ж., №17, 133-құжат; 2009 ж., №18, 86-құжат;
2011 ж., №1, 2, 7-құжаттар; №11, 102-құжат;
№12, 111-құжат; 2012 ж., №2, 16-құжат; 2013
ж., №14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №19-І,
19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20ІV, 113-құжат; №22-VІІ, 161-құжат; 2016 ж.,
№8-ІІ, 70-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19,
62-құжат; 2019 ж., №19-20, 86-құжат):
12-баптың 4-тармағының 4) тармақшасы
«белгіленген» деген сөздің алдынан «мемлекеттік материалдық резервте сақтауда тұрған жəне
броньнан шығару тəртібімен кəдеге жаратуға
жататын тамақ өнімдерін қоспағанда,» деген
сөздермен толықтырылсын.
11. «Азаматтық қорғау туралы» 2014
жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №7, 36-құжат;
№19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №15,
78-құжат; №19-II, 103, 104-құжаттар; №20I, 111-құжат; №20-IV, 113-құжат; №23-I,
169-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-II, 53,
56-құжаттар; 2017 ж., №11, 29-құжат; №23V, 113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19,
62-құжат; №23, 91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар;
2019 ж., №5-6, 27-құжат; №21-22, 90-құжат;
№23, 103-құжат):
1) 1-баптың 22) тармақшасындағы «кəдеге
жарату (жою)» деген сөздер «кəдеге жарату
немесе жою» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 11-бапта:
23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«23) мемлекеттік резервтің материалдық
құндылықтарын есептен шығару, жою, кəдеге
жарату жəне кəдеге жаратылған тауарларды
өткізу қағидаларын бекітеді;»;
42) тармақша «шығару» деген сөзден
кейін «, басқа мемлекеттік органдардың балансына беру, кəдеге жарату» деген сөздермен
толықтырылсын;
44) тармақша алып тасталсын;
3) 12-баптың 1-тармағында:
27) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«27) облыстардың, қалалардың, аудандардың азаматтық қорғаныс жоспарларын əзірлейді
жəне оларды тиісті азаматтық қорғаныс бастықтарына бекітуге ұсынады;»;
мынадай мазмұндағы 27-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«27-1) Қазақстан Республикасы қорғаныс
жоспарының құрамдас бөлігі болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтық
қорғаныс жоспарын əзірлейді жəне оны Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне
ұсынады;»;
4) 12-1-бапта:
11) тармақша «мемлекеттік» деген сөздің
алдынан «жұмылдыру резервінің дəрілік

заттары мен медициналық бұйымдарын қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
12) тармақшадағы «тəртібінде» деген сөз
«, кəдеге жарату тəртібімен» деген сөздермен
ауыстырылсын;
5) 19-баптың 9-тармағында:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының азаматтық
қорғаныс жоспарын қоспағанда, тиісті деңгейдегі азаматтық қорғаныс жоспарын бекітуге;»;
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«1-1) жұмылдыру жарияланған, соғыс
жағдайы енгізілген кезде жəне соғыс уақытында
тиісті деңгейдегі азаматтық қорғаныс жоспарын
қолданысқа енгізуге;»;
6) 89-баптағы «мемлекеттік резерв саласындағы уəкілетті орган» деген сөздер «мемлекеттік
материалдық резерв саласындағы уəкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
7) 92-бапта:
2-тармақтағы «Мемлекеттік резерв» деген сөздер «Осы Заңның 96-1-бабының 2-тармағында көзделген ережені қоспағанда, мемлекеттік материалдық резерв» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен
толықтырылсын:
«3-1. Мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уəкілетті орган мемлекеттік резервке
берілетін жəне онда сақтауда тұрған материалдық құндылықтарға Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарына сəйкестігіне зерттеулер (сынақтар) жүргізуді ұйымдастырады.
Тамақ өнімдеріне зерттеулер (сынақтар)
жүргізуді халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті
жүзеге асыратын мемлекеттік ұйымдар жүзеге
асырады.
Мемлекеттік резервтің өзге материалдық
құндылықтарына зерттеулер (сынақтар) жүргізуді аккредиттелген сынақ зертханалары
жүзеге асырады.
Материалдық құндылықтарды зерттеулерді
(сынақтарды) қаржыландыру бюджет қаражаты
есебінен жүзеге асырылады.»;
4-тармақтағы «Мемлекеттік» деген сөз
«Жұмылдыру резервінің дəрілік заттары
мен медициналық бұйымдарын қоспағанда,
мемлекеттік» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) 93-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік резерв жүйесінің ведомстволық бағынысты ұйымдары, мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарын сақ тау
пункттерi жəне жұмылдыру тапсырыс тары
белгіленген ұйымдар мемлекеттiк резервтiң
сақтауға берiлген материалдық құнды лықтарының сапасы мен саны жағынан сақталуына
жауапты болады.»;
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен
толықтырылсын:
«2-1. Мемлекеттік резервтің материалдық
құндылықтарын сақтау пункттеріне қойылатын
өлшемшарттар мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарымен операциялар жүргізу
қағидаларында айқындалады.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Жұмылдыру резервінің материалдық
құндылықтарын сақтауды жүзеге асыратын
ұйымдардың тізбесі, осы құндылықтардың
атауы мен оларды сақтау көлемі мемлекеттік
резервтің материалдық құндылықтарының
номенклатурасына жəне сақтау көлемдерінде
айқындалады.»;
6-тармақтағы «мемлекеттік резерв саласындағы уəкілетті орган» деген сөздер «мемлекеттік
материалдық резерв саласындағы уəкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
9) 94-бапта:
7-тармақтағы «мемлекеттік резерв саласындағы уəкілетті орган» деген сөздер «мемлекеттік
материалдық резерв саласындағы уəкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
10-тармақтағы «мемлекеттік резерв саласындағы уəкілетті органда» деген сөздер «мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уəкілетті органда» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 10-1 жəне 10-2-тармақтармен толықтырылсын:
«10-1. Мемлекеттік резервтің материалдық
құндылықтарын сақтау пункттері мемлекеттік
резервтің материалдық құндылықтарының номенклатурасына жəне сақтау көлемдеріне сəйкес
материалдық құндылықтарды мемлекеттік
резервке кейіннен сала отырып, шарттық
негiзде мемлекеттiк резервтiң материалдық
құндылықтарын жаңартуды жүзеге асырады.
10-2. Мемлекеттік резервтің жаңартуға
жата тын материалдық құндылықтарын
жəне номенклатура өзгерген кезде броньнан

шығарылған материалдық құндылықтарды
басқа мемлекеттік органдардың балансына
беру алушы мемлекеттік органдармен жəне
мемлекеттік материалдық резерв саласындағы
уəкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік
мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органның
шешімімен өтеусіз негізде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік резервтің жаңартуға жататын
материалдық құндылықтарын жəне номенклатура өзгерген кезде броньнан шығарылған
материалдық құндылықтарды басқа мемлекеттік органдардың балансына беру тəртібі
мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарымен операциялар жүргізу қағидаларында
айқындалады.»;
11-тармақтағы «кəдеге жаратылған (жойылған)» деген сөздер «кəдеге жаратылған немесе
жойылған» деген сөздермен ауыстырылсын;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Материалдық құндылықтарды мемлекеттiк резервтен шығарған кезде оларды өткізуден алынған қаражат мемлекеттік
материалдық резерв саласындағы уəкілетті орган шарттың толық орындалғаны туралы растауды алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде
бюджет есебіне жатқызылуға жатады.»;
10) мынадай мазмұндағы 94-1-баппен
толықтырылсын:
«94-1-бап. Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын кəдеге жарату
1. Мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын кəдеге жарату туралы шешімді
мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті
органмен келісу бойынша мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уəкілетті орган
қабылдайды.
2. Мемлекеттік резервтің материалдық
құн ды лық тарын кəдеге жарату Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен бюджет қаражаты есебінен жүзеге
асырылады.
3. Кəдеге жаратылған тауарларды мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уəкілетті
орган мемлекеттік резервтің материалдық
құндылықтарын есептен шығару, жою, кəдеге
жарату жəне кəдеге жаратылған тауарларды
өткізу қағидаларына сəйкес өткізуге тиіс.»;
11) 96-баптың 3-тармағының бірінші
бөлігіндегі «Мемлекеттік резерв саласындағы
уəкілетті орган» деген сөздер «Мемлекеттік
материалдық резерв саласындағы уəкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
12) мынадай мазмұндағы 96-1-баппен
толықтырылсын:
«96-1 бап. Жұмылдыру резервінің дəрілік
заттары мен медициналық бұйымдарын
беру, сақтау жəне шығару ерекшеліктері
1. Жұмылдыру резервінің дəрілік заттары мен медициналық бұйымдарын беруге,
сақтауға жəне шығаруға осы бапта белгіленген
ерекшеліктермен бірге осы Заңның ережелері
қолданылады.
2. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті
орган жұмылдыру резервінің дəрілік заттары
мен медициналық бұйымдарын беру, сақтау
жəне жаңарту мен номенклатура өзгерген жағдайларда броньнан шығару тəртiбiмен оларды
шығару бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуға тапсырыс беруші ретінде əрекет етеді.
3. Жұмылдыру резервінің дəрілік заттары
мен медициналық бұйымдарын беруді, сақтауды жəне жаңарту мен номенклатура өзгерген
жағдайларда броньнан шығару тəртiбiмен оларды шығаруды Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындайтын бірыңғай дистрибьютор
жүзеге асырады.
4. Жұмылдыру резервінің дəрілік заттары
мен медициналық бұйымдарын беру, сақтау
жəне шығару тəртібі мемлекеттік резервтің
материалдық құндылықтарымен операциялар
жүргізу қағидаларында айқындалады.»;
13) 99-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«99-бап. Мемлекеттік резервтің
материалдық құндылықтарын есепке алу
1. Мемлекеттік резервтің материалдық
құндылықтарын есепке алуды мемлекеттік
материалдық резерв саласындағы уəкілетті
орган Қазақстан Республикасының Үкіметі
айқындайтын тəртіппен жүзеге асырады.
2. Мемлекеттік резервтің материалдық
құндылықтары зерттеулер (сынақтар) жүргізілген кезде жəне табиғи кему нормалары шегінде
жетіспеген кезде есептен шығарылады.».
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 25 мамыр
№ 332 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру және "ткізу тәртібі туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын
негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) бейбіт жиналыс – сипатына қарай бейбіт, күш қолданылмайтын жəне қаруланбайтын, мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тəртіп,
денсаулық сақтау, халықтың имандылығын,
басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделеріне қатер төндірмейтін болып табылатын, Қазақстан Республикасының азаматтары жиналыс, митинг пен
демонстрация, шеру мен пикеттеу нысанында
өткізетін жария іс-шара;
2) бейбіт жиналысқа қатысушы – бейбіт
жиналысқа өз еркімен қатысатын Қазақстан
Республикасының азаматы;
3) бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне
өткізу үшін арнайы орын – республикалық
маңызы бар қаланың, астананың немесе
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті өкілді органы бейбіт жиналыстар
өткізу үшін айқындаған жалпыға ортақ пайдаланылатын орын немесе жүру маршруты;
4) бейбіт жиналысты ұйымдастырушы –
бейбіт жиналыс өткізуге бастамашы болатын,
оны өткізуді ұйымдастыратын жəне бейбіт
жина лыс барысы мен оған қатысу шыларға
бас шылықты жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының кəмелетке толған азаматы немесе кəмелетке толған азаматтарының
тобы немесе Қазақстан Республи касы ның
заңнамасында белгіленген тəртіппен тіркелген заңды тұлға;
5) демонстрация – қоғамдық маңызы бар
мəселелер жəне (немесе) адамдардың жəне
(немесе) органдардың, ұйымдардың əрекеттері
(əрекетсіздігі) бойынша пікірін жария
білдіру мақсатында Қазақстан Республикасы
азаматының немесе азаматтары тобының
белгілі бір уақытта белгілі бір маршрут бойынша қозғалысы, бұл көлік құралдары пайдаланыла отырып, дыбыс күшейткіш техникалық

