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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

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; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 
115-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №12, 87-құжат; №22, 
116-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №22-III, 109-құжат; 
2018 ж., №10, 32-құжат; №16, 53-құжат; №24, 93-құжат; 
2019 ж., №2, 6-құжат; 2020 ж., №12, 61, 63-құжаттар; 
№13, 67-құжат; №14, 68, 75-құжаттар):

1) 3-бапта: 
мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Нотариаттық əрекетті жасау немесе нотариусқа, 

уəкілетті лауазымды адамға өтініш білдіру кезінде 
алынған, оның ішінде жеке мүліктік жəне мүліктік емес 
құқықтар мен міндеттер туралы мəліметтер нотариаттық 
құпия болып табылады.»;

4-1 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«4-1. Нотариаттық құпияны сақтау міндеті нотариус-

тардың тағылымдамадан өтушілеріне, көмекшілеріне, 
куəға, аудармашыға, азаматтың дене кемістігі, ауруы 
немесе сауатсыздығы салдарынан оның орнына нота-
риаттық құжатқа қол қойған адамға, сондай-ақ нота-
риаттық палаталардың жұмыскерлеріне жəне бірыңғай 
нотариаттық ақпараттық жүйені қолдап отыруды жəне 
оған жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асы-
ратын адамдарға қолданылады.»;

«7. Нотариаттық құпияны жария ететін адам-
дар Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
жауаптылықта болады.»;

мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:
«10. Мыналар нотариаттық құпияны жария ету бо-

лып табылмайды:
1) Республикалық нотариаттық палатаның немесе 

бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің интернет-
ресурсында мынадай:

сенімхаттар (сенімхатты куəландырған тұлға, 
сенімхаттың куəландырылған күні, оның бірыңғай 
нотариаттық ақпараттық жүйенің нотариаттық əрекеттер 
электрондық тізіліміндегі тіркеу нөмірі, егер сенімхаттың 
күші жойылған жағдайда, сенімхаттың күші жойылғаны 
туралы мəліметтерді осы тізілімге енгізу күні мен уақыты 
туралы мəліметтер);

ашылған мұрагерлік істер (мұра қалдырушы, оның 
қайтыс болған күні туралы мəліметтер, мұрагерлік істі 
жүргізетін нотариус туралы мəліметтер); 

нотариус жасаған атқарушылық жазбалар (атқару-
шылық жазбаны жасау күні, атқарушылық жазба-
ны жасаған нотариус туралы мəліметтер) бойынша 
мəліметтерді орналастыру;

2) осы Заңда көзделген мəліметтерді бірыңғай 
нотариаттық ақпараттық жүйеге енгізу;

3) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдас-
тыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржы лан-
дыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республи-
касы ның Заңында көзделген мақсаттарда жəне тəртіп пен, 
қаржы мониторингін жүзеге асыратын жəне кіріс  терді 
заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қи мыл жөніндегі 
өзге де шараларды қабылдайтын мем ле кет  тік органға 
нотариаттық əрекеттер туралы мəлі  мет терді ұсыну, 
сондай-ақ нотариустың элект рон  дық цифрлық қол таң-
басымен куəландырылған құ қық белгілейтін құ жаттың 
электрондық көшірмесін «Жылжы май тын мүлікке 
құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында көзделген тəртіппен бірыңғай 
нотариаттық ақпараттық жүйе арқылы құқықтық 
кадастрдың ақпараттық жүйесіне жіберу;

4) салықтардың жəне бюджетке төленетін төлемдердің 
түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге 
асыратын уəкілетті мемлекеттік органға нотариаттық 
əрекеттер туралы мəліметтерді «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген 
нысан бойынша, тəртіппен жəне мерзімдерде ұсыну;

5) зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру мақсатында 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына нотариаттық 
əрекеттер туралы мəліметтерді ұсыну;

6) мұраның ашылғаны туралы мəліметтерді 
мұрагерлерге хабарлау.»;

2) 4-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен 
толықтырылсын: 

«4. Электрондық нысандағы нотариаттық құжаттарды 
уақытша сақтауды, есепке алу мен пайдалануды қамта-
масыз ететін бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің 
құрамдасы нотариаттық электрондық репозиторий бо-
лып табылады.

Электрондық нысандағы нотариаттық құжаттарды 
жинауға, сатып алуға, жиынтықтауға, ретке келтіруге, 
сақ тауға, есепке алу мен пайдалануға арналған орталық-
тандырылған ақпараттық жүйе нотариаттық электрондық 
архив болып табылады.»;

3) 4-1-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«4-1-бап. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе
1. Нотариаттық қызмет туралы мəліметтерді жинау, 

өңдеу процестерін автоматтандыруға жəне ақпараттық 
өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге арналған ақпараттық 
жүйе бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе болып та-
былады.

2. Жасалған нотариаттық əрекеттер туралы мəліметтер 
мен осы Заңда көзделген өзге де мəліметтер бірыңғай 
нотариаттық ақпараттық жүйеге енгізіледі. 

3. Нотариаттық əрекеттер жасау туралы мəліметтер 
мен осы Заңда көзделген өзге де мəліметтер нотариаттық 
электрондық репозиторийде уақытша сақтауға орналас-
тырылуға тиіс жəне белгіленген мерзім өткеннен кейін 
нотариаттық электрондық архивке берілуге тиіс.

4. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйеге қол-
жетім ділік нотариустардан бөлек, Қазақстан Республика-
сының заңдарына сəйкес уəкілеттік берілген адамдарға 
беріледі. 

Нотариустар жəне бірыңғай нотариаттық ақпараттық 
жүйеде қамтылған мəліметтерге қолжетімділік Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес берілген басқа да 
адамдар жəне қолдап отыру мен жүйелік-техникалық 
қызмет көрсетуді жүзеге асыратын адамдар осы Заңда 
жəне Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында 
белгі ленген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға 
осындай жүйеде қамтылған мəліметтерді ашпауға жəне 
таратпауға міндетті.

5. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйеде 
қамтылған мəліметтерді қорғау Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

6. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйені пайда-
лану қағидаларын Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігі ақпараттандыру саласындағы уəкілетті 
органмен жəне ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша 
айқындайды.

7. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе Республи-
калық нотариаттық палатаның, нотариаттық палаталар 
мен Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
ақпаратты жинауы мен талдауы үшін қолданылуы 
мүмкін.»;

4) мынадай мазмұндағы 4-2, 4-3 жəне 4-4-баптармен 
толықтырылсын: 

«4-2-бап. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің 
мазмұны

1. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе:
1) нотариаттық əрекеттердің электрондық тізілімінен;
2) мұрагерлік істер тізілімінен;
3) өсиеттерді есепке алу тізілімінен;
4) нотариаттық электрондық репозиторийден тұрады.
Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйеде нотариат-

тық қызметке қатысты өзге де мəліметтер, оның ішін де 
ақпараттық, қосалқы, анықтамалық-талдамалық сипат-
тағы мəліметтер қамтылады.

2. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің 
тізілімдерін жүргізу тəртібін Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігі ақпараттандыру саласындағы 
уəкілетті органмен келісу бойынша айқындайды. 

3. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің осы 
Заңда көзделген тізілімдерінің жұмыс істеуі туралы 
есептілікті ұсыну нысанын Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігі белгілейді.

4-3-бап. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйеге 
мəліметтерді енгізу

1. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйеге мəлімет-
терді енгізуді нотариустар жүзеге асырады.

Нотариустар бірыңғай нотариаттық ақпараттық 
жүйеге мынадай:

1) нотариаттық əрекеттерді бірыңғай нотариаттық 
ақпараттық жүйенің нотариаттық əрекеттер электрондық 
тізілімінде тіркеу кезінде олардың жасалғаны туралы 
мəліметтерді енгізуге міндетті.

Сенімхатты куəландыру немесе оның күшін жою 
бойынша нотариаттық əрекетті бірыңғай нотариаттық 
ақпараттық жүйенің  нотариаттық əрекеттер 
электрондық тізілімінде тіркеу кезінде нотариустар 
бірыңғай нотариат тық ақпараттық жүйеге сенімхаттың 
электрондық үлгісін (электрондық нұсқасын) енгізуге 
міндетті;

2) мұрагерлік істі жүргізуге негіз болып табылатын 
өтініштер келіп түскен кезде мұраның ашылғаны туралы;

3) өсиеттердің есепке алынғаны туралы мəліметтерді;
4) осы Заңның 4-2-бабы 1-тармағының екінші бөлігіне 

сəйкес өзге де мəліметтерді енгізуге міндетті.
2. Нотариаттық əрекеттер жасалғаны туралы 

мəліметтерді нотариус бірыңғай нотариаттық ақпараттық 
жүйенің нотариаттық əрекеттер электрондық тізіліміне 
дереу енгізеді.

3. Мұраның ашылғаны туралы мəліметтерді но тариус 
тиісті өтініштер келіп түскеннен кейінгі келесі жұмыс 
күнінен кешіктірмей бірыңғай нотариаттық ақпараттық 
жүйенің мұрагерлік істер тізіліміне енгізеді.

4-4-бап. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйеде 
қамтылған мəліметтерді ұсыну 

1. Адамдар өзіне қатысты мынадай:
1) куəландырылған сенімхат (сенімхатты куəландыр-

ған тұлға, сенімхаттың куəландырылған күні, оның 
бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің нотариаттық 
əрекеттер электрондық тізіліміндегі тіркеу нөмірі, егер 
сенімхаттың күші жойылған жағдайда, сенімхаттың күші 
жойылғаны туралы мəліметтерді осы тізілімге енгізу күні 
жəне уақыты туралы мəліметтер);

2) ашылған мұрагерлік істер (мұра қалдырушы, оның 
қайтыс болған күні туралы мəліметтер, мұрагерлік істі 
жүргізетін нотариус туралы мəліметтер);

3) нотариус жасаған атқарушылық жазбалар (атқару-
шылық жазбаны жасау күні, атқарушылық жазбаны 
жасаған нотариус туралы мəліметтер) туралы мəлі-
меттерді өтеусіз негізде алуға құқылы. 

2. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің нота-
риаттық əрекеттер электрондық тізілімінде қамтылған 
жəне нотариаттық əрекетті жасауға немесе нотариаттық 
құжаттың жарамдылығын тексеруге қажетті мəліметтер 
нотариустарға олардың бірыңғай нотариаттық ақпарат-
тық жүйе арқылы берілген сұрау салулары бойынша 
ұсынылады.

Өзіне қатысты бірыңғай нотариаттық ақпараттық 
жүйенің нотариаттық əрекеттер электрондық тізілімінде 
қамтылатын мəліметтер сұратылып отырған адамға сұрау 
салу фактісі туралы электрондық хабарлама жіберіледі. 

3. Қазақстан Республикасының құқық қорғау, арнаулы 
мемлекеттік органдарының жəне сот орындаушыларының 
қылмыстық, азаматтық, əкімшілік істер, іздестіру істері, 
əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер жəне 
атқарушылық іс жүргізу шеңберінде ақпарат алуы Қазақ-
стан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асы-
рылады.»;

5) 7-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазыл-
сын: 

«9. Тағылымдамадан өту нотариустардың тағылым-
дамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тəртібі тура-
лы ережеге сəйкес жүзеге асырылады.

Тағылымдамадан өтушілерді кəсіптік даярлау 
бағдарламасы барлық тағылымдамадан өтушілер үшін 
міндетті болып табылады жəне онда нотариустың 
кəсіби жəне əдеп нормаларын зерделеуді, нотариустар 
үшін немесе тағылымдамадан өтушілер үшін арнайы 
ұйымдастырылатын семинар сабақтарына қатысуды 
қоса алғанда, тағылымдамадан өтушінің арнайы теория-
лық білім алуына, нотариаттық əрекеттерді жасау 
жəне нотариустың жұмысын ұйымдастыру бойынша 
практикалық дағдыларды меңгеруіне бағытталған іс-
шаралар тізбесі қамтылуға тиіс.»;

6) 7-1-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы 
«айналысуға» деген сөз «айналысу құқығына» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

7) 7-2-баптың 1-тармағындағы «айналысуға» деген 
сөз «айналысу құқығына» деген сөздермен ауыстырыл-
сын;

