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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Сұлтан 
қаласының әкімі Алтай К�лгіновті қабылдады, деп хабарлады 
Президенттің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Кеншілердің 
еңбекақысы 
көтеріледі

6-бет

  EUR/KZT   481.6          USD/KZT   429.73           RUB/KZT  5.76           CNY/KZT  67.28ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
елорданың əлеуметтік-эко но  ми-
калық жəне инфрақұ ры лымдық 
дамуы жөнінде есеп берілді.

Президентке əлеуметтік ны-
сандар құрылысының көлемін 
ұлғайту, газбен қамту, инвести-
ция тарту, үлескерлік құрылыс 
нысандарын салуды аяқтау 
жұмыстары жөнінде баяндалды.

Алтай Көлгіновтің айтуын-

ша, биыл Мемлекет бас шы-
сының тапсырмасымен са-
лынған жеңілдікпен берілетін 
қолжетімді баспаналар, білім 
беру ошақтары мен басқа да 
əлеуметтік нысандар саны 
рекордтық деңгейге жеткен. 
Мəселен, 2019 жылы 2900 
əлеуметтік пəтер салынса, 2021 
жылы бұл көрсеткіш 10 мыңға 
дейін жеткен. 2022 жылы кемінде 

10 мың əлеуметтік пəтер салу 
жос парланып отыр. Сонымен 
қатар биыл пайдалануға берілген 
15 мектеп 40 мыңға жуық оқу-
шы ны қамтуға мүмкіндік берді. 
Келесі жылы тағы да 16 мектеп 
салу жоспарланған.

Кездесу барысында Мемлекет 
басшысына эпидемиялық ахуал-
ды тұрақтандыру шаралары 
жəне елордада жүргізіліп жатқан 
вакциналау жұмыстары туралы 
мəлімет берілді.

Қасым-Жомарт  Тоқаев 
қаланы одан əрі дамыту жөнінде 
бірқатар тапсырма берді.

Әлеуметтік нысандар саны 
рекордтық деңгейде 

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару 

деңгейлері арасында �кілеттіктерді қайта 
б�лу мәселелері бойынша �згерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңна ма-
лық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізіл сін:

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Бюджет кодексіне: 

126-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді» де-
ген сөздер «мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті орган айқындайды» деген сөздермен ауыс-
тырылсын.

(Соңы 5-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Егемендік алған уақыттан бері ел дамуындағы маңызды са-
лалар жолға қойылып, түрлі жаңа жобалар бастау алды. 
�сіресе, дарынды жастардың, жаңа есімдердің жарыққа 
шығуына, �нерін шыңдауына жағдай жасалды. Бүгінгі күні 
қоғамның әр саласында жетістікке жеткен жастар – егемен 
елдің жаңа тарихындағы �згерістер мен жаңалықтардың 
куәсі іспеттес. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Маржан �БІШ, 
«Egemen Qazaqstan»

Осы орайда елордада Тəуел сіз-
діктің 30 жылдығы аясында жəне 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне 
орай «Тəуелсіздік ұрпақтары» 
республикалық жастар форумы 
өтті. Алқалы жиынды ашқан 
Тұңғыш Президент – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 

жастарына бейнеүндеу жасады.
Білімді де білікті, іскер де 

белсенді жастар бас қосқан 
республикалық форум қатысу-
шыларын мерейлі мерекемен 
құттықтаған Елбасы, ең алдымен 
Тəуелсіздіктің ұлт тарихындағы 
маңызына тоқталды. 

«Бұл – тəңірдің біздің ұрпаққа 
берген баға жетпес сыйы.

Отыз жыл – халқымыз үшін 
тарихи белес. Біз осы уақыт 

ішін де ата-бабамыздың асыл ар-
манын орындап қана қоймай, оны 
баянды ете білдік. Қазақстанды 
əлем таныған, жаһан мойындаған 
іргелі мемлекетке айналдырдық. 
Бұл – барша халқымыздың ортақ 
жеңісі. Мен Қазақстанды Тəуелсіз 
мемлекет деп жариялаған тұста 
елімнің келешегі жарқын, халқы 
ба қуатты, жастары бақытты бол-
сын деп армандадым. Бүгін де 
сол арманым орындалып отыр. 
Тəуелсіздік жылдары біз да мыған 
елдермен терезесі тең, бəсе кеге 
қабілетті жаңа буын тəр бие-
ледік», деген Тұңғыш Президент 
Н.Назарбаев Тəуелсіздікпен қа-
тар дүниеге келген ұрпақ қазір 
орда бұзар отызға толып отыр-
ғанын атап өтті. 

(Соңы 2-бетте)

Жасампаз жастар – 
жарқын болашақ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Салық – елді �ркендетудің маңызды б�лшегі. Салық 
түсімдерінің есебінен мемлекет қазынасы толығып, 
бюджет жоспарланады. Бұл саланың да �з даму та-
рихы бар. Тәуелсіз Қазақстанның салық жүйесінің 
қалыптасқанына да биыл 30 жыл толып отыр. Оның 
негізі 1991 жылдың соңында қабылданған 16 жалпы 
мемлекеттік, 10 міндетті және 17 жергілікті салықты 
к�здейтін заңдармен қаланды. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекет қазынасы

Қымбат ТОҚТАМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Салт жүргендерге де 
салық міндеттелген

1991-1993 жылдары айналым 
салығының орнына құн салығының 
енгізілуі елеулі жаңалық болды. Бұл сол 
кезде республика бюджетін жеткілікті 
түрде кепілдендірілген табыс көзімен 
қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 
Осылайша, акциздерді қоса алғанда, 
жанама салықтардың үлесі шамамен 
40 пайызды құрады. 