құралдар, плакаттар, транспаранттар жəне
өзге де көрнекі үгіттеу құралдары пайдаланыла отырып немесе пайдаланылмай, талаптар қойыла отырып немесе онсыз жүзеге
асырылады;
6) жергілікті атқарушы орган – республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың,
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) əкімі
басқаратын, өз құзыреті шегінде тиісті аумақта
жергілікті мемлекеттік басқаруды жəне өзін-өзі
басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы
орган;
7) жиналыс – қоғамдық маңызы бар мəселелерді жəне (немесе) адамдардың жəне (немесе) органдардың, ұйымдардың əрекеттерін
(əре кет сіздігін) ұжымдық жария талқы лау
мақсатында Қазақстан Республикасы азаматтарының белгілі бір жерде, белгілі бір уақытта
бірлесіп болуы;
8) митинг – қоғамдық маңызы бар мəселелер жəне (немесе) адамдардың жəне (немесе)
органдардың, ұйымдардың əрекеттері (əрекетсіздігі) бойынша пікірін жария білдіру үшін
Қазақстан Республикасы азаматтарының белгілі
бір жерде, белгілі бір уақытта бірлесіп болуы,
бұл дыбыс күшейткіш техникалық құралдар,
плакаттар, транспаранттар жəне өзге де көрнекі
үгіттеу құралдары пайдаланыла отырып немесе
онсыз, талаптар қойыла отырып немесе онсыз
жүзеге асырылады;
9) өтінішті келісу – жергілікті атқарушы
орган демонстрация, шеру нысанында бейбіт
жиналыс өткізуге беретін құжат;
10) пикеттеу – қоғамдық маңызы бар
мəселелер жəне (немесе) адамдардың жəне
(немесе) органдардың, ұйымдардың əрекеттері
(əрекетсіздігі) бойынша пікірін жария білдіру
мақсатында Қазақстан Республикасының бір
азаматының белгілі бір жерде, белгілі бір
уақытта болуы, бұл қозғалыссыз жəне дыбыс
күшейткіш техникалық құралдар пайдаланылмай, плакаттар, транспаранттар жəне өзге де
көрнекі үгіттеу құралдары пайдаланыла отырып
немесе онсыз жүзеге асырылады;
11) хабарлама – бейбіт жиналысты ұйымдастырушы жергілікті атқарушы органға
жіберетін, белгілі бір жерде жəне белгілі бір

уақытта пикеттеу, жиналыс немесе митинг нысанында бейбіт жиналыс өткізу ниеті туралы
алдын ала құлақтандыру;
12) шеру – қоғамдық маңызы бар мəселелер жəне (немесе) адамдардың жəне (немесе) органдардың, ұйымдардың əрекеттері
(əре кет сіздігі) бойынша пікірін жария білдіру мақсатында Қазақстан Республикасы
азаматының немесе азаматтары тобының көлік
құралдарын пайдаланбай белгілі бір уақытта,
белгілі бір маршрут бойынша жүріп өтуі, бұл
дыбыс күшейткіш техникалық құралдар, плакаттар, транспаранттар жəне өзге де көрнекі
үгіттеу құралдары пайдаланыла отырып немесе
онсыз, талаптар қойыла отырып немесе онсыз
жүзеге асырылады.
2-бап. Қазақстан Республикасының
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне
өткізу тəртібі туралы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі
туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді жəне
осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге
де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
2. Мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық
тəртіп, денсаулық сақтау, басқа адамдардың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүддесінде осы Заңда белгіленген жағдайларды
қоспағанда, бейбіт жиналыстар бостандығы
құқығы шектелмейді.
3. Осы Заңды бұза отырып, жиналыс, митинг, демонстрация, шеру жəне пикеттеу өткізуге тыйым салынады.
4. Төтенше, соғыс жағдайы немесе терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимі
енгізілген кезде олардың қолданылу кезеңінде
бейбіт жиналыстар өткізуге «Төтенше жағдай
туралы», «Соғыс жағдайы туралы» жəне «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан
Рес пуб ли касының заңдарында белгіленген
тəртіппен тыйым салынуы немесе шектеу
қойылуы мүмкін.
5. Осы Заңның күші жабық үй-жайларда ісшаралар, ресми, мəдени, ойын-сауық мəденибұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру

жəне спорттық іс-шаралар, жергілікті қоғамдас тықтардың жиналыстары мен жиындарын, көппəтерлі тұрғын үй пəтерлері, тұрғын
емес үй-жайлары меншік иелерінің жиналыстарын, сондай-ақ құдайға құлшылық
ету, діни жоралар, рəсімдер жəне (немесе)
жиналыстар өткізуге байланысты қоғамдық
қатынастарға қолданылмайды, оларды өткізу
тəртібі «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы», «Мəдениет туралы», «Дене
шынықтыру жəне спорт туралы», «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы», «Тұрғын
үй қатынастары туралы», «Діни қызмет жəне
діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалады.
6. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда
қамтылғаннан өзгеше қағидалар белгіленсе,
онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.
3-бап. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу қағидаттары
Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне
өткізу мынадай қағидаттарға негізделеді:
1) күш қолданылмайтын сипат;
2) заңдылық;
3) мемлекеттік қауіпсіздікті, қоғамдық
тəртіпті, денсаулық сақтауды, басқа адамдардың
құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
қамтамасыз ету;
4) қатысу еріктілігі;
5) бейбіт жиналыстар өткізу пайдасына
презумпция;
6) тараптар жауаптылығы.
2-тарау. БЕЙБІТ ЖИНАЛЫСТАРДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖƏНЕ ӨТКІЗУ
ТƏРТІБІ
4-бап. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға мыналар жатады:
1) бейбіт жиналыстарға ықтимал қатысушыларды құлақтандыру;

2) жергілікті атқарушы органға бейбіт
жиналыстар өткізу туралы хабарлама немесе
келісуді алу туралы өтініш беру;
3) бейбіт жиналыстарды өткізу кезінде
мемле кеттік органдардың жəне (немесе)
ұйымдардың бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру шыларға медициналық жəне өзге де
қажетті көмек беруге құзыреті шегінде жəрдем
көрсетуі;
4) үгіттеуді Қазақстан Республикасының
заңдарында тыйым салынбаған кез келген
тəсілдермен жүргізу;
5) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының мемлекеттік кауіпсіздікті, қоғамдық
тəр тіпті, денсаулық сақтауды, басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын
қорғауды қамтамасыз ету мақсатында бейбіт
жиналыстарға қатысушылармен түсіндіру
жұмысын жүргізуі;
6) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде қоғамдық тəртіпті қамтамасыз ету;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру жəне өткізу мақсатында жасалатын өзге де əрекеттер.
5-бап. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы
1. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының:
1) пікірлерін, талаптарын жария білдіруге,
бейбіт жиналыстар өткізу кезінде шешімдер
қабылдауға;
2) осы Заңда белгіленген тəртіппен бейбіт
жиналыстар өткізуге;
3) осы Заңның 15-бабында белгіленген
тəртіппен үгіттеу жүргізуге;
4) мемлекеттік органдардың жəне (немесе) ұйымдардың құзыреті шегінде қоғамдық
тəртіпті қамтамасыз етуге, медициналық көмекті
жəне өзге де қажетті көмекті ұйымдастыруға
жəрдемдесу жөнінде қолданып жатқан шаралары туралы ақпарат алуға;
5) азаматтардың талаптарына, өтініштеріне
қол жинауды ұйымдастыруға;
(Жалғасы 11-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1,10-беттерде)