8) 8-баптың 1-тармағындағы «нотариусқа нотариаттық 
iс-əрекеттер» деген сөздер «жекеше нотариусқа 
нотариаттық əрекеттер» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 10-бапта:

2-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«8) осы Заңның 19 жəне 46-баптарында көзделген 
шектеулер сақталмаған;»:

3-тармақта:
екінші сөйлем алып тасталсын;
үшінші сөйлем «Тоқтата тұруға себеп болған» деген 

сөздерден кейін «, осы баптың 2-тармағында көзделген» 
деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Осы баптың 2-1-тармағында көзделген негіздер 

бойынша тоқтатыла тұрған нотариаттық қызметпен айна-
лысу құқығына лицензияның қолданысын қайта бастау 
нотариустың өтініші бойынша лицензиардың шешімі 
негізінде күнтізбелік он күн ішінде жүзеге асырылады.»; 

5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына 

лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе қайта бас-
тау туралы шешiм лицензиардың интернет-ресурсында 
орналастырылады. Қабылданған шешім туралы нотариус, 
нотариаттық палата хабардар етіледі.

6. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына 
лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе қайта 
бастаудан бас тарту туралы шешiмге сотқа шағым жа-
салуы мүмкін.»;

7-тармақтағы «Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі 
қағидада» деген сөздер «Қағидаларда» деген сөзбен 
ауысты рылсын;

10) 15-баптың 4-тармағында:
бірінші бөліктегі «нотариаттық iс-əрекеттер жасаудың 

құпиялылығын» деген сөздер «нотариаттық құпияны» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлік «Нотариус» деген сөзден кейін 
«нотариаттық палатаның мүшелігіне кірген күннен бас-
тап бір ай ішінде» деген сөздермен толықтырылсын;

11) 17-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) консультация беруді жүзеге асыруға;»;
4) тармақша алып тасталсын;
9) тармақшадағы «(тағайындалуға) құқылы.» деген 

сөздер «(тағайындалуға);» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

«10) бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе арқылы 
тиісті мемлекеттік органдардың жəне өзге де ұйымдардың 
ақпараттық жүйелерінен мəліметтер алуға құқылы.»;

12) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толық-
тырылсын:

«17-1-бап. Консультация беру
Нотариустың жеке жəне заңды тұлғаларға:
1) нотариаттық əрекеттер жасауға тікелей байланыс-

ты емес құқықтық сипаттағы ауызша жəне жазбаша кон-
сультациялар жүргізу;

2) Қазақстан Республикасы заңнамасының талапта-
рына сəйкес мəмілелер жобаларын, өтініштер мен басқа 
да құжаттарды жасау нысанында өтеулі негізде заң 
көмегін көрсетуі консультация беру болып табылады.»;

13) 18-бапта:
1-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Нотариус:»;
мынадай мазмұндағы 3-1) жəне 3-2) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«3-1) жасалған нотариаттық əрекеттер туралы мə-

ліметтерді жəне осы Заңда көзделген өзге де мəліметтерді 
бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйеге уақтылы 
енгізуге;

3-2) бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйемен жұ-
мыс істеу кезінде Қазақстан Республикасының ақпа рат-
тандыру туралы заңнамасының талаптарын сақтауға;»;

7) тармақшадағы «Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі 
қағидада» деген сөздер «Қағидаларда» деген сөзбен 
ауыс тырылсын;

2 жəне 3-тармақтар алып тасталсын;
14) 21-бапта:
3-тармақтағы «, сондай-ақ 54-бапта» деген сөздер 

алып тасталсын;
5-тармақтың үшінші бөлігіндегі «нотариаттық iс-

əрекеттерді тіркеу тізілімінде» деген сөздер «нотариаттық 
əрекеттерді тіркеу тізілімінде (оның ішінде нотариаттық 
əрекеттердің электрондық тізілімінде)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

15) 22-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«22-бап. Нотариустың мөрі, мөртабандары жəне 

электрондық цифрлық қолтаңбасы»;
1-тармақтағы «мен жеке бланкілері» деген сөздер 

алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Электрондық құжаттармен нотариаттық əрекеттер 

жасауды жəне мəліметтерді бірыңғай нотариаттық 
ақпараттық жүйеге енгізуді нотариус электрондық 
цифрлық қолтаңба арқылы жүзеге асырады.»;

16) 24-1-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «Тəртіптік комиссия» деген сөздер 

«Нотариаттың палатаның тəртіптік комиссиясы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші бөліктермен 
толықтырылсын:

«Нотариаттық палатаның тəртіптік комиссиясының 
құрамына нотариаттық палата мүшелерінің жалпы жи-
налысында сайланатын, кемінде бес жыл нотариаттық 
қызмет өтілі бар кемінде төрт нотариус, сондай-ақ 
əділет органдары ұсынған жұртшылықтың үш өкілі 
енгізіледі.

Нотариус нотариаттық палатаның тəртіптік 
комиссиясының төрағасы болып табылады.»;

2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «Тəртіптік комис-
сия» деген сөздер «Нотариаттық палатаның тəртіптік 
комиссиясы» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Нотариаттық палатаның тəртіптік комиссиясы 

мынадай тəртіптік жазалау шараларын қолдану туралы 
шешім қабылдауға құқылы:

1) ескерту;
2) сөгіс;
3) қатаң сөгіс;
4) нотариаттық палатадан шығару не лицензиарға 

нотариусты лицензиясынан айыру туралы талап қою 
арызын дайындау жөнінде өтінішхат бере отырып, 
нотариаттық палатадан шығару.»;

4-тармақ алып тасталсын;
5-тармақтағы «тəртіптік комиссия» деген сөздер 

«нотариаттық палатаның тəртіптік комиссиясы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6-тармақтағы «Тəртіптік комиссия» деген сөздер 
«Нотариаттық палатаның тəртіптік комиссиясы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Нотариаттық палатаның тəртіптік комиссиясының 

шешімдеріне Республикалық нотариаттық палатаның 
тəртіптік комиссиясында немесе сотта дау айтылуы 
мүмкін.»;

17) мынадай мазмұндағы 24-2 жəне 24-3-баптармен 
толықтырылсын: 

«24-2-бап. Республикалық нотариаттық палатаның 
тəртіптік комиссиясы
1. Республикалық нотариаттық палатаның тəртіптік 

комиссиясы нотариаттық палатаның тəртіптік комиссия-
сының шешімдеріне шағымдарды қарайды, тəртіптік 
практиканы жинақтап қорытады.