Тарихқа үңілсек, түрлі мемлекеттік 

бетбұрыстарға, оның ішкі жəне сыртқы 
саясатына байланысты салық жүйесі де 
өзгеріп отырған. Мысалы, Ұлы Отан 
соғысы кезеңінде соғыс салығы деген 
болған. Тіпті  бойдақ жүргендерге де, 
баласы аз шағын отбасыларға да салық 
салынған. Бертінде де бойдақтарға са-
лынатын салықты қайта қолданысқа 
енгізу керек деген ұсыныстар 
айтылғаны елдің есінде болар? Əсіресе 
демограф-ғалымдар мұндай салық түрі 
ел демографиясына əсер етіп, салт 
жүргендердің санын азайтады деген 
пікірін алға тартты.  Кейін əлеуметтік 
наразылыққа байланысты бұл мəселе 
«жабулы күйінде» қалды.

60-жылдары қаржы органдары 
салықтық  тізімдерді қолдан жа-
сап, онда салық төлеушілер тура-
лы ақпарат жеке жинақталған. Əр 
тұрғынның атында қандай мүлкі, 
қанша табысы бары есепке алынып, 

са лықты қолмен жинаған. Ол кезде 
са  лықшылардың қызметін жалақы 
төлейтін кəсіпорындар мен ұйымдар 
атқарған.

(Соңы 8-бетте)

КӨКЕЙКЕСТІ

«Алыстан арбалағанша...»
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы «Халық бірлігі және жүйе лі 
реформалар – ел �ркендеуінің берік негізі» Жолдауында: «Біздің еңбек 
нары ғы мызға к�ші-қон үдерісі де зор ықпал етеді. Қазақстан – еңбек 
мигранттарын қабылдау жағынан ТМД елдері ішінде екінші орында. 
Бұл саладағы проб  ле маларды дұрыс шешуіміз керек. Үкімет К�ші-қон 
саясатының жаңа тұжы  рым дамасын әзірлеуге тиіс. Онда шетелдерде 
жұмыс істеп жүрген �з азамат  тары мыздың құқықтарын қорғау тәсілдері 
де к�рініс тапқаны ж�н», деген еді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Кәрібай МҰСЫРМАН,
«Egemen Qazaqstan»

Расында да, Қазақстанға Орталық 
Азия елдерінен жыл сайын жүз  деген 
мың заңды жəне заңсыз ең бек миг-
рант тары келіп, нəпақа тауып жүр -
гені мен, өз елімізде төленетін жала -
қы ны азсынып, «ақшаны күреп табу» 
үшін алыс-жақын шетелдерге аттан -
ған аза маттар да мыңдап саналады. 
Əрине, олардың дені – «Алыстан 

арба лағанша жақыннан дорбала» деген 
на қыл сөзді құлағына іле қоймайтын 
жастар. Мол табыс тапқысы келетін 
қа зақстандықтар көбінесе Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы шартқа 
сəйкес арнайы рұқсат алмай-ақ көр ші-
лес Ресейге жұмысқа барып жат қа ны-
мен, шалғайдағы Оңтүстік Корея да заң-
сыз еңбек миг ранты ретінде жұмыс іс-
теп жүрген отан дастарымыз да аз емес.

(Соңы 6-бетте)

Бельгияға ресми сапармен барады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25-26 қарашада Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия Корольдігіне ресми сапармен 
барады. Бұл туралы Мемлекет басшысының баспас�з хатшысы Берік Уәли Фейсбуктегі 
парақшасында жазды. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«25-26 қарашада Президент Қасым-Жомарт 

Тоқаев Бельгия Корольдігіне ресми сапармен ба-
рады. 

Мемлекет басшысы Брюссельде Бельгияның 

жəне Еуропалық Одақтың басшылығымен ке ліс-
сөздер жүргізеді, сондай-ақ еуропалық ірі ком-
паниялардың жетекшілерімен бірқатар кездесу 
өткізеді деп жоспарланған», делінген хабарламада.

Мемлекет басшы сының Жарлығымен 
Амандық Ғаббасұлы Баталов Алматы облысының 
əкімі лауазымынан босатылды.

ХРОНИКА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қ.А. Бозымбаев туралы
Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев Алматы облы-

сының əкімі болып тағайындалсын, ол Қа зақстан 
Республикасы Президентінің көмекшісі лауазымы-
нан босатылсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 24 қараша
№ 695

Алғыс білдірді
––––––––––––––––––––––––––––––––

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Алматы облысының бұрынғы әкімі 
Амандық Баталовқа елеулі еңбегі үшін 
алғыс білдірді. Бұл туралы Мемлекет 

басшысының баспас�з хатшысы Берік Уәли 
�зінің Фейсбуктегі парақшасында жазды.
––––––––––––––––––––––––––––––––

«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Аман дық Баталовқа Алматы облысының əкімі лауа -
зы  мында көп жыл жемісті қызмет атқарғаны, өңір ді 
дамытуға жəне облыстың əлеуметтік-эко но ми  ка лық 
əлеуетін арттыруға елеулі үлес қосқаны үшін алғыс 
білдірді», делінген əлеу мет тік желідегі жазбада.
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«Жусан иісі», 
«Жәмила» және 
«Шинель»

11-бет

Ұлт саулығын 
ұлықтаған 
шаһар

9-бет
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(Соңы. Басы 1-бетте)

2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Рес пуб  ли касының 
Қылмыстық-атқару кодек сі не:

1) мазмұны алып тасталсын;
2) 15-баптың бірінші бөлігінің 5) тармақ ша сы алып тастал-

сын;
3) 16-баптың бірінші бөлігінің 19) тармақ ша  сындағы 

«қағидаларды бекітеді.» деген сөз дер «қағидаларды;» деген 
сөзбен ауыс ты рылып, мынадай мазмұндағы 20) тармақ ша мен 
толықтырылсын:

«20) қамаққа алу немесе бас бостандығынан айыру түріндегі 
жазасын өтеуден босатылатын адам дардың өздері таңдаған 
тұрғылықты же рі не немесе  жұмыс орнына бару жолында тегін 
жол жүрумен, сондай-ақ тамақ өнімдерімен немесе ақшамен 
қамтамасыз ету қа ғи    даларын бекітеді.»;

4) 165-баптың оныншы бөлігінде:
«таңдаған тұрғылықты жеріне» деген сөз дер «өзі таңдаған 

тұрғылықты жеріне немесе жұмыс орнына» деген сөздермен 
ауыс тырылсын;

«Қазақстан Республикасының Үкіметі» де  ген сөздер 
«қылмыстық-атқару қызметі са ла  сын дағы уəкілетті орган» 
деген сөз дер мен ауыстырылсын.

