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Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
Ұлттық домбыра
күнімен
құттықтауы
Құрметті отандастар!
Ардақты ағайын!
Сіздерді Ұлттық домбыра күнімен
шын жүректен құттықтаймын!
Бұл – Елбасының рухани жаңғыру
жолын жəне салт-дəстүріміздің мəнмаңызын дəріптейтін игі бастама.
Қос ішекті қара домбыраның үнінде Ұлы даланың тамыры терең тарихы
мен сан ғасырлық шежіресі бар.
Қазақтың бекзат болмысы мен
асыл қасиеттері қашанда əнмен
əрленіп, күймен көмкерілген.
Халқымыздың төл өнерін төрімізден түспеген домбырасыз елестету мүмкін емес.
Ұлттық рухты күмбірлеген күйден артық көтеретін дүние кемдекем.
Халқымыздың көрнекті ақыны
Қадыр Мырза Əлі жырлағандай:
«Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз
қазақ – домбыра».
Біз ұлттық аспабымыздың бүкіл
əлем мойындаған мəдени құндылыққа айналғанын мақтан етеміз.
Атадан балаға аманат болған осындай асыл қазынамызды қадір тұту –
бəріміздің қасиетті борышымыз.
Жылдан-жылға домбыра тартатын жастардың қатары көбейіп келе
жатқаны қуантады.
Қазақтың дəстүрлі əн-күйін насихаттап жүрген барша өнерпаздарға
алғыс айтамын.
Домбыра мерекесі құтты болсын!
Əр шаңырақтан əн-күй үзілмесін!

Негізсіз
қымбаттауы
реттеледі
–––––––––––––––––––––––
Президент
Қасым-Жомарт
Тоқаев Twitter
желісінде елімізде
дәрі-дәрмектердің
ба ға сын негізсіз
қымбаттатқандар жауапқа тартылатынын мәлімдеді.
–––––––––––––––––––––––
«Азаматтарымыздың дəріханалардағы аса қажетті дəрі-дəрмектердің негізсіз қымбаттауына
байланысты шағымдары орынды.
Пандемия кезінде бұған жол беруге
болмайды. Үкімет пен құқық қорғау
органдарына аталған мəселені реттеу тапсырылды. Кінəлілер жауапқа
тартылады», деп жазды Мемлекет
басшысы əлеуметтік желідегі парақшасында.

FACEBOOK.COM/EGEMENKZ

TWITTER.COM/EGEMENKZ

Тұлғаның еңбегін бағалау – парызымыз

Сурет Президенттің баспасз қызметінен алынды

www.egemen.kz

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тұңғыш Президент атындағы Ұлттық қорғаныс
университетінде Елбасы Н.(.Назарбаевқа арналған монументтің ашылу рәсіміне онлайн
режімде қатысты, деп хабарлады Президенттің баспас4з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент өз сөзінде
Нұрсұлтан Назарбаевтың қазіргі Қазақстанның негізін

қалағанын, егемен еліміздің стратегиялық даму жолын айқындап,
хал қы мызды ортақ мақсатқа

жұмыл дырғанын атап өтті.
– Тұрақтылық пен татулық,
береке мен бірлік – Елбасының

Телефон арқылы сөйлесті

(Соңы 2-бетте)

ЕЛБАСЫ ПОШТАСЫНАН

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Жасыл дамудың жаһандық институтының т4рағасы, БҰҰ бұрынғы Бас хатшысы
Пан Ги Мунмен телефон арқылы с4йлесті, деп хабарлады Елбасының баспас4з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Пан Ги Мун Елбасын келе жатқан мерей- шын жүректен алғысын білдіріп, Қазақстантойымен шын жүректен құттықтап, мықты Түркия стратегиялық қатынастарын дамыту
денсаулық, бақыт жəне барлық жаңа бастама- жəне нығайту бағытында бірлесе жұмыс істеген
ларына сəттілік тіледі.
жылдарды жылы сезіммен еске алды.
Саясаткер Нұрсұлтан Назарбаевтың халықТелефон арқылы сөйлесуге түрік жағы басаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға, тамашы болды.
сондай-ақ Қазақстанның жаһандық деңгейдегі
***
беделін арттыруға қосқан зор үлесін атап өтті.
Армения Президенті Елбасын келе жатқан
Елбасы Пан Ги Мунге жылы лебіздері
үшін алғысын білдіріп, Қазақстан мен Жасыл 80 жылдық мерейтойымен құттықтап, зор
дамудың жаһандық институты арасындағы денсаулық, ұзақ ғұмыр, Қазақстан халқының
ынтымақтастықты одан əрі жандандыру қажет- игілігі жолында əрі қарай да белсене жəне жанжақты қызмет атқара беруін тіледі.
тілігіне тоқталды.
Армен Саркисян тарихтың ең қиын
Телефон арқылы сөйлесуге БҰҰ-ның бұəрі
шешуші кезеңінде Тұңғыш Президент
рынғы Бас хатшысы бастамашы болды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанның болашағы үшін жауапкершілікті өз мойнына алуы
***
Абдулла Гүл Елбасын келе жатқан 80 жыл- тағдыршешті маңызға ие екенін атап өтті.
Елбасы Армения Президентіне жылы лебізі
дық мерейтойымен құттықтап, мықты денүшін
алғысын білдіріп, екі ел арасындағы
саулық, бақ-береке мен толайым табыс тіледі.
қатынастарды
одан əрі нығайтудың маңызТүркияның бұрынғы Президенті əлемде
дылығына
назар
аударды.
беделі жоғары, қуатты жəне өркендеп келе жатқан
Телефон
арқылы
сөйлесуге Армения тараҚазақстанның қалыптасуындағы Нұрсұлтан
пы
бастамашы
болды.
Назарбаев тұлғасының тарихи маңызын атап өтті.
Елбасы Абдулла Гүлге құттықтауы үшін

сарабдал саясатының нəтижесі.
Кез келген мемлекеттің тарихында өшпес із қалдырған бірегей тұлғалар бар. Олардың сіңірген еңбегін
бағалай білу жəне жан-жақты
дəріптеу – өскелең ұрпақтың парызы, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысының

айтуынша, Қазақстанның Қарулы
Күштері Тұңғыш Президенттің
Жарлығымен құрылғандықтан,
бұл монументтің Ұлттық қорғаныс университетінде орнатылуының символдық мəні зор.
Елбасы еліміздің қорғаныс
қабілетін арттыруға ерекше
көңіл бөлді. Мемлекет ең қиын
кезеңдердің өзінде де заманауи
қару-жарақ алу, отандық қорғаныс
өнеркəсібі кешенінің қуатын арттыру, əскери қызметшілерді баспанамен қамтамасыз ету, жалақыларын уақтылы беру, жоғары
зейнетақы төлеу мін деттерін
оңтайлы шеше білді.
– Тəуелсіздік алған сəттен
бастап Н.Назарбаев əскери əлеуетімізді қалыптастыру барысында ең күрделі деген мəселелерді
шешуге өзі тікелей араласты.
Оның басшылығымен халқымыз
бен елімізді ықтимал əскери қақтығыстардан қорғау мақсатында
армиямыздың перспективалары
мен міндеттері, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің басымдықтары мен механизмдері айқындалды. Н.Назарбаев Президент болған жылдары əскери
құрылымның заңнамалық жəне
құқықтық-нормативтік базасы
əзірленді. Сондай-ақ Қарулы Күштердің құрылымы мен құрамы
жасақталып, армияның қарулануы
кезең-кезеңімен іске асып, заманауи инфрақұрылым қалыптасты, –
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

(Соңы 2-бетте)

Жылы лебіздерін жолдады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына шетел мемлекеттері
мен үкіметтері басшыларынан келіп жатқан құттықтау хаттар
легі жалғасуда, деп хабарлады Тұңғыш Президенттің баспас4з
қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин
Қазақстанның Тұңғыш Президентіне мықты денсаулық пен
ұзақ ғұмыр тіледі.
«Сіз Қазақстан Республикасының негізін қаладыңыз жəне
өз халқыңыздың ыстық ықыласы
мен құрметіне бө ленген ұлт
көшбасшысысыз. Өзіңізбен бірге
Қытай-Қазақстан қатынастарының
игілігі жолында иық тіресіп жұмыс
істеген кездерді жиі еске аламын. Екі ел ынтымақтастығын
дамытуға қосқан зор үлесіңізді
жоғары бағалаймын. Сіз əрдайым
менің жақсы досым болып қала
бересіз. Əрі қарай да Қытай мен
Қазақстан арасындағы достықты
дамытуға көңіл бөлесіз деп сенемін.

Сізге мықты денсаулық,
ұзақ ғұмыр мен барлық бастама ла рыңызға табыс, ал достас
Қазақстан халқына бақ-бере ке
тілеймін», делінген Си Цзиньпиннің жеделхатында.
Беларусь Республикасының
Президенті қазіргі Қазақстанның
тарихы, оның жетістіктері мен
халықаралық беделі Нұрсұлтан
Назарбаевтың атымен тығыз байланысты екендігін атап өтті.
«Сіздің тікелей басшылығыңызбен Қазақстан халқы
əлеуметтік-экономикалық дамуда
толағай табыстарға қол жеткізді,
əлемдік аренада лайықты беделге
ие болған мемлекет құрып, үлкен
жолды жүріп өтті.
(Соңы 2-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша
4згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне аудиторлық қызмет мәселелері бойынша
4згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 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; №20VІІ, 115-құжат; №21-І, 124, 125-құжаттар; №21-ІІ, 130-құжат;

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., №22,
309-құжат; 2000 ж., №22, 408-құжат; 2001 ж., №1, 5-құжат;
№8, 52-құжат; 2002 ж., №23-24, 193-құжат; 2003 ж., №11,
56-құжат; №12, 86-құжат; №15, 139-құжат; 2004 ж., №23,
138-құжат; 2005 ж., №14, 58-құжат; 2006 ж., №8, 45-құжат;
2007 ж., №2, 18-құжат; №4, 28-құжат; 2009 ж., №2-3, 21-құжат;

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., №23-24 (қосымша); 1995 ж., №15-16,
109-құжат; №20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 1996 ж., №2, 187-құжат; №14, 274-құжат; №19, 370-құжат;

(Соңы 6-бетте)

(Жалғасы 7-бетте)

(Жалғасы 8-бетте)

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 455.51

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне шетел валютасындағы ипотекалық қарыздар,
к4рсетілетін т4лем қызметтері нарығының субъектілерін
реттеуді жетілдіру, жалпыға бірдей декларациялау
және экономикалық 4суді қалпына келтіру мәселелері
бойынша 4згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

USD/KZT 405.69

RUB/KZT 5.72

CNY/KZT 57.42

РЕСМИ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)

№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; №23ІІ, 172-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6,
45-құжат; №7-І, 49, 50-құжаттар; №7-ІІ, 53, 57-құжаттар;
№8-І, 62, 65-құжаттар; №8-ІІ, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар;
№12, 87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24,
124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №9,
17, 18, 21, 22-құжаттар; №12, 34-құжат; №14, 49, 50,
54-құжаттар; №15, 55-құжат; №16, 56-құжат; №22-ІІІ,
109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24,
114, 115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат;
№9, 27-құжат; №10, 32-құжат; №11, 36, 37-құжаттар;
№12, 39-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 46,
49, 50-құжаттар; №16, 53-құжат; №19, 62-құжат; №22,
82-құжат; №23, 91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж.,
№1, 2, 4-құжаттар; №2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 36,
37-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20,
86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 99, 103, 106,
108-құжаттар; №24-І, 118-құжат; №24-ІІ, 120, 122, 123,
127-құжаттар; 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; 2020 жылғы 14 мамырда «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»
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жыл ғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»
2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 1 маусымда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қа зақстан «Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен
əскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен
қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақтар мен
тыйым салынған аудандар мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
29 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020
жылғы 11 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
лотереялар жəне лотерея қызметі мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) мазмұнындағы 721-баптың тақырыбы мынадай
редакцияда жазылсын:
«721-бап. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган»;
2) 721-баптың тақырыбындағы жəне мəтініндегі
«жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» деген
сөздер алып тасталсын;
3) 804-баптың бірінші бөлігінің 60) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«60) мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті
органның (99, 154, 173, 462 (үшінші жəне төртінші
бөліктері), 465, 661, 681-баптар);».
2. «Агроөнеркəсiптiк кешендi жəне ауылдық
аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы»
2005 жылғы 8 шiлдедегi Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң
Жаршысы, 2005 ж., №13, 52-құжат; 2007 ж., №5-6,
42-құжат; №18, 145-құжат; 2008 ж., №23, 124-құжат;
2009 ж., №17, 82-құжат; №24, 129-құжат; 2010 ж., №1-2,
5-құжат; №5, 23-құжат; №15, 71-құжат; 2011 ж., №1, 2,
7-құжаттар; №2, 26-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №2,
16-құжат; №14, 94-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №9,
51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., №2, 10-құжат;
№19-I, 19-II, 96-құжат; №22, 131-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №11, 52-құжат; №20-I, 110-құжат; №20-IV,
113-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VII, 161-құжат; №23II, 172-құжат; 2016 ж., №8-I, 65-құжат; №8-II, 72-құжат;
2017 ж., №12, 34-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №14,
42-құжат; 2019 ж., №7, 37-құжат; №19-20, 86-құжат):
1) 7-бапта:
3-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін жəне
тұратын денсаулық сақтау, білім беру, əлеуметтік қамсыз дандыру, мəдениет, спорт, агроөнеркəсіптік кешен, орман шаруашылығы жəне ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар саласындағы мамандарға, ауылдар,
кенттер, ауылдық округтер əкімдері аппараттарының
мемлекеттік қызметшілеріне Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген əлеуметтік қолдау шараларын,
сондай-ақ осы санаттардағы жұмыскерлерге өзге де
əлеуметтік көмек шараларын айқындау;»;
4-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«8) ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін жəне
тұратын денсаулық сақтау, білім беру, əлеуметтік қамсыз дандыру, мəдениет, спорт, агроөнеркəсіптік кешен, орман шаруашылығы жəне ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар саласындағы мамандарға, ауылдар,
кенттер, ауылдық округтер əкімдері аппараттарының
мемлекеттік қызметшілеріне Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген əлеуметтік қолдау шараларын
көрсету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;»;
2) 18-бапта:
2-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«7) ауылдық елді мекендерге денсаулық сақтау, бiлiм
беру, əлеуметтік қамсыздандыру, мəдениет, спорт, агроөнеркəсіптік кешен, орман шаруашылығы жəне ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар жұмыскерлерінің, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдері аппараттары
мемлекеттік қызметшілерінің тартылуын ынталандыру
арқылы реттейді.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге жəне
тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, əлеуметтік
қамсыздандыру, мəдениет, спорт жəне агроөнеркəсіптік
кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер əкімдері аппараттарының мемлекеттік
қызметшілеріне жергілікті өкілді органдардың (мəслихаттардың) шешімі бойынша көтерме жəрдемақы жəне
тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін əлеуметтік қолдау
көрсетіледі.».
3. «Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» 2008
жылғы 20 қазандағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң
Жаршысы, 2008 ж., №17-18, 70-құжат; 2010 ж., №11,
59-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж., №16,
90-құжат; 2015 ж., №19-І, 98-құжат; 2017 ж., №16,
56-құжат; 2018 ж., №7-8, 24-құжат):
1) 8-баптағы «1.» деген цифр жəне «Ассамблеяның
атқарушы органы,» деген сөздер алып тасталсын;
2) 11-баптың 4-тармағының 1-2) жəне 1-3)
тармақшалары алып тасталсын;
3) 13-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
4) 13-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«13-1-бап. Ассамблеяның жəне облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана ассамблеяларының қызметін қамтамасыз ету
1. Ассамблеяның жұмыс істеуін ұйымдастырушылық,
қаржылық, материалдық-техникалық жəне өзге де
қамтамасыз етуді Қазақстан Республикасының Үкіметі
айқындайтын заңды тұлға жүзеге асырады.
2. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана
ассамблеясының жұмыс істеуін ұйымдастырушылық,
қаржылық, материалдық-техникалық жəне өзге де қамтамасыз етуді облыс, республикалық маңызы бар қала,
астана əкімі айқындайтын коммуналдық мемлекеттік
мекеме жүзеге асырады.»;
5) 14-бапта:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Аппарат (хатшылық) облыс, республикалық
маңызы бар қала, астана ассамблеясының жұмыс органы
болып табылады.»;
8-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) өңірдегі қоғамдық келісім мен жалпыұлттық
бірлікті қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты
іске асыру мəселелері бойынша этномəдени жəне өзге де
қоғамдық бірлестіктердің жергілікті атқарушы органдармен жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара
іс-қимылын ұйымдастырады;»;
4) тармақша алып тасталсын.
4. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., №1, 3-құжат; №8,
64-құжат; №10, 77-құжат; №14, 94-құжат; 2013 ж., №14,
75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; №11,
61-құжат; №14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 118,
122-құжаттар; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №21-ІІ,
130-құжат; №22-V, 154, 156-құжаттар; №23-ІІ, 172-құжат;
2016 ж., №7-І, 50-құжат; №12, 87-құжат; №24, 126-құжат;
2017 ж., №16, 56-құжат; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., №16,
55-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат):
15-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті
орган – мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруды жəне мемлекеттік қызметтер көрсету сапасының сақталуын бақылауды жүзеге
асыратын орталық мемлекеттік орган;».
5. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-V,
153-құжат; 2016 ж., №7-I, 50-құжат; №22, 116-құжат;
№24, 123-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; №16, 56-құжат;
2018 ж., №12, 39-құжат; 2019 ж., №3-4, 16-құжат; №7,
37-құжат; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №21-22,
91-құжат; №24-І, 119-құжат):
1) 1-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) «А» корпусы – Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметіне кірудің, оны өткеру мен тоқтатудың
ерекше тəртібі, сондай-ақ арнайы біліктілік талаптары көзделген басқарушылық деңгейдегі мемлекеттік
əкімшілік лауазымдар;»;
2) тармақша алып тасталсын;
19) тармақшадағы «лауазымдар тізіліміне» деген
сөздер «мемлекеттік саяси жəне əкімшілік қызметшілердің
лауазымдар тізіліміне» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 5-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі органдардың
бірыңғай жүйесін уəкілетті орган, оның аумақтық бөлімшелері, уəкілетті органға ведомстволық бағынысты
ұйымдар құрайды.»;
2-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын;
3) 11-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының
жəне өзге де жобалардың сапалы орындалуын жəне оларды тиімді іске асыру үшін бақылауды қамтамасыз ету;»;
4) 14-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Мемлекеттік саяси лауазымға орналасуға кандидаттар осы лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына,
олар болған жағдайда, сай болуға тиіс.»;
5) 15-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Уəкілетті комиссияның шешімімен «Б» корпусының мемлекеттік əкiмшілiк лауазымдарына конкурс
өткізілместен мына адамдар орналаса алады:
1) өз өкілеттіктерін кемінде алты ай орындап жүрген
қызметтегі судьялар, Парламент депутаттары, тұрақты негізде жұмыс iстейтiн мəслихат депутаттары, мемлекеттік саяси қызметшілер, халықаралық қызметшілер;
2) өз өкiлеттiктерiн теріс себептермен тоқтатқандарды
қоспағанда, өз өкілеттіктерін кемінде алты ай орындаған
жəне оларды тоқтатқан халықаралық қызметшілер, судьялар;
3) уəкілетті комиссия шешім қабылдаған кезде қолданыста болатын мемлекеттік саяси жəне əкiмшілiк
қызметшілер лауазымдары тізіліміне сəйкес лауазымдары
мемлекеттік саяси лауазымдарға жатқызылған жағдайда,
өз өкiлеттiктерiн теріс себептермен тоқтатқандарды
қоспағанда, өз өкілеттіктерін кемінде алты ай орындаған
жəне оларды тоқтатқан мемлекеттік саяси қызметшілер;
4) уəкілетті комиссия айқындайтын халықаралық,
шетелдік немесе трансұлттық ұйымдарда, шетелдік
мемлекеттік құрылымдарда кемінде соңғы бес жыл
жұмыс өтілі бар адамдар;
5) мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс
өтілі бар жəне Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі

республикалық комиссия айқындайтын шетелдік жетекші
жоғары оқу орындарында докторантура бағдарламалары
(PhD, бейіні бойынша доктор) бойынша оқуын аяқтаған
адамдар;
6) уəкілетті комиссия айқындайтын, республикалық
маңызы бар ірі квазимемлекеттік сектор субъектілерінде
бірінші басшы лауазымын немесе бірінші басшыдан
кейін келесі төмен тұрған лауазымды кемінде екі жыл
атқарып жүрген немесе атқарған адамдар;
7) Президенттік жастар кадр резервіне алынған
адамдар.
Белгіленген біліктілік талаптарына сай келетін
«А» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері
«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына уəкілетті органмен келісу бойынша конкурс өткізілместен орналаса алады.»;
3-1-тармақ алып тасталсын;
4-тармақтағы «уəкілетті органмен келісу бойынша»
деген сөздер «уəкілетті органмен немесе оның аумақтық
бөлімшесімен келісу бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 16-баптың 3-тармағының 7) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«7) мемлекеттік қызметке кiрер алдындағы үш жыл
iшiнде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны
үшiн əкiмшiлiк жаза қолданылған;»;
7) 17-баптың 2-тармағы мынадай редакциясында
жазылсын:
«2. Жекелеген мемлекеттік саяси лауазымдарға Қазақстан Республикасы Президентінің шешімімен біліктілік талаптары белгіленуі мүмкін.»;
8) 19-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Мемлекеттік əкімшілік лауазым бойынша көзделген міндеттерді уақытша атқару кезеңі мемлекеттік
қызмет өтіліне енгізіледі.»;
9) 20-бапта:
3-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Сынақ мерзімі үш айды құрайды.»;
үшінші бөліктегі «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшісін» деген сөздер «Азаматты» деген сөзбен ауыстырылсын;
3-1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «мемлекеттік қызметшіні» деген сөздер «азаматты» деген сөзбен ауыстырылсын;
4-тармақтың бірінші бөлігіндегі «кірген» деген сөз
«кіретін» деген сөзбен ауыстырылсын;
10) 22-бап алып тасталсын;
11) 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«23-бап. «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік
лауазымына орналасу
Азаматтарды «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік
лауазымдарына тағайындауды жəне «А» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарынан босатуды осы
мемлекеттік лауазымдарға тағайындау құқығы бар лауазымды адам (орган) не ол уəкілеттік берген лауазымды
адам уəкілетті комиссиямен келісу бойынша конкурс
өткізбестен жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының Президенті тағайындауды уəкілетті комиссиямен келіспей өзі жүзеге асыратын «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына азаматтарды тағайындайды жəне оларды «А»
корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарынан
босатады.»;
12) 25-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымына өзгертілген мемлекеттік лауазымға орналасу ол
өзгертілген күннен бастап үш ай ішінде осы Заңға сəйкес
жүзеге асырылады.»;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Мемлекеттік лауазымы «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымына өзгертілген мемлекеттік
қызметші жұмысын осы баптың
1-тармағына сəйкес мемлекеттік лауазымға орналасқанға дейін жалғастыруға құқылы.»;
13) 27-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Б» корпусының бос немесе уақытша бос
мемлекеттік əкiмшілiк лауазымына орналасуға конкурс
мынадай түрлерден тұрады:
1) жалпы конкурс;
2) ішкі конкурс.»;
2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын белгіленген біліктілік талаптарына жəне осы Заңда белгіленген
талаптарға сəйкестігі тұрғысынан қарау;»;
7-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері мынадай
редакцияда жазылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген
тəртіппен мемлекеттік əкімшілік лауазымдарға орналасқан адамдарды мемлекеттік орган ішінде кейіннен ауыстыруға жол берілмейді.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген тəртіппен мемлекеттік əкімшілік лауазымдарға орналасқан
адамдар, тестілеуден жəне жеке қасиеттерін бағалаудан
өткен жағдайда мемлекеттік лауазымға орналасқаннан
кейін бір жыл өткен соң ішкі конкурсқа қатысуға жіберіледі.»;
8-тармақта:
бірінші бөліктегі «тестілеуден өтпестен,» деген
сөздер «тестілеуден өтпестен, конкурс қорытындысы
бойынша «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымына орналасуға жəне (немесе)» деген сөздермен
ауыстырылсын;
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Бұл ретте ішкі конкурсқа қызметшілері осы мемлекеттік органның ішкі конкурсына қатысуға құқылы
мемлекеттік органдардан қызметтен шығарылған адам
ғана қатысуға құқылы.»;
14) 28-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Заңның 29-бабының 2-тармағында көзделген
жағдайларда жалпы конкурс «Б» корпусының бос немесе уақытша бос болып табылатын төменгі мемлекеттік
əкімшілік лауазымына, сондай-ақ төменгі лауазым болып
табылмайтын өзге бос немесе уақытша бос мемлекеттік
əкімшілік лауазымға орналасу үшін өткізіледі.»;
2-тармақ алып тасталсын;
15) 29-бапта:
1, 1-1, 1-2 жəне 1-3-тармақтар мынадай редакцияда
жазылсын:
«1. «Б» корпусының бос немесе уақытша бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына, төменгіні қоспағанда,
орналасу үшін мемлекеттік орган ішкі конкурс өткізеді,
оған оның ведомстволарының, аумақтық бөлімшелерінің
мемлекеттік қызметшілері де, сондай-ақ осы Заңда жəне
Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызметінің
құқықтық негіздерін, сондай-ақ жұмысын ұйымдастыру
тəртібін айқындайтын заңда айқындалған өзге адамдар
да қатысуға құқылы.

Персоналды басқарудың бірыңғай қызметі (кадр
қызметі) немесе бірыңғай конкурстық комиссия құрылған
жағдайда ішкі конкурс көрсетілген қызмет немесе комиссия солар үшін құрылған мемлекеттік органдардың
мемлекеттік қызметшілері арасында өткізіледі.
1-1. Орталық мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері өткізетін ішкі конкурстарға орталық мемлекеттік органның, сондай-ақ осы орталық мемлекеттік
органның өзге де аумақтық бөлімшелерінің, оның
ведомстволарының жəне осы ведомстволар аумақтық
бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілері де қатысуға
құқылы.
1-2. Орталық мемлекеттік органның ведомствосы
өткізетін ішкі конкурстарға осы орталық мемлекеттік
органның жəне оның ведомстволарының, орталық
мемлекеттік орган жəне оның ведомстволары аумақтық
бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілері де қатысуға
құқылы.
1-3. Орталық мемлекеттік орган ведомствосының
аумақтық бөлімшелері өткізетін ішкі конкурстарға
осы орталық мемлекеттік органның жəне оның ведомстволарының, орталық мемлекеттік орган жəне оның
ведомстволары аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік
қызметшілері де қатысуға құқылы.»;
1-4-тармақтағы «осы мемлекеттік органның мемлекеттік қызметшілері арасындағы» деген сөздер алып
тасталсын;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Конкурстық комиссияның немесе бірыңғай конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушылар болмаған кезде осы Заңның 28-бабына сəйкес жалпы конкурс өткізіледі.»;
2-1 жəне 3-тармақтар алып тасталсын;
4-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4-1. Мемлекеттік орган құрылған кезде ішкі конкурс
өткізілмейді.»;
16) 33-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай
редакцияда жазылсын:
«4. Осы баптың 3-тармағында аталған адамдарды
қоспағанда, «А» корпусының мемлекеттік əкімшілік
қызметшілерінің жұмысын бағалауды «А» корпусының
мемлекеттік əкімшілік қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайындау жəне мемлекеттік лауазымынан босату
құқығы бар лауазымды адам (орган) жүргізеді.»;
17) 34-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру тəртібін, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды жүзеге
асыратын білім беру ұйымдарына қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан
Республикасы Президентінің Əкімшілігімен келісу бойынша айқындайды.»;
18) 37-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай
редакцияда жазылсын:
«Осы мемлекеттік органдағы, сондай-ақ басқа да
мемлекеттік органдардағы жоғары тұрған мемлекеттік
лауазымдар деп неғұрлым жоғары біліктілік талаптары
қойылатын, ал біліктілік талаптары тең болған кезде –
неғұрлым жоғары жалақы белгіленген мемлекеттік лауазымдар түсініледі.»;
19) 41-баптың 2-тармағының төртінші бөлігі мынадай
редакцияда жазылсын:
«Егер Қазақстан Республикасы дипломатиялық
қызметінің құқықтық негіздерін, сондай-ақ жұмысын
ұйымдастыру тəртібін айқындайтын заңда өзгеше
көзделмесе, мүгедек, жүкті болып табылатын, он төрт
жасқа дейінгі баланы тəрбиелеп отырған, мүгедек балалары, оның ішінде асырап алған балалары бар (қорғаншы
болып табылатын) жалғызбасты ата-ана, көпбалалы атаана (қорғаншы) болып табылатын немесе асырауында
қарт ата-анасы бар мемлекеттік қызметшілерді басқа жерге көшумен байланысты ротациялауға осы мемлекеттік
қызметшілердің келісімімен ғана жол беріледі.»;
20) 42-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі мынадай
редакцияда жазылсын:
«А» корпусының бос жəне (немесе) уақытша бос
мемлекеттік əкімшілік лауазымдары бойынша көзделген
міндеттерді уақытша атқару үшін жұмысқа қабылдау
«А» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына белгіленген арнайы біліктілік талаптарына жəне осы
Заңда белгіленген өзге де талаптарға сай келетін адамдар
қатарынан жүзеге асырылады.»;
21) 56-бап мынадай мазмұндағы 12-тармақпен толықтырылсын:
«12. Басшылық лауазымдарды атқаратын адамдарды қоспағанда, ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін жəне тұратын «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілеріне Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген қосымша əлеуметтік қолдау
шаралары көрсетіледі.»;
22) 57-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Іссапарға жіберілген мемлекеттік қызметшілердің
іссапардағы барлық уақыт бойында жұмыс орны (мемлекеттік лауазымы) жəне жалақысы сақталады.»;
23) 61-баптың 1-тармағында:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы не мемлекеттік қызметке кір келтіретін тəртіптік теріс қылық
жасағаны үшін олардың жауаптылығын қарау жағдайларын қоспағанда, басқа мемлекеттік лауазымға орналасуы;»;
9) тармақша «ақшаны,» деген сөзден кейін «облигацияларды, ашық жəне аралық инвестициялық пай
қорларының пайларын,» деген сөздермен толықтырылсын.
6. «Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №23-II, 173-құжат;
2016 ж., №7-I, 50-құжат; 2017 ж., №6, 11-құжат; №14,
51-құжат; №16, 56-құжат; 2019 ж., №3-4, 16-құжат):
4-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Кеңес Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын Төрағадан жəне басқа адамдардан тұрады.
Қазақстан Республикасының Президенті Жоғарғы
Соттың Төрағасын, Бас Прокурорды, Əділет министрін,
мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органның
басшысын, Парламент Сенаты мен Мəжілісінің тиісінше
тұрақты комитеттерінің төрағаларын лауазымы бойынша
Кеңес мүшелері етіп тағайындайды.
Қазақстан Республикасының Президенті Кеңес құрамына басқа адамдарды да, оның ішінде ғалым заңгерлерді, адвокаттарды, шетелдік сарапшыларды, заңгер лер жұртшылығының өкілдерін де тағайындауы
мүмкін.».
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 3 шілде
№357-VI ҚРЗ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
аудиторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