Республикалық нотариаттық палатаның тəртіптік 
комиссиясы Республикалық нотариаттық палатаның 
съезі сайлайтын жəне оған есеп беретін Республикалық 
нотариаттық палатаның тəуелсіз органы болып та-
былады. Республикалық нотариаттық палатаның 
тəртіптік комиссиясы шешімдерінің міндетті сипа-
ты болады.

Республикалық нотариаттық палатаның тəртіптік 
комиссиясының құрамына нотариаттық палатаның 
ұсынуы бойынша – кемінде бес жыл нотариаттық қызмет 
өтілі бар төрт нотариус, Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің ұсынысы бойынша жұртшылықтың үш 
өкілі енгізіледі.

Нотариус Республикалық нотариаттық палатаның 
тəртіптік комиссиясының төрағасы болып табылады.

2. Республикалық нотариаттық палатаның тəртіптік 
комиссиясы шағымды қарау кезінде шағымды жіберген 
адамды, сондай-ақ нотариаттық палатаның өзіне қатысты 
шағым қаралатын мүшесін өз отырысына шақыруға 
міндетті. 

Шағымды қараудың уақыты мен орны туралы тиісті 
түрде хабарланған, аталған адамдардың келмеуі оны 
қарауға кедергі болмайды.

3. Нотариаттық палатаның тəртіптік комиссиясының 
шешіміне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдарды 
қарау нəтижелері бойынша Республикалық нотариаттық 
палатаның тəртіптік комиссиясының:

1) шағымды қанағаттандырусыз, ал нотариаттық 
палатаның тəртіптік комиссиясының шешімін өзгеріссіз 
қалдыруға;

2) нотариаттық палатаның тəртіптік комиссиясы 
шешімінің күшін жоюға;

3) істі нотариаттық палатаның тиісті тəртіптік комис-
сиясына жаңадан қарауға жіберуге жəне нотариаттық 
палатаның тəртіптік комиссиясын белгілі бір əрекеттер 
жасауға міндеттеуге құқығы бар.

Республикалық нотариаттық палатаның тəртіптік 
комиссиясының отырысы, егер оған оның мүшелерінің 
жартысынан көбі қатысса, құқықты деп есептеледі.

Республикалық нотариаттық палатаның тəртіптік 
комиссиясының шешімі отырысқа қатысып отырған ко-
миссия мүшелерінің көпшілік дауысымен ашық дауыс 
беру арқылы қабылданады.

Республикалық нотариаттық палатаның тəртіптік 
комиссиясының шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

4. Республикалық нотариаттық палата тəртіптік 
комиссиясының жұмысын жинақтап қорыту Республи-
калық нотариаттық палатаның интернет-ресурсында 
орналастырылады.

24-3-бап. Тəртіптік теріс қылықтар
1. Нотариустың тəртіптік теріс қылық жасауы 

тəртіптік жаза қолдануға негіз болып табылады.
2. Нотариустың өз кəсіби міндеттерін тиісінше 

орындамауы немесе орындамауы, Қазақстан Республи-
касы заңнамасының, Нотариустың əдеп кодексінің, 
Республикалық нотариаттық палата органдары, 
нотариаттық палаталар шешімдерінің талаптарын бұзуы 
тəртіптік теріс қылық деп танылады.

3. Нотариустың тəртіптік теріс қылық жасағаны үшін 
бір тəртіптік жаза ғана қолданылуы мүмкін.»;

18) 26-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Нотариаттық палата жекеше практикамен ай-
налысатын нотариустардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін білдіру жəне қорғау үшін, сондай-ақ жеке-
ше нотариустардың Қазақстан Республикасының нота-
риат туралы заңнамасын, кəсіби жəне əдеп нормаларын 
сақтауын қамтамасыз ету үшін құрылатын коммерциялық 
емес кəсіби өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып та-
былады.»;

19) 26-3-баптың 3-тармағындағы «екі жылдан аспай-
тын» деген сөздер «төрт жыл» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

20) 27-бапта:
1-тармақта:
3) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«3) жекеше нотариустардың Қазақстан Республикасы-

ның нотариат туралы заңнамасын, кəсіби жəне əдеп нор-
маларын сақтауын қамтамасыз етеді;»;

«6) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына 
үміт кер адамдардың тағылымдамадан өтуін ұйымдас-
тырады;»;

8) тармақша алып тасталсын;
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) жеке жəне заңды тұлғалардың нотариаттық 

қызмет мəселелері  бойынша жолданымдарын 
қарайды;»;

мынадай мазмұндағы 11) жəне 12) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«11) жасалған нотариаттық əрекеттерді есепке алу-
ды жүргізеді;

12) өзінің интернет-ресурсында:
нотариаттық палаталар мүшелерінің жаңартылған 

күйдегі тізімін;
Нотариустың əдеп кодексін;
нотариустардың біліктілігін арттыру туралы ережені;
нотариаттық палата мүшелерінің жалпы жиналы-

сы, нотариаттық палатаның басқармасы қабылдаған 
шешімдерді;

нотариаттық палата тəртіптік комиссиясының 
жұмысын жинақтап қорытуды;

нотариаттық палатаның қаржылық-шаруашылық 
қызметі туралы, əрбір өзіндік ерекшелік бойынша 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

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

(Соңы 14-бетте)
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жеке-жеке барлық түсімдер мен шығыстар туралы 
ақпарат қамтылатын есепті;

нотариаттық палатаның қызметі туралы есептерді;
нотариаттық палатаның қызметі туралы өзге де 

қажетті ақпаратты орналастырады.»;
1-1-тармақтың 5) жəне 6) тармақшалары алып тас-

талсын;
21) мынадай мазмұндағы 28-1, 28-2 жəне 28-3-бап-

тармен толықтырылсын:
«28-1-бап. Республикалық нотариаттық палатаның 

органдары
1. Мыналар Республикалық нотариаттық палатаның 

органдары болып табылады:
1) жоғары орган – Республикалық нотариаттық 

палатаның съезі;
2) атқарушы орган – Республикалық нотариаттық 

палатаның басқармасы;
3) бақылаушы орган – ревизиялық комиссия.
Республикалық нотариаттық палатада Республикалық 

нотариаттық палатаның тəртіптік комиссиясы құрылады.
2. Республикалық нотариаттық палатаның жарғысын-

да көзделген жағдайларда Республикалық нотариаттық 
палатада Республикалық нотариаттық палатаның съезі 
қабылдайтын ережелер негізінде жұмыс істейтін ғылыми-
консультациялық кеңес жəне басқа да органдар құрылуы 
мүмкін.