6) осы Заңда көзделген жағдайларда бейбіт
жиналыстар өткізу кезінде дыбыс деңгейі
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес келетін дыбыс күшейткіш техникалық
құралдарды, плакаттарды, транспаранттарды жəне өзге де көрнекі үгіттеу құралдарын,
сондай-ақ көлік құралдарын пайдалануға;
7) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде аудиовизуалды техника құралдарын пайдалануға,
сондай-ақ бейне- жəне фототүсірілім жасауға;
8) медициналық көмек көрсетуге жəне
бейбіт жиналыстар өткізу орнынан қауіпсіз
эвакуациялауға жүгінуге;
9) бейбіт жиналыстарды тоқтата тұруға немесе тоқтатуға;
10) бейбіт жиналыстар өткізуден бас
тартуға;
11) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
2. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы:
1) осы Заңның талаптарын сақтауға;
2) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде жеке
жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды
мүдделерін құрметтеуге;
3) жергілікті атқарушы орган өкілінің жəне
құқық қорғау органдары қызметкерлерінің
заңды талаптарын орындауға;
4) бейбіт жиналыстарға қатысушылардан
қоғамдық тəртіпті жəне оларды өткізу регламентін сақтауды, сондай-ақ Қазақстан
Рес пуб ликасының заңнамасын бұзуға жол
бермеуді талап етуге;
5) осы Заңның 17 жəне 18-баптарында
көзделген жағдайларда жергілікті атқарушы
орган өкілінің, құқық қорғау органдары
қызметкерлерінің талап етуі бойынша, бейбіт
жиналыстарға қатысушыларға осындай талапты орындау қажеттігі туралы ақпарат бере
отырып, бейбіт жиналыстарды тоқтата тұруға
немесе тоқтатуға;
6) бейбіт жиналыстар өткізілу кезінде оларға
қатысушылардың қауіпсіздігі үшін жағдай
жасауға, ғимараттардың, құрылысжайлардың,
шағын сəулет нысандарының, жасыл екпелердің, сондай-ақ өзге де мүліктің сақталуын
қамтамасыз етуге;
7) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының айырым белгісін тағып жүруге;
8) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы
бейбіт жиналыс өткізуден бас тарту туралы
шешім қабылдаған жағдайда дереу жергілікті
атқарушы органға жəне азаматтарға бұқаралық
ақпарат құралдары, телекоммуникация желілері
арқылы жəне Қазақстан Республикасының
заңдарында тыйым салынбаған өзге де тəсілдермен ақпарат беруге, сондай-ақ үгіттеуді
тоқтатуға;
9) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде оларға
қатысушылардың жəне басқа да адам дардың өмірін, денсаулығын қорғауға, қоғамдық
тəртіпті қорғауға жəне қоғамдық қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге бағытталған ішкі істер жəне
(немесе) прокуратура органдары қызметкерлерінің талаптарын орындауға, ішкі істер
ор гандарына қоғамдық тəртіпті қорғауды
қамтамасыз етуде жəрдемдесуге;
10) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.
3. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыға
бейбіт жиналыстар өткізу кезінде:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдары
мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін
бұзуға, жаппай тəртіпсіздіктерге, əлеуметтік,
нəсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық жəне
рулық алауыздықты қоздыруға үндеуге, билікті
басып алуға немесе ұстап тұруға, Қазақстан
Республикасының конституциялық құрылысын
күштеп өзгертуге насихаттауға немесе жария
үндеуге;
2) көліктің, инфрақұрылым объектілерінің
іркіліссіз жұмыс істеуіне, жасыл екпелер мен
шағын сəулет нысандарының, өзге де мүліктің
сақталуына бөгет жасайтын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарға қатыспайтын азаматтардың еркін жүріп-тұруына кедергі келтіретін
əрекеттер жасауға;
3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдардың адам мен азаматтың өмірін,
денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын,
қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қорғау,
қоғамдық тəртіпті қорғау жəне қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін орындауы кезінде олардың
қызметіне кедергі келтіруге;
4) қоғамдық тəртіпті жəне бейбіт жиналыстарға қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жеке күзет ұйымдарын тартуға;
5) жергілікті атқарушы органмен келіспей
киіз үйлер, шатырлар, өзге де құрылысжайлар
орнатуға;
6) өзімен бірге суық, атыс қаруын жəне өзге
де қаруды, сондай-ақ адамдардың өмірі мен
денсаулығына қарсы, азаматтарға жəне заңды
тұлғалардың меншігіне материалдық нұқсан
келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін арнайы
дайындалған немесе бейімделген нəрселерді
(заттарды, бұйымдарды) алып жүруге;
7) алкоголь өнімін, есірткі, психотроптық
заттарды, сол тектестерді таратумен жəне (немесе) тұтынумен айналысуға, сондай-ақ алкогольдік, есірткілік жəне (немесе) уытқұмарлық
масаң күйде болуға;
8) денсаулықты сақтауға арналған жеке
қорғаныш құралдарын қоспағанда, бет-əлпетін
тануға кедергі келтіретін киім-кешекті жəне
(немесе) өзге де заттарды пайдалануға;
9) үгіттеу мен бейбіт жиналыстар өткізу
кезінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының
заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық
актілерін бұзуға, əлеуметтік, нəсілдік, ұлттық,
діни, тектік-топтық жəне рулық алауыздықты
қоз дыруға бағытталған нышанды, сондайақ Қазақстан Республикасының заңдарына
сəйкес тыйым салынған террористік немесе
экстремистік ұйымдардың нышанын, иллюстрациялық материалдарын пайдалануға тыйым салынады.
4. Ұйымдастырушы немесе ұйымдастырушының өкілі болмаған кезде бейбіт жиналыстар өткізуге жол берілмейді.
5. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының өкілдері ұйымдастырушы сияқты дəл
сондай құқықтарды пайдаланады жəне дəл сондай міндеттерді атқарады.
6. Мыналар:
1) сот əрекетке қабілетсіз не əрекет қабілеті
шектеулі деп таныған немесе сот үкімімен
жазасын өтеу кезеңінде түзеу жұмыстары,
қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын
шектеу, қамаққа алу, бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалған Қазақстан
Республикасының азаматы;
2) жаппай тəртіпсіздіктерге қатысқаны,
мемлекетке опасыздық жасағаны, тыңшылық,
экстремистік жəне террористік қылмыстар,
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне
өткізу тəртібін бұзғаны үшін өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар Қазақстан
Республикасының азаматы;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен тіркеуден өтпеген
заңды тұлға;
4) қызметі Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген тəртіппен тоқтатыла
тұрған немесе оған тыйым салынған ұйым

бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы бола
алмайды.
6-бап. Бейбіт жиналыстарға қатысушы
1. Бейбіт жиналыстарға қатысушының:
1) пікірін жария білдіруге;
2) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде шешімдерді талқылауға жəне қабылдауға, өзге де
ұжымдық əрекеттерге қатысуға;
3) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан жəне (немесе) жергілікті атқарушы
органнан бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
жəне өткізу жөнінде қолданылып жатқан шаралар туралы ақпарат алуға;
4) бейбіт жиналыстар мəселелері бойынша
келісетінін не келіспейтінін білдіруге;
5) осы Заңда көзделген жағдайларда бейбіт
жиналыстар өткізу кезінде дыбыс деңгейі
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес келетін дыбыс күшейткіш техникалық
құралдарды, плакаттарды, транспаранттарды жəне өзге де көрнекі үгіттеу құралдарын,
сондай-ақ көлік құралдарын пайдалануға;
6) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде аудиовизуалды техника құралдарын пайдалануға,
сондай-ақ бейне- жəне фототүсірілім жасауға;
7) медициналық көмек көрсетуге жəне
бейбіт жиналыстар өткізу орнынан қауіпсіз
эвакуациялауға жүгінуге;
8) Қазақстан Республикасының заңдарында
көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға
құқығы бар.
2. Бейбіт жиналыстарға қатысушы:
1) осы Заңның талаптарын сақтауға;
2) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, жергілікті атқарушы орган өкілінің
жəне құқық қорғау органдары қызметкерлерінің
заңды талаптарын орындауға;
3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде жеке
жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды
мүдделерін құрметтеуге;
4) қоғамдық тəртіпті жəне бейбіт жиналыстар өткізу регламентін сақтауға, сондайақ Қазақстан Республикасының заңнамасын
бұзуға жол бермеуге;
5) бейбіт жиналыстарға қатыспайтын
азаматтардың еркін жүріп-тұруына кедергі
келтірмеуге;
6) ғимараттардың, құрылысжайлардың,
шағын сəулет нысандарының, жасыл екпелердің, сондай-ақ өзге де мүліктің сақталуын
қамтамасыз етуге;
7) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде оларға қатысушылардың жəне басқа да адамдардың
өмірін, денсаулығын қорғауға, қоғамдық тəртіпті қорғауға жəне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған ішкі істер жəне (немесе) прокуратура органдары қызметкерлерінің
талаптарын орындауға;
8) Қазақстан Республикасының заңдарында
көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға
міндетті.
3. Бейбіт жиналыстарға қатысушыға:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдары
мен өзге де нормативтік құқықтық актілерін
бұзуға, жаппай тəртіпсіздіктерге, əлеуметтік,
нəсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық жəне
рулық алауыздықты қоздыруға үндеуге, билікті
басып алуға немесе ұстап тұруға, Қазақстан
Республикасының конституциялық құрылысын
күштеп өзгертуге насихаттауға немесе жария
үндеуге;
2) көліктің, инфрақұрылым объектілерінің
іркіліссіз жұмыс істеуіне, жасыл екпелер мен
шағын сəулет нысандарының, өзге де мүліктің
сақталуына бөгет жасайтын, сондай-ақ бейбіт
жиналыстарға қатыспайтын азаматтардың еркін
жүріп-тұруына кедергі келтіретін əрекеттер
жасауға;
3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды
адамдардың адам мен азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын, қоғам
мен мемлекеттің мүдделерін қорғау, қоғамдық
тəртіпті қорғау жəне қоғамдық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін
орындауы кезінде олардың қызметіне кедергі
келтіруге;
4) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыда
жергілікті атқарушы органның тиісті келісімі
болмаған кезде киіз үйлер, шатырлар, өзге де
құрылысжайлар орнатуға;
5) өзімен бірге суық, атыс қаруын жəне өзге
де қаруды, сондай-ақ адамдардың өмірі мен
денсаулығына қарсы, азаматтарға жəне заңды
тұлғалардың меншігіне материалдық нұқсан
келтіру үшін пайдаланылуы мүмкін арнайы
дайындалған немесе бейімделген нəрселерді
(заттарды, бұйымдарды) алып жүруге;
6) алкоголь өнімін, есірткі, психотроптық
заттарды, сол тектестерді таратумен жəне (немесе) тұтынумен айналысуға, сондай-ақ алкогольдік, есірткілік жəне (немесе) уытқұмарлық
масаң күйде болуға;
7) денсаулықты сақтауға арналған жеке
қорғаныш құралдарын қоспағанда, бет-əлпетін
тануға кедергі келтіретін киім-кешекті жəне (немесе) өзге де заттарды пайдалануға;
8) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде Қазақстан Республикасының Конституциясын,
Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге
де нормативтік құқықтық актілерін бұзуға,
əлеуметтік, нəсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық жəне рулық алауыздықты қоздыруға бағытталған нышанды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес тыйым салынған
террористік немесе экстремистік ұйымдардың
нышанын, иллюстрациялық материалдарын
пайдалануға;
9) бейбіт жиналыстарға қатысқаны үшін
материалдық сыйақы алуға тыйым салынады.
7-бап. Журналистің (бұқаралық ақпарат
құралы өкілінің) қызметі
1. Журналист (бұқаралық ақпарат құралының өкілі) бейбіт жиналыстар өткізілу кезінде
Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген құқықтарды пайдаланады.
2. Журналист (бұқаралық ақпарат құралының өкілі) бейбіт жиналыстар кезінде:
1) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы
мен оларға қатысушылардың, сондай-ақ мемлекеттік органдар, ұйымдар қызметкерлерінің
заңды əрекеттеріне кедергі келтірмеуге;
2) көліктің, инфрақұрылым объектілерінің
іркіліссіз жұмыс істеуі, мүліктің сақталуы үшін
бөгет жасайтын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарға
қатыспайтын азаматтардың еркін жүріптұруына кедергі келтіретін əрекеттер жасамауға
міндетті.
8-бап. Мемлекеттік органдардың
құзыреті
1. Мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара
іс-қимылы саласындағы уəкілетті орган бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының айырым белгілерінің нысандарын əзірлейді жəне
бекітеді.
2. Республикалық маңызы бар қаланың,
астананың немесе ауданның (облыстық маңызы
бар қаланың) жергілікті өкілді органы:
1) бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне
өткізу үшін арнайы орындарды, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу үшін арнайы орындарды пайдалану тəртібін, олардың
шекті толу нормаларын, сондай-ақ бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу үшін
арнайы орындарды материалдық-техникалық
жəне ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге
қойылатын талаптарды айқындайды;
2) пикеттеуді өткізуге тыйым салынған