3. «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сы-
нақтардың салдарынан зардап шеккен азамат тарды əлеуметтік 
қорғау туралы» 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Рес-
пуб ликасының Заңына:

1) 10-баптың бесінші абзацындағы «, мүгедек деп танылған 
аурулары бар адам дар  дың балалары, олардың денсаулық жағ  -
дайы мен Заңда аталған аймақтарда ата-аналарының бiрiнiң 
болу факторы ара сын дағы себепті байланыстар анықталған 
ретте» деген сөздер «мүгедек деп танылған немесе иондаушы 
сəу ле ленудің əсерімен байланысты аурулар тізбесімен бекі тіл-
ген ауру лары бар адамдардың балалары, олар дың денсаулық 
жағдайы мен Заңда көр се тілген аймақтарда ата-анасының 
біреуі нің болу фактісі арасындағы себепті байланыс анық  талған 
кезде» деген сөздермен ауыс ты рылсын;

2) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«18-бап. Семей ядролық сынақ полиго нын  дағы ядролық 

сынақтар салдарынан туын даған, иондаушы сəулеленудің 
əсері мен бай ланысты аурулардың себепті байланысын анық тау 

Семей ядролық сынақ поли го нын да ғы ядролық сынақтар 
сал да рынан туын  даған, иондаушы сəуле ленудің əсерімен 
байланысты аурулардың себепті байланысын анық тау 
Қазақстан Республикасының денсау лық сақтау саласындағы 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.».

4. «Жаппай саяси қуғын-сүргін дер   құр     бан дарын ақ тау тура-
лы» 1993 жыл ғы 14 сə  уір   дегі Қа зақ стан Респуб ли   ка сы ның 
За  ңы на:

1) 18-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«18-бап. Осы Заңға сəйкес ақталған адам да рға ақталу туралы 

анықтамасын не заңды күшіне енген сот актісінің көшірмесін 
ұсынуы бойынша халықты əлеуметтік қорғау сала сындағы 
уəкілетті орган айқындаған тəр тіп пен бірыңғай үлгідегі куəлік 
беріледі.»;

2) 24-баптың үшінші бөлігіндегі «Қазақ стан Республикасының 
Үкіметі белгілеген» деген сөздер «халықты əлеуметтік қорғау 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

5. «Қазақстан Республикасындағы кө лiк туралы»  1994 жылғы 
21 қыр  күйек  тегі Қазақ с тан Рес публикасының Заңына:

24-1-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай ре дак ция да жазылсын:
«Жолаушыларды жəне көлік инфра құ ры лымы объектілеріне 

келетін адамдарды, олар дың алып жүретін заттарын, оның ішін-
де қол жүгі мен багажын жете тексеруді жүр гізудің тəртібі мен 
талаптарын уəкілетті мем лекеттік орган айқындайды.»;

3 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Жете тексеру кезінде техникалық құ ралдар қолданылады, 

олар ға қойылатын та лап  тарды уəкілетті мемлекеттік орган 
бекі  теді.»;

 «10. Жете тексеру жүргізілетін көлік ин фра  құрылымы объек-
ті лерінің, өздеріне қа тыс ты жете тексеру жүргізілмейтін адам -
дар  дың, сондай-ақ көлік инфрақұрылымы объектілеріне əкелуге 
тыйым салынған зат тар мен нəрселердің тізбелерін уəкілетті 
мем ле кеттік орган бекітеді.».

6. «Шаруашылық серіктестіктері туралы» 1995 жылғы  
2 мамырдағы Қазақстан Респуб ли ка сының Заңына:

4-баптың 1-тармағының екінші бөлігін дегі «Үкіметі 
мазмұнын белгілейтін» де ген сөздер «Əділет министрлігі маз-
мұ нын ай қын дайтын» деген сөздермен ауыс ты рыл сын. 

7. «Өндірістік кооператив туралы» 1995 жылғы 5 қазандағы 
Қазақстан Респуб ли ка сы ның Заңына:

4-баптың екінші бөлігіндегі «Үкіметі мазмұнын белгілейтін» 
деген сөздер «Əділет министрлігі мазмұнын айқындайтын» 
деген сөздермен ауыстырылсын. 

8. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі 
Қазақстан Респуб ли ка сы ның Заңына:

1) 68-баптың 4) тармақшасындағы «Қа зақс тан Респуб ли ка-
сының Үкіметі» деген сөздер «денсаулық сақтау саласын дағы 
уəкі лет ті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 69-баптың 6) тармақшасындағы «Қа зақ стан Республика-
сы ның Үкіметі» деген сөз дер «денсаулық сақтау саласындағы 
уə кілетті орган» деген сөздермен ауыстырыл сын;

3) 75-баптың 4-тармағының бірінші сөйлеміндегі «Қазақстан 
Республикасының Үкі  меті бекiткен мүгедектердiң жекелеген 
са нат тарына жəне аурулар тiзiмiнде аталған кей бiр созылмалы 
аурулардың ауыр түр ле рi мен ауыратын азаматтарға дара 
(бөлек)» деген сөздер «Денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекiткен аурулар тiзiмiнде сана маланған кейбiр 
созылмалы аурулардың ауыр түрлерiмен ауыратын азаматтарға 
жеке» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 101-3-баптың 1-тармағы бірінші бөлі гінің 4) тармақша-
сын дағы «Қазақстан Рес публикасының Үкіметі» деген сөздер 
«ден сау лық сақтау саласындағы уəкілетті орган» деген сөздер-
мен ауыстырылсын.