28-2-бап. Республикалық нотариаттық палатаның 
съезі

1. Республикалық нотариаттық палатаның съезі төрт 
жылда кемінде бір рет шақырылады. Егер Республикалық 
нотариаттық палата съезінің жұмысына Республикалық 
нотариаттық палата мүшелерінің кемінде төрттен үшінен 
сайланған делегаттар қатысса, ол құқықты деп есептеледі.

2. Республикалық нотариаттық палата съезінің 
айрықша құзыретіне мыналар жатады:

1) Республикалық нотариаттық палатаның жарғысын 
қабылдау жəне оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

2) Республикалық нотариаттық палата басқармасының 
орналасатын жерін айқындау;

3) Республикалық нотариаттық палатаның басқарма 
мүшелерін лауазымға сайлау жəне одан босату;

4) Республикалық нотариаттық палатаның төрағасын 
лауазымға сайлау жəне одан босату;

5) Республикалық нотариаттық палата ревизиялық 
комиссиясының мүшелері мен төрағасын лауазымға сай-
лау жəне одан босату;

6) Республикалық нотариаттық палата тəртіптік 
комиссиясының мүшелері мен төрағасын лауазымға сай-
лау жəне одан босату;

7) нотариаттық палаталардан делегаттардың Респуб-
ликалық нотариаттық палатаның съезіне өкілдік ету нор-
маларын бекіту;

8) Нотариустың əдеп кодексін бекіту жəне оған 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

9) ревизиялық комиссияның Республикалық 
нотариаттық палатаның қаржылық-шаруашылық 
қызметінің нəтижелері туралы есебін бекіту;

10) Республикалық нотариаттық палата съезінің 
регламентін бекіту;

11) Республикалық нотариаттық палатаның жарғы-
сында жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

28-3-бап. Республикалық нотариаттық палатаның 
басқармасы

1. Республикалық нотариаттық палатаның басқармасы 
Республикалық нотариаттық палатаның алқалы атқарушы 
органы болып табылады.

2. Республикалық нотариаттық палатаның басқар-
масы:

1) Республикалық нотариаттық палатаның қызметін 
қамтамасыз етеді;

2) Республикалық нотариаттық палата съезі шешім-
дерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) осы Заңның 28-2-бабына сəйкес Республикалық 
нота риаттық палата съезінің бекітуіне жататын 
құжаттарды əзірлейді;

4) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігімен 
келісу бойынша нотариустардың тағылымдамадан 
өтушілерінің тағылымдамадан өту тəртібі туралы ережені 
бекітеді;

5) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігімен 
келісу бойынша нотариустардың біліктілігін арттыру ту-
ралы ережені бекітеді;

6) Республикалық нотариаттық палата тəртіптік 
комиссиясының қызметі туралы ережені бекітеді;

7) нотариустардың əлеуметтік жəне кəсіби құқық-
тарын қорғайды;

8) нотариаттық палаталардың өз қызметі, нотариус-
тардың нотариаттық қызметі туралы есептерін жарты-
жылдықтар бойынша жинақтап қорытады;

9) нотариаттық қызмет мəселелері бойынша əдістеме-
лік қамтамасыз етуді ұйымдастырады; 

10) нотариаттық қызметті жүзеге асыру сапасы тура-
лы зерттеулер жүргізуді ұйымдастырады;

11) нотариаттық палаталарды ақпараттық қамтамасыз 
етуді ұйымтастырады;

12) Республикалық нотариаттық палатаның интер-
нет-ресурсында:

нотариаттық қызметпен айналысатын нотариус-
тардың тізімін, сондай-ақ нотариаттық палаталар 
нотариустарының жаңартылған күйдегі тізімдерін;

Қазақстан Республикасының нотариаттық қызметке 
қатысты нормативтік құқықтық актілерін;

Нотариустың əдеп кодексін;
нотариустардың біліктілігін арттыру туралы ережені;
Республикалық нотариаттық палатаның қаржылық-

шаруашылық қызметі туралы, əрбір өзіндік ерекшелік 
бойынша жеке-жеке барлық түсімдер мен шығыстар ту-
ралы ақпарат қамтылатын есепті;

Республикалық нотариаттық палата басқармасының 
құрамы туралы мəліметтерді; 

Республикалық нотариаттық палата тəртіптік 
комиссиясының жұмысын жинақтап қорытуды;

нотариаттың іс-шаралары мен оқиғаларын;
жəне Республикалық нотариаттық палатаның қызметі 

туралы өзге де қажетті ақпаратты орналастырады;
13) Республикалық нотариаттық палатаның съезін 

шақырады, оның күн тəртібін қалыптастырады;
14) өз құзыреті шегінде сметаға жəне мүліктің 

мақсатына сəйкес Республикалық нотариаттық палатаның 
мүлкіне билік етеді;

15) Республикалық нотариаттық палата басқармасы-
ның регламентін бекітеді;

16) Республикалық нотариаттық палатаның жарғы-
сында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Республикалық нотариаттық палата басқармасының 
шешімдері оның отырысына қатысып отырған мүше-
лер дің жалпы санының жай көпшілік даусымен 
қабылданады.»;

22) 29-баптың 2-тармағының 6-1) тармақшасы алып 
тасталсын;

23) 30-1-бапта:
1-тармақта:
22-1) тармақшаның екінші бөлігіндегі «7) жəне 

8) тармақшаларында» деген сөздер «6) жəне 7) 
тармақшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы 23-1), 23-2), 23-3) жəне 23-4) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«23-1) құпия өсиеті бар конвертті ашқан жəне құпия 
өсиетті жария еткен кезде – 1 айлық есептік көрсеткіш;