№17, 79-құжат; №18, 84-құжат; №19, 88-құжат; 2010 ж.,
№5, 23-құжат; №17-18, 112-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат;
№5, 43-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; №24,
196-құжат; 2012 ж., №2, 15-құжат; №8, 64-құжат; №10,
77-құжат; №13, 91-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №1011, 56-құжат; №15, 79-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №10,
52-құжат; №11, 61-құжат; №19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №9, 46-құжат; №15, 78-құжат;
№20-IV, 113-құжат; №21-II, 130-құжат; №22-I, 143-құжат;
2016 ж., №7-II, 53-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №23-III,
111-құжат; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№14, 44-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; 2020 жылғы 14
мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қар жыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) кіріспедегі «жəне кəсiби аудиторлық ұйымдар» деген сөздер «, кəсiби аудиторлық ұйымдар жəне аудиторлық
қызмет жөніндегі кəсіби кеңес» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 1-бап мынадай мазмұндағы 7-1), 12-1) жəне 17-1)
тармақшалармен толықтырылсын:
«7-1) аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби кеңес (бұдан
əрі – кəсіби кеңес) – кəсіби ұйым (кəсіби ұйымдар) құрған,
мүшелігі жоқ коммерциялық емес ұйым;»;
«12-1) кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілері – бағалы қағаздары Қазақстан Республикасының
аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының ресми тізіміне
енгізілген немесе енгізу жоспарланып отырған эмитенттерге, сондай-ақ қаржы ұйымдарына (қызметін Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы
негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге
асыратын заңды тұлғаларды жəне айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда),
ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге,
ұлттық компанияларға, жер қойнауын пайдаланушыларға
(кең таралған пайдалы қазбаларды өндірушілерден басқа)
аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдар;»;
«17-1) практикамен айналыспайтын сарапшы – аудиторлық ұйымның құрылтайшысы (қатысушысы) немесе
жұмыскері болып табылмайтын жəне кəсіби кеңес органдарында тағайындалғанға дейін жəне олардағы жұмыс
кезеңінде онымен азаматтық-құқықтық қатынаста кемінде
күнтізбелік бір жыл болмаған жеке тұлға;»;
3) 7-бапта:
бірінші абзацтағы «Аудиторлық қызмет саласындағы
уəкiлеттi орган» деген сөздер «Уəкілетті орган» деген
сөздермен ауыстырылсын;
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға лицензия
беру, оның қолданылуын тоқтата тұру, одан айыру жəне
оны тоқтату туралы мəлiметтердi бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ жəне орыс тiлдерiнде жариялайды;»;
мынадай мазмұндағы 9-1), 9-2), 9-3) жəне 18-2)
тармақшалармен толықтырылсын:
«9-1) кəсіби кеңес басқармасының құрамына өкілін
жібереді;
9-2) аудиторлық ұйымдарға сапаны сыртқы бақылау
жүргізудің үлгілік қағидаларын, оның ішінде аудиторлық
жəне кəсіби ұйымдарды тексеру өлшемшарттарын əзірлейді
жəне бекітеді;
9-3) аудиторлардың біліктілігін арттыру қағидаларын,
аудиторлардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстардан өткені туралы сертификатты алу тəртібі мен нысанын
əзірлейді жəне бекітеді;»;
«18-2) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес, прокуратура органының
тиісті талабы немесе сұрау салуы, сотқа дейінгі басталған
тергеп-тексеру шеңберінде шығарылған тиісті қаулы,
сондай-ақ соттың тиісті ұйғарымы бойынша тексеруге
қатысу жəне қорытынды беру үшін кезектілік жəне өңірлік ұсынылу қағидаттарын сақтай отырып, аудиторлық
ұйымдардың (аудиторлардың) тізбесін, сондай-ақ аудиторлық ұйымдардың (аудиторлардың) тізбесінен аудиторлық
ұйымды (аудиторды) айқындайды;»;
4) 11-бапта:
1-тармақта:
1) жəне 2) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) аудиторларға кандидаттарды оқыту жөніндегі
курстарды өткізуге;»;
2-тармақта:
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілері
болып табылмайтын аудиторлық ұйымдарға сапаны сыртқы
бақылауды осы Заңға сəйкес жүзеге асыруға;»;
2) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
«5-1) уəкілетті орган айқындаған тəртіппен, аудиторлардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстардың өткізілуін
қамтамасыз етуге, олар аяқталғаннан кейін курстардан өткені
туралы сертификаттар беруге;»;
5) 12-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы жəне 7)
тармақшасындағы «келмесе;» деген сөз «келмесе, аккредиттеу туралы куəлігінен айырылады.» деген сөздермен
ауыстырылып, 8) тармақшасы алып тасталсын;
6) мынадай мазмұндағы 13-1 жəне 13-2-баптармен
толықтырылсын:
«13-1-бап. Кəсіби кеңес
1. Кəсіби кеңес Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес оның құрылтайшылары бекіткен жарғыға сай
əрекет етеді.
2. Кəсіби кеңестің мүлкі міндетті аудит жүргізетін
аудиторлық ұйымдардан, кəсіби ұйымдардан біржолғы немесе тұрақты түсетін түсімдер есебінен, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген жəне кəсіби
кеңес қызметінің мақсаттарына сəйкес келетін көздер
есебінен қалыптастырылады.
3. Кəсіби кеңеске оның құрылтайшылары берген мүлік
кəсіби кеңестің меншігі болып табылады.
Кəсіби кеңес құрылтайшыларының кəсіби кеңестің
мүлкіне мүліктік құқықтары болмайды.
4. Кəсіби кеңестің басқармасы (бұдан əрі – басқарма)
кəсіби кеңестің жоғары басқару органы болып табылады,
оның қарауына Қазақстан Республикасының заңдарында,
кəсіби кеңестің жарғысында жəне кəсіби кеңестің ішкі
құжаттарында айқындалған, кəсіби кеңестің қызметі
мəселелері бойынша шешімдер қабылдау жатады.
5. Басқарма құрамына:
1) кəсіби ұйымдардан – саны бірдей;
2) уəкілетті органнан (басқарма төрағасы болып табылатын, аудиторлық қызмет саласында мемлекеттік реттеуді
жүзеге асыруға қатысты мəселелер бойынша басшы немесе
оның орынбасары);
3) аудитке қатысты мəселелер бойынша – «Қазақстан
қор биржасы» акционерлік қоғамынан;
4) «Астана» халықаралық қаржы орталығынан;
5) жоғары оқу орындарынан жəне (немесе) ғылыми
ұйымдардан өкілдер;
6) сондай-ақ «аудитор» біліктілік куəлігі жəне (немесе) Халықаралық бухгалтерлер федерациясы таныған аудит саласындағы халықаралық сертификаттардың бірі бар
тəуелсіз директор кіреді.
6. Басқарма мүшелерінің саны тақ санды құрауға тиіс,
бұл ретте кəсіби ұйымдар өкілдерінің саны басқарма мүшелері жалпы санының үштен бірін құрауға тиіс. Басқарманы төраға басқарады.
7. Басқарма өкілдеріне сыйақы төленбейді.
8. Басқарманың айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) кəсіби кеңестің мүлкін қалыптастыру тəртібін қоса
алғанда, кəсіби кеңестің ішкі құжаттарын бекіту;
2) кəсіби кеңестің атқарушы органдарын тағайындау;
3) кəсіби кеңес қызметінің жарғылық мақсаттарға
сəйкестігіне бақылауды жүзеге асыру;
4) аудиторлық қызметті дамыту жəне аудиторлық
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру мақсатында
кəсіби кеңес қызметінің бағытын айқындау;
5) аудиторларға кандидаттарды аттестаттау бағдарламасын келісу;
6) кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілеріне
қойылатын талаптарды бекіту;
7) аудиторлық ұйымдарға сапаны сыртқы бақылауды
жүргізу тəртібін келісу;
8) сапаны бақылау жөніндегі комитет ұсынған, аудиторлық ұйымды кəсіби ұйымға мүшеліктен шығару туралы өтінішхаттар бойынша ұсынымдарды қарау жəне беру;
9) кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілерінің қызметіне жүргізілген сапаны сыртқы бақылау
нəтижелерін келісу;
10) кəсіби ұйымдарға, аудиторлық ұйымдарға жəне
аудиторларға қатысты өтініштерді қарау;
11) кəсіби кеңестің қызметі туралы жылдық есептілікті
бекіту;
12) кəсіби кеңестің апелляциялық комиссиясы қызметін
жүзеге асыру қағидаларын бекіту;
13) аудиторлық жəне кəсіби ұйымдардың аудиторлық
ұйымдарға сапаны сыртқы бақылауды жүргізу тəртібіне
сəйкестігіне тексеру жүргізу арқылы жүзеге асырылатын
бақылау нəтижелерін оларға қарсылық болмаған жəне (немесе) апелляциялық комиссияның шешімі болған жағдайларда
қарау жəне келісу.
Басқарма кəсіби кеңес қызметіне байланысты кез келген
мəселені қарауға қабылдауға құқылы.
9. Кəсіби кеңес филиалдар мен өкілеттіктер құруға
құқылы емес.
10. Сапаны бақылау жөніндегі комитет, Біліктілік комиссиясы, атқарушы алқалы орган кəсіби кеңестің атқарушы
органдары болып табылады.
11. Кəсіби кеңес уəкілетті органға жəне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау
жөніндегі уəкілетті органға қызметі туралы жылдық
есептілікті басқарма оны бекіткен күннен бастап күнтізбелік
отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде жібереді.
12. Төраға басқаратын атқарушы алқалы орган кəсіби
кеңестің қызметіне ағымдағы басшылықты кəсіби кеңестің
жарғысына сəйкес жүзеге асырады.
13. Кəсіби кеңестің жəне атқарушы органдардың қызметі туралы мəліметтер ашық жəне қолжетімді болуға тиіс.
13-2-бап. Сапаны бақылау жөніндегі комитет
1. Сапаны бақылау жөніндегі комитеттің құрамына
аудит жүргізу саласында кемінде он жыл жұмыс тəжірибесі бар, практикамен айналыспайтын кемінде екі сарапшы үш жылға дейінгі мерзімге кіреді, сондай-ақ аудит
жүргізу саласында кемінде бес жыл жұмыс тəжірибесі бар,
«аудитор» біліктілік куəлігі жəне (немесе) Халықаралық
бухгалтерлер федерациясы таныған аудит саласындағы
халықаралық сертификаттардың бірі бар жəне Қазақстан
Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасының
талаптарын бұзғаны үшін жауаптылыққа тартылмаған, практикамен айналыспайтын сарапшылар кіруі мүмкін.
2. Сапаны бақылау жөніндегі комитеттің айрықша
құзыретіне мыналар жатады:
1) кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілерінің басқарма бекіткен, кəсіби кеңестің сапаны сыртқы
бақылау объектілеріне қойылатын талаптарға сəйкестігіне
тексеру жүргізу арқылы бақылауды жүзеге асыру;
2) кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілеріне
сапаны сыртқы бақылауды жүргізу;
3) кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілеріне
жүргізілген сапаны сыртқы бақылау нəтижелерін басқармаға
келісуге ұсыну;
4) уəкілетті орган бекіткен, аудиторлық ұйымдарға
сапаны сыртқы бақылау жүргізудің үлгілік қағидаларына,
оның ішінде аудиторлық жəне кəсіби ұйымдарды тексеру
өлшемшарттарына сəйкес аудиторлық ұйымдарға сапаны
сыртқы бақылау жүргізу тəртібін басқармамен келісу бойынша əзірлеу жəне бекіту;
5) кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілеріне
жүргізілген сапаны сыртқы бақылау нəтижелерін кəсіби
кеңестің интернет-ресурсында орналастыру;
6) аудиторлық ұйымдарға сапаны сыртқы бақылауды
жүргізу кезінде прокуратура жəне қылмыстық қудалау органдарымен өзара
іс-қимыл жасау;
7) басқармаға аудиторлық ұйымды кəсіби ұйымға
мүшеліктен шығару туралы өтінішхат ұсыну;
8) осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, аудиторлық жəне кəсіби ұйымдардың
аудиторлық ұйымдарға сапаны сыртқы бақылау жүргізу
тəртібіне сəйкестігіне тексеру жүргізу арқылы бақылауды
жүзеге асыру.
3. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген
жағдайларды қоспағанда, коммерциялық құпияны құрайтын,
сапаны бақылау жөніндегі комитет аудиторлық ұйымдарға
сапаны сыртқы бақылауды жүргізген кезде алған мəліметтер
жария етілуге жатпайды.»;
7) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«14-бап. Біліктілік комиссиясы
1. Біліктілік комиссиясының құрамына уəкілетті
органның өкілі жəне кəсіби ұйымдардан саны бірдей
өкілдер кіреді, бұл ретте Біліктілік комиссиясының құрамы
оның мүшелерінің тақ санынан құралуға тиіс. Біліктілік
комиссиясының құрамына практикамен айналыспайтын
сарапшылар да кіруі мүмкін.
2. Аудит жүргізу саласында жұмыс тəжірибесі бар аудитор Біліктілік комиссиясының төрағасы болып сайланады.
Біліктілік комиссиясының төрағасы Біліктілік комиссиясы мүшелерінің жай көпшілік даусымен үш жыл мерзімге
сайланады. Сол бір адам қатарынан екі рет төраға болып
сайлана алмайды.
3. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны
үшін жауаптылыққа тартылған адам Біліктілік комиссиясының төрағасы болып сайлана алмайды.
4. Біліктілік комиссиясы аудиторларға кандидаттарды аттестаттау бағдарламасын əзірлейді, бекітеді жəне
басқармамен келіседі, ол Халықаралық қаржылық есептілік
стандарттары қоры бекіткен халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына, аудит стандарттарына жəне Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес келуге тиіс.
5. Аудиторларға кандидаттарды аттестаттауды жүргізу тəртібі бұзылған жағдайда, уəкілетті орган Біліктілік
комиссиясының шешіміне сотқа шағым жасауға құқылы.»;
8) 15-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Аудитор» біліктілік куəлігінен айыру туралы шешімді
уəкілетті орган кəсіби ұйымдарға жібереді жəне бұқаралық
ақпарат құралдарында қазақ жəне орыс тілдерінде жариялайды.»;
9) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«19-бап. Сапаны бақылау жəне оның түрлерi
1. Сапаны бақылау аудиторлар мен аудиторлық
ұйымдардың аудит стандарттарының, Əдеп кодексінің жəне
Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы
заңнамасының талаптарын сақтауына бағытталған жəне ол
тəуекелге бағдарланған тəсіл негізінде жүзеге асырылады.
2. Сапаны iшкi жəне сыртқы бақылау сапаны бақылау
түрлерi болып табылады.
Сапаны iшкi бақылауды аудиторлық ұйым аудит стандарттарына жəне ұйымдар стандарттарына сəйкес дербес
жүзеге асырады.
Сапаны сыртқы бақылауды кəсіби ұйым кəсіби кеңестің
сапаны сыртқы бақылау объектілері болып табылмайтын
аудиторлық ұйымдарға қатысты үш жылда бiр реттен сиретпей жүзеге асырады.
Сапаны сыртқы бақылауды сапаны бақылау жөніндегі
комитет кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілеріне қатысты үш жылда бiр реттен сиретпей жүзеге
асырады.

Бұл ретте сапаны бақылау жөніндегі комитетте сапаны
сыртқы бақылаудан өткен аудиторлық ұйымдар үшін кəсіби
ұйымдарда сапаны сыртқы бақылаудан өту талап етілмейді.
3. Сапаны жоспардан тыс сыртқы бақылау:
1) аудиторлардың, аудиторлық ұйымдардың жəне кəсіби
ұйымдардың əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) жолданым
алынған жағдайда;
2) аудиторлардың жəне (немесе) аудиторлық ұйымдардың жұмыс нəтижелерімен келіспеген жағдайда;
3) кəсіби кеңестің сапаны сыртқы бақылау объектілерінің бастамасы бойынша;
4) аудиторлардың, аудиторлық ұйымдардың жəне
кəсіби ұйымдардың қызметіне байланысты келіп түскен
жолданымдарға сəйкес уəкілетті органның бастамасы бойынша жүргізіледі.
Аудиторлардың, аудиторлық ұйымдардың жəне кəсіби
ұйымдардың əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) жолданым
бойынша сапаны жоспардан тыс сыртқы бақылауды жүргізу
қажеттілігі туралы шешім жолданымда жазылған нақты деректер қаралғаннан кейін шығарылады.
4. Осы баптың 3-тармағының 3) тармақшасына сəйкес
жүргізілетін сапаны жоспардан тыс сыртқы бақылау бойынша шығыстарды тексерілетін аудиторлық ұйым төлейді.
Осы баптың 3-тармағының 1), 2) жəне 4) тармақшаларына сəйкес жүргізілетін сапаны жоспардан тыс сыртқы
бақылау бойынша шығыстарды жолданымды жіберген
жеке немесе заңды тұлға төлейді. Уəкілетті органға жолданым беру жолданымды жіберген тұлғаны сапаны сыртқы
бақылауды жүргізуге арналған шығыстарды төлеуден босатпайды. Бұл ретте жолданымда жазылған фактілер расталған
жағдайда, шығыстарды төлеуді тексерілетін аудиторлық
ұйым жүргізеді, ал жолданымды жіберген тұлғаға төлем
қайтарылады.
5. Кəсіби ұйымдар аудиторлық ұйымдарға сапаны
сыртқы бақылауды сапаны бақылау жөніндегі комитет
бекіткен тəртіпке сəйкес жүргізеді.
6. Аудиторлық ұйым сапаны сыртқы бақылау нəтижелеріне кəсіби кеңестің апелляциялық комиссиясына жəне
(немесе) сотқа шағым жасауға құқылы.
Кəсіби кеңестің апелляциялық комиссиясының қызметі
басқарма айқындайтын қағидаларға сəйкес жүзеге асырылады.»;
10) 20-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) аудиторлардың біліктілігін арттыру қағидаларының талаптарына сəйкес аудиторлардың біліктілігін
арттыру жөніндегі курстардан өтуге жəне аудиторлардың
біліктілігін арттыру жөніндегі курстардан өткені туралы
сертификаттар алуға;»;
11) 21-баптың 1-тармағы 5) тармақшадағы «тексеруге
құқылы.» деген сөздер «тексеруге;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы
6) тармақшамен толықтырылсын:
«6) прокуратура, қылмыстық қудалау органдарына жəне
сотқа қорытындылар беруге құқылы.».
2. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001
жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2001 ж., №1, 8-құжат; №24, 338-құжат; 2003 ж., №11,
56-құжат; 2004 ж., №5, 30-құжат; №10, 56-құжат; 2005 ж.,
№13, 53-құжат; 2006 ж., №8, 45-құжат; №15, 95-құжат; 2007
ж., №2, 18-құжат; №9, 67-құжат; №17, 141-құжат; 2010 ж.,
№5, 23-құжат; №7, 28-құжат; 2011 ж., №2, 21-құжат; №5,
43-құжат; №17, 136-құжат; №23, 179-құжат; №24, 196-құжат;
2012 ж., №2, 13-құжат; №8, 64-құжат; №21-22, 124-құжат;
2013 ж., №10-11, 56-құжат; №15, 81-құжат; 2014 ж., №11,
63, 67-құжаттар; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №16, 79-құжат; №20-І, 110-құжат; №21-І, 128-құжат;
№22-І, 140-құжат; №23-І, 166-құжат; №23-ІІ, 170-құжат;
2016 ж., №7-II, 55-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4,
7-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №11, 36-құжат; №13,
41-құжат; №15, 47-құжат; №16, 53-құжат; 2019 ж., №23,
103-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «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» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 10 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламалары
операторларының санын қысқарту мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 9
маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 17-баптың 2-тармағы «кəсiби аудиторлық ұйымдар,»
деген сөздерден кейін «аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби
кеңес,» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 22-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Осы баптың 1-тармағы 4), 5) жəне 6) тармақшаларының ережелері аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби
кеңеске қолданылмайды. Аудиторлық қызмет жөніндегі
кəсіби кеңестің жарғысы «Аудиторлық қызмет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мəліметтерді
қамтуға тиіс.»;
3) 39-бапта:
1-тармақтың бірінші абзацы «мемлекеттік мекемелерді»
деген сөздерден кейін «, аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби
кеңесті» деген сөздермен толықтырылсын;
2-тармақтың бірінші абзацындағы «Коммерциялық»
деген сөз «Аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби кеңесті
қоспағанда, коммерциялық» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби кеңестің
басқару органдарының құқықтық жағдайының ерекшеліктері
«Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сəйкес айқындалады.».
3. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж.,
№10, 55-құжат; №21-22, 160-құжат; 2004 ж., №23, 140-құжат;
2005 ж., №14, 58-құжат; 2006 ж., №10, 52-құжат; №16,
99-құжат; 2007 ж., №4, 28, 33-құжаттар; №9, 67-құжат; №20,
153-құжат; 2008 ж., №13-14, 56-құжат; №17-18, 72-құжат;
№21, 97-құжат; 2009 ж., №2-3, 18-құжат; №17, 81-құжат;
№24, 133-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 2011 ж., №2,
21-құжат; №3, 32-құжат; №5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №24,
196-құжат; 2012 ж., №2, 11, 14-құжаттар; №4, 30-құжат; №13,
91-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат;
№15, 81-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат; №6, 27-құжат; №10,
52-құжат; №11, 63-құжат; №16, 90-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №8, 42, 45-құжаттар; №19-I, 101-құжат; №19-II,
102-құжат; №20-VII, 117-құжат; №22-II, 145-құжат; №22VI, 159-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат;
2018 ж., №1, 4-құжат; №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14,
44-құжат; №22, 82-құжат; 2019 ж., №7, 37, 39-құжаттар; №1516, 67-құжат; №23, 103-құжат; №24-І, 118-құжат):
61-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Ішкі аудит қызметі Қазақстан Республикасының
аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сəйкес құрылған
аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби кеңеспен өзара ісқимыл жасайды.».
4. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., №4, 32-құжат; 2008 ж., №1718, 72-құжат; №21, 97-құжат; №23, 114-құжат; 2009 ж.,
№18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №15, 71-құжат;
2011 ж., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат; №14, 117-құжат;
№24, 196-құжат; 2012 ж., №2, 15-құжат; №13, 91-құжат;
№15, 97-құжат; №20, 121-құжат; №23-24, 125-құжат; 2014
ж., №1, 4-құжат; №10, 52-құжат; №11, 61-құжат; №19-I, 19II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат;
№21-II, 130-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №8-II,
68-құжат; №24, 124-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №14,