іргелес аумақтардың шекараларын ай қындайды;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес азаматтардың құқықтары мен
заңды мүдделерін қамтамасыз ету бойынша өзге
де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
3. Жергілікті атқарушы орган:
1) бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаларды немесе келісуді алу туралы
өтініштерді осы Заңның 11 жəне 13-баптарында
белгіленген мерзімдерде қарайды;
2) бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны немесе келісуді алу туралы өтінішті
қарау нəтижелері бойынша осы Заңның 11
жəне 13-баптарында белгіленген мерзімдерде
бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыларға
қабылданған шешім туралы хабарлайды;
3) бейбіт жиналыстар өткізу кезінде мемлекеттік қауіпсіздікке, қоғамдық тəртіпке, денсаулық сақтауға, басқа адамдардың құқықтары
мен бостандықтарының қорғалуына қатер
төнген жағдайда шатырларды, киіз үйлерді,
құрылысжайларды орнатудан, дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды, көлік құралдарын
пайдаланудан бас тартады;
4) осы Заңның 11 жəне 13-баптарында белгіленген жағдайларда жəне мерзімдерде бейбіт
жиналыстарды ұйымдастырушыға бейбіт
жиналыстардың өзге өткізу орнын жəне (немесе) жүру маршрутын не уақытын ұсынады;
5) бейбіт жиналыстардың нысанына жəне
оған қатысушылардың санына қарай бейбіт
жиналыстарды ұйымдастырушыға осы Заңға
сəйкес бейбіт жиналыстар өткізуге жəрдем
көрсету мақсатында өз өкілдерін тағайындайды;
6) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушылар мен оларға қатысушыларға бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу жөнінде
қолданылып жатқан шаралар туралы ақпарат
береді;
7) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан осы Заңның 17 жəне
18-баптарына сəйкес бейбіт жиналыстарды
тоқтата тұруды немесе тоқтатуды талап етеді;
8) осы Заңның 17 жəне 18-баптарында
көзделген жағдайларда бейбіт жиналыстарды
тоқтата тұрады немесе тоқтатады;
9) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының жазбаша немесе электрондық
нысанда білдірген, бейбіт жиналыстардың
өткізу орнын жəне (немесе) жүру маршрутын
не уақытын өзгертуге келісетіні туралы жауабы
болмаған немесе келіспеген жағдайда, бейбіт
жиналыстарды өткізуден бас тарту туралы
шешім шығарады;
10) өзінің интернет-ресурсында бейбіт
жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу
үшін арнайы орындардың тізбесін, сондай-ақ
олардың бос-бос еместігі туралы ақпаратты
орналастырады;
11) өзіне Қазақстан Республикасының
заңнамасымен жүктелген өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
4. Құқық қорғау органдарының құқықтары
мен міндеттері Қазақстан Республикасының
заңдарында айқындалады.
9-бап. Бейбіт жиналыстарды өткізу орны
мен уақыты
1. Бейбіт жиналыстар бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу үшін арнайы
орындарда өткізіледі. Пикеттеуді қоспағанда,
өзге орындарда бейбіт жиналыстар өткізуге
тыйым салынады.
Осы баптың 5-тармағында көрсетілген
орындарда пикеттеуді өткізуге тыйым салынады.
2. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
жəне өткізу үшін арнайы орындарды айқындаған жəне оларды пайдалану тəртібін
белгілеген кезде бейбіт жиналыстардың мақсатына қол жеткізу мүмкіндігі, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу үшін
арнайы орындарды əкімшілік-аумақтық бірліктердің орталық жəне өзге де бөліктерінде
белгілеу, ұйымдастыру ыңғайлылығы, бейбіт
жиналыстарды ұйымдастырушылар мен оларға
қатысушылардың инфрақұрылым объектілерін
пайдалану мүмкіндігі, санитариялық нормалар
мен қағидаларды сақтау, бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушылар мен оларға қатысушылардың, басқа да адамдардың қауіпсіздігі
қамтамасыз етілуге тиіс.
Республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың, сондай-ақ облыстардың əкімшілік
орталықтары аудандарының орталық бөліктеріндегі пикеттеу, жиналыстар немесе митингілер ұйымдастыру жəне өткізу үшін арнайы орындар саны үштен кем болмауға тиіс.
3. Дəл сол бір жерде жəне (немесе) дəл сол
бір жүру маршруты бойынша не дəл сол бір
уақытта бейбіт жиналыс өткізуге бір мезгілде
бірнеше бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы
үміткер болған жағдайда, көрсетілген орынды
пайдалану кезектілігін жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан
тиісті хабарламаны немесе өтінішті алған
уақытын негізге ала отырып айқындайды.
4. Бейбіт жиналыстарды бейбіт жиналыстар
өткізілетін күні əкімшілік-аумақтық бірліктің
жергілікті уақыты бойынша сағат 9-дан ерте
бастауға жəне сағат 20-дан кеш аяқтауға болмайды.
5. Пикеттеуді өткізуге:
1) жаппай жерлеу орындарында;
2) теміржол, су, əуе жəне автомобиль көлігі
объектілерінде жəне оларға іргелес жатқан
аумақтарда;
3) мемлекеттің қорғаныс қабілетін, қауіпсіз дігін жəне халықтың тыныс-тіршілігін
қамтамасыз ететін ұйымдарға іргелес жатқан
аумақтарда;
4) Қазақстан Республикасы Президентінің,
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің
– Елбасының резиденцияларына іргелес жатқан
аумақтарда;
5) қауіпті өндірістік объектілерге жəне
пайдалануы арнайы қауіпсіздік техникасы
қағидаларын сақтауды талап ететін өзге де
объектілерге іргелес жатқан аумақтарда;
6) магистральдық теміржол желілерінде,
магистральдық құбыржолдарда, ұлттық электр
желісінде, магистральдық байланыс желілерінде жəне оларға іргелес жатқан аумақтарда
тыйым салынады.
6. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне
өткізу үшін арнайы орындарды қоспағанда,
дəл сол бір жерде дəл сол бір уақытта дəл сол
бір объектіде екі жəне одан көп пикет өткізуге
жол берілмейді.
Пикеттеу ұзақтығы, бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру жəне өткізу үшін арнайы орындарды қоспағанда, дəл сол бір жерде дəл сол
бір объектіде күніне екі сағаттан аспауға тиіс.
10-бап. Бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарлама
1. Пикеттеу, жиналыс, митинг нысанында бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы
жергілікті атқарушы органға өткізілетін күніне
дейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін
мерзімде қағаз жеткізгіште немесе электрондық
цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған
электрондық құжат нысанында береді.
2. Хабарламаның жергілікті атқарушы
органда тіркелген күні бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны беру күні болып табылады.
3. Бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламада:
1) бейбіт жиналыстың мақсаты;