23-2) құпия өсиетті қабылдау туралы куəлікті берген 
кезде – 1 айлық есептік көрсеткіш;

23-3) нотариус дайындаған электрондық құжаттың 
қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдейлігін куəландырған 
кезде (бір бет үшін):

жеке тұлғалар үшін – 0,1 айлық есептік көрсеткіш;
заңды тұлғалар үшін – 0,2 айлық есептік көрсеткіш;
23-4) нотариус дайындаған қағаз жеткізгіштегі 

құжаттың электрондық құжатпен бірдейлігін куəлан-
дырған кезде (бір бет үшін):

жеке тұлғалар үшін – 0,1 айлық есептік көрсеткіш;
заңды тұлғалар үшін – 0,2 айлық есептік көрсеткіш;»;
1-1-тармақтағы «немесе тиісті қаулы шығарған» де-

ген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Консультация беруді жүзеге асыру үшін 

нотариустың көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу 1 
айлық есептік көрсеткішті құрайды.»;

24) 32-баптың 5-1) жəне 12) тармақшалары алып 
тас талсын;

25) 34-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 20) 
жəне 21) тармақшалармен толықтырылсын:

«20) нотариус дайындаған электрондық құжаттың 
қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдейлігін куəландырады;

21) нотариус дайындаған қағаз жеткізгіштегі құжаттың 
электрондық құжатпен бірдейлігін куəландырады.»;

26) 42-баптың 2-тармағындағы «жасауды өтінген 
азаматтың жеке куəлiгi немесе паспорты» деген сөздер 
«жасауға өтініш білдірушінің жеке басты куəландыратын 
құжаттары» деген сөздермен ауыстырылсын;

27) 44-баптың 3-тармағындағы «əлде бiр өзге себеп-
тер» деген сөздер «сауатсыздығы» деген сөзбен ауыс-
тырылсын;

28) мынадай мазмұндағы 44-1-баппен толықты-
рылсын:

«44-1-бап. Нотариаттық əрекеттерді электрондық 
нысанда жасау

Нотариаттық əрекет жасауға жүгінген адамның өтінуі 
бойынша нотариус нотариаттық құжатты электрондық 
нысанда дайындау арқылы нотариаттық əрекет жасай 
алады. 

Егер электрондық нысандағы нотариаттық құжатқа 
нотариаттық əрекет жасауға жүгінген адам қол қоюға тиіс 
болған жағдайда, адам құжатты нотариустың қатысуымен 
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландыруға 

немесе оған цифрлық қолтаңбаға арналған графикалық 
планшеттің көмегімен қол қоюға міндетті.

Электрондық нысанда дайындалған нотариаттық 
құжаттағы куəландыру жазбасы нотариустың электрондық 
цифрлық қолтаңбасы арқылы куəландырылуға тиіс.»;

29) 45-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен 
толықтырылсын:

«4. Нотариустар нотариаттық əрекеттерді жасау үшін 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкес келетін электрондық құжаттарды қабылдайды.»;

30) 46-баптың 1-тармағы «олардың атынан» де-
ген сөздерден кейін «, нотариус көмекшілерінің, 
тағылымдамадан өтушілерінің атына жəне олардың аты-
нан» деген сөздермен толықтырылсын;

31) 47-баптың 1-тармағы «куəландыру кезiнде» де-
ген сөздерден кейін «, сондай-ақ нотариус дайындаған 
электрондық құжаттың қағаз жеткізгіштегі құжатпен 
бірдейлігін куəландыру жəне нотариус дайындаған 
қағаз жеткізгіштегі құжаттың электрондық құжатпен 
бірдейлігін куəландыру кезінде» деген сөздермен 
толықтырылсын;

32) 49-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«49-бап. Нотариаттық əрекеттерді тіркеу
1. Нотариус жасайтын барлық нотариаттық əрекеттер 

бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйенің электрондық 
тізілімінде тіркеледі.

Осы Заңның 35 жəне 36-баптарында аталған ла-
уазымды адамдар жасайтын нотариаттық əрекеттер 
нотариаттық əрекеттерді тіркеу тізілімінде тіркеледі.

Осы Заңның 35 жəне 36-баптарында аталған лауа-
зымды адамдар нотариаттық əрекеттерді бірыңғай нота-
риаттық ақпараттық жүйенің тізілімінде тіркей алады.

2. Бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе əрбір 
нотариаттық əрекет бойынша бірегей нөмір береді, ол 
құжаттың қағаз нұсқасында көрсетілуге тиіс.»;

33) 54-баптың 2-тармағы алып тасталсын;
34) 92-1-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Борышкерден ақшаны өндіріп алу немесе өзге 

де жылжымалы мүлікті талап ету үшін нотариус тиісті 
белгі қойылатын, берешекті белгілейтін төлнұсқа құжат 
көрсетілген кезде бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе 
арқылы электрондық түрде атқарушылық жазба жасайды.»;

2-тармақтың бірінші абзацындағы «немесе тиісті 
қаулы» деген сөздер алып тасталсын;

35) 92-6-бапта:
тақырыптағы «немесе тиісті қаулының» деген сөздер 

алып тасталсын;
1-тармақта:
«немесе тиісті қаулы шығарғаннан кейін» деген 

сөздер алып тасталсын;
«олардың» деген сөз «оның» деген сөзбен ауысты-

рылсын;
1-1-тармақта:
бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «немесе тиісті 

қаулының» деген сөздер алып тасталсын;
екінші бөліктегі «Хабарламаны қабылдаудан бас 

тартуға байланысты адресатқа, алушыға оны табыс 
ету мүмкін болмағаны туралы белгісімен хабарлама 
қайтарылған жағдайда, атқарушылық жазбаның немесе 
тиісті қаулының» деген сөздер «Хабарлама адресатқа, 
алушыға оны табыс ету мүмкін болмағаны туралы 
белгісімен немесе оны қабылдаудан бас тартуға байла-
нысты қайтарылған жағдайда, атқарушылық жазбаның» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтағы «немесе тиісті қаулының көшірмесін 
алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде атқарушылық 
жазбаны жасаған немесе тиісті қаулыны шығарған» деген 
сөздер «көшірмесін алған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде атқарушылық жазбаны жасаған» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