44-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «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» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
7-баптың 3-тармағының бірінші абзацы «талаптарды қолданады» деген сөздерден кейін «немесе Қазақстан
Республикасының аумағында тіркелмеген резидент емесжеке тұлғалар немесе резидент емес-заңды тұлғалар ұсынған
нысандарды есепке алуға қолданады» деген сөздермен
толықтырылсын.
5. «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау
туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №21-II, 129-құжат; 2018 ж.,
№2, 5-құжат; №22, 82-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат;
№21-22, 91-құжат):
1) 1-баптың 8-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8-1) мемлекеттік аудитордың ассистенті – мемлекеттік
аудитке қатысуға құқығы бар, бухгалтерлік есепке алу,
қаржылық есептілік жəне аудиторлық қызмет саласында
кəсіптік білімі бар мемлекеттік қызметші, қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі
уəкілетті органның қызметшісі жəне мемлекеттік органның
құзыреті шегінде өзге саладағы (қызмет аясындағы) маман;»;
2) 5-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес,
оның ішінде бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды
орындау, қызметтер көрсету, тауарларды жеткізу жəне (немесе) бұзушылықтардың ерікті түрде өтелмеген (қалпына
келтірілмеген), анықталған сомаларын есепке алу бойынша
көрсету арқылы қалпына келтіру жəне нұсқаманы орындау
мақсатында сотқа талап қоюды ұсыну болып табылады.»;
3) 8-баптың 2-тармағы 2) тармақшасының төртінші абзацы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Тиімділік өлшемшарттары сыртқы мемлекеттік аудит
жəне қаржылық бақылау жүргізу қағидаларында айқындалған тəртіппен аудит объектісінің қызметін алдын ала
зерделеу кезеңінде аудит объектісімен талқыланады.»;
4) 10-баптың 1-1-тармағы «Елбасы Кеңсесінде,» деген сөздерден кейін «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесінде,» деген сөздермен толықтырылсын;
5) 14-бап мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«1-1) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің қаржылық
есептілігіне, оның ішінде шоғырландырылған қаржылық
есептілікке жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкін қоспағанда, мемлекеттік мекемелерге жыл сайынғы
аудит жүргізуге қатысу үшін орталық мемлекеттік органның
бірінші басшысымен, облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың əкімімен келісу бойынша ішкі аудит
қызметін тартады;»;
6) 15-баптың бірінші бөлігінде:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) орталық мемлекеттік органның бірінші басшысымен,
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың
əкімімен келісілген, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі
уəкілетті орган жүргізетін, құрамына осы ішкі аудит қызметі
кіретін мемлекеттік органның қаржылық есептілігінің
аудитіне қатысады;»;
10) тармақша «органға» деген сөзден кейін «тоқсан сайын» деген сөздермен толықтырылсын;
7) 18-баптың 5-тармағының 1) жəне 4) тармақшалары
мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігі Басшысының,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің жəне оның орынбасарларының тапсырмалары бойынша;»;
«4) жеке жəне заңды тұлғалардың жолданымдары бойынша, оларда жазылған мəселелер бойынша ғана жүргізіледі.»;
8) 19-баптың 1, 3, 4, 5 жəне 7-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдары осы баптың 2 – 5-тармақтарына сəйкес, ішкі аудит
қызметтерінің құжаттарын қоспағанда, басқа мемлекеттік
аудит жəне қаржылық бақылау органдары жүр гізген
мемлекеттік аудит нəтижелерін, егер оларды сот Қазақстан
Республикасының азаматтық процестік заңнамасына сəйкес
заңсыз деп танымаса, оларды таниды.»;
«3. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган,
егер Есеп комитеті мен ревизиялық комиссиялар жүргізген
мемлекеттік аудит нəтижелерін Есеп комитеті мемлекеттік
аудит жəне қаржылық бақылау стандарттарына сай емес деп
танымаса, оларды таниды.
4. Ревизиялық комиссия, егер Есеп комитеті жүргізген
мемлекеттік аудит нəтижелерін Есеп комитеті мемлекеттік
аудит жəне қаржылық бақылау стандарттарына сай емес деп
танымаса, оларды таниды.
5. Ревизиялық комиссия, егер ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уəкілетті орган жүргізген мемлекеттік аудит
нəтижелерін Есеп комитеті мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау стандарттарына сай емес деп танымаса,
оларды таниды.»;
«7. Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органы мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау бірыңғай
дерекқорына тиісті ақпаратты енгізе отырып, мемлекеттік
аудитті жүргізген мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органын жəне мемлекеттік аудит объектісін басқа
мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдары
жүргізген мемлекеттік аудит нəтижелерін танымау фактісі
туралы хабардар етеді.»;
9) 24-баптың 1 жəне 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының басшылары өз қызметі барысында мемлекеттік
аудиторлар жəне мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының өзге де лауазымды адамдары жасайтын
құжаттарға тəуекелдерді басқару жүйесі негізінде мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау жүргізудің тиісті
қағидаларында айқындалған тəртіппен мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау стандарттарына сəйкестігі
тұрғысынан тұрақты тексеру жəне (немесе) талдау жүргізу
арқылы сапаны бақылауды ұйымдастыруды қамтамасыз
етеді.
2. Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау органдарының аудиторлық қызметінің барлық кезеңі, мемлекеттік
аудиторлардың бүкіл қызметі сапаны бақылауға жатады.»;
10) 26-бапта:
1 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сыртқы мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау уəкілетті органдарының сараптамалық-талдау қызметі
сараптамалық-талдау іс-шараларын, сондай-ақ бюджетті
алдын ала, ағымдағы жəне кейіннен бағалауларды жүргізу
түрінде жүзеге асырылады.»;
«3. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірлікте құрылған ревизиялық комиссиялар аумақтарында өздері жұмыс істейтін
облыстық бюджетке, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың бюджеттеріне, сондай-ақ аудандық (облыстық
маңызы бар қала) бюджетке қатысты
сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асырады.»;
мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Есеп комитеті, ревизиялық комиссиялар тəуекелдерді басқару жүйесіне негізделген, бюджетті жоспарлау мен атқарудың, бюджет қаражатын, мемлекеттің
(Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жəне Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің активтерін қоспағанда) жəне
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін басқару
мен пайдаланудың, Қазақстан Республикасында Мемлекеттік
жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асырудың тиімділігін
талдау, бағалау, сондай-ақ олардың экономиканың (немесе
экономиканың жекелеген саласының), əлеуметтік саланың
(Соңы 8-бетте)
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дамуына əсерін зерттеу нысанында сараптамалық-талдау ісшараларын жүргізеді. Сараптамалық-талдау іс-шараларын
ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібі Есеп комитеті бекіткен,
сыртқы мемлекеттік аудиттің жəне қаржылық бақылаудың
рəсімдік стандартында айқындалады.
Есеп комитеті, ревизиялық комиссиялар мемлекеттік
аудит объектісін сараптамалық-талдау іс-шарасының
жүргізілетіні туралы хабардар етеді жəне шешімі ұсынымдық сипатта болатын оның нəтижелерін мемлекеттік
аудит объектісімен талқылайды.
Бұл тəртіп бюджетті ағымдағы жəне кейіннен бағалауларға қолданылмайды.»;
11) 30-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Камералдық бақылауды жəне шағымдарды аппеляциялық ретке келтіруді жүзеге асырған кезде камералдық
бақылаудың сапасына бақылау жəне мемлекеттік сатып
алуға қатысушылардың шағымдарын қарау сапасына
бақылау жүргізіледі.»;
12) 36-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы
«келтіруге» деген сөз «келтірмеуге» деген сөзбен ауыстырылсын;
13) 37-баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасы алып
тасталсын;
14) 53-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес, прокуратура органының тиісті
талабы немесе сұрау салуы, сотқа дейінгі басталған тергептексеру шеңберінде шығарылған тиісті қаулы, сондай-ақ
соттың тиісті ұйғарымы бойынша тексеруге қатысу жəне
қорытынды беру үшін аудиторлық ұйымдардың (аудиторлардың) тізбесін жəне олардың көрсетілетін қызметтеріне
республикалық бюджеттен бөлінген қаражат шегінде ақы
төлеуді айқындайды.»;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Тексерілетін органдардың сұрау салуы бойынша,
кезектілік пен өңірлік ұсынылу қағидаттарын сақтай отырып, аудиторлық ұйымдардың (аудиторлардың) тізбесінен
аудиторлық ұйымды (аудиторды) айқындайды.»;

15) 54-баптың 3-тармағындағы «Осы Заңның 53-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда,
мемлекеттік» деген сөздер «Мемлекеттік» деген сөзбен
ауыстырылсын;
16) 58-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) ішкі аудит қызметінің жылдық жұмыс жоспарын
бекіту;»;
17) 11-1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«11-1-тарау. Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке, ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уəкілетті орган камералдық бақылау нəтижелері
бойынша анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қарсылықтарды қарау жəне ішкі мемлекеттік аудит
жөніндегі уəкілетті органның жəне (немесе) оның лауазымды
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне)
шағым жасау тəртібі»;
18) 58-1-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі
уəкілетті орган камералдық бақылау нəтижелері бойынша анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға
қарсылықтарды (бұдан əрі – қарсылық), ішкі мемлекеттік
аудит жөніндегі уəкілетті органның жəне (немесе) оның
лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне
(əрекетсіздіктеріне) шағым жасауды (бұдан əрі – шағым) ішкі
мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті органның жанындағы
апелляциялық комиссия қарайды.»;
19) 58-2-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«58-2-бап. Қарсылықты, шағымды беру тəртібі мен
мерзімдері»;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Қарсылық, шағым ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган бекіткен, камералдық бақылау жүргізу
қағидаларында жəне апелляциялық комиссия туралы ережеде айқындалған тəртіппен жəне мерзімдерде беріледі.»;
2-тармақ «қарсылықты», «қарсылықтар» деген сөздерден
кейін тиісінше «, шағымды», «, шағымдар» деген сөздермен
толықтырылсын;
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3-тармақ:
«Қарсылықтың», «қарсылықтар» деген сөздерден кейін
тиісінше «, шағымдардың», «, шағымдар» деген сөздермен
толықтырылсын;
2) тармақшадағы «қағидаларында айқындалады.» деген
сөздер «қағидаларында;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
«3) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган
бекіткен апелляциялық комиссия туралы ережеде айқындалады.»;
20) 58-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«58-3-бап. Қарсылықты, шағымды қараудан бас тарту
1. Апелляциялық комиссия беру тəртібі мен мерзімдері
осы Заңның 58-2-бабында белгіленген талаптарға сəйкес
келмейтін қарсылықты, шағымды қараудан бас тартады.
2. Апелляциялық комиссия қарсылықты, шағымды
қараудан бас тартқан жағдайда, қарсылық, шағым келіп
түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік
аудит объектісін, əлеуетті өнім берушіні, арыз берушіні
жазбаша нысанда хабардар етеді.»;
21) 58-4-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«58-4-бап. Қарсылықты, шағымды қарау тəртібі мен
мерзімдері»;
мынадай мазмұндағы 5, 6 жəне 7-тармақтармен толықтырылсын:
«5. Шағымды апелляциялық комиссия Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тəртіппен, сондай-ақ
ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган бекіткен
апелляциялық комиссия туралы ережеге сəйкес қарайды.
6. Қарсылық, шағым мемлекеттік сатып алу туралы шарт
жасалғанға дейін келіп түскен жағдайда, оны жасау мерзімі
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасың
Заңының 47-бабының 5-тармағында белгіленген мерзім
аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.
Қарсылық, шағым камералдық бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны орындау туралы шешімді мемлекеттік аудит объектісінің
қабылдауы сатысында келіп түскен жағдайда, оны орындау мерзімі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 47-бабының 5-тармағында белгіленген мерзім аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.

7. Қарсылық, шағым мəлімделген талаптар (дəлелдер)
шегінде қаралады.
Апелляциялық комиссияның шешіміне сотқа шағым
жасалуы мүмкін.
Бұл ретте апелляциялық комиссияның шешімін орындау сот шешімі шығарылғанға дейін тоқтатыла тұрады.»;
22) 58-5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«58-5-бап. Қарсылықты, шағымды қарау нəтижелері
бойынша қабылданатын шешімдер
1. Апелляциялық комиссия қарсылықты, шағымды қарау
нəтижелері бойынша мынадай:
1) қарсылықты, шағымды толық немесе ішінара
қанағаттандыру туралы;
2) осындай шешім қабылдауды негіздей отырып,
қарсылықты, шағымды қанағаттандырудан бас тарту туралы
шешімдердің бірін шығарады.
Апелляциялық комиссияның шешімі жазбаша нысанда
шығарылады жəне мемлекеттік аудит объектісінің орындауы
үшін міндетті болып табылады.
2. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уəкілетті орган
қарсылықты, шағымды қарау нəтижелерін апелляциялық
комиссия шешім шығарған күннен бастап екі жұмыс күні
ішінде ресімдейді.».
2-бап.
1. Осы Заң 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа
енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 3) тармақшасының тоғызыншы абзацын, 6) тармақшасының қырық бесінші абзацын жəне 11) тармақшасын, 5-тармағы 9) тармақшасының
үшінші абзацын, 14) жəне 15) тармақшаларын қоспағанда,
алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап бір жыл өткен
соң қолданысқа енгізіледі.
2. Кəсіби аудиторлық ұйым (кəсіби аудиторлық ұйымдар) осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап үш ай
ішінде аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби кеңес құрады.
3. Аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби кеңес аудиторлық қызмет жөніндегі кəсіби кеңес тіркелген күннен
бастап бір ай ішінде сапаны бақылау жөніндегі комитет пен
Біліктілік комиссиясын құрады.

Қазақстан Республикасының
Қ. ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 3 шілде
№358-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне шетел
валютасындағы ипотекалық қарыздар, көрсетілетін төлем қызметтері
нарығының субъектілерін реттеуді жетілдіру, жалпыға бірдей
декларациялау және экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183,
184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3,
23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; №17-18,
224, 225-құжаттар; №23, 429-құжат; 1999 ж., №20, 727,
731-құжаттар; №23, 916-құжат; 2000 ж., №18, 336-құжат;
№22, 408-құжат; 2001 ж., №1, 7-құжат; №8, 52-құжат; №1718, 240-құжат; №24, 338-құжат; 2002 ж., №2, 17-құжат; №10,
102-құжат; 2003 ж., №1-2, 3-құжат; №11, 56, 57, 66-құжаттар;
№15, 139-құжат; №19-20, 146-құжат; 2004 ж., №6, 42-құжат;
№10, 56-құжат; №16, 91-құжат; №23, 142-құжат; 2005 ж.,
№10, 31-құжат; №14, 58-құжат; №23, 104-құжат; 2006 ж.,
№1, 4-құжат; №3, 22-құжат; №4, 24-құжат; №8, 45-құжат;
№10, 52-құжат; №11, 55-құжат; №13, 85-құжат; 2007 ж.,
№2, 18-құжат; №3, 20, 21-құжаттар; №4, 28-құжат; №16,
131-құжат; №18, 143-құжат; №20, 153-құжат; 2008 ж.,
№12, 52-құжат; №13-14, 58-құжат; №21, 97-құжат; №23,
114, 115-құжаттар; 2009 ж., №2-3, 7, 16, 18-құжаттар;
№8, 44-құжат; №17, 81-құжат; №19, 88-құжат; №24, 125,
134-құжаттар; 2010 ж., №1-2, 2-құжат; №7, 28-құжат; №15,
71-құжат; №17-18, 112-құжат; 2011 ж., №2, 21, 28-құжаттар;
№3, 32-құжат; №4, 37-құжат; №5, 43-құжат; №6, 50-құжат;
№16, 129-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №1, 5-құжат; №2,
13, 15-құжаттар; №6, 43-құжат; №8, 64-құжат; №10, 77-құжат;
№11, 80-құжат; №20, 121-құжат; №21-22, 124-құжат; №2324, 125-құжат; 2013 ж., №7, 36-құжат; №10-11, 56-құжат;
№14, 72-құжат; №15, 76-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат;
№10, 52-құжат; №11, 61, 63-құжаттар; №14, 84-құжат;
№21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат;
№8, 42, 45-құжаттар; №13, 68-құжат; №15, 78-құжат; №16,
79-құжат; №20-I, 110-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII,
115-құжат; №21-I, 128-құжат; №22-I, 140, 143-құжаттар; №22V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат;
№8-II, 70-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №15,
55-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №1, 4-құжат; №10,
32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 50-құжат;
2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16, 67-құжат; №1920, 86-құжат; №23, 103-құжат; №24-І, 118-құжат; 2020 жылғы
14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу
мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
1) 78-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында құрылған
төлем ұйымдарының жарғылық капиталының ең төмен
мөлшері Қазақстан Республикасының төлемдер жəне төлем
жүйелері туралы заңнамасында айқындалады.»;
2) 359-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі «соғыс
қимылдары» деген сөздерден кейін «, төтенше жағдай» деген
сөздермен толықтырылсын.
2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №21, 93-құжат; 2009 ж.,
№23, 112-құжат; №24, 129-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №7,
29, 32-құжаттар; №15, 71-құжат; №24, 146, 149, 150-құжаттар;
2011 ж., №2, 21, 25-құжаттар; №4, 37-құжат; №6, 50-құжат;
№7, 54-құжат; №11, 102-құжат; №13, 115-құжат; №15,
125-құжат; №16, 129-құжат; №20, 151-құжат; №24, 196-құжат;
2012 ж., №1, 5-құжат; №2, 16-құжат; №3, 21-құжат; №4,
30, 32-құжаттар; №5, 36, 41-құжаттар; №8, 64-құжат; №13,
91-құжат; №14, 94-құжат; №18-19, 119-құжат; №23-24,
125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №5-6, 30-құжат; №8,
50-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; №13, 63-құжат;
№14, 72-құжат; №15, 81, 82-құжаттар; №16, 83-құжат;
№20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014 ж., №1, 6-құжат;
№2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7, 37-құжат; №8,
44-құжат; №11, 63, 69-құжаттар; №12, 82-құжат; №14, 84,
86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21,
122-құжат; №22, 128, 131-құжаттар; №23, 143-құжат; 2015 ж.,
№2, 3-құжат; №11, 57-құжат; №14, 72-құжат; №15, 78-құжат;
№19-I, 100-құжат; №19-II, 106-құжат; №20-IV, 113-құжат;
№20-VII, 117-құжат; №21-I, 121, 124-құжаттар; №21-II, 130,
132-құжаттар; №22-I, 140, 143-құжаттар; №22-II, 144-құжат;
№22-V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 172-құжат;
2016 ж., №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №12, 87-құжат;
№22, 116-құжат; №23, 119-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж.,
№4, 7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат; №10, 23-құжат;
№13, 45-құжат; №14, 51-құжат; №15, 55-құжат; №20,
96-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V,
113-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №1, 2-құжат; №7-8,
22-құжат; №9, 31-құжат; №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-І, 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; 2020 жылғы
14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының

кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу
мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру
дайындығы мен жұмылдыру мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 10 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламалары
операторларының санын қысқарту мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 9
маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 49-баптың 1-тармағының 40) тармақшасы алып тасталсын;
2) 209-баптың 1-тармағы «құрылысын қаржыландыру
үшін» деген сөздерден кейін «, төтенше жағдайдың қолданылу
кезеңіне айқындалған жұмыспен қамтуға жəрдемдесу
жөніндегі жекелеген іс-шараларды белгіленген тəртіппен
қаржыландыру үшін» деген сөздермен толықтырылсын;
3) 210-баптың 2-тармағы «орган» деген сөзден кейін
«төтенше жағдайдың қолданылу кезеңіне айқындалған
жұмыспен қамтуға жəрдемдесу жөніндегі жекелеген ісшараларды белгіленген тəртіппен қаржыландыруға қажетті
соманы ескере отырып» деген сөздермен толықтырылсын;
4) 216-баптың 3) тармақшасының бірінші бөлігіндегі
«жобаларды іске асыруға екінші деңгейдегі банктерден қаржыландыруды көздейтін ұлттық холдингтер» деген сөздер «екінші деңгейдегі банктерден қаржыландыру
көзделетін жобаларды немесе Қазақстан Республикасының
тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы заңнамасына
сəйкес азаматтардың тұрғын үй жағдайларын жақсартуға
бағытталған жобаларды іске асыруға ұлттық басқарушы холдингтер» деген сөздермен ауыстырылсын.
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; №21І, 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; №7-8, 22-құжат; №9, 27-құжат;
№10, 32-құжат; №11, 36, 37-құжаттар; №12, 39-құжат;
№13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 46, 49, 50-құжаттар;
№16, 53-құжат; №19, 62-құжат; №22, 82-құжат; №23,
91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., №1, 2, 4-құжаттар;
№2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 36, 37-құжаттар; №8,
45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22,
90, 91-құжаттар; №23, 99, 103, 106, 108-құжаттар; №24-І,
118-құжат; №24-ІІ, 120, 122, 123, 127-құжаттар; 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; 2020 жылғы
14 мамырда «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» 2020 жылғы 13
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы
14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу
мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру
дайындығы мен жұмылдыру мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасында
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі туралы мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 1 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы
Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың
арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым
салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандар мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 29 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 11 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне лотареялар
жəне лотарея қызметі мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 10 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 47-бапта:
1-1-бөліктегі «бесінші,» деген сөз алып тасталсын;
бесінші бөлік алып тасталсын;
2) 222-баптың үшінші бөлігінің бірінші абзацында:
«бір жүз» деген сөздер «елу» деген сөзбен ауыстырылсын;
«сомасы» деген сөзден кейін «, «Төлемдер жəне төлем
жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген электрондық əмияндағы электрондық ақшаны сақтау сомасы жəне электрондық əмиян арқылы пайдаланылған электрондық ақшаның жалпы сомасы» деген
сөздермен толықтырылсын;
3) 476-бапта:
бірінші абзацтағы «Төтенше» деген сөз «1. Төтенше» деген
сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік жаза
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған
əрекеттер (əрекетсіздік) –
жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл
салуға не отыз тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік қамаққа
алуға алып келеді.»;
4) 478-бапта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Төтенше жағдай жарияланған жерде жасалған,
құқықтық тəртiпті бұзуға итермелейтiн немесе ұлттық жəне
дiни алауыздықты қоздыратын əрекеттер, жеке тұлғалар
мен лауазымды адамдардың өздерiнiң заңды құқықтары
мен мiндеттерiн жүзеге асыруына белсендi кедергi келтіру
не қоғамдық тəртiптi жəне жеке тұлғалардың тыныштығын
бұзатын əрекеттер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
əкiмшiлiк қадағалау туралы заңнамасын бұзу –»;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік жаза
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған
əрекеттер –
елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға
не қырық тəулікке дейінгі мерзімге əкімшілік қамаққа алуға
алып келеді.»;
5) 797-баптың бірінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақшалары
«406 (жетінші жəне сегізінші бөліктерін қоспағанда),» деген сөздерден кейін «476 (екінші бөлігінде), 478 (екінші
бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
6) 804-баптың үшінші бөлігінің бірінші абзацындағы «735»
деген цифрлар «735-1» деген цифрлармен ауыстырылсын.
4. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., №3-4, 23-құжат; №12, 88-құжат;
№15-16, 100-құжат; №23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., №2, 184-құжат; №11-12,
262-құжат; №19, 370-құжат; 1997 ж., №13-14, 205-құжат;
№22, 333-құжат; 1998 ж., №11-12, 176-құжат; 1999 ж.,
№20, 727-құжат; 2000 ж., №3-4, 66-құжат; №22, 408-құжат;
2001 ж., №8, 52-құжат; №10, 123-құжат; 2003 ж., №15, 138,
139-құжаттар; 2004 ж., №11-12, 66-құжат; №16, 91-құжат;
№23, 142-құжат; 2005 ж., №14, 55-құжат; №23, 104-құжат;
2006 ж., №4, 24-құжат; №13, 86-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат;
№3, 20-құжат; №4, 33-құжат; 2009 ж., №8, 44-құжат; №1314, 63-құжат; №17, 81-құжат; №19, 88-құжат; 2010 ж.,
№5, 23-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №5, 43-құжат; №11,
102-құжат; №13, 116-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №1,
6-құжат; №2, 14-құжат; №13, 91-құжат; №20, 121-құжат; 2013
ж., №10-11, 56-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат; №11, 61-құжат;
№14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж.,
№8, 45-құжат; №22-II, 148-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016
ж., №1, 4-құжат; №6, 45-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., №6,
11-құжат; №9, 21-құжат; №16, 56-құжат; №24, 115-құжат; 2018
ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; 2019 ж.,
№2, 6-құжат; №15-16, 67-құжат):
15-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 10-1) жəне
10-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«10-1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті
органмен бірлесіп, кəсіпкерлік субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақша алу сомаларының шекті мөлшерлерін,
сондай-ақ банктік шоттардан қолма-қол ақша алу жөніндегі
талап қолданылмайтын кəсіпкерлік субъектілерін;
10-2) салықтардың жəне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы
басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органмен жəне
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне
қадағалау жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп, кəсіпкерлік
субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақша алу
қағидаларын бекітеді, оларда, оның ішінде кəсіпкерлік
субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақшаны
белгіленген шекті мөлшерлерден асырып алу шарттары

айқындалады, сондай-ақ нысандарын, тізбесі мен ұсынылу
мерзімдерін қоса алғанда, кəсіпкерлік субъектілерінің
банктік шоттардан қолма-қол ақшаны белгіленген шекті
мөлшерлерден асырып алуы туралы мəліметтер мен
ақпаратты салықтардың жəне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы
басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органға жəне
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне
қадағалау жөніндегі уəкілетті органға ұсыну тəртібін;».
5. «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк
қызметi туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., №15-16, 106-құжат;
Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж.,
№2, 184-құжат; №15, 281-құжат; №19, 370-құжат; 1997 ж.,
№5, 58-құжат; №13-14, 205-құжат; №22, 333-құжат; 1998
ж., №11-12, 176-құжат; №17-18, 224-құжат; 1999 ж., №20,
727-құжат; 2000 ж., №3-4, 66-құжат; №22, 408-құжат; 2001
ж., №8, 52-құжат; №9, 86-құжат; 2002 ж., №17, 155-құжат;
2003 ж., №5, 31-құжат; №10, 51-құжат; №11, 56, 67-құжаттар;
№15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., №11-12, 66-құжат; №15,
86-құжат; №16, 91-құжат; №23, 140-құжат; 2005 ж., №7-8,
24-құжат; №14, 55, 58-құжаттар; №23, 104-құжат; 2006 ж.,
№3, 22-құжат; №4, 24-құжат; №8, 45-құжат; №11, 55-құжат;
№16, 99-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №4, 28, 33-құжаттар;
2008 ж., №17-18, 72-құжат; №20, 88-құжат; №23, 114-құжат;
2009 ж., №2-3, 16, 18, 21-құжаттар; №17, 81-құжат; №19,
88-құжат; №24, 134-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №7,
28-құжат; №17-18, 111-құжат; 2011 ж., №3, 32-құжат; №5,
43-құжат; №6, 50-құжат; №12, 111-құжат; №13, 116-құжат;
№14, 117-құжат; №24, 96-құжат; 2012 ж., №2, 15-құжат; №8,
64-құжат; №10, 77-құжат; №13, 91-құжат; №20, 121-құжат;
№21-22, 124-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013 ж., №10-11,
56-құжат; №15, 76-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №4-5,
24-құжат; №6, 27-құжат; №10, 52-құжат; №11, 61-құжат; №12,
82-құжат; №19-І, 19-II, 94, 96-құжаттар; №21, 122-құжат;
№22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат;
№13, 68-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; №20-IV,
113-құжат; №20-VII, 115-құжат; №21-II, 130-құжат; №21-III,
137-құжат; №22-І, 140, 143-құжаттар; №22-III, 149-құжат;
№22-V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №6,
45-құжат; №7-II, 55-құжат; №8-І, 65-құжат; №12, 87-құжат;
№22, 116-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №9,
21-құжат; №13, 45-құжат; №21, 98-құжат; №22-III, 109-құжат;
№23-III, 111-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 47-құжат; 2019 ж.,
№2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16, 67-құжат; №21-22,
90-құжат; №23, 103-құжат; №24-І, 119-құжат; 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; 2020 жылғы 14 мамырда «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» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 11-1-баптың 6-тармағының 8) тармақшасы «ұйымда»
деген сөзден кейін «осы Заңның 46-бабы 1-тармағының 1),
2), 3), 4), 5), 6), 9), 14) жəне 15) тармақшаларында, 47-1-бабында көзделген» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 17-1-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігіндегі «резидент емес заңды
тұлғалар» деген сөздер «бейрезидент-заңды тұлғалары
өздерінде не өздерінің бас ұйымында» деген сөздермен
ауыстырылсын;
6-тармақтың 2) тармақшасы «тұлғаның» деген сөзден кейін
«не оның бас ұйымының» деген сөздермен толықтырылсын;
9-тармақтың бірінші бөлігінің оныншы абзацындағы
«резиденті емес заңды тұлғада» деген сөздер «бейрезидентзаңды тұлғасында не оның бас ұйымында» деген сөздермен
ауыстырылсын;
3) 29-бапта:
4-тармақта:
екінші бөліктегі «(республикалық маңызы бар қала, астана)» деген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Банк филиалы астанада жəне (немесе) республикалық
маңызы бар қалада орналаса отырып, бірнеше мекенжай
бойынша:
астанада жəне (немесе) республикалық маңызы бар қалада;
астанаға (республикалық маңызы бар қалаға) іргелес
жатқан облыс шегінде орналасқан үй-жайларға ие болуға
құқылы.»;
6-тармақтағы «филиал туралы ережеге банктің жұмыс
істеп тұрған филиалының қосымша үй-жайларының, оның
ішінде бірнеше мекенжайдағы үй-жайларының санын
көбейту бөлігінде толықтырулар енгізу туралы банктің
хатын қабылдап алғаны туралы Корпорацияның белгісі
соғылған» деген сөздер «банктің жұмыс істеп тұрған филиалының қосымша үй-жайларының, оның ішінде бірнеше
мекенжайдағы үй-жайларының санын көбейту туралы банк
шешім қабылдаған» деген сөздермен ауыстырылсын;
(Жалғасы 9-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 8-беттерде)

8-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Банк филиалының қосымша үй-жайларының саны
көбейген немесе банк филиалы үй-жайларының саны азайған
жағдайда, банк филиалының қосымша үй-жайларының санын
көбейту немесе банк филиалы үй-жайларының санын азайту
туралы банк шешім қабылдаған күннен бастап отыз жұмыс
күні ішінде банк уəкілетті органға осындай шешімнен банк
филиалының көрсетілген үй-жайларының мекенжайлары
қамтылған үзінді-көшірмені ұсынуға міндетті.»;
4) 34-баптың 3-тармағында:
екінші бөлік бесінші абзацындағы «ұзарту түсініледі.» деген сөздер «ұзарту;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
«қарыздың шетел валютасын Қазақстан Республикасының
ұлттық валютасына ауыстырған кезде шетел валютасымен
берілген ипотекалық қарыз бойынша ақшалай міндеттемені
азайту жағына қарай өзгерту түсініледі.»;
төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы тармақтың екінші бөлігінің алтыншы абзацында
көзделген жағдайды қоспағанда, банк, банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым жақсарту талаптарын қолданған жағдайда, қарыз алушы банктік қарыз шартында көзделген тəртіппен банктік қарыз шарты талаптарының
өзгергені жөнінде хабардар етіледі.»;
бесінші бөліктегі «банк ұсынған» деген сөздер «банк, банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым
қолданған» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
«Банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйым Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
бекіткен Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық
қарыздарды) қайта қаржыландыру бағдарламасын іске
асыру мақсатында осы тармақтың екінші бөлігінің алтыншы абзацында көзделген жақсарту талабын қолданған
жағдайда, мұндай талап туралы хабарландыру жарияланады.
Хабарландыру Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында
таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ жəне
орыс тілдерінде жарияланады. Хабарландыру жарияланған
күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарыз алушыдан
жəне (немесе) кепіл берушіден жазбаша қарсылықтың болмауы қарыз алушының жəне (немесе) кепіл берушінің осы
тармақтың екінші бөлігінің алтыншы абзацында көзделген
жақсарту талабын қолдануға келісуі ретінде қаралады.»;
5) 36-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай
мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Банктік қарыз шарты бойынша берешекті банктік жинақ
шоттарындағы, берілген банктік қарыздар бойынша кепілдің
нысанасы болып табылатын ақшаның есебінен, осындай
банктік қарыздар бойынша өтелмеген негізгі борыштың
сомасы мөлшерінде төлем талабымен өндіріп алуға жол
берілмейді;»;
6) 50-баптың 4-тармағының екінші бөлігі 14) тармақшасындағы «ұсынуы банк құпиясын жария ету болып табылмайды.» деген сөздер «ұсынуы;» деген сөзбен ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:
«15) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік кіріс органдары мен уəкілетті органға кəсіпкерлік
субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақша алу
қағидаларына сəйкес кəсіпкерлік субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақшаны белгіленген шекті мөлшерлерден
асырып алуы туралы мəліметтер мен ақпаратты ұсынуы банк
құпиясын жария ету болып табылмайды.».
6. «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995
жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің
Жаршысы, 1995 ж., №24, 165-құжат; Қазақстан Республикасы
Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., №13-14, 205-құжат; 2000
ж., №18, 336-құжат; 2003 ж., №11, 67-құжат; 2005 ж., №23,
104-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №4, 28-құжат; №18,
143-құжат; 2011 ж., №3, 32-құжат; №6, 50-құжат; №11,
102-құжат; 2012 ж., №13, 91-құжат; №20, 121-құжат; 2013
ж., №14, 72-құжат; 2014 ж., №11, 61-құжат; 2015 ж., №8,
45-құжат; №13, 68-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №24,
124-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; 2018 ж., №1, 4-құжат;
№10, 32-құжат; №14, 44-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №1516, 67-құжат; 2020 жылғы 10 маусымда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
тұрғын үй бағдарламалары операторларының санын қысқарту
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 9 маусымдағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
9-1-бапта:
бірінші бөліктегі «өзгерту,» «2) тармақшасында көзделген»
жəне «екінші бөлігінде» деген сөздер тиісінше «өзгерту, осы
баптың екінші бөлігінде,», «2) тармақшасында» жəне «екінші
бөлігінде көзделген» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен
Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық қарыздарды)
қайта қаржыландыру бағдарламасын іске асыру мақсатында,
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабы 3-тармағы
екінші бөлігінің алтыншы абзацында көзделген жағдайда,
негізгі міндеттеме туралы шарттың жəне ипотекалық шарттың
талаптарын банк немесе банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйым біржақты тəртіппен өзгертуі
мүмкін.».
7. «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шiлдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №13-14, 206-құжат;
1998 ж., №22, 307-құжат; 2000 ж., №3-4, 66-құжат; 2001 ж.,
№15-16, 236-құжат; №24, 338-құжат; 2003 ж., №10, 48-құжат;
№12, 86-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2006 ж., №11,
55-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; 2009 ж., №8, 44-құжат; №17,
81-құжат; №19, 88-құжат; №23, 100-құжат; 2010 ж., №17-18,
111-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; №21, 172-құжат; 2012 ж.,
№8, 64-құжат; №10, 77-құжат; №12, 84-құжат; 2013 ж., №1,
3-құжат; №14, 72-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №10, 52-құжат;
№11, 61-құжат; №14, 84-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21,
122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат; №20IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат;
№12, 87-құжат; №22, 116-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №22III, 109-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №16, 53-құжат; №24,
93-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат):
18-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Салықтардың жəне бюджетке төленетін төлемдердің
түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге
асыратын уəкілетті органға «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық
кодексі) көзделген нысан, тəртіп жəне мерзімдер бойынша
нотариаттық əрекеттер туралы мəліметтерді ұсыну нотариаттық əрекеттер құпиясын жария ету болып табылмайды.».
8. «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., №5-6,
49-құжат; 1999 ж., №20, 727-құжат; 2002 ж., №10, 102-құжат;
2003 ж., №11, 56-құжат; №24, 178-құжат; 2004 ж., №5,
30-құжат; 2005 ж., №14, 58-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат;
№4, 24, 25-құжаттар; №8, 45-құжат; 2007 ж., №4, 28-құжат;
№20, 153-құжат; 2008 ж., №13-14, 56-құжат; 2009 ж., №23, 16-құжат; 2010 ж., №1-2, 2-құжат; 2011 ж., №1, 9-құжат;
№5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №2,
15-құжат; №21-22, 124-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №20-VІІ, 117-құжат; №22-VІ, 159-құжат;
2016 ж., №6, 45-құжат; №8-ІІ, 70-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат;
№7, 37-құжат; №19-20, 86-құжат):
23-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мыналарды:
1) жарғылық капиталының ең төмен мөлшері нөлдік
деңгеймен айқындалатын шағын кəсіпкерлік субъектісі,
сондай-ақ мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы;
2) жарғылық капиталының ең төмен мөлшері Қазақстан
Республикасының микроқаржылық қызмет туралы
заңнамасында айқындалатын микроқаржылық қызметті
жүзеге асыратын ұйым;
3) жарғылық капиталының ең төмен мөлшері Қазақстан
Республикасының төлемдер жəне төлем жүйелері туралы
заңнамасында айқындалатын төлем ұйымы болып табылатын жауапкершілігі шектеулі серіктестікті қоспағанда,
жарғылық капиталдың бастапқы мөлшері құрылтайшылар
салымдарының сомасына тең болады жəне серіктестікті

мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар ұсынылған күнге республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген
мөлшеріне баламалы сомадан кем болмайды.»;
3-тармақтың бірінші бөлігіндегі «Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру жəне секьюритилендіру
туралы заңнамасына сəйкес құрылатын, жарғылық капиталы тек қана ақшамен қалыптастырылатын арнайы қаржы
компанияларын, Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы туралы заңнамасына сəйкес құрылатын
арнайы исламдық қаржы компанияларын» деген сөздер
«жарғылық капиталы тек қана ақшамен қалыптастырылатын,
Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру жəне
секьюритилендіру туралы заңнамасына сəйкес құрылатын
арнайы қаржы компанияларын, Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сəйкес құрылатын ислам арнайы қаржы компанияларын, Қазақстан
Республикасының төлемдер жəне төлем жүйелері туралы
заңнамасына сəйкес құрылатын төлем ұйымдарын» деген
сөздермен ауыстырылсын.
9. «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік
реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., №15,
132-құжат; 2004 ж., №11-12, 66-құжат; №16, 91-құжат; 2005 ж.,
№14, 55-құжат; №23, 104-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; №4,
24-құжат; №8, 45-құжат; №13, 85-құжат; №15, 95-құжат; 2007
ж., №4, 28-құжат; 2008 ж., №17-18, 72-құжат; 2009 ж., №17,
81-құжат; №19, 88-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №17-18,
111, 112-құжаттар; 2011 ж., №11, 102-құжат; №24, 196-құжат;
2012 ж., №13, 91-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; 2014 ж.,
№10, 52-құжат; №11, 61-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; №15,
78-құжат; №21-І, 128-құжат; №22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., №6,
45-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; 2018 ж., №13, 41-құжат; №14,
44-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат):
1) 9-баптың 1-тармағында:
3-1) тармақша алып тасталсын;
5) тармақша «қаржылық ұйымдар» деген сөздерден кейін
«мен микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар»
деген сөздермен толықтырылсын;
2) мынадай мазмұндағы 12-2-баппен толықтырылсын:
«12-2-бап. Микроқаржылық қызметті мемлекеттік реттеу,
бақылау жəне қадағалау ерекшеліктері
Уəкілетті орган микроқаржылық қызметті мемлекеттік
реттеуді, бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру
мақсатында:
1) микроқаржылық қызметті лицензиялау қағидаларын
бекітеді;
2) микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың
тізілімін жүргізеді;
3) микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың
жарғылық жəне меншікті капиталдарының ең төмен
мөлшерлерін белгілейді;
4) микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар
үшін пруденциялық нормативтерді жəне сақталуы міндетті
өзге де нормалар мен лимиттерді бекітеді;
5) берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты
міндеттемелерді сыныптауды жүзеге асыру жəне оларға қарсы
провизиялар (резервтер) құру қағидаларын салықтардың жəне
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін
қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын
уəкілетті органмен келісу бойынша бекітеді;
6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында жəне Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.»;
3) 15-6-баптың 1-тармағының 17) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«17) коллекторлық агенттіктердің тізілімін жүргізу арқылы
жүзеге асырады.».
10. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік
тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №18, 142-құжат; 2008 ж.,
№23, 114-құжат; №24, 126-құжат; 2009 ж., №2-3, 16-құжат;
№8, 41-құжат; №19, 88-құжат; 2010 ж., №7, 28-құжат;
2011 ж., №3, 32-құжат; №5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №15,
118-құжат; №16, 129-құжат; 2012 ж., №8, 64-құжат; №10,
77-құжат; №14, 95-құжат; №20, 121-құжат; 2013 ж., №1,
3-құжат; №5-6, 30-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат; №11,
61-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; №16, 79-құжат; №20-ІV,
113-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ,
159-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; 2018
ж., №10, 32-құжат; №15, 50-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7,
37-құжат; №21-22, 90-құжат; №23, 103-құжат; 2020 жылғы 14
мамырда «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» 2020 жылғы 13
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
48-баптың 5-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасындағы
«негізгі» деген сөз «Қазақстан Республикасындағы банктер
жəне банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
34-бабы 3-тармағы екінші бөлігінің алтыншы абзацында
көзделген жағдайда, шетел валютасымен берілген ипотекалық
қарыз бойынша ақшалай міндеттеменің азаюын қоспағанда,
негізгі» деген сөздермен ауыстырылсын.
11. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы»
2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2010 ж., №9, 43-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; 2014 ж., №1,
4-құжат; №21, 122-құжат; №22, 128-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №22-VII, 161-құжат; 2016 ж.,
№7-II, 55-құжат; №8-II, 70-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№11, 36-құжат; №19, 62-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж., №1,
4-құжат; №7, 37-құжат):
26-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Сатушы (дайындаушы, орындаушы) өзінің байланыс деректерін (мекенжайы мен телефон нөмірін) жəне
уəкілетті органның байланыс деректерін (мекенжайы мен
телефон нөмірін), тауарларды өткізу (жұмыстарды орындау,
қызметтерді көрсету) шарттарын, сондай-ақ сатушының тауарды сату (жұмысты орындау, қызметті көрсету) кезінде
тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызметті көрсету)
фактісін растайтын құжатты немесе тауарды сатып алу
(жұмысты орындау, қызметті көрсету) кезінде жасалған
шартты беру міндеті туралы ақпаратты тауарды өткізу
(жұмысты орындау, қызметті көрсету) орнында қазақ жəне
орыс тілдерінде орналастыра отырып, көрсетілген ақпаратты
тұтынушының назарына жеткізуге міндетті.
Осы баптың 1-тармағында жəне осы тармақтың бірінші
бөлігінде көзделген талаптар осы Заңның 33-2-бабы
2-тармағының талаптары ескеріле отырып, электрондық
коммерциядағы сатушыларға (дайындаушыларға, орындаушыларға) қолданылады.».
12. «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы
18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж.,
№3, 24-құжат; №14, 92-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №14,
72-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №22-V,
156-құжат; 2017 ж., №24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№15, 46-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат):
42-бап мынадай мазмұндағы 9-2-тармақпен толықтырылсын:
«9-2. 2020 жылғы 1 шілде – 2020 жылғы 31 желтоқсан
аралығындағы кезеңде уəкілетті орган телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторына аналогтік жəне цифрлық
эфирлік телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік
емес теле-, радиоарналарды телерадио хабарларын таратудың
ұлттық желісі бойынша таратуды қамтамасыз ету жөніндегі
шығындарды ұлттық оператор белгілеген тарифтерге сəйкес
өтейді.».
13. «Микроқаржылық қызмет туралы» 2012 жылғы
26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012
ж., №20, 120-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат; №10, 52-құжат;
№11, 61-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №22, 131-құжат;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №6,
45-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №9, 21-құжат; №22-III,
109-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №14, 44-құжат; 2019
ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16, 67-құжат; №24-I,
119-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «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» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-баптың 1) тармақшасы алып тасталсын;
2) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«14-бап. Микроқаржылық қызметті лицензиялау жəне
микроқаржы ұйымының басшы қызметкерлері мен құрылтайшыларына (қатысушыларына) қойылатын талаптар
1. Заңды тұлға «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясында микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік,
ломбард ретінде мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген)
күнінен бастап алты ай ішінде микроқаржылық қызметті
жүзеге асыруға лицензия алу үшін уəкілетті органға өтініш
жасайды.
2. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу
үшін микроқаржы ұйымы уəкілетті органға өтінішті жəне
тізбесі микроқаржылық қызметті лицензиялау қағидаларында
белгіленетін өзге де құжаттарды ұсынады.
3. Уəкілетті орган құжаттардың толық топтамасы алынған
күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде микроқаржы ұйымына
микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны не
микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруден
уəжді бас тартуды береді.
4. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияның
көшірмесі микроқаржы ұйымы клиенттерінің көруіне
қолжетімді жерде орналастырылуға тиіс.
5. Атқарушы (алқалы немесе жеке-дара) органның бірінші
басшысы мен мүшелері, байқау кеңесінің (болған кезде)
мүшелері, директорлар кеңесінің (болған кезде) мүшелері,
бас бухгалтер микроқаржы ұйымының басшы қызметкерлері
деп танылады.
Мынадай:
1) жоғары білімі жоқ;
2) алынбаған немесе өтелмеген сотталғандығы бар;
3) өзіне қатысты қаржы ұйымының, банк жəне (немесе)
сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару
жəне қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу
құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза
қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген жеке тұлға
микроқаржы ұйымының басшы қызметкері бола алмайды.
6. Ешбір тұлға Қазақстан Республикасындағы микроқаржы
ұйымдарының жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін
не орналастырылған акцияларын, егер ол:
1) өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар жеке
тұлға болып табылса;
2) тізбесін уəкілетті орган белгілейтін офшорлық аймақтарда
тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері болса;
3) уəкілетті орган микроқаржы ұйымын осы Заңның 16-бабы
2-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) жəне 9) тармақшаларында
көзделген негіздер бойынша микроқаржылық қызметті жүзеге
асыруға лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға
дейін бір жылдан аспайтын кезеңде құрылтайшысы
(акционері, қатысушысы) не басшы қызметкері бұдан бұрын
осы микроқаржы ұйымының бірінші басшысы немесе
құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылған заңды тұлға
болып табылса;
4) уəкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен банкті төлемге қабілетсіз
банктер санатына жатқызу туралы, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымын консервациялау, оның акцияларын
мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру
туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе
оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір
жылдан аспайтын кезеңде бұдан бұрын қаржы ұйымының
ірі қатысушысы – жеке тұлға не ірі қатысушысы – заңды
тұлғаның бірінші басшысы жəне (немесе) осы ұйымның
басшы қызметкері болып табылған болса не болып табылса,
дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей
немесе жанама түрде иелене жəне (немесе) пайдалана жəне
(немесе) оларға билік ете алмайды.»;
3) 15-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«15-бап. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруден бас тарту негіздері»;
1-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия
беруден бас тарту:»;
3) тармақшадағы «есептік тіркеуден өту» деген сөздер
«микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу»
деген сөздермен ауыстырылсын;
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) осы Заңның 11, 12, 13-баптарында жəне 14-бабының
5 жəне 6-тармақтарында белгіленген талаптардың бірі
сақталмаған;»;
2-тармақтың бірінші, екінші жəне үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы баптың 1-тармағының 1) жəне 4) тармақшаларында
көзделген негіздер бойынша лицензия беруден бас тарту
алынған жағдайда, микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік,
ломбард ретінде тіркелген заңды тұлға бас тартуды алған
күннен кейін отыз жұмыс күні ішінде сəйкессіздіктерді жойғаннан кейін лицензия алуға өтініш пен өзге де құжаттарды
қайта ұсынуға құқылы.
Қайта ұсынылған өтініш пен өзге де құжаттар отыз жұмыс
күні ішінде қаралады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген құқықтан бас
тартылған, сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 3) жəне 6)
тармақшаларында көзделген негіздер бойынша бас тарту
алынған кезде, микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік,
ломбард ретінде тіркелген заңды тұлға бас тартуды алған
күннен кейін отыз жұмыс күні ішінде өзінің атауынан
«микроқаржы ұйымы», «кредиттік серіктестік», «ломбард»
деген сөздерді, олардан туындайтын, көрсетілген заңды
тұлғаның микрокредиттер беру жөніндегі қызметті жүзеге
асыратынын болжайтын сөздерді немесе аббревиатураны
алып тастау арқылы қайта тіркеу рəсімін жүргізуге не қайта
ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдауға
міндетті.»;
4) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«16-бап. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға
лицензияның қолданысын тоқтата тұру, тоқтату не одан
айыру үшін негіздер
1. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияның
қолданысы мынадай негіздердің бірі бойынша алты айға
дейінгі мерзімге тоқтатыла тұрады:
1) қызметін осы Заңның 14-бабының 5 жəне 6-тармақтарында
көзделген талаптарды бұза отырып жүзеге асыру;
2) пруденциялық нормативтерді жəне (немесе) сақталуы
міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді бұзу;
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есептілікті
бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі жəне
одан көп рет) ұсынбау;
4) анық емес қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсынғаны
үшін бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі
жəне одан көп рет) əкімшілік жауаптылыққа тартылу;
5) уəкілетті органның жазбаша нұсқамасын орындамау;
6) тексеруді белгіленген мерзімдерде жүргізуге мүмкіндік
бермеуге алып келетін оны жүргізуге кедергі келтіру;
7) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
көзделген талаптарды бірнеше рет (қатарынан күнтізбелік
он екі ай ішінде екі жəне одан көп рет) бұзу;
8) микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия
алу үшін ұсынылған құжаттарда анық емес мəліметтер мен
ақпараттың анықталуы.
2. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензиядан
айыру мынадай негіздердің бірі бойынша жүргізіледі:
1) микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия
қолданысының жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі
ай ішінде үш жəне одан көп рет) тоқтата тұрылуы;
2) қызметін Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын, сондай-ақ уəкілетті органның, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін жүйелі
түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш жəне одан
көп рет) бұза отырып жүзеге асыру;
3) уəкілетті органның жазбаша нұсқамаларын жүйелі түрде
(қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш жəне одан көп
рет) орындамау;
4) осы Заңда көзделмеген қызмет түрлерін жүзеге асыру;
5) анық емес қаржылық немесе өзге де есептілікті ұсынғаны
үшін əкімшілік жауаптылыққа жүйелі түрде (қатарынан
күнтізбелік он екі ай ішінде үш жəне одан көп рет) тартылу;
6) микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияны
алған күннен бастап қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде
қызметті жүзеге асырмау;
7) микроқаржы ұйымының қызметін тоқтату туралы сот
шешімінің заңды күшіне енуі;
8) қайта ұйымдастыру немесе тарату арқылы өз қызметін
ерікті түрде тоқтату туралы шешім қабылдау.