9. «Қазақстан Республикасындағы тіл тура лы»1997 жылғы 
11 шілдедегі Қазақ стан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 5) тармақшасы «эконо ми   ка ның»деген сөздің 
алдынан «Қа зақ стан Рес публикасы Үкі метінің жанын дағы,» 
деген сөздермен толықтырылсын;

2) 24-1-бап алып тасталсын;
3) 24-2-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толық-

ты рылсын:
«2-1) облыстық ономастика комис сия лары жəне республика-

лық маңызы бар қалалардың, астананың ономастика комис сия-
ла ры туралы үлгілік ережені əзірлейді жəне бекітеді;»;

4) 25-1-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«25-1-бап. Ономастика комиссиялары»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Үкіме т інің жанынан – Респуб-

ли калық оно мас тика комис сия сы құрылады, об лыс тар дың, 
респуб ли калық маңызы бар қала лар   дың, астананың жергілікті 
атқа ру шы ор ган да ры ның жанынан тиісінше облыс тардың, 
республикалық маңызы бар қа ла лар дың, астананың ономастика 
комис сия лары құ ры ла ды.»; 

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен то лық  тырылсын:
«1-1. Республикалық ономастика комис сия сының құзыретіне:
1) ономастика мəселелері бойынша ұсы нымдар мен 

ұсыныстар əзірлеу;
2) облыстарды, аудандар мен қалаларды атау, олардың 

атауын өзгерту, сондай-ақ олар дың атауларының транскрип-
циясын нақ ты лау мен өзгерту жөнінде қорытындылар беру;

3) Қазақстан Республикасының аумағын да ғы мемлекеттік 
меншіктегі əуежайларға, порт тарға, теміржол вокзалдарына, 
теміржол стан  цияларына, метрополитен станция ла рына, 
автовокзалдарға, автостанцияларға, фи зи калық-географиялық 
жəне басқа да объек тілерге атау беру, сондай-ақ олардың 
атауын өзгерту, олардың атауларының транс крип циясын 
нақ тылау мен өзгерту жəне мем лекеттік заңды тұлғаларға, 
мемлекет қа ты сатын заңды тұлғаларға адамдардың есімдерін 
беру жөнінде қорытындылар беру;

4) қаладағы аудандарды, облыстық ма ңызы бар қалалардың 
құрамдас бөлiктерiн атау, олардың атауын өзгерту, сондай-ақ 
олар дың атауларының транскрипциясын нақ ты лау мен өзгерту 
жөнінде қорытындылар беру;

5) республикалық маңызы бар қалалар дың, астананың оно-
мастика комиссия ла ры ның қаладағы аудандарды, респуб-
ли ка лық маңызы бар қалалардың, астананың құрамдас 
бөліктерін атау, олардың атауын өзгерту, сондай-ақ олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту жөніндегі 
қорытындыларын келісу жатады.».

10. «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосым ша жауапкершілігі 
бар серіктестіктер тура лы» 1998 жылғы 22 сəуірдегі Қазақстан 
Рес пуб  ликасының Заңына:

17-бап тың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Жауап кершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-

құқықтық нысанында құрылатын шағын, орта жəне ірі 
кəсіпкерлік  субъектілері  өз  қызметін Қазақстан 

Республикасының Əділет министрлігі мазмұнын айқындайтын 
үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыра алады.».

11. «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жыл ғы 20 қарашадағы 
Қазақстан Республи ка сының Заңына:

1) 6-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын;
2) 7-баптың 4) тармақшасы мынадай редак цияда жазылсын:
«4) аудиторлық қызметті лицензиялау ке зін дегі біліктілік 

талаптарын жəне оларға сəйкестікті растайтын құжаттар 
тізбесін бе кіту туралы нормативтік құқықтық актіні əзір лейді, 
рұқсаттар жəне хабарламалар са ла  сындағы уəкілетті органмен 
жəне ақпа рат  тандыру саласындағы уəкілетті органмен келі седі 
жəне оларды бекітеді;»;

3) 10-баптың 1-тармағындағы «Қазақстан Рес публикасының 
Үкі меті» деген сөздер «рұқ саттар жəне хабарламалар сала сын-
да ғы уə кілетті органмен жəне ақпараттандыру сала  сындағы 
уəкі летті органмен келісу бо йын ша уəкілетті орган» деген сөз-
дермен ауыс  тырылсын.

12. «Жекелеген қару түрлерінің айна лы мы на мемлекеттік 
ба қылау жасау туралы» 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақ-
стан Республикасының Заңына:

1) 8-баптың төртінші бөлігі алып тастал сын;
2) 14-баптың 1-тармағының екінші сөйлемі алып тасталсын. 
13. «Адамдарды қоғамнан уақытша оқ шау  лауды қамтамасыз 

ете тін арнаулы меке мелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау тəр ті-
бі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Рес пуб ликасының Заңына: 

1) 7-бапта:
тақырып «, оларды есепке алуды жүргізу» деген сөздермен 

толықтырылсын;
4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен то-

лықтырылсын:
«Қылмыстық-атқару жүйесінің тергеу изо ля торларында 

ұсталатын адамдарды есепке алуды жүргізу қылмыстық-атқару 
қыз меті саласындағы уəкілетті орган айқын даған тəртіппен 
жүзеге асырылады.»;

2) 50-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Арнаулы мекемелерді қоғамдық байқау ко миссияларының 

қызметі нысанында қоғамдық бақылау Қазақстан Республикасы 
Қыл мыстық-атқару кодексінің 33, 34, 35, 37 жəне 38-баптарына 
сəйкес жүзеге асы ры лады.»;

3 жəне 4-тармақтар алып тасталсын. 
14. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999 жылғы 23 

шілдедегі Қазақстан Респуб ли касының Заңына:
1) 4-2-баптың 2) тармақшасы алып тастал сын;
2) 4-3-бапта:
11) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
«11-1) Қазақстан Республикасының аума ғын да таратылатын 

шетелдiк мерзімді бас пасөз басылымдарын есепке алуды жүзе ге 
асыру қағидаларын əзірлейді жəне рұқ сат тар жəне хабарламалар 
саласындағы уə кі лет ті органмен жəне ақпараттандыру сала-
сындағы уəкілетті органмен келісу бо йынша бе кітеді;».