36) 92-7-бапта:
тақырыптағы «өндіріп алушыға» деген сөздер алып 

тасталсын:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Атқарушылық жазбаның көшірмесін. борышкерге 

табыс ету туралы хабарлама келіп түскен кезде жəне егер 
белгіленген мерзімде борышкерден нотариусқа қарсылық 
келіп түспеген жағдайда, нотариус өндіріп алушыға 
атқарушылық жазбаны береді не оның өтініші бойынша 
оны тиісті əділет органына не аумақтылығы бойынша 
жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына не-
месе өндіріп алушы таңдаған жеке сот орындаушысына 
орындау үшін жібереді.»;

2-тармақ «берілген» деген сөзден кейін «немесе 
жіберілген» деген сөздермен толықтырылсын;

37) 92-8-бапта:
тақырыптағы жəне 1-тармақтағы «немесе тиісті 

қаулының» деген сөздер алып тасталсын;
2-тармақта:
бірінші бөліктегі «немесе тиісті қаулының» деген 

сөздер алып тасталсын;
екінші бөлікте:

«немесе тиісті қаулының» деген сөздер алып тас-
талсын;

орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі 
мəтін өзгермейді; 

үшінші бөліктегі «немесе тиісті қаулы борышкердің 
қарсылығы бойынша нотариустың қаулысымен күшін 
жоймаса, оларға» деген сөздер «борышкердің қарсылығы 
бойынша нотариустың қаулысымен күшін жоймаса, 
оған» деген сөздермен ауыстырылсын; 

38) 17-тарау мынадай мазмұндағы 99-1 жəне 
99-2-баптармен толықтырылсын:

«99-1-бап. Нотариус дайындаған электрондық 
құжаттың қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдейлігін 
куəландыру

Электрондық құжаттың қағаз жеткізгіштегі 
құжатпен бірдейлігін куəландыру нотариус дайындаған 
электрондық құжат мазмұнының нотариусқа ұсынылған 
қағаз жеткізгіштегі құжаттың мазмұнына сəйкестігін 
растауды білдіреді. Нотариус дайындаған электрондық 
құжаттың нотариус бірдейлігін куəландырған қағаз 
жеткізгіштегі құжатпен бірдей заңды күші болады.

Электрондық құжаттың қарапайым жазбаша нысан-
да жасалған мəмілелерге, жеке басты куəландыратын 
құжаттарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес мемлекеттік органдар электрондық 
нысанда берген құжаттарға қатысты қағаз жеткізгіштегі 
құжатпен бірдейлігін куəландыруға жол берілмейді.

Электрондық құжатты оның қағаз жеткізгіштегі 
құжатпен бірдейлігін куəландыру үшін дайындауды но-
тариус қағаз жеткізгіштегі құжаттың электрондық түрін 
дайындау жəне оны нотариустың электрондық цифрлық 
қолтаңбасы арқылы куəландыру жолымен жүзеге асырады.

99-2-бап. Нотариус дайындаған қағаз жеткізгіш-
тегі құжаттың электрондық құжатпен бірдейлігін 
куəландыру

Қағаз жеткізгіштегі құжаттың электрондық құжат пен 
бірдейлігін куəландыру нотариусқа ұсыныл ған элект-
рондық құжат мазмұнының нотариус дайындаған қағаз 
жеткізгіштегі құжаттың мазмұнына сəйкестігін растау-
ды білдіреді. Нотариус дайындаған қағаз жеткізгіштегі 
құжаттың нотариус бірдейлігін куəландырған элект-
рондық құжатпен бірдей заңды күші болады.

Нотариусқа ұсынылған электрондық құжат электрон-
дық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылуға тиіс. 
Құжатты берген адамның электрондық цифрлық 
қолтаңбасы «Электрондық құжат жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес тексерілуге жəне оның тиесілілігі 
расталуға тиіс.».

2. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне Қазақстан Республикасының əкімшілік 
рəсімдік-процестік заңнамасы мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 
29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2020 
ж., № 13, 67-құжат):

1-баптың 21-тармағы 3) тармақшасының екінші аб-
зацы мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына 
лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе қайта 
бастаудан бас тарту туралы шешімге Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген тəртіппен 
шағым жасалуы мүмкін.».

2-бап.
1. Осы Заң:
1) 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 1-тармағы 14) тармақшасының 
екінші абзацын, 15) тармақшасын, 23) тармақшасының 
жетінші – он екінші абзацтарын, 25), 28), 29), 31), 32), 
33), 38) тармақшаларын;

2) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 2) тармақшасын, 3) 
тармақшасының бесінші абзацын, 4) тармақшасының 
жетінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы 
жиырма сегізінші абзацының қолданысы 2021 жылғы 
1 шілдеге дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру 
кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады 
деп белгіленсін:

«3. Қазақстан Республикасының құқық қорғау, 
арнаулы мемлекеттік органдарының жəне жеке сот 
орындаушыларының қылмыстық, азаматтық, əкімшілік 
істер, іздестіру істері жəне атқарушылық іс жүргізу 
шеңберінде ақпарат алуы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.».

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 15 ақпан
№ 5 -VIІ ҚРЗ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Демократиялық қоғамды дамытудың алғышарттарының бірі – жергілікті �зін-
�зі басқару мәселесін жетілдіру – еліміздің тарихында күн тәртібінен  түспей 
келе жатқан маңызды мәселе. Оны іске асырудың тиімді тетіктерінің бірі – 
жергілікті әкімдіктерге іскерлігі мен біліктілігі келіскен адамдарды сайлау.    
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жақсыбай САМРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Ұзақ жылдар бойы ауылдық округтің 
əкімі болатын адамды облыс əкімінің 
келісімімен аудан əкімі тағайындап 
келді. Бірақ бұл үдеріс тиімділік 
бермеді. Өйткені өзін тағайындаған ау-
дан əкіміне жалтақтаған ауыл əкімінің 
көбі тұрғындармен ынтымақтаса жұмыс 
істей алмады. Оның үстіне, жасыра-
тыны жоқ, көптеген аудан əкімі ауыл 
əкімі етіп, айтқанынан шықпайтын «өз 
адамдарын» тағайындайтын болды. 
Ал мұндай адамдардың көбі жергілік-
ті жерде жұмыс жүргізіп жарыт па-
ды. Сондықтан ауылдық округтердің 
əкімдерін халықтың өзі сайлау керектігі 
туралы мəселенің маңыздылығы күннен-
күнге арта берді. 