2) бейбіт жиналыстың нысаны;
3) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы
Қазақстан Республикасы азаматының, оның
өкілінің (болған кезде) тегі, аты, əкесінің аты
(ол болған кезде), жеке сəйкестендіру нөмірі,
тұрғылықты жері немесе уақытша болатын
(тұратын) жері не бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы заңды тұлғаның атауы, бизнессəйкестендіру нөмірі, орналасқан жері;
4) бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
жəне өткізу үшін арнайы орын, пикеттер үшін
– өткізу орны;
5) бейбіт жиналыстың басталатын жəне
аяқталатын күні, уақыты;
6) қатысушылардың болжамды саны;
7) киіз үйлер, шатырлар мен өзге де
құрылысжайлар орнату туралы мəліметтер;
8) осы Заңда көзделген жағдайларда дыбыс
күшейткіш техникалық құралдарды, плакаттарды, транспаранттарды жəне өзге де көрнекі
үгіттеу құралдарын пайдалану ниеті;
9) пикеттеуді қоспағанда, ұйымдастырушы
бекіткен бейбіт жиналыстар өткізу регламенті;
10) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, оның өкілінің (болған кезде) электрондық пошталық мекенжайы, ұялы байланыстың
абоненттік нөмірі;
11) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, оның өкілінің (болған кезде) хабарламада көрсетілген өз дербес деректерін жинауға,
өңдеуге келісімі;
12) бейбіт жиналыстар өткізуді қаржыландыру көздері;
13) бейбіт жиналыстар өткізу туралы
хабарламаның берілген күні жəне ұйымдастырушының немесе оның өкілінің (болған кезде) қолтаңбасы көрсетіледі.
11-бап. Хабарламаны қарау тəртібі
1. Жергілікті атқарушы орган хабарлама
тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде
бейбіт жиналысты ұйымдастырушыға:
1) киіз үйлерді, шатырларды, өзге де
құрылысжайларды орнатпай, дыбыс күшейткіш
техникалық құралдарды пайдаланбай пикеттеу,
жиналыс, митинг өткізу туралы;
2) осы Заңның 14-бабында көзделген
негіздер бойынша пикеттеуді, жиналысты,
митингіні өткізуден бас тарту туралы;
3) адам мен азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын, мемлекеттік қауіпсіздікті,
сондай-ақ көліктің, инфрақұрылым объектілерінің іркіліссіз жұмыс істеуін, жасыл екпелер мен шағын сəулет нысандарының, өзге де
мүліктің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында
пикеттеудің, жиналыстың, митингінің орнын
жəне (немесе) уақытын өзгерту ұсынысы туралы хабарлайды.
Хабарламаны қарау мерзімі өткен соң жергілікті атқарушы органның жауабы болмаған
жағдайда, ұйымдастырушы берілген хабарламаға сəйкес бейбіт жиналыс өткізеді.
2. Жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналысты ұйымдастырушыға қабылданған шешім
туралы мынадай тəсілдердің бірімен:
1) қолма-қол;
2) табыс етілгені туралы хабарламасы бар
тапсырысты пошта жөнелтілімі нысанында;
3) электрондық цифрлық қолтаңбамен
куəландырылған электрондық құжат арқылы;
4) ұйымдастырушы көрсеткен электрондық
поштаның мекенжайы бойынша;
5) ұйымдастырушы көрсеткен ұялы байланыстың абоненттік нөмірі бойынша хабарлайды.
Жергілікті атқарушы органның шешімі осы
тармақтың бірінші бөлігінің 4) жəне 5) тармақшаларында көрсетілген тəсілдермен жіберілген жағдайда, шешім табыс етілгені туралы
хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімімен де жіберіледі.
3. Бейбіт жиналысты ұйымдастырушы
бейбіт жиналыстардың өткізу орнын жəне (немесе) уақытын өзгерту туралы ұсынысты алған
күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жергілікті
атқарушы органға бейбіт жиналыстардың өткізу
орнын жəне (немесе) уақытын өзгертуге өзінің
келісетіні немесе келіспейтіні туралы мынадай
нысандардың бірімен:
жазбаша (қолма-қол);
электрондық нысанда (ұсыныс келіп
түскен электрондық поштаның мекенжайына
немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен
куəландырылған электрондық құжат арқылы);
ұсыныс келіп түскен ұялы байланыстың
абоненттік нөмірі бойынша хабарлайды.
Бейбіт жиналысты ұйымдастырушы бейбіт
жиналыстардың өткізу орнын жəне (немесе) уақытын өзгертуге келіскен жағдайда,
жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналыстарды өткізуден бас тартуға құқылы емес.
Бейбіт жиналысты ұйымдастырушының
бейбіт жиналыстардың өткізу орнын жəне (немесе) уақытын өзгертуге келісетіні туралы жауабы
болмаған немесе келіспеген жағдайда, жергілікті
атқарушы орган бейбіт жиналыстарды өткізуден
бас тарту туралы шешім шығарады.
12-бап. Келісуді алу туралы өтініш
1. Демонстрация, шеру нысанында бейбіт
жиналыстар өткізуге келісуді алу туралы
өтінішті бейбіт жиналысты ұйымдастырушы
жергілікті атқарушы органға өткізілетін күніне
дейін он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін
мерзімде қағаз жеткізгіште немесе электрондық
цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған
электрондық құжат нысанында береді.
Өтініштің жергілікті атқарушы органда
тіркелген күні келісуді алу туралы өтінішті беру
күні болып табылады.
2. Келісуді алу туралы өтініште:
1) бейбіт жиналыстың мақсаты;
2) бейбіт жиналыстың нысаны;
3) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы
Қазақстан Республикасы азаматының, оның
өкілінің (болған кезде) тегі, аты, əкесінің
аты (ол болған кезде), жеке сəйкестендіру
нөмірі, тұрғылықты жері немесе уақытша болатын (тұратын) жері не бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы заңды тұлғаның атауы,
бизнес-сəйкестендіру нөмірі, орналасқан жері;
4) бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
жəне өткізу үшін арнайы орын жəне (немесе)
қатысушылардың жүру маршруты;
5) бейбіт жиналыстың басталатын жəне
аяқталатын күні, уақыты;
6) қатысушылардың болжамды саны;
7) осы Заңда көзделген жағдайларда
қоғамдық тəртіпті қорғауды, медициналық
көмек ұйымдастыруды, өрт қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге жəрдемдесу шаралары,
дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды,
плакаттарды, транспаранттарды жəне өзге де
көрнекі үгіттеу құралдарын, көлік құралдарын
пайдалану ниеті;
8) қажет болған жағдайда – көлік құралдарының жалпы саны мен санаттары, маршруттың ұзындығын, басталатын жəне аяқталатын
орнын қоса алғанда, олардың қозғалыс маршруты;
9) ұйымдастырушы бекіткен бейбіт жиналыстар өткізу регламенті;
10) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, оның өкілінің (болған кезде) электрондық пошталық мекенжайы, ұялы байланыстың
абоненттік нөмірі;
11) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының, оның өкілінің (болған кезде) өтініште
көрсетілген өз дербес деректерін жинауға,
өңдеуге келісімі;
12) бейбіт жиналыстар өткізуді қаржыландыру көздері;
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13) келісуді алу туралы өтініштің берілген
күні жəне ұйымдастырушының немесе оның
өкілінің (болған кезде) қолтаңбасы көрсетіледі.
13-бап. Келісуді алу туралы өтінішті
қарау тəртібі
1. Жергілікті атқарушы орган өтінішті
қарайды жəне тіркелген күнінен бастап жеті
жұмыс күні ішінде бейбіт жиналысты ұйымдастырушыға:
1) демонстрация, шеру өткізудің келісілгені
туралы;
2) демонстрацияны, шеруді дыбыс күшейткіш техникалық құралдарды, көлік құралдарын
пайдаланбай өткізудің келісілгені туралы;
3) осы Заңның 14-бабында көзделген
негіздер бойынша өткізуден бас тартылғаны
туралы;
4) адам мен азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын, мемлекеттік қауіпсіздікті,
сондай-ақ көліктің, инфрақұрылым объектілерінің іркіліссіз жұмыс істеуін, жасыл екпелер мен шағын сəулет нысандарының, өзге де
мүліктің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында
бейбіт жиналыстардың өткізу орнын жəне (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгерту
ұсынысы туралы хабарлайды.
2. Жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналысты ұйымдастырушыға қабылданған шешім
туралы мынадай тəсілдердің бірімен:
1) қолма-қол;
2) табыс етілгені туралы хабарламасы бар
тапсырысты пошта жөнелтілімі нысанында;
3) электрондық цифрлық қолтаңбамен
куəландырылған электрондық құжат арқылы;
4) ұйымдастырушы көрсеткен электрондық
поштаның мекенжайы бойынша;
5) бейбіт жиналысты ұйымдастырушы
көрсеткен ұялы байланыстың абоненттік нөмірі
бойынша хабарлайды.
Жергілікті атқарушы органның шешімі осы
тармақтың бірінші бөлігінің 4) жəне 5) тармақшаларында көрсетілген тəсілдермен жіберілген жағдайда, шешім табыс етілгені туралы
хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімімен де жіберіледі.
3. Бейбіт жиналысты ұйымдастырушы
бейбіт жиналыстардың өткізу орнын жəне (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгерту туралы ұсынысты алған күннен бастап бір жұмыс
күні ішінде жергілікті атқарушы органға бейбіт
жиналыстардың өткізу орнын жəне (немесе)
жүру маршрутын не уақытын өзгертуге өзінің
келісетіні немесе келіспейтіні туралы мынадай
нысандардың бірімен:
жазбаша (қолма-қол);
электрондық нысанда (ұсыныс келіп
түскен электрондық поштаның мекенжайына
немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен
куəландырылған электрондық құжат арқылы);
ұсыныс келіп түскен ұялы байланыстың
абоненттік нөмірі бойынша хабарлайды.
Бейбіт жиналысты ұйымдастырушы бейбіт
жиналыстардың өткізу орнын жəне (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгертуге
келіскен жағдайда, жергілікті атқарушы орган
бейбіт жиналыстарды өткізуден бас тартуға
құқылы емес.
Бейбіт жиналысты ұйымдастырушының
бейбіт жиналыстардың өткізу орнын жəне (немесе) жүру маршрутын не уақытын өзгертуге
келісетіні туралы жауабы болмаған немесе
келіспеген жағдайда, жергілікті атқарушы орган бейбіт жиналыстарды өткізуден бас тарту
туралы шешім шығарады.
14-бап. Бейбіт жиналыстар өткізуден
бас тарту
1. Жергілікті атқарушы орган осы Заңның
11-бабының 1-тармағында жəне 13-бабының
1-тармағында белгіленген мерзімдерде бейбіт
жиналыстар өткізуден:
1) егер олардың мақсаттары Қазақстан
Республикасының конституциялық құрылысын
күштеп өзгерту, Қазақстан Республикасының
тұтастығын бұзу, мемлекеттің қауіпсіздігіне
нұқсан келтіру, əлеуметтік, нəсіл дік, ұлттық, діни, тектік-топтық жəне рулық алауыздықты қоздыру, Қазақстан Республи касы
Конституциясының, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік
құқықтық актілерінің басқа да ережелерін бұзу
болып табылса;
2) егер бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы осы Заңның 5-бабының 6-тармағында
аталған тұлға болса;
3) егер мемлекеттік қауіпсіздікке, қоғамдық
тəртіптің бұзылуына, денсаулық сақтауға, басқа
адамдардың құқықтары мен бостандықтарының
қорғалуына қатер төнсе;
4) егер бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы осы Заңның 10 жəне 12-баптарында
белгіленген, бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаның немесе келісуді алу туралы
өтініштің мерзімдерін бұзса;
5) осы Заңның 10-бабының 3-тармағында
жəне 12-бабының 2-тармағында көрсетілген
ақпарат толық берілмеген немесе бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушының немесе оның
өкілінің (болған кезде) қолтаңбасы болмаған
жағдайда;
6) ұсынылған құжаттардың анық емес
екендігі немесе бейбіт жиналыстарды өткізу
үшін қажетті құжаттардың, деректер мен
мəліметтердің Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген
талаптарға сəйкес келмеуі анықталған жағдайда;
7) егер бейбіт жиналыстардың ұйымдастырылуы мен өткізілуін қаржыландыруды:
жаппай қырып-жою қаруын таратуды
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен
адамдардың тізбесіне жəне (немесе) терроризмді
жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне
енгізілген жеке тұлғалар жəне (немесе) заңды
тұлғалар;
қызметі Қазақстан Республикасының
заңында белгіленген тəртіппен тоқтатыла тұрған немесе оған тыйым салынған заңды тұлға;
шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар жəне
шетелдік заңды тұлғалар жүзеге асырса;
8) осы Заңның 2-бабының 4-тармағында,
9-бабының 5 жəне 6-тармақтарында көзделген
жағдайларда;
9) егер қатысушылардың болжамды саны
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу
үшін арнайы орындардың шекті толу нормаларынан асып түссе;
10) егер осындай іс-шараларды өткізудің
болжамды уақытында бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру жəне өткізу үшін арнайы орындарда басқа ресми, мəдени, ойын-сауық мəденибұқаралық, дене шынықтыру-сауықтыру,
спорттық жəне өзге де іс-шаралардың өткізілуі
жоспарланса, құрылыс-монтаждау жұмыстары
жүзеге асырылып жатса, бас тартады.
2. Бейбіт жиналыстар өткізуден бас тарту
туралы шешім негізді əрі уəжді болуға тиіс
жəне оған Қазақстан Республикасының заңына
сəйкес шағым жасалуы мүмкін.
15-бап. Үгіттеу
1. Бейбіт жиналысты ұйымдастырушының
жəне Қазақстан Республикасының өзге де
азаматтарының:
1) осы Заңның 11 жəне 13-баптарына сəйкес
бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарламаны
жəне келісуді алу туралы өтінішті қарау немесе жергілікті атқарушы органның шешімін алу
мерзімдері өткеннен;
(Соңы 12-бетте)
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2) осы Заңның 11-бабының 3-тармағына жəне
13-бабының 3-тармағына сəйкес бейбіт жиналысты ұйымдастырушы бейбіт жиналыстардың
өткізу орнын жəне (немесе) жүру маршрутын
не уақытын өзгерту туралы келісімін бергеннен
кейін бейбіт жиналыстардың өткізу орны жəне
(немесе) жүру маршруты не уақыты, бейбіт жиналыстарды өткізу мақсаттары туралы ақпаратты
жəне оларды ұйымдастыру мен өткізуге байланысты өзге де ақпаратты хабарлай отырып,
үгіттеуді кедергісіз жүргізуге, осы Заңда тыйым
салынбаған нышанды, иллюстрациялық материалдарды пайдалануға, сондай-ақ осы іс-шараларға қатысуға үгіттеуге құқығы бар.
2. Үгіттеу жүргізу үшін үндеухаттар,
плакаттар мен хабарландырулар таратылуы,
бұқаралық ақпарат құралдары, телекоммуникация желілері, Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де тəсілдер
пайдаланылуы мүмкін.
16-бап. Бейбіт жиналыстар өткізуді
материалдық-техникалық жəне ұйымдастырушылық қамтамасыз ету
1. Бейбіт жиналыстар өткізуді материалдықтехникалық жəне ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді оларды ұйымдастырушы мен
оларға қатысушылар өз қаражаты есебінен,
сондай-ақ осы бейбіт жиналыстарды өткізу үшін
жиналған жəне (немесе) берілген қаражат пен
мүлік есебінен, егер осы Заңда жəне Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарында өзгеше
белгіленбесе, жүзеге асырады.

2. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруды
жəне өткізуді:
жаппай қырып-жою қаруын таратуды
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен
адамдардың тізбесіне жəне (немесе) терроризмді
жəне экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне
енгізілген жеке тұлғалардың жəне (немесе)
заңды тұлғалардың;
қызметі Қазақстан Республикасының
заңында белгіленген тəртіппен тоқтатыла
тұрған немесе оған тыйым салынған заңды
тұлғаның;
шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың жəне шетелдік заңды тұлғалардың
қаржыландыруына тыйым салынады.
3. Жергілікті атқарушы органның келісімінсіз бейбіт жиналыстар ұйымдастыру жəне
өткізу үшін арнайы орындарда киіз үйлер,
шатырлар, өзге де құрылысжайлар орнатуға
тыйым салынады.
17-бап. Бейбіт жиналыстарды тоқтата
тұру негіздері мен тəртібі
1. Егер бейбіт жиналыстар өткізу кезінде
оған қатысушылардың кінəсінан адамдардың
өмірі мен денсаулығына қатер төндірмейтін
құқықтық тəртіпті бұзу орын алса, жергілікті
атқарушы органның өкілі бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан осы бұзушылықты өз
бетінше немесе өзімен бірлесіп жоюды талап
етуге құқылы.
2. Бұзушылықты жою туралы заңды
талап орындалмаған жағдайда жергілікті
атқарушы органның өкілі бұзушылықты жою
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үшін өзі белгілеген уақытқа бейбіт жиналыстарды тоқтата тұрады. Бұзушылық жойылған кезде бейбіт жиналыстар өткізу оларды
ұйым дастырушы мен жергілікті атқарушы
органның өкілі арасындағы келісу бойынша
жалғасады.
3. Егер бұзушылық жергілікті атқарушы
органның өкілі белгілеген уақыт өткеннен кейін
жойылмаса, бейбіт жиналыстар осы Заңның
18-бабында көзделген тəртіппен тоқтатылуға
тиіс.
18-бап. Бейбіт жиналыстарды тоқтату
негіздері мен тəртібі
1. Бейбіт жиналыстарды тоқтату негіздері
мыналар болып табылады:
1) азаматтардың өмірі мен денсаулығына,
қоғамдық тəртіпке жəне (немесе) қоғамдық
қауіпсіздікке нақты қатердің төнуі, мүлікке,
оның ішінде бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
жəне өткізу үшін арнайы орынның шекті толу
нормасынан асып түсу салдарынан нұқсан
келтіру;
2) əлеуметтік, нəсілдік, ұлттық, діни, тектіктоптық жəне рулық алауыздықты қоздыру,
Қазақстан Республикасының конститу циялық құрылысын күштеп өзгертуге, Қазақстан
Республикасының аумақтық тұтастығына қол
сұғуға, сондай-ақ Қазақстан Респуб ликасы
Конституциясының, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік
құқықтық актілерінің басқа да ережелерін
бұзуға үндеулер;
3) бейбіт жиналыстарды өткізу нысанын
өзгерту;

4) осы Заңның 17-бабының 3-тармағында
көзделген жағдай;
5) ұйымдастырушының бейбіт жиналыс
өткізуден бас тартуы;
6) бейбіт жиналыс өткізу уақытының өтуі.
2. Бейбіт жиналыстарды тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда, жергілікті
атқарушы органның өкілі:
1) бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыдан
не оларға қатысушылардан бейбіт жиналыстарды өз еркімен тоқтатуды талап етеді;
2) бейбіт жиналыстарды тоқтату туралы талапты орындау үшін уақыт белгілейді.
3. Бейбіт жиналыстарды тоқтату туралы талап орындалмаған жағдайда ішкі істер
органдарының қызметкерлері Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес бейбіт
жиналыстарды мəжбүрлеп тоқтату жөнінде
қажетті шараларды қолданады.
4. Бейбіт жиналыстарға қатысушының
(қатысушылардың) осы Заңның талаптарын
бұзуы оның (олардың) бейбіт жиналыстарға
қатысуын тоқтатуға алып келеді жəне ол
жойылған жағдайда, бейбіт жиналыстарды
тоқтату үшін негіз болып табылмайды.
3-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
19-бап. Бейбіт жиналыстар бостандығы
құқығын бұзатын шешімдер мен əрекеттерге
(əрекетсіздікке) шағым жасау
Мемлекеттік органдардың, жергілікті
атқарушы органдардың, олардың лауазымды
адамдарының шешімдері мен əрекеттеріне
(əрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының

заңдарында белгіленген тəртіппен шағым жасалуы мүмкін.
20-бап. Қазақстан Республикасының
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне
өткізу тəртібі туралы заңнамасын бұзғаны
үшін жауаптылық
Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі
туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.
21-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу
тəртібі
1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
2. «Қазақстан Республикасында бейбіт
жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер жəне демонстрациялар ұйымдастыру мен
өткізу тəртібі туралы» 1995 жылғы 17 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің
Жаршысы, 1995 ж., № 1-2, 19-құжат; Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004
ж., № 23, 142-құжат) күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 25 мамыр
№ 333 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және
"ткізу тәртібі мәселелері бойынша "згерістер мен толықтыру енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)

2008 ж., №21, 97-құжат; №23, 114-құжат;
2009 ж., №11-12, 55-құжат; №18, 84-құжат;
№23, 100-құжат; 2010 ж., №1-2, 5-құжат;
№5, 23-құжат; №24, 146-құжат; 2011 ж.,
№1, 2, 3, 7-құжаттар; №5, 43-құжат; №11,
102-құжат; №12, 111-құжат; №16, 129-құжат;
№21, 161-құжат; 2012 ж., №3, 27-құжат; №8,
64-құжат; №14, 92, 95-құжаттар; №15, 97-құжат;
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат;
№12, 57-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; 2014
ж., №1, 4-құжат; №2, 10-құжат; №7, 37-құжат;
№10, 52-құжат; №12, 82-құжат; №14, 84-құжат;
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23,
143-құжат; №24, 145-құжат; 2015 ж., №8,
42-құжат; №11, 57-құжат; №20-ІV, 113-құжат;
№20-VІІ, 115-құжат; №22-І, 141-құжат; №22ІІ, 144-құжат; №22-V, 156-құжат; 2016 ж., №1,
2-құжат; №6, 45-құжат; №7-ІІ, 56, 57-құжаттар;
№8-ІІ, 71, 72-құжаттар; №24, 124-құжат;
2017 ж., №4, 7-құжат; №7, 14-құжат; №9,
17-құжат; №12, 34-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат;
№23-V, 113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№19, 62-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №7,
37-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат;
№23, 103-құжат):
13-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы «жиналыстарға, митингілерге,
пикеттерге, шерулер мен демонстрацияларға»
деген сөздер «бейбіт жиналыстарға» деген
сөздермен ауыстырылсын.
2. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Қылмыстық кодексіне
(Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2014 ж., №13-І, 13-ІІ, 83-құжат;
№21, 122-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат;
№21-ІІІ, 137-құжат; №22-І, 140-құжат; №22ІІІ, 149-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ,
159-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ,
67-құжат; №12, 87-құжат; №23, 118-құжат;
№24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №9,
21-құжат; №14, 50-құжат; №16, 56-құжат;
№22-ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат;
№24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №14,
44-құжат; №15, 46-құжат; №16, 56-құжат; №23,
88, 91-құжаттар; №24, 94-құжат; 2019 ж., №2,
6-құжат; №7, 36-құжат; №8, 45-құжат; №15-16,
67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 108-құжат;
№24-І, 118-құжат; №24-ІІ, 120-құжат;
2020 жылғы 5 мамыр «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) мазмұнындағы 155 жəне 400-баптардың
тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
«155-бап. Бейбіт жиналысты ұйымдастыруға, өткізуге немесе оған қатысуға кедергі
жасау»;
«400-бап. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібін бұзу»;
2) 155-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«155-бап. Бейбіт жиналысты ұйымдастыруға, өткізуге немесе оған қатысуға кедергі
жасау»;
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Бейбіт жиналысты, өзге де заңды жария іс-шараны ұйымдастыруға, өткізуге немесе
оларға қатысуға заңсыз кедергі жасау не оларға
қатысуға мəжбүрлеу –
екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде
түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға
не елу тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға
жазаланады.»;
3) 400-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«400-бап. Бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру жəне өткізу тəртібін бұзу».
3. 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; №23ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114,
115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №78, 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, 46-құжаттар; №15-16, 67-құжат;
№19-20, 86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар;
№23, 99, 103, 106, 108-құжаттар; №24-І,
118-құжат; №24-ІІ, 120, 122, 123, 127-құжаттар;
2020 жылғы 5 мамыр «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 14 мамыр «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер енгізу туралы» 2020 жылғы 13
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы;
2020 жылғы 14 мамыр «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне көші-қон
процестерін реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) мазмұнындағы 488-баптың тақырыбы
мынадай редакцияда жазылсын:
«488-бап. Қазақстан Республикасының
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу
тəртібі туралы заңнамасын бұзу»;
2) 62-баптың екінші бөлігіндегі «заңнамасы
саласында, сондай-ақ жер қойнауы жəне жер
қойнауын пайдалану» деген сөздер «, сондайақ жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану
туралы, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
жəне өткізу тəртібі туралы заңнамасы» деген
сөздермен ауыстырылсын;
3) 476-баптың бірінші абзацының 3)
тармақшасындағы «жиналыстар, митингілер,
шерулер жəне демонстрациялар», «өткізуге
тыйым салу» деген сөздер тиісінше «бейбіт
жиналыстарды», «ұйымдастыруға жəне өткізуге
тыйым салу немесе оларды шектеу» деген
сөздермен ауыстырылсын;
4) 488-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«488-бап. Қазақстан Республикасының
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне
өткізу тəртібі туралы заңнамасын бұзу
1. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға немесе өткізуге кедергі жасау, егер бұл əрекетте
қылмыстық жазаланатын іс-əрекет белгілері
болмаса, –
ескерту жасауға немесе жиырма айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға
не он тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік
қамаққа алуға алып келеді.
2. Қазақстан Республикасының бейбіт
жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу
тəртібі туралы заңнамасына сəйкес өткізілетін
бейбіт жиналысқа қатысушының Қазақстан
Республикасының бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі туралы
заңнамасында белгіленген талаптарды бұзуы,
егер бұл əрекетте қылмыстық жазаланатын ісəрекет белгілері болмаса, –
ескерту жасауға немесе жиырма айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға
не он тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік
қамаққа алуға алып келеді.
3. Қазақстан Республикасының бейбіт
жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу
тəртібі туралы заңнамасына сəйкес өткізілетін
бейбіт жиналысты ұйымдастырушының
Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі туралы
заңнамасында белгіленген талаптарды бұзуы,
егер бұл əрекетте қылмыстық жазаланатын ісəрекет белгілері болмаса, –
ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға
– отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде
айыппұл салуға не он тəулікке дейінгі мерзімге
əкімшілік қамаққа алуға, заңды тұлғаларға елу
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл
салуға алып келеді.
4. Осы баптың бірінші, екінші жəне
үшінші бөліктерінде көзделген, əкімшілік жаза
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап
жасалған əрекеттер –
жеке тұлғаларға – елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не он бес
тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік қамаққа
алуға, заңды тұлғаларға жетпіс айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып
келеді.
5. Қазақстан Республикасының бейбіт

жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу
тəртібі туралы заңнамасында белгіленген
тəртіпті бұза отырып өткізілетін жиналыстарды, митингілерді, демонстрацияларды,
шерулерді, пикеттерді не өзге де жария ісшараларды ұйымдастырушыларға жəне (немесе) оларға қатысушыларға үй-жайлар не
өзге де мүлік (байланыс құралдарын, көбейту
техникасын, жабдықты, көлікті) беру немесе
оларды ұйымдастыру жəне өткізу үшін өзге де
жағдайлар жасау, егер бұл əрекетте қылмыстық
жазаланатын іс-əрекет белгілері болмаса, –
жеке тұлғаларға – отыз айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не он
тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік қамаққа
алуға, заңды тұлғаларға жетпіс айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып
келеді.
6. Қазақстан Республикасының бейбіт
жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу
тəртібі туралы заңнамасында белгіленген
тəртіпті бұза отырып өткізілетін жиналыстарға,
митингілерге, демонстрацияларға, шерулерге,
пикеттеуге не өзге де жария іс-шараға қатысу,
егер бұл əрекетте қылмыстық жазаланатын ісəрекет белгілері болмаса, –
ескерту жасауға немесе отыз айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не он
бес тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік қамаққа
алуға алып келеді.
7. Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі
туралы заңнамасында белгіленген тəртіпті бұза отырып өткізілетін жиналыстар ды,
митингілерді, демонстрацияларды, шерулерді,
пикеттерді не өзге де жария іс-шараны ұйымдастыру жəне (немесе) өткізу, егер бұл əрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-əрекет
белгілері болмаса, –
жеке тұлғаларға – елу айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не он
бес тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік қамаққа
алуға, заңды тұлғаларға бір жүз айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып
келеді.
8. Осы баптың алтыншы бөлігінде көзделген, шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар
жасаған əрекет –
Қазақстан Республикасының шегінен
əкімшілік жолмен шығарып жібере отырып,
ескерту жасауға немесе отыз айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не
он бес тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік
қамаққа алуға алып келеді.
9. Осы баптың жетінші бөлігінде көзделген,
шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар, шетелдік заңды тұлғалар жасаған əрекеттер –
Қазақстан Республикасының шегінен
əкімшілік жолмен шығарып жібере отырып,
жеке тұлғаларға – елу айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде айыппұл салуға не он бес тəулікке
дейінгі мерзімге əкімшілік қамаққа алуға,
заңды тұлғаларға заңды тұлға қызметін тоқтата
тұрып немесе онсыз, бір жүз айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып
келеді.
10. Осы баптың бесінші бөлігінде
көзделген, əкімшілік жаза қолданылғаннан
кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған
əрекет –
жеке тұлғаларға – қырық айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не
он бес тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік
қамаққа алуға, заңды тұлғаларға бір жүз айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға
алып келеді.
11. Осы баптың алтыншы бөлігінде көзделген, əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір
жыл ішінде қайталап жасалған əрекет –
елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде
айыппұл салуға не жиырма тəулікке дейінгі
мерзімге əкімшілік қамаққа алуға алып келеді.
12. Осы баптың жетінші бөлігінде көзделген,
əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл
ішінде қайталап жасалған əрекеттер –
жеке тұлғаларға – жетпіс айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не жиырма бес тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік
қамаққа алуға, заңды тұлғаларға бір жүз елу
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл
салуға алып келеді.»;
5) 909-баптың екінші бөлігіндегі «митингілер, демонстрациялар жəне басқа да
бұқаралық іс-шараларды» деген сөздер «бейбіт
жиналыстарды жəне басқа да бұқаралық
іс-шараларды ұйымдастыруға жəне» деген
сөздермен ауыстырылсын.
4. «Қоғамдық бірлестіктер туралы»
1996 жылғы 31 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы,
1996 ж., №8-9, 234-құжат; 2000 ж., №3-4,
63-құжат; 2001 ж., №24, 338-құжат; 2005
ж., №5, 5-құжат; №13, 53-құжат; 2007 ж.,
№9, 67-құжат; 2009 ж., №2-3, 9-құжат; №8,
44-құжат; 2010 ж., №8, 41-құжат; 2012 ж., №2,
13-құжат; №21-22, 124-құжат; 2014 ж., №11,
67-құжат; 2015 ж., №22-І, 140-құжат; 2016
ж., №8-І, 62-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
2020 жылғы 5 мамыр «Егемен Қазақстан»

жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне еңбек мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) 19-баптың екінші бөлігінің бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға
жəне өткізуге;»;
2) 23-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қоғамдық бірлестіктің қызметі тоқтатыла
тұрған жағдайда оған барлық бұқаралық
ақпарат құралдарын пайдалануға, үгіт пен насихат жүргізуге, бейбіт жиналыстар мен басқа
да бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруға
жəне өткізуге, сайлауға қатысуға тыйым салынады. Қоғамдық бірлестіктің банктік салымдарды пайдалану құқығы да тоқтатыла тұрады,
бұған еңбек шарттары, қызметінің нəтижесінде
келтірілген залалдардың орнын толтыру жəне
айыппұлдар төлеу бойынша есеп айырысулар
кірмейді.».
5. «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» 1998 жылғы 30 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 1998 ж., №24, 448-құжат; 2002 ж.,
№4, 34-құжат; 2004 ж., №23, 140, 142-құжаттар;
2006 ж., №24, 148-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат;
№19, 150-құжат; №20, 152-құжат; 2010 ж.,
№8, 41-құжат; №24, 149-құжат; 2011 ж., №1,
7-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат;
2013 ж., №12, 57-құжат; 2014 ж., №8, 49-құжат;
№10, 52-құжат; №19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар;
№21, 122-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №23,
118-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; 2018 ж.,
№19, 62-құжат; 2019 ж., №5-6, 27-құжат; №2122, 90-құжат):
7-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) азаматтардың – бейбіт жиналыстарға
жəне басқа да бұқаралық жария іс-шараларға
қатысушылардың қару алып жүруіне;».
6. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999
ж., №21, 771-құжат; 2001 ж., №10, 122-құжат;
2003 ж., №24, 175-құжат; 2005 ж., №13,
53-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат; №3, 22-құжат;
№12, 77-құжат; 2007 ж., №12, 88-құжат; 2009
ж., №2-3, 7-құжат; №15-16, 74-құжат; 2010
ж., №5, 23-құжат; №22, 130-құжат; 2011 ж.,
№1, 2-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №2,
13-құжат; №3, 25-құжат; №15, 97-құжат;
2013 ж., №1, 2-құжат; №10-11, 56-құжат;
№14, 75-құжат; 2014 ж., №2, 11-құжат; №10,
52-құжат; №14, 84-құжат; 2015 ж., №20-ІV,
113-құжат; №22-V, 156-құжат; 2016 ж., №6,
45-құжат; №23, 118-құжат; 2017 ж., №9,
18-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №10,
32-құжат; №15, 46-құжат; №24, 93-құжат; 2019
ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат):
1) 4-3-бап мынадай мазмұндағы 13-4)
тармақшамен толықтырылсын:
«13-4) бейбіт жиналыстарда болатын
журналист (бұқаралық ақпарат құралы өкілі)
қызметінің қағидаларын, журналистің айырым
белгілерінің нысандарын бекітеді;»;
2) 13-баптың 3-тармағындағы «, митингілерді, шерулерді, пикеттер мен демонстрацияларды» деген сөздер алып тасталсын;
3) 14-баптың 1-1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) егер осы адам ойын-сауық мəденибұқаралық, мəдениет саласында əлеуметтік
маңызы бар, спорттық-бұқаралық іс-шараларда,
бейбіт жиналыстарда жəне өзге де жария ісшараларда болса немесе оларға қатысса;»;
4) 20-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) журналист куəлігін, айырым белгісін
көрсету арқылы дүлей зілзалалар ауданында,
бейбіт жиналыстарда, сондай-ақ қоғамдық,
топтық жəне жеке мүдделерді білдірудің өзге
де нысандары кезінде болуға;».
7. «Саяси партиялар туралы» 2002
жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., №16,
153-құжат; 2005 ж., №5, 5-құжат; №13,
53-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат; 2009 ж.,
№2-3, 6-құжат; 2012 ж., №5, 41-құжат; №2122, 124-құжат; 2014 ж., №21, 122-құжат; 2015
ж., №22-І, 140-құжат; 2018 ж., №12, 39-құжат;
№24, 93-құжат):
1) 13-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Саяси партияның қызметі тоқтатыла
тұрған кезеңде партияның басшылары мен
мүшелеріне бұқаралық ақпарат құралдарында
партия атынан сөз сөйлеуге, бейбіт жиналыстар
мен өзге де жария сөз сөйлеуді ұйымдастыруға
жəне өткізуге тыйым салынады, сондай-ақ саяси
партияның банктік шоттары бойынша шығыс
операциялары тоқтатыла тұрады, бұған еңбек
шарттары, қызметінің нəтижесінде келтірілген

залалдардың орнын толтыру жəне айыппұлдар
төлеу бойынша есеп айырысулар кірмейді.»;
2) 15-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:
«5) бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға
жəне өткізуге;».
8. «Төтенше жағдайлар туралы» 2003
жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасы ның Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 3,
18-құжат; 2006 ж., № 2, 14-құжат; 2007 ж., №
9, 67-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж.,
№ 8, 44-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж.,
№ 5, 43-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат; 2014
ж., № 7, 37-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; 2017
ж., № 11, 29-құжат; 2018 ж., № 24, 93-құжат;
2019 ж., № 5-6, 27-құжат; 2020 жылғы 19 мамыр «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
төтенше жағдай мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
16 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
15-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) бейбіт жиналыстарды, ойын-сауық,
спорттық жəне басқа да бұқаралық іс-шараларды, сондай-ақ тууға, үйленуге, қайтыс
болуға байланысты отбасылық салт-жораларды
ұйымдастыруға жəне өткізуге тыйым салу немесе оларды шектеу;».
9. «Соғыс жағдайы туралы» 2003 жылғы
5 наурыздағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., №4,
22-құжат; 2005 ж., №14, 56-құжат; 2007 ж.,
№10, 69-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; 2012
ж., №4, 32-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; 2017
ж., №16, 56-құжат):
1) 6-баптың 1-тармағының 13) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:
«13) бейбіт жиналыстарды, ереуілдерді
ұйымдастыруға жəне өткізуге тыйым салу немесе оларды шектеу;»;
2) 9-баптың бірінші бөлігінің 7) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:
«7) бейбіт жиналыстарды, ереуілдерді
ұйымдастыруға жəне өткізуге тыйым салулар
немесе шектеулер белгілейді;».
10. «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005
ж., №5, 3-құжат; №13, 53-құжат; 2010 ж., №10,
48-құжат; 2011 ж., №17, 136-құжат; 2012 ж.,
№4, 32-құжат; 2014 ж., №8, 49-құжат; №14,
84-құжат; №21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж.,
№22-І, 140-құжат; 2016 ж., №24, 126-құжат):
13-баптың тақырыбындағы жəне мəтініндегі
«, митингілер, шерулер, пикеттер жəне демонстрациялар» жəне «, митингілерді, шерулерді,
пикеттерді жəне демонстрацияларды» деген
сөздер алып тасталсын.
11. «Кəсіптік одақтар туралы» 2014 жылғы 27 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №11,
66-құжат; 2015 ж., №22-V, 152-құжат; 2016
ж., №7-І, 49-құжат; №7-ІІ, 55-құжат; 2017
ж., №15, 55-құжат; 2020 жылғы 5 мамыр
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
еңбек мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 4
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 16-баптың 1-тармағының 13) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:
«13) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен ереуілдерді,
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға жəне
өткізуге;»;
2) 17-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) кəсіподақ мүшелерінің Қазақстан Респуб ликасының заңнамасында белгіленген
ереуілдерді, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
жəне өткізу тəртібін сақтауын қамтамасыз етуге;»;
3) 21-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«21-бап. Кəсіподақтардың талаптар қоюы,
ереуілдерді, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Кəсіподақтар Қазақстан Республикасы ның заңнамасына сəйкес ереуілдерді,
бейбіт жиналыстарды ұйымдастырады жəне
өткізеді.».
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 25 мамыр
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