9
Микроқаржы ұйымы микроқаржылық қызметті жүзеге
асыруға лицензияның қолданысын тоқтатуға өтініш бергенге
дейін өзінің барлық міндеттемесін орындауға тиіс. Өтінішке
бір мезгілде барлық міндеттеменің орындалғанын растау туралы хат қоса беріледі;
9) тексеруді белгіленген мерзімдерде жүргізуге мүмкіндік
бермеуге алып келетін оны жүргізуге екі реттен артық кедергі
келтіру.
3. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияның
қолданылуын тоқтата тұру не одан айыру түріндегі санкцияларды қолданудың орындылығын айқындау кезінде мыналар:
1) тəуекел деңгейі, бұзушылықтардың жəне (немесе)
анықталған кемшіліктердің сипаты жəне олардың салдары;
2) жол берілген бұзушылықтардың жəне (немесе)
анықталған кемшіліктердің ауқымы мен маңыздылығы жəне
олардың салдары;
3) бұзушылықтардың жəне (немесе) анықталған кемшіліктердің жүйелілігі мен ұзақтығы;
4) жол берілген бұзушылықтардың жəне (немесе) анықталған кемшіліктердің микроқаржы ұйымының қаржылық
жағдайына ықпалы;
5) жол берілген бұзушылықтардың жəне (немесе) анықталған кемшіліктердің туындауына негіз болған себептер;
6) анықталған кемшіліктерді, тəуекелдерді немесе бұзушылықтарды жоюға бағытталған дербес шаралар қабылдауы
ескеріледі.
4. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияның
қолданысын тоқтату «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы»
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негіздер
бойынша жүргізіледі.
5. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияның
қолданысын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы шешім
қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияның
қолданысы мұндай шешім микроқаржы ұйымының назарына
жеткізілген күннен бастап тоқтатыла тұрды деп есептеледі.
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияның
қолданысын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы қабылданған шешім жөніндегі ақпарат уəкілетті органның интернет-ресурсында қазақ жəне орыс тілдерінде жарияланады.
6. Уəкілетті органның микроқаржылық қызметті жүзеге
асыруға лицензияның қолданысын тоқтата тұру не одан айыру
туралы шешіміне сот тəртібімен шағым жасалады.
Уəкілетті органның микроқаржылық қызметті жүзеге
асыруға лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе одан
айыру туралы шешіміне шағым жасау мұндай шешімнің
орындалуын тоқтата тұрмайды.
7. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензияның
қолданысын тоқтата тұру микроқаржы ұйымының микрокредит беру туралы жаңа шарттар жасасуына, оның ішінде
микрокредит беру туралы қолданыстағы шарттардың
қолданылу мерзімін ұзартуына жəне оларды микроқаржы
ұйымының міндеттемелері мен жауапкершілігін, сондайақ қарыз алушының міндеттемелері мен жауапкершілігін
ұлғайтуды көздейтіндей етіп өзгертуіне тыйым салуға алып
келеді. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы тоқтатыла тұрған микроқаржы ұйымы микрокредит беру
туралы бұрын жасалған шарттар бойынша өзіне қабылдаған
міндеттемелерді орындауға міндетті.
8. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензиядан
айырылған не оның қолданысы тоқтатыла тұрған микроқаржы
ұйымы микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға құқылы
емес.
9. Микроқаржы ұйымы уəкілетті орган микроқаржылық
қызметті жүзеге асыруға лицензиядан айыру туралы шешім
қабылдаған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде өзінің
атауынан «микроқаржы ұйымы», «кредиттік серіктестік»,
«ломбард» деген сөздерді, олардан туындайтын, көрсетілген
заңды тұлғаның микрокредиттер беру жөніндегі қызметті
жүзеге асыратынын болжайтын сөздерді немесе аббревиатураны алып тастау арқылы қайта тіркеу рəсімін жүргізуге не
қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдауға
міндетті.»;
5) 27-баптың бірінші бөлігінде:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) микроқаржылық қызметті лицензиялауды жүзеге асырады;»;
мынадай мазмұндағы 4-4) тармақшамен толықтырылсын:
«4-4) рұқсаттар жəне хабарламалар саласындағы уəкілетті
органмен жəне ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша микроқаржылық қызметті лицензиялау
қағидаларын бекітеді;»;
7) тармақшада:
екінші абзацтағы «5-тармағында» деген сөздер «9-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«микроқаржы ұйымдары, кредиттік серіктестіктер,
ломбардтар ретінде тіркелген, микроқаржылық қызметті
жүзеге асыруға лицензия алуға осы Заңның 14-бабының
1-тармағында белгіленген мерзім ішінде өтініш жасамаған,
сондай-ақ осы Заңның 15-бабы 2-тармағының бірінші жəне
үшінші бөліктерінде көзделген талаптарды орындамаған
заңды тұлғаларды;»;
төртінші абзацтағы «кредиттік серіктестіктер, ломбардтар, сондай-ақ есептік тіркеуден өткен жəне микроқаржы
ұйымдарының тізіліміне енгізілген» деген сөздер «микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия алған, кредиттік серіктестіктер, ломбардтар, сондай-ақ» деген сөздермен
ауыстырылсын;
6) 28-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Уəкілетті орган микроқаржы ұйымына осы Заңның
16-бабында белгіленген негіздер бойынша микроқаржылық
қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданысын тоқтата
тұру не одан айыру түрінде санкция қолданады.»;
7) 31-баптың 3, 4, 5 жəне 6-тармақтары алып тасталсын.
14. «Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013
жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2013 ж., №7, 35-құжат; 2015 ж., №22-II, 145-құжат; №22-V,
156-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; №24, 115-құжат):
9-бап мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
«9-1) салықтық əкімшілендіруді жəне (немесе) бақылауды
жүзеге асыру үшін мемлекеттік кіріс органдары Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес жеке жəне заңды
тұлғалардан ақпарат алған;».
15. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №10-11,
55-құжат; №21-22, 115-құжат; 2014 ж., №1, 1-құжат;
№6, 28-құжат; №8, 49-құжат; №11, 61-құжат; №19-I, 19II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 131-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №8, 45-құжат; №10,
50-құжат; №15, 78-құжат; №20-IV, 113-құжат; №22II, 145-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 170-құжат;
2016 ж., №7-І, 49-құжат; №8-І, 65-құжат; 2017 ж., №12,
36-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13,
41-құжат; №14, 42, 44-құжаттар; №22, 83-құжат; 2019 ж.,
№2, 6-құжат; №15-16, 67-құжат; №21-22, 90-құжат; №23,
106-құжат; 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):
74-бап мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
«2-2. 25-баптың 4-1-тармағының қолданысы 2020 жылғы 1
маусымнан 2021 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.
Тоқтата тұру кезеңінде көрсетілген тармақ мынадай редакцияда қолданылады:
«4-1. Осы Заңның 24-бабы 2-тармағының 5) тармақшасында
көзделген жағдайды қоспағанда, нысанасы жұмыстарды
орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтыққұқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке
тұлғалар үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына
төленуге жататын міндетті зейнетақы жарналары алынатын
кірісінің 5 пайызы мөлшерінде, бірақ республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен
жалақының 50 еселенген мөлшерінің 5 пайызынан жоғары
емес мөлшерде белгіленеді.».
16. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж.,
№9, 51-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж.,
(Соңы 10-бетте)
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№2, 3-құжат; №8, 45-құжат; №9, 46-құжат; №11, 57-құжат;
№16, 79-құжат; №19-II, 103-құжат; №20-IV, 113-құжат; №21I, 128-құжат; №21-III, 135-құжат; №22-II, 144, 145-құжаттар;
№22-V, 156, 158-құжаттар; №22-VI, 159-құжат; №23-I,
169-құжат; 2016 ж., №1, 2, 4-құжаттар; №6, 45-құжат; №7-I,
50-құжат; №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №8-II, 68-құжат;
№12, 87-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; №9,
21, 22-құжаттар; №11, 29-құжат; №12, 34-құжат; №23-ІІІ,
111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж.,
№10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 47,
49-құжаттар; №23, 91-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж., №1,
4-құжат; №2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар;
№8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №2122, 90-құжат; №23, 103, 108-құжаттар; №24-ІІ, 120-құжат):
1) 1-қосымшада:
60-жолдың 2-бағанындағы «Банкноттарды, монеталар мен
құндылықтарды инкассациялауға банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілетін
лицензия» деген сөздер «Айрықша қызметі банкноттарды,
монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларға берілетін лицензия» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 62-1-жолмен толықтырылсын:
«
621.

Микроқаржылық
қызметті
жүзеге
асыруға
лицензия

Иеліктен шығарылмайтын;
конкурс рəсімі қолдануға
келмейді; лицензия беру
кезінде осы Заңның 25бабы 3-тармағы бірінші
бөлігінің жəне 26-бабы
1, 2-тармақтарының күші
қолданылмайды; 1-сынып

»;
2) 2-қосымшадағы 29-жол алып тасталсын.
17. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»
2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2015 ж., №22-II, 147-құжат; 2016 ж., №2, 9-құжат; №7-I,
50-құжат; №22, 116-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; 2018 ж.,
№24, 93-құжат; 2019 ж., №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат;
№21-22, 91-құжат):
11-бапта:
2-тармақ мынадай редакция жазылсын:
«2. Активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны:
1) Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан
Республикасы Парламентінің жəне мəслихаттардың депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің,
ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдігіне, сондайақ жергілікті өзін-өзі басқару сайланбалы органдарына
мүшелікке кандидаттар жəне олардың жұбайлары (зайыптары) – кандидат ретінде тіркелгенге дейін;
2) осы тармақтың 1) тармақшасында аталған адамдарды
қоспағанда, мемлекеттік лауазымға не мемлекеттік немесе
соларға теңестірілген функцияларды орындауға байланысты лауазымға кандидаттар болып табылатын адамдар жəне
олардың жұбайлары (зайыптары) – лауазымға тағайындау
құқығы бар лауазымды адамның (органның) лауазымға
тағайындау туралы актісі шығарылғанға дейін (декларация
тапсыру айының бірінші күніндегі жағдай бойынша) тапсырады.»;
8-тармақта:
екінші абзацтағы «2-тармағында» деген сөздер «2-тармағының 1) тармақшасында» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
«осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында аталған
адамдардың активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны жəне (немесе) кірістері мен мүлкі туралы декларацияны
ұсынбауы немесе осындай декларацияларда толық емес, анық
емес мəліметтерді ұсынуы, егер істелген əрекетте қылмыстық
жазаланатын іс-əрекет белгілері болмаса – адамға тиісті
өкілеттіктер беруден бас тарту үшін негіз болып табылады.».
18. «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» 2015
жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2015 ж., №20-VII, 116-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; 2017
ж., №14, 51-құжат; №20, 96-құжат; №23-V, 113-құжат; №24,
115-құжат; 2018 ж., №15, 47-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат):
1) 56-баптың 1-тармағы жəне 2-тармағының бірінші бөлігі
мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Арнайы экономикалық жəне индустриялық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік əріптестік осы Заңның
ережелеріне сəйкес іске асырылады жəне арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың инфрақұрылым
объектілерін, сондай-ақ арнайы экономикалық аймақтағы
мемлекеттік-жекешелік əріптестіктің өзге де объектілерін
жобалауға, салуға, құруға, реконструкциялауға, жаңғыртуға
жəне пайдалануға бағытталады.
2. Жеке индустриялық аймақтың инфрақұрылым объектілерін қоспағанда, арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтағы инфрақұрылым объектілері бойынша
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасын іске асыру кезінде мемлекеттік əріптес ретінде арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы əрекет
етеді.»;
2) 57-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Егер мемлекеттік-жекешелік əріптестік шартын
орындауға жəне тоқтатуға байланысты даулар осы баптың
1-тармағына сəйкес шешілмейтін болса, онда мемлекеттікжекешелік əріптестік шартының тараптары дауды Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес сот
тəртібімен, сондай-ақ «Төрелік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес төрелікке жүгіну арқылы шешуге
құқылы.
Жекеше əріптес немесе дауыс беретін акциялардың
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 25 жəне одан
көп пайызын иеленетін, жекеше əріптес акционерлерінің
(қатысушыларының) ең болмағанда біреуі Қазақстан
Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда,
мемлекеттік-жекешелік əріптестік шартының тараптары
құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы
жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт миллион еселенген мөлшерінен жоғары мемлекеттік-жекешелік
əріптестік жобалары бойынша өздерінің арасындағы дауларды
шешу үшін тараптардың келісімі бойынша «Төрелік туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес төрелікті немесе
халықаралық төрелікті айқындауға құқылы.».
19. «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016
жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж.,
№12, 86-құжат; №23, 119-құжат; 2017 ж., №12, 36-құжат; №13,
45-құжат; №14, 53-құжат; №21, 98-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат;
№15, 47-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №1516, 67-құжат; №21-22, 90-құжат; №23, 103-құжат; №24-І,
118-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «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» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 1-бапта:
61) тармақшадағы «коммерциялық ұйым болып табылатын» деген сөздер «жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің
ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 70-1) тармақшамен толықтырылсын:
«70-1) электрондық ақшаның электрондық əмияны (бұдан
əрі – электрондық əмиян) – электрондық ақшаға билік етуді
қамтамасыз ететін, оны есепке алу жəне сақтау тəсілі;»;
2) 5-бапта:
2-тармақ 8) тармақшасындағы «шаралар қамтылуға тиіс.»
деген сөздер «шаралар;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
«9) алаяқтықты жəне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруды (жылыстатуды) жəне терро ризмді
қаржыландыруды болғызбауға бағытталған ұйымдастырушылық жəне рəсімдік іс-шараларды төлем жүйесінде
қамтамасыз ету жəне енгізу жөніндегі шаралар қамтылуға
тиіс.»;
5-тармақта:
1) тармақша «операторының» деген сөзден кейін «атауы, пошталық мекенжайы жəне» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) төлем жүйесінің атауы қамтылған мəліметтерді;»;
4) тармақшасындағы «мəліметтерді бере отырып, Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне Қазақстан Республикасының аумағында меншікті төлем жүйесінің құрылғаны
немесе Қазақстан Республикасының аумағында шетелдік