Жалпы, ауыл əкімдерінің сай-
лауын өткізу міндеті «Қазақстан-2050» 
Стратегиясында алға қойылған болатын. 

Соған орай ел Президентінің 2013 
жылғы 24 сəуірдегі Жарлығына сəйкес, 
сол жылғы тамыздың 5-і мен 9-ы 
аралығында республиканың 14 облы-
сында барлығы 2 457 аудандық маңызы 
бар қалалардың, ауылдық округтердің, 
ауылдық округтің құрамына кірмейтін 
кенттер мен ауылдардың əкімдерін 
сайлау өтті. Ал оларды сайлау өкілет-
тігі мəслихат депутаттарына беріл-
ді. Осылайша əкімдер сайлауы тура 
емес, жанама сайлау құқығы негізінде 
өткізілді.

Бірақ ауылдық округ əкімін тұрғын-
дардың тікелей сайлауы керектігі ту-
ралы мəселе үнемі туындап тұрды. 
Сол пікір ескеріліп, еліміздің біраз 
жерлерінде эксперимент ретінде 
ауылдық округ əкімдерін тура сай-
лау мəселесі қолға алынды. Соның 
ішінде Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының Володар ауылдық 
округі əкімі сайланды. Бұл 11 мыңнан 

артық тұрғыны бар, аудан орталығы 
Саумалкөл ауылында орналасқан округ 
болатын. 

Əкім сайлау үшін үміткерлердің 
үгіттік баспа материалдарын БАҚ-
қа, арнайы орындарға орналастыру, 
таңдаушылармен кездесу үшін үй-жай 
ұсыну шығындарын аудан əкімдері 
анықтады. Бірақ мұның аудандық бюд-
жеттерге артық шығын жүктегеннен 
басқа тиімділігі жоқ екендігі көрінді. 
Сайланған əкім де ұзақ жұмыс істемей, 
басқа қызметке ауысып кетті. 

Содан əкімді таңдаушылар сай-
ласын деген тəртіп шықты. Сөйтіп, 
«Қазақстан  Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне 
өзін-өзі басқару туралы» заңға 2017 
жылғы 11 шілдеде енгізілген өзгерістер 
мен толықтыруларға сəйкес, сол жылдың 
4-24 тамызы аралығында  аудандық 
маңызы бар қалалар, ауылдық округтер, 
ауылдық округтің құрамына кірмей-
тін кенттер мен ауылдар əкімдері сай-
ланды. Олардың жалпы саны 2440 
екен. Əкімдердің өкілеттік мерзімі 
4 жыл болып белгіленді. Ауыл əкім-
дерін сайлауды ұйымдастыратын ор-
ган облыстық, аудандық (қалалық) 

сайлау комиссиялары болды. Бір 
орынға ұсынылған үміткерлер орта 
есеппен 2,8 адамнан келді. Ал сайлай-
тын таңдаушылардың тізімін мəслихат 
хатшыларының ұсынуы бойынша 
аудандық сайлау комиссиялары жасады. 

Сол жолы сайланғандардың бірі 
– Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл 
ауданы Заградов ауылдық округі-
нің əкімі Берік Төлегенов. Оның ал-
ғашқы мамандығы техник-механик 
бол ғанымен, жоғары білімді Ресейдің 
Қорған қаласындағы университетінен 
психолог мамандығы бойынша алыпты. 
53 жастағы азамат ауылдық округтің 
əкімі болып 2008 жылдан бері еңбек етіп 
келеді. Психолог білімінің адамдармен 
ортақ тіл табысуына жəрдемі тиеді екен. 
Он үш жылға аяқ басқан қызметінде 
тұрғындардың құрметіне бөленіп, 
аудандағы беделді əкімдердің бірі сана-
лады. Ауылдық округке Заградовка ау-
ылынан басқа, Тонкошуровка, Горное, 
Жамбыл елді мекендері қарайды. 
Тұрғындар саны 1200-дің төңірегінде, 
ұлттық құрамына қарасақ, орыс пен 
украин басым. 

Біз Берік Тілегенұлынан сайланған 
əкім мен тағайындалған əкімнің 

а й ы р м а ш ы л ы ғ ы  қ а н д а й  е к е н і н 
сұрадық. «Əрине сайланған əкімнің 
артықшылығы көп. Жоғары жаққа 
алаңдамай, жұртпен жұмыс істейсің. 
Сайланған ауылдық округіміздің 
белсенділерімен ақылдасып, бюджетті 
қалай бөлуді, қандай мəселелерді 
алдымен көтеруді өзіміз шешеміз. 
Осындай жұмыста көпшіліктің өзіңе 
деген сенімін сезінесің. Сондықтан да 
жұмысқа деген ынтаң да артады. Ал 
тағайындалған кезде бəрін аудандық 
əкімдікпен ақылдасып отыруың керек. 
Алайда ондағылар жергілікті мəселені 
жете біле бермейді. Сондықтан бəрі 
жүрдім-бардым қаралып, ешнəрсені 
түпкілікті шеше алмайтын едім», дейді 
ол. 

Əрине адамдардың сенімінен жоғары 
ештеңе жоқ. Əкімдердің халыққа жа-
қын болуы да осы сенімге тікелей бай-
ланысты. Мемлекет басшысының был-
тырғы Жолдауына сəйкес биыл ауыл 
əкім дерінің сайлауы өткізілетінінен ха-
бардар жұртшылық алдағы уақытта бо-
латын саяси өзгерістерге үлкен үмітпен 
қарап отыр.

Солтүстік Қазақстан облысы

Жергілікті өзін-өзі басқаруды жетілдіру – уақыт талабы
ДЕМОКРАТИЯ – ДАМУ ДАҢҒЫЛЫ

(Соңы. Басы 1,13-беттерде)
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