15. «Күзет қызметі туралы» 2000 жылғы 19 қа  зан  дағы Қазақ-
стан Республикасының За ңына:

18-бапта:
тақырыптағы «Күзет қызметi субъек тi ле рiн» деген сөздер 

«Же кеше күзет ұйым да рын» деген сөздермен ауыстырылсын;
1-тармақта:
«Күзет қызметiнiң субъектiлерi», «қыз мет   керлерін олардың» 

деген сөздер тиі сін ше «Же кеше күзет ұйымдары», «жұмыс кер-
лерін олар өздерінің» деген сөз дер мен ауыс ты рыл сын;

«заңдарда» деген сөз «Қазақстан Респуб ли ка сының заң да-
рын да» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақта:
бірінші бөліктегі «күзет қызметi субъек тi ле рiнiң», «Күзет 

қыз меті субъектілері», «Қа зақстан Республикасының Үкі-
меті бел гі лей ді» деген сөздер тиісінше «жекеше күзет 
ұйымдарының», «Жекеше күзет ұйым да ры», «уə кілетті орган 
бекітеді» деген сөздермен ауыс тырылсын;

екінші бөліктегі «күзет қызметі субъек ті ле ріне» деген сөздер 
«жекеше күзет ұйым да рына» деген сөздермен ауыс ты рыл сын.

16. «Отбасы үлгiсiндегi балалар ауылы жəне жас өс пiрiмдер 
үйлерi туралы» 2000 жылғы 13 жел тоқсандағы Қазақстан 
Респуб ли ка сының Заңына:

1) 11-баптың 3-тармағындағы «Қазақстан Рес публикасының 
Үкiметi» деген сөздер «білім беру саласындағы уəкілетті орган» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 22-баптың 2 жəне 3-тармақтарындағы «Қазақстан Респуб-
ли касының Үкіметі бекіт кен» деген сөздер «білім беру саласын -
да ғы уəкілетті орган бекіткен» деген сөздермен ауыстырылсын. 

17. «Қазақстан Республикасындағы ту рис тік қызмет туралы» 
2001 жылғы 13 ма у  сым дағы Қазақстан Республикасының За-
ңына:

10-баптың 6) тармақшасы алып тасталсын.
18. «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жы лғы 17 шілдедегі 

Қазақстан Респуб ли ка сы ның Заңына:
20-баптың 3-тармағының 2) тармақ ша сын да ғы «Қазақстан 

Рес публикасының Үкіметі белгілеген» деген сөздер алып тас-
талсын.

19. «Геодезия жəне картография туралы» 2002 жылғы 3 
шілдедегі Қазақстан Респуб ли ка сының Заңына:

6-бапта:
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«8) аэротүсiру жұмыстарын жүргiзуге ар налған рұқсаттарды 

тіркеу, есепке алу мен беру қағидаларын əзірлеу жəне рұқсаттар 
жəне хабарламалар саласындағы уəкілетті ор ганмен жəне ақпа-
рат  тандыру саласындағы саласындағы уəкілетті органмен ке-
лісу бо йын ша бекіту;»;

мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
«8-1) аэротүсiру жұмыстарын жүргiзуге ар нал ған рұқсат тар-

ды тіркеуді, есепке алуды жəне беруді жүзеге асыру;».
20. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 

13 мамырдағы Қазақстан Респуб ли ка сының Заңына:
9-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қоғам өз қызметін Қазақстан Респуб ли касының Əділет 

министрлігі мазмұнын ай қын дайтын үлгілік жарғы негізінде 
жүзеге асыра алады.».

21. «Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен ай налы мын мемлекет-
тiк реттеу туралы» 2003 жыл ғы 12 маусымдағы Қазақстан Рес-
пуб  ли ка сы ның Заңына:

1) 4-баптың 4-2) тармақшасы алып тасталсын;
2) 5-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақ ша мен толық ты-

рыл сын:
«2-1) фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге жəне папи ростарға 

ең төмен бөлшек сауда баға ларын белгілейді;».
22. «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жыл ғы 12 сəуірдегі 

Қазақс тан Респуб ли ка сы ның Заңына:
1) 7-баптың 4) тармақшасы «əзірлейді» деген сөзден кейін 

«жəне бекітеді» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 12-баптың 4-тармағындағы «Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілеген» деген сөздер «уəкілетті орган айқындаған» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 13-баптың 3-тармағындағы «талаптарды Қа зақстан Рес-
пуб ликасының Үкіметі ай қын  дайды» деген сөздер «та лап тар 
ішкі сауда қағидаларында айқындалады» деген сөз дер мен 
ауыстырылсын.

23. «Кəмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушы лық-
тар дың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз жəне 
панасыз қа луының алдын алу туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына: 

1) 13-баптың 10-тармағындағы «Қа зақстан Республикасының 
Үкiметi» деген сөздер «денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 14-баптың 12-тармағындағы «Қазақстан Республикасының 
Үкiметi» деген сөздер «ден саулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган» деген сөздермен ауыстырылсын.

24. «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пай-
далану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Рес пуб ли-
ка сының Заңына:

1) 9-баптың 1-тармағының бірін ші бөлігі мынадай маз мұн-
дағы 47-1) жəне 47-2) тар мақ шалармен толықты рыл сын:

«47-1) акваөсіру (балық өсіру) өнімінің өнімділігі мен 
сапасын арттыруды, сондай-ақ асыл тұқымды балық өсіруді 
дамытуды суб сидиялау қағидаларын əзірлейді жəне бе кі теді;

47-2) инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы 
субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 
субсидиялау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

2) 10-баптың 2-тармағы мынадай маз мұн дағы 5-13) жəне 
5-14) тармақшалармен то лық тырылсын:

«5-13) инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы 
субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтейді;

5-14) акваөсіру (балық өсіру) өнімінің өнімділігі мен сапасын 
арттыруға, сондай-ақ асыл тұқымды балық өсіруді дамытуға 
субсидиялар береді;». 