төлем жүйесі жұмыс істей бастағаны туралы хабарлайды.»
деген сөздер «мəліметтерді;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) Қазақстан Республикасының аумағында төлем жүйесінің жұмыс істей бастаған күні қамтылған мəліметтерді
бере отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Қазақстан Республикасының аумағында меншікті төлем
жүйесінің құрылғаны немесе Қазақстан Республикасының
аумағында шетелдік төлем жүйесі жұмыс істей бастағаны туралы хабарлайды. Төлем жүйесі операторы төлем жүйесінің
бірінші қатысушысымен жасасқан шарт күшіне енген күн
жұмыс істеудің басталған күні деп түсініледі.»;
6-тармақтың бірінші бөлігіндегі «қатысу жүзеге асырылатын шарттардың көшірмелерін» деген сөздер «, оның
ішінде шетелдік төлем жүйесіне қатысу жүзеге асырылатын
шарттардың көшірмелерін, сондай-ақ төлем жүйесінің атын,
төлем жүйесі операторының атауы мен пошталық мекенжайын қамтитын мəліметтерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
7-тармақ алып тасталсын;
3) 6-бапта:
3-тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
«6) күнтізбелік жылдың басында айналыста болған
төлем карточкаларының жалпы санынан осы төлем жүйесі
шеңберінде шығарылған төлем карточкалары санының үлесі,
сондай-ақ осындай төлем жүйесінде шығарылған төлем карточкалары пайдаланыла отырып, күнтізбелік жыл ішінде
осы төлем жүйесі арқылы жүргізілген төлемдердің жəне
(немесе) ақша аударымдарының жалпы көлемі Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген көрсеткіштерден
кем болмайды.»;
4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін жүргізілген төлем
жүйелерінің жұмыс істеуін талдау қорытындысы бойынша
дербес;»;
5-тармақтың 3) тармақшасындағы «не маңызды» деген
сөздер «, маңызды не өзге» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) 13-бапта:
3-тармақта:
мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Төлем ұйымы төлем қызметтерін көрсету кезінде өзінің
банктік шотын тек осы Заңның 12-бабы 1-тармағының 3)
тармақшасында көзделген төлем қызметтерін көрсету үшін
ғана ақшаны есепке жатқызу мақсатында пайдаланады.»;
төртінші бөліктегі «Шарттарда ақшаны төлем ұйымының
банктік шотынан қызмет берушінің банктік шотына есепке жатқызу» жəне «көзделуге» деген сөздер тиісінше
«Осы Заңның 12-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында
көзделген төлем қызметтерін көрсету шарттарында ақшаны
төлем ұйымының банктік шотынан көрсетілетін қызметтер
берушінің банктік шотына аудару» жəне «айқындалуға» деген сөздермен ауыстырылсын;
15-тармақта:
4) тармақшадағы «ақпарат» деген сөз «төлемдер жөніндегі
ақпаратты» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) тармақша «ақпараттық-техникалық көрсетілетін
қызметтерді,» деген сөздерден кейін «төлемдер жөніндегі»
деген сөздермен толықтырылсын;
5) мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:
«15-1-бап. Төлем ұйымының жарғылық капиталын
қалыптастыру
1. Төлем ұйымы жарғылық капиталының ең төмен мөлшері
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік
құқықтық актісінде белгіленеді жəне төлем ұйымы есептік
тіркеуден өту үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіне өтініш жасағанға дейін қалыптастырылады.
2. Төлем ұйымының жарғылық капиталы тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшамен
қалыптастырылады.»;
6) 16-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) жарғылық капиталдың қалыптастырылғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін;»;
7) 17-баптың 2-тармағында:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Есептік тіркеуден бас тартылған жағдайда, заңды тұлға
төлем ұйымын есептік тіркеуден бас тартуға алып келген себептер жойылған кезде есептік тіркеуге қайта өтініш беруге
немесе өзінің атауын өзгерту не қайта ұйымдастыру немесе
тарату туралы шешім қабылдауға құқылы.»;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Төлем ұйымын есептік тіркеуден бас тартуға алып келген
себептердің жойылмауы көрсетілген өтінішті қайта қараудан
бас тартуға негіз болып табылады.»;
8) 18-баптың 2-тармағының екінші бөлігі «Хабарлама»
деген сөзден кейін «төлем ұйымының орналасқан жері не»
деген сөздермен толықтырылсын;
9) 19-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) осы Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) жəне
9) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша төлем
ұйымдарының тізілімінен алып тасталған төлем ұйымы
атқарушы органының бұрын басшысы болып табылған адамды төлем ұйымы атқарушы органының басшысы етіп сайлауға
немесе тағайындауға тыйым салынады.
Осы тармақшада көрсетілген негіз төлем ұйымдарының
тізілімінен төлем ұйымы алып тасталған күннен бастап
қатарынан күнтізбелік бес жыл бойы қолданылады.»;
10) 24-баптың 4-тармағы «құзыреті шегінде» деген
сөздерден кейін «Қазақстан Республикасының төлемдер жəне
төлем жүйелері туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны
үшін» деген сөздермен толықтырылсын;
11) 25-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Заңды тұлғалар, заңды тұлғаның филиалдары немесе
өкілдіктері көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер арқылы
жүзеге асыратын төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары
банктік шоттар жəне (немесе) электрондық əмияндар пайдаланылып қана жүзеге асырылады.
Осы тармақтың бірінші бөлігі заңды тұлғалардың бюджетке төлемдерді, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үшін
төлемдерді, сондай-ақ ерікті зейнетақы жарналары мен
əлеуметтік аударымдарды төлеуіне қолданылмайды.»;
12) 27-бапта:
мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Банктік шоттардан қолма-қол ақша беру кəсіпкерлік
субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақша алу
қағидаларына сəйкес жəне, егер аз мөлшер банктік шот шартында көзделмесе жəне оны Қазақстан Республикасының
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сəйкес қаржы
мониторингі субъектісі белгілемесе, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі
уəкілетті органның бірлескен актісінде айқындалған сомалар
мөлшері шегінде жүзеге асырылады.»;
10-тармақ 7) тармақшасындағы «ақшасына өндіріп алуды
қолдануға жол берілмейді.» деген сөздер «ақшасына;» деген
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен
толықтырылсын:
«8) берілген банктік қарыздар бойынша кепіл нысанасы
болып табылатын жинақ шоттарындағы ақшаға, төлем талаптары негізінде осындай банктік қарыздар бойынша өтелмеген
негізгі борыш сомасы мөлшерінде, өндіріп алуды қолдануға
жол берілмейді.»;
13) 42-бапта:
3-тармақта:
1) тармақшадағы «электрондық ақша эмитентінен, агенттен
немесе өзге де жеке тұлғалардан электрондық ақшаны алған»
деген сөздер алып тасталсын;
3) тармақшадағы «жеке тұлғалардан азаматтық-құқықтық
мəмілелер бойынша төлемақы ретінде электрондық ақшаны
алған» деген сөздер алып тасталсын;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Жеке тұлға республикалық бюджет туралы заңда тиісті
қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу
еселенген мөлшерінен асатын сомада электрондық ақшаны
иемденген жағдайда, электрондық ақша эмитенті оны
сəйкестендіруді жүзеге асыруға міндетті.
Электрондық ақша эмитенті шарт негізінде «Қылмыстық
жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға)
жəне терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қаржы
мониторингі субъектісі болып табылатын заңды тұлғаға
электрондық ақша эмитентінің атынан жəне тапсырмасы бойынша электрондық ақша иесі – жеке тұлғаны сəйкестендіруді
жүзеге асыруға уəкілеттік беруге құқылы.
Электрондық ақша иесін сəйкестендіруді электрондық ақша
эмитенті жəне (немесе) электрондық ақша жүйесінің операторы электрондық ақша иесінің өзі қатысқан жəне жеке басын куəландыратын құжатын көрсеткен кезде не банкаралық
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ақша аударымдары жүйесінің операциялық орталығынан
қолжетімді дереккөздерден алынған мəліметтер негізінде
қашықтан сəйкестендіру арқылы немесе оңайлатылған
сəйкестендіру жолымен жүргізеді.
Электрондық ақша иесін оңайлатылған сəйкестендіруді
электрондық ақша эмитенті жəне (немесе) электрондық
ақша жүйесінің операторы электрондық ақша иесінің жеке
сəйкестендіру нөмірі туралы мəліметтерді тіркеп жəне жеке
басын куəландыратын құжаттың электрондық көшірмесін
ала отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
құралдарын пайдалану арқылы қашықтық тəсілімен жүргізеді.
Электрондық ақша эмитенті жəне (немесе) электрондық
ақша жүйесінің операторы электрондық ақша иесі – жеке
тұлғаның жеке сəйкестендіру нөмірі туралы мəліметтерді
тіркеген кезде қолжетімді көздерден алынған мəліметтер
негізінде оны салыстырып тексеруді жүзеге асырады.»;
9-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Электрондық ақша эмитенті – банк лицензиясының
жəне (немесе) лицензиясы қосымшасының қолданылуы
тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған күннен бастап
электрондық ақша жүйесінің операторы осы эмитент
шығарған электрондық ақша бойынша операцияларды
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тəртіппен тоқтатады.»;
14) 44-бапта:
1-тармақтағы «– жеке тұлға» деген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Электрондық ақша пайдаланылатын төлемдер мен
өзге де операцияларды олардың иесі электрондық ақшаның
сəйкестендірілген иесінің пайдасына жүзеге асырады.
Иесі сəйкестендірілмеген жеке тұлға болып табылатын
электрондық ақша электрондық ақша эмитентінің өтеуіне
жəне агентке өткізуіне (агенттің сатып алуына) жатпайды.»;
4-тармақта:
«бір жүз» деген сөздер «елу» деген сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші бөліктермен
толықтырылсын:
«Электрондық ақшаның оңайлатылып сəйкестендірілген
иесі – жеке тұлға жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген
мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
Электрондық ақша иесі – дара кəсіпкер немесе заңды тұлға
жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы республикалық
бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық
есептік көрсеткіштің бір мың еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.»;
5-тармақта:
«екі жүз» деген сөздер «бір жүз» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Электрондық ақшаның оңайлатылып сəйкестендірілген
иесі – жеке тұлғаның электрондық əмиянында сақталатын
электрондық ақшаның ең жоғары сомасы республикалық
бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық
есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.»;
мынадай мазмұндағы 5-1 тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Электрондық ақшаның сəйкестендірілмеген иесі
– жеке тұлғаның электрондық əмиянынан электрондық
ақша пайдаланыла отырып жұмыс күні ішінде жасалған
төлемдердің жəне (немесе) өзге де операциялардың жалпы
сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы
жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.
Электрондық ақшаның оңайлатылып сəйкестендірілген
иесі – жеке тұлғаның электрондық əмиянынан электрондық ақшаның сəйкестендірілген не оңайлатылып сəйкестендірілген иесінің электрондық əмиянына электрондық
ақша пайдаланыла отырып жұмыс күні ішінде жасалған
төлемдердің жəне (немесе) өзге де операциялардың жалпы
сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы
жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.»;
6-тармақ «сомасын» деген сөзден кейін «сəйкестендірілген»
деген сөзбен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:
«10. Электрондық ақша иесі – жеке тұлғаның банктік
шотына немесе электрондық төлем құралына ақша аудару
арқылы электрондық ақшаны өтеуді банктік шоттың немесе
электрондық төлем құралының осы жеке тұлғаға тиесілілігі
туралы растауды алмай жүзеге асыруға тыйым салынады.»;
15) 58-баптың 1-тармағының алтыншы бөлігінде:
«бір жүз» деген сөздер «елу» деген сөзбен ауыстырылсын;
«ең жоғары сомасы» деген сөздерден кейін «, электрондық
ақшаны электрондық əмиянда сақтау сомасы жəне электрондық əмиян арқылы пайдаланылған электрондық ақшаның
жалпы сомасы» деген сөздермен толықтырылсын.
20. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне салық салу жəне кедендік əкімшілендіру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2016 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2016 ж., №22, 116-құжат; 2017 ж., №9, 21-құжат;
№12, 36-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат):
1-баптың 24-тармағында:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) 16-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызметке кіретін адамдар мен олардың
жұбайлары (зайыптары) Қазақстан Республикасының салық
заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімдерде активтері
мен міндеттемелері туралы декларацияны мемлекеттік кіріс
органдарына тапсырады.
Мемлекеттік қызметке кірген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары) Қазақстан Республикасының салық
заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде жеке
тұлғалардың декларацияларын мемлекеттік кіріс органдарына
тапсыруға міндетті.»;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 27-баптың 8-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Бұл жағдайларда осы адамға міндетті арнайы тексеруден
өту жəне активтері мен міндеттемелері туралы декларация
тапсыру туралы талаптар қолданылмайды.».
21. «Жəбірленушілерге өтемақы қоры туралы» 2018
жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2018 ж., №1, 1-құжат; 2019 ж., №21-22, 91-құжат):
6-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«6-бап. Өтемақы алуға құқығы бар жəбірленушілер
1. Өтемақы:
1) сексуалдық зорлық-зомбылықпен байланысты қылмыстар бойынша жəбірленушілер болып табылатын кəмелетке толмағандарға, адам саудасымен жəне азаптаулармен байланысты қылмыстар бойынша жəбірленушілер деп
танылған адамдарға:
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 110
(екінші бөлігінің 4) тармағында), 120 (3-1-бөлігінде,
3-2-бөлігінің 1) тармағында жəне төртінші бөлігінде), 121
(3-1-бөлігінде, 3-2-бөлігінің 1) тармағында жəне төртінші
бөлігінде), 123 (екінші бөлігінде), 124, 128 (бірінші, екінші,
үшінші бөліктерінде жəне төртінші бөлігінің 1) тармағында),
134, 135 (бірінші, екінші, үшінші бөліктерінде жəне төртінші
бөлігінің 1) тармағында) жəне 146 (бірінші жəне екінші
бөліктерінде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық
бұзушылық туралы істер бойынша;
2) денсаулығына ауыр зиян келтірілген не адамның иммун
тапшылығы вирусын (АИТВ/ЖИТС) жұқтырған адамдарға:
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 106
(бірінші, екінші жəне үшінші бөліктерінде) (қылмыстық
топтың қылмыс жасау бөлігінде), 114 (үшінші жəне
төртінші бөліктерінде), 116 (үшінші бөлігінде) (денсаулыққа
ауыр зиян келтiру бөлігінде), 118 (екінші жəне үшінші
бөліктерінде), 119 (екінші бөлігінде) (денсаулыққа ауыр
зиян келтiру бөлігінде), 120 (үшінші бөлігінің 2) тармағында)
(жəбірленушінің денсаулығына ауыр зиян келтiру, оған АИТВ
жұқтыру бөлігінде), 121 (үшінші бөлігінің 2) тармағында)
(жəбірленушінің денсаулығына ауыр зиян келтiру, оған АИТВ
жұқтыру бөлігінде), 125 (үшінші бөлігінің 3) тармағында)
(денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде), 126 (үшінші
бөлігінің 3) тармағында) (денсаулыққа ауыр зиян келтiру
бөлігінде), 127 (екінші бөлігінің 4) тармағында) (денсаулыққа
ауыр зиян келтiру бөлігінде), 128 (төртінші бөлігінің 2)
тармағында) (денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде), 135
(төртінші бөлігінің 2) тармағында) (денсаулыққа ауыр зиян
келтiру бөлігінде), 141 (бірінші бөлігінде) (денсаулыққа
ауыр зиян келтiру бөлігінде), 146 (үшінші бөлігінде)
(денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде), 192 (екінші

бөлігінің 5) тармағында), 202 (екінші бөлігінің 2) тармағында)
(денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде), 203 (екінші
бөлігінің 2) тармағында) (денсаулыққа ауыр зиян келтiру
бөлігінде), 255 (үшінші бөлігінің 2) тармағында) (денсаулыққа
ауыр зиян келтiру бөлігінде), 261 (үшінші бөлігінде)
(денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде), 269 (үшінші
бөлігінде) (денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде), 270
(үшінші бөлігінде) (денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде),
277 (бірінші жəне екінші бөліктерінде) (денсаулыққа ауыр зиян
келтiру бөлігінде), 317 (екінші жəне бесінші бөліктерінде), 319
(бесінші бөлігінде) (денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде),
320 (екінші бөлігінде) (денсаулыққа ауыр зиян келтiру
бөлігінде), 322 (екінші бөлігінде) (денсаулыққа ауыр зиян
келтiру бөлігінде), 344 (бірінші бөлігінде) (денсаулыққа ауыр
зиян келтiру бөлігінде), 345 (екінші бөлігінде), 345-1 (екінші
бөлігінде), 346 (төртінші бөлігінде), 350 (бірінші бөлігінде)
(денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде), 351 (бірінші
бөлігінде), 352 (денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде),
355 (екінші бөлігінің 1) тармағында) (денсаулыққа ауыр
зиян келтiру бөлігінде), 356 (екінші бөлігінің 1) тармағында)
(денсаулыққа ауыр зиян келтiру бөлігінде), 358 (үшінші
бөлігінде) жəне 359 (екінші бөлігінде)-баптарында көзделген
қылмыстық құқық бұзушылық туралы істер бойынша;
3) жəбірленуші қайтыс болған жағдайда, жəбірленушінің
құқықтары берілген адамдарға:
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99, 104,
105 (адамды өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бөлігінде), 106
(үшінші бөлігінде) (абайсызда жəбірленушінің өліміне алып
келген құқық бұзушылық бөлігінде), 116 (үшінші бөлігінде)
(абайсызда жəбірленушінің өліміне не екі немесе одан көп
адам өліміне алып келген құқық бұзушылық бөлігінде), 119
(үшінші жəне төртінші бөліктерінде), 120 (3-2-бөлігінің 2)
тармағында, төртінші бөлігінде) (абайсызда жəбірленушінің
өліміне алып келген құқық бұзушылық бөлігінде), 121
(3-2-бөлігінің 2) тармағында, төртінші бөлігінде) (абайсызда жəбірленушінің өліміне алып келген құқық бұзушылық
бөлігінде), 125 (үшінші бөлігінің 3) тармағында) (абайсызда
жəбірленушінің өліміне не екі немесе одан көп адам өліміне
алып келген құқық бұзушылық бөлігінде), 126 (үшінші
бөлігінің 3) тармағында) (абайсызда жəбірленушінің өліміне
не екі немесе одан көп адам өліміне алып келген құқық
бұзушылық бөлігінде), 127 (екінші бөлігінің 4) тармағында)
(абайсызда жəбірленушінің өліміне не екі немесе одан көп
адам өліміне алып келген құқық бұзушылық бөлігінде), 128
(төртінші бөлігінің 2) тармағында) (абайсызда жəбірленушінің
өліміне не екі немесе одан көп адам өліміне алып келген құқық
бұзушылық бөлігінде), 135 (төртінші бөлігінің 2) тармағында)
(абайсызда жəбірленушінің өліміне не екі немесе одан көп
адам өліміне алып келген құқық бұзушылық бөлігінде),
141 (екінші бөлігінде), 146 (үшінші бөлігінде) (абайсызда жəбірленушінің өліміне алып келген құқық бұзушылық
бөлігінде), 192 (үшінші бөлігінің 1) тармағында), 202 (үшінші
бөлігінің 1) тармағында), 203 (үшінші бөлігінде), 255 (үшінші
бөлігінің 2) тармағында) (абайсызда адам өліміне не екі немесе одан көп адам өліміне алып келген құқық бұзушылық
бөлігінде), 261 (үшінші бөлігінде) (абайсызда адам өліміне
не екі немесе одан көп адам өліміне алып келген құқық
бұзушылық бөлігінде), 269 (үшінші бөлігінде) (абайсызда
адам өліміне не екі немесе одан көп адам өліміне алып келген құқық бұзушылық бөлігінде), 270 (үшінші бөлігінде)
(абайсызда адам өліміне не екі немесе одан көп адам өліміне
алып келген құқық бұзушылық бөлігінде), 277 (екінші жəне
үшінші бөліктерінде) (абайсызда адам өліміне не екі немесе одан көп адам өліміне алып келген құқық бұзушылық
бөлігінде), 317 (үшінші жəне төртінші бөліктерінде), 319
(бесінші бөлігінде) (абайсызда жəбірленушінің өліміне алып
келген құқық бұзушылық бөлігінде), 320 (екінші бөлігінде)
(абайсызда науқастың өліміне алып келген құқық бұзушылық
бөлігінде), 322 (үшінші жəне төртінші бөліктерінде), 344
(екінші жəне үшінші бөліктерінде), 345 (үшінші жəне төртінші
бөліктерінде), 345-1 (үшінші жəне төртінші бөліктерінде),
346 (бесінші жəне алтыншы бөліктерінде), 348 (үшінші
жəне төртінші бөліктерінде), 349 (үшінші жəне төртінші
бөліктерінде), 350 (екінші жəне үшінші бөліктерінде), 351
(екінші жəне үшінші бөліктерінде), 352 (адам өліміне не екі
немесе одан көп адам өліміне алып келген құқық бұзушылық
бөлігінде),
353 (үшінші жəне төртінші бөліктерінде), 354 (үшінші жəне
төртінші бөліктерінде), 355 (үшінші бөлігінің 4) тармағында),
356 (екінші бөлігінің 4) тармағында), 358 (төртінші жəне
бесінші бөліктерінде) жəне 359 (үшінші жəне төртінші
бөліктерінде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық
бұзушылық туралы істер бойынша тағайындалады.
Осы Заңның 8-бабының 7-тармағында көзделген
жағдайларда жəбірленушілерге өтемақы тағайындалмайды.
2. Егер заңдарда жəне Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе,
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың жəбірленушілер
деп танылған кезінен бастап өтемақы алуға құқығы бар.».
2-бап.
1. Осы Заң:
1) 2020 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін
осы Заңның 1-бабының 21-тармағын;
2) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін
осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасын, 3-тармағының 1) тармақшасын, 4-тармағын, 5-тармағының 6)
тармақшасын, 9-тармағын, 13-тармағын, 16-тармағы 1)
тармақшасының үшінші жəне төртінші абзацтарын, 2)
тармақшасын, 19-тармағы 12) тармақшасының екінші жəне
үшінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
2. Осы Заңның 1-бабы 5-тармағы 4) тармақшасының
екінші, үшінші, төртінші, бесінші, жетінші жəне сегізінші
абзацтарының, 6-тармағы мен 10-тармағының күші орындалмаған ақшалай міндеттемелер бойынша бұрын жасалған
банктік қарыз шарттарынан туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады деп белгіленсін.
3. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін «Төлемдер
жəне төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 1-бабының 61) тармақшасында көзделгеннен өзгеше
ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған төлем ұйымдары осы
Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап күнтізбелік алты
ай ішінде заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруды жүргізуге
міндетті.
4. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдыққұқықтық нысанында құрылған жəне (немесе) қайта ұйымдастырылатын төлем ұйымдары 2021 жылғы 1 шілдеге дейін
жарғылық капиталдың мөлшерін «Төлемдер жəне төлем
жүйелері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабына сəйкес келтіруге міндетті.
5. Осы баптың 3 жəне 4-тармақтарында белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда, төлем ұйымдары төлем
ұйымдарының тізілімінен алып тасталуға тиіс.
6. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін электрондық
əмияндарды ашқан жəне оларға қызмет көрсететін электрондық ақша жүйелерінің операторлары осы Заң қолданысқа
енгізілген күннен бастап күнтізбелік алты ай ішінде осы
электрондық əмияндарды осы Заңның нормаларына сəйкес
келтіруге міндетті.
7. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін есептік тіркеуден
өткен, микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар
«Микроқаржылық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының талаптарына сəйкес микроқаржылық қызметті
жүзеге асыруға лицензия алу үшін қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі
уəкілетті органға 2021 жылғы 1 наурызға дейін өтініш жасауға құқылы.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ұйымдар
микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға лицензия
алғанға дейін «Микроқаржылық қызмет туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының талаптарына сəйкес микроқаржылық
қызметті жүзеге асыру құқығын сақтайды.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген талап сақталмаған жағдайда, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес сотқа микроқаржылық
қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды мəжбүрлеп қайта
ұйымдастыру не тарату туралы талап қоюды беруге құқылы.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ. ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 3 шілде
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