25. «Қазақстан Республикасының қор ға ны сы жəне Қарулы 
Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Респуб-
ли ка сы ның Заңына:

22-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 15-1) тармақ ша-
мен толықтырылсын:

«15-1) аумақтық əскерлердің аумақтық ор ган дары үшін 
қару-жарақты, əскери тех ни каны жəне арнаулы құралдарды 
сақтауды ұйымдастырады жəне олардың запастарын құрады;».

26. «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндет терін атқарған кезде 
оны жа затайым оқи ға лардан міндетті сақтан дыру туралы» 
2005 жылғы 7 ақпан  дағы Қазақстан Респуб ли ка сы ның Заңына:

1) 11-баптың 3-тармағы үшінші бөлігі нің 2) тармақшасындағы 
«Қазақстан Рес пуб ликасының Үкіметі айқындаған» деген сөз-
дер алып тасталсын;

2) 17-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай редак-
ция  да жазылсын:

«3. Экономикалық қызмет түрлерiн кə сiп тiк тəуекел сынып-
та рына жатқызу тəрті бін уəкілетті орган айқындайды.».

27. «Қазақстан Республикасының халықа ралық шартта-
ры туралы» 2005 жылғы 30 ма мырдағы Қазақстан Респуб-
ликасының За ңына:

1) 20-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының 

орын далуын қамтамасыз ету мониторингі Қазақстан Респуб-
ли касының Сыртқы істер министрлігі айқындаған тəр тіп пен 
жүзеге асырылады.»;

2) 25-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының мем-
ле  кеттік тізілімін жүргізу Қа зақстан Республикасының Сыр т қы 
істер ми нистрлігі айқындаған тəртіппен жүзеге асы рылады.». 

28. «Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауыл дық аумақтарды 
дамытуды мемлекеттік рет теу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі 
Қа зақстан Республикасының Заңына:

1) 6-баптың 1-тармағы 41) тармақшасының төртінші абзацы 
алып тасталсын; 

2) 11-баптың 2-тармағының 4-1) тармақ ша сы алып тастал-
сын. 

29. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 
жылғы 7 шілде дегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 7-баптың 4) тармақшасының үшінші, төртінші жəне 
бесінші абзацтары алып тасталсын;

2) 8-баптың бірінші бөлігінде:
6) тармақша оныншы абзацындағы «қағи да ларын бекіту» 

деген сөздер «қағи да ла рын» деген сөзбен ауыстырылып, мы-
на  дай мазмұндағы он бірінші абзацпен то лық ты рыл сын:

«биоəртүрлілікті сақтауға жəне ерекше қор ға латын табиғи 
аумақ тарды дамытуға грант тар беретін халықаралық жəне 
мем  ле  кет тік ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар мен қорлар 
тізбе сін бекіту;»;

6-1) тармақша он екінші абзацындағы «қағидаларын əзірлеу 
жəне бекіту» деген сөздер «қағидаларын» деген сөзбен ауыс-
ты  рылып, мынадай мазмұндағы он үшінші абзац пен то лық-
ты рылсын:

«ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттік 
кадастрын  жүргізу қағидаларын əзірлеу жəне бекіту;»;

14-1) тармақша «жəне бекіту» деген сөз дер мен толық ты-
рыл сын;

16-2) жəне 16-4) тармақшалар алып тасталсын; 
3) 13-баптың 2-тармағындағы «Қазақстан Рес публикасының 

Үкiметi айқындайтын биоалуан дылықты сақтауға жəне ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарды дамытуға гранттар беретiн 
үкiметтiк емес ұйымдар мен қорлардың тiзбесiне» деген сөздер 
«био əртүрлілікті сақтауға жəне ерекше қор ғалатын табиғи 
аумақтарды дамытуға грант тар беретін халықаралық жəне 
мемлекеттік ұйым дардың, үкіметтік емес ұйымдар мен қор-
лардың тізбесіне» деген сөздермен ауыс ты рылсын.

30. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп тілік туралы» 2007 
жылғы 28 ақпандағы Қа зақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
1) тармақшадағы «Қазақстан Респуб ли ка сының Үкіметі» 

деген сөздер «рұқсаттар жəне хабарламалар саласындағы 
уəкілетті органмен жəне ақпараттандыру саласындағы уəкілетті 
органмен келісу бойынша уəкілетті орган» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) тармақшадағы «Қазақстан Респуб ли ка сы ның Үкіметі 
белгiлеген тəртiппен» деген сөздер «кəсіби ұйымдарды, 
сертификаттау жө ніндегі ұйымдарды аккредиттеу қағи да-
ла рына (бұдан əрі – акредиттеу қағидалары) сəйк ес» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4) тармақшадағы «Қазақстан Респуб ли ка сы ның Үкіметі 
белгiлеген тəртiппен» деген сөз дер «аккредиттеу қағидаларына 
сəйкес» де ген сөздермен ауыстырылсын;

2) 19-баптың 7-тармағы мынадай редак ция да жазылсын:
«7. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен жария 

мүдделі ұйымдар үшiн депо зитарий құрылады, бұл ұйымдар 
осы депозитарийге уəкілетті орган айқындаған тəр тiппен 
қаржылық есептiлiктi тапсыруға мiн деттi.»;

3) 20-бапта:
1-1-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;
5-тармақтың 7) жəне 18) тармақшалары алып тасталсын. 
31. «Машиналар мен жабдықтардың қауіп сіз дігі туралы» 

2007 жылғы 21 шілдедегі Қа зақ стан Республикасының Заңына:
1) 5-баптың 2) жəне 3) тармақшалары алып тасталсын;
2) 6-бапта:
2) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) машиналар мен жабдықтардың қа уіп сіз дігін қамтамасыз 

ететін мемлекеттік ор ган дардың қызметін салааралық үйлес-
ті ру;»;

5) тармақшадағы «техникалық регламентті бекітуді 
қоспағанда,» деген сөздер алып тасталсын.

32. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шіл де де гі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 4-баптың 10) жəне 22-1) тармақшалары алып тасталсын;
2) 5-баптың бірінші бөлігі мына дай маз мұн  дағы 8-8) жəне 

24-2) тар мақшалармен толық тырылсын:
«8-8) халықтың тығыздығына жəне елді ме кендердің 

шалғайлығына қарай білім бе ру ұйымдары желісінің кепілдік 
берілген мем ле кет тік нормативін əзірлейді жəне бекі те ді;»;

«24-2) қаржы ұйымдары беретін білім бе ру кредиттеріне 
кепілдік беру жəне осын дай кепілдік беру мөлшерін айқындау 
қағи да ларын əзірлейді жəне бекітеді;».

33. «Трансферттік баға белгілеу туралы» 2008 жылғы 
5 шілдедегі Қазақстан Респуб ли касының Заңына:

4-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын:

«6) уəкілетті орган айқындаған тəртіппен транс ферттік баға 
белгілеуді қолдану жөнін де келісім жасасуға;».

34. «Қылмыстық жолмен алынған кіріс тер ді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне тер роризм ді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл ту ралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына: 

1) 11-1-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«2. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекел де рі не бағалау жүргізу қағидаларын 
уəкілетті ор ган бекітеді.»;

2) 16-баптың 13-4) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«13-4) кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекел де рін төмендетуге бағытталған 
шараларды əзір лейді жəне Қазақстан Республикасының Үкі-
метіне енгізеді;»;

3) 18-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«3) уəкілетті органның сұрау салуы бойын ша өздерінің 
ақпараттық жүйелері мен ре сурс тарынан мəліметтерді уəкілетті 
орган ай қындаған тəртіппен ұсынуға;».

35. «Тұрмыстық зорлық-зомбы лық про филактикасы туралы» 
2009 жылғы 4 жел тоқ сан дағы Қазақстан Республикасының 
За ңына:

1) 7-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен 
толықтырылсын:

«6) тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыра ған білім алу шы-
лар мен тəрбиеленушілердің ар наулы əлеуметтік қыз меттер 
көрсету стан дарт тарына сəйкес арнаулы əлеуметтік қыз  мет тер 
ұсынылу қажеттіліктеріне талдау жүр  гізуді қамтама сыз етеді 
жəне білім беру са  ла  сындағы уəкілетті органға ұсыныстар жі-
бе реді.»;

2) 11-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жергілікті атқарушы органдардың тұр мыстық зорлық-

зом былыққа ұшыраған бі лім алушылар мен тəрбие ле-
нушілердің арнаулы əлеу меттік қызметтер көрсету стан-
дарт та ры на сəйкес арнаулы əлеуметтік қыз мет тер ұсы нылу 
қа жет тіліктеріне талдау жүр  гізуі не мониторинг жасауды 
қам тамасыз етеді;».

36. «Қазақстан Республикасының əуе ке ңіс тігін пайдалану 
жəне авиация қызметі тура лы» 2010 жылғы 15 шілдедегі 
Қазақстан Рес публикасының Заңына:

107-баптың 6-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«6. Жете тексеру кезінде техникалық құ рал дар қолданылады, 
оларға қойылатын та лап тарды азаматтық авиация саласындағы 
уəкілетті орган белгілейді.».

37. «Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпан да ғы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 3-баптың 11) тармақшасы алып тасталсын;
2) 25-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Базалық қаржыландыру субъектілері бо лып табылатын 

ұйымдар тізбесін салалық уə кі летті органдардың ұсыныстары 
негізінде уə кі летті орган қалыптастырады жəне бе кі те ді.».

38. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы 
Қазақстан Респуб ли ка сы ның Заңына:

1) 11-баптың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«12) Қазақстан Республикасы акционері (қа ты сушысы) 

болып табылатын акцио нер лік қоғамдардың акцияларын жəне 
жа уап  кер ші лігі шектеулі серіктестіктерге қа тысу үлес терін 
жəне республикалық мен шіктегі стра тегиялық объектілерді 
акцио нерлік қо ғам ның акцияларын төлеуге не жа уап кер шілігі 
шектеулі серіктестіктің жар ғылық капиталына беру туралы 
шешім қа был дай ды;»;

2) 14-бап мынадай мазмұндағы 25-1) тар мақ шамен толық-
ты рылсын:

«25-1) Қазақстан Республикасы акцио не рі (қатысушысы) 
болып табылатын акцио нер лік қоғамдардың акцияларын жəне 
жауап кершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысу үлес терін 
жəне республикалық меншіктегі ст ратегиялық объектілерді 
қоспағанда, тиіс ті саланың уəкілетті органымен келісу бо йын-
ша республикалық мемлекеттік мүлікті акционерлік қоғамның 
акцияларын төлеуге не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 
жар ғылық капиталына беру туралы шешім қа былдайды;»;

3) 15-бап мынадай мазмұндағы 20-2) тармақшамен толық-
тырыл сын:

«20-2) Қазақстан Республикасы акцио нері (қатысушысы) 
болып табылатын акцио нерлік қоғамдардың акцияларын жəне 
жауап  кер шілігі шектеулі серіктестіктерге қатысу үлестерін жəне 
республикалық меншіктегі страте гиялық объектілерді қос пағанда, 
рес пуб  ликалық мемлекеттік мүлікті акцио нер лік қо ғамның 
акцияларын төлеуге не жауап кер шілігі шектеулі се ріктестіктің 
жарғылық капиталына беру туралы шешімді келі се ді;»;

4) 114-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы акционері (қа тысушысы) болып 

табылатын акцио нер лік қоғамдардың акцияларын жəне жа-
уап  кершілігі шектеулі серіктестіктерге қа тысу үлестерін жəне 
республикалық мен шік тегі стратегиялық объектілерді жауап-
кершілігі шектеулі серіктестіктің жар ғылық капиталына не 
акционерлік қоғам ның ак цияларын төлеуге беру туралы шешім-
ді Қа зақстан Республикасының Үкіме ті қабылдайды.

Мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті ор ган Қазақстан 
Республикасы акционері (қа  тысушысы) болып та бы латын 
ак цио нер лік қо ғам дардың акцияларын жəне жауап кер шілігі 
шек теулі серіктестіктерге қатысу үлестерін жəне респуб ли-
ка лық мен шік тегі стратегиялық объектілерді қос па ған да, 
рес публикалық мемлекеттік мүлікті ак цио нерлік қоғамның 
акцияларын төлеуге не жауапкершілігі шек теу л і серіктестіктің 
жар ғылық капиталына беру туралы шешім қа былдайды.».

39. «Ғарыш қызметі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 8-баптың 7) тармақшасы алып тасталсын;
2) 9-баптың 1-тармағында:
18) тармақшадағы «техникалық регламенттер мен» деген 

сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:
«18-1) ғарыш қызметі саласындағы тех ни  калық рег ла мент-

тер ді əзірлейді жəне бе кі теді;»;
3) 34-баптың 1-тармағындағы «Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгілеген» деген сөздер «уəкілетті орган айқындаған» 
деген сөз дермен ауыстырылсын.

40. «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы 
18 қаңтардағы Қазақстан Рес пуб  ликасының Заңына:

42-баптың 9-тармағының бірінші бөлі гін дегі «Қазақстан 
Республикасының Үкі ме ті» деген сөздер «уəкілетті орган» 
деген сө з дер мен ауыстырылсын.

41. «Əскери қызмет жəне əскери қыз мет ші лердің мəртебесі 
туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Респуб ли ка-
сының За ңы на:

50-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Əскери қызметте болудың шекті жасына толуы бойынша, 

денсаулық жағдайы бойынша əскери қызметтен шығарылған, 
əс кери қызмет міндеттерін орындауға бай ла нысты ауру тапқан, 
сондай-ақ жиырма жəне одан көп еңбек сіңірген жылдары 
бар адамдарға мемлекет есебінен тиісті уə  кілетті мемлекеттік 
органдардың бі рін  ші басшыларымен келісу бойынша ден-
саулық сақтау саласындағы уəкілетті ор ган айқындаған аурулар 
тізбесі бойынша көр сеткіштері болған кезде – əскери-меди-
циналық мекемелерде (ұйымдарда) ме ди ци на лық қамтамасыз 
ету, ал жиырма бес жəне одан көп еңбек сіңірген жылдары 
барларға санаторийлік-курорттық емделу беріледі.».

42. «Қазақстан Республикасының Мемле кеттік шекарасы 
туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Рес пуб-
ликасының За ңына:

1) 39-баптың 4-тармағы мынадай редак ция да жазылсын:
«4. Шекаралық аймаққа кіретін жер лер де жергілікті 

атқарушы органдар жол (ақ парат тық) белгілерін орнатады.»;
2) 51-баптың 5-тармағындағы «өз қыз метін Қазақстан 

Республикасының Ұлт тық қауіпсіздік комитетімен, Қазақстан 
Ре спубликасы Ішкі істер министрлігімен жəне Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс министрлігімен бірлесіп жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасының Ауыл шар уа шылығы 
министрлігіне, Қазақстан Рес публикасының Қоршаған ортаны 
қор ғау министрлігіне» деген сөздер «осы қыз метті Қазақстан 
Республикасының Ұлт тық қауіпсіздік комитетімен, Қазақстан 
Рес пуб ли касының Ішкі істер министрлігімен жəне Қа зақстан 
Республикасының Қорғаныс ми  нистр  лігімен бірлесіп жүзеге 
асыратын жан уар лар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне 
пайдалану саласындағы уəкілетті мем ле кеттік органға» деген 
сөздермен ауыс ты рылсын;

3) 60-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын. 
43. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі 

Қазақстан Республикасының Заңына:
1 ) 11-баптың 15), 52) жəне 59) тармақ ша лары алып 

тасталсын;
2) 12-баптың 1-тармағы мынадай мазмұн дағы 3-1), 70-41) 

жəне 70-42) тар мақ шалармен толықтырылсын:
«3-1) уəкілетті органның жедел ре зер ві ма териалдық 

құндылықтарының но мен кла ту расы мен көлемін айқындайды;»;
«70-41) өрт қауіпсіздігі қағидаларын əзір лей ді жəне бекітеді;
70-42) ме дициналық мекемелер мен оңалту орта лық    тары  

ба засында азаматтық қорғау орган да   рының қызметкерлерін 
медициналық жəн е  пси  хо  логиялық оңалту қағидаларын 
əзірлейді жəне бекі теді;»;

3) 31-баптың 1-тармағындағы «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі белгілеген» деген сөздер «уəкілетті орган айқындаған» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 101-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі» деген сөздер «уəкілетті орган» де-
ген сөздермен ауыстырылсын.

44. «Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары 
туралы» 2014 жылғы 23 сə уір  дегі Қазақстан Республикасының 
За ңына:

1) 10-баптың 4) тармақшасы алып тас тал сын;
2) 11-бапта:
24) тармақшаның бесінші абзацы алып тасталсын;
25) тармақша отыз үшінші абзацындағы «қағидаларды 

əзірлейді жəне бекітеді» деген сөздер «қағидаларды» деген 
сөзбен ауыс тырылып, мынадай мазмұндағы отыз төр тін ші 
абзацпен толықтырылсын:

«азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарын 
сынаудың криминалистикалық талаптары мен əдістерін, 
азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының 
криминалистикалық талаптарға сəйкестігіне қорытындылар 
беру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;».

45. «Дене шынықтыру жəне спорт тура лы» 2014 жылғы 
3 шілдедегі Қазақстан Рес пуб ли касының Заңына:

1) 6-баптың 7) тармақшасы алып тасталсын;
2) 7-баптың 56) тармақшасындағы «құ рам да ры бойынша 

ұсыныстар енгізеді» деген сөздер «құрамдарын бекітеді» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

46. «Ең төмен əлеуметтік стандарттар жəне олардың 
кепілдіктері туралы» 2015 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 8-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын;
2) 9-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орта лық уəкілетті орган 

бекіткен үлгілік нысан негізінде ең төмен əлеуметтік стан дарт -
тарды əзірлейді жəне бекітеді;». 

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

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ
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