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Елдік туралы 
еңселі сөз

3-бет

  EUR/KZT   492.38          USD/KZT   435.85           RUB/KZT  5.92           CNY/KZT  68.36ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің отыз 
жылдығына байланысты  рақымшылық жасау туралы

Осы Заң Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің отыз жылдығына 
байланысты, iзгiлiк қағидаты басшылыққа алына отырып қабылданды.

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын ұғым
Осы Заңның мақсатында əлеуметтік жағынан осал адамдарға:
«Ардагерлер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

күші қолданылатын ардагерлер мен басқа да адамдар;
қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кезінде он сегіз жасқа 

толмаған адамдар;
осы Заң қолданысқа енгiзiлетін күнге елу жасқа толған жəне ол 

жастан асқан əйелдер, алпыс жасқа толған жəне ол жаста н асқан ер 
адамдар;

осы Заң қолданысқа енгізілетін күнге жүкті əйелдер;

(Жалғасы 8-9-беттерде)

РЕСМИ

Мінсіз – 
кім?

6-бет

Тоқсанның
төрінде

12-бет

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бизнес-процесте сапаны бақылау тетігі жаһандық үрдіске сай болуға 
тиіс. Осыған байланысты экономикада цифрландыру және Индустрия 
4.0 элементтерінің маңызы зор. Бұл туралы «Алтын сапа» және «Парыз» 
сыйлықтарының иегерлерін марапаттау рәсімінде Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев айтты. 15 жылдан бері үздіксіз �тіп келе жатқан дәстүрлі байқауда 
150-ден астам компания жеңімпаз атанды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жақсылық САҒАДАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Мемлекет басшысының айтуын-
ша, биылғы байқау Тəуелсіздіктің 30 
жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп 
отырғандықтан оның айрықша мəні 
бар. Атап айтқанда, егемендік жылда-
ры Қазақстанда бизнестің дамуына жан-
жақты жағдай жасалып, соның нəти же-
сінде заманауи кəсіпкерлердің шоғыры 
қалыптасты. Олар ұлттық экономиканың 
басты қозғаушы күшіне айналып, ха лық-
тың əл-ауқатын жақсартуға үлестерін 
тигізіп келеді. 

«Бүгінде отандық бизнес еліміздегі 

индустрияландыру үдерісіне зор үлес 
қосып жатыр. Соңғы 10 жылда өңдеу 
өнер кəсібінің экономикадағы үлесі тау-
кен саласының көрсеткішінен асып, 13%-
ға жетті. Бүкіл еліміз бойынша 1 500 жа ңа 
өндіріс іске қосылды. Бұл мақсатқа 9 трлн 
теңгеден астам инвестиция жұм салды. 
220 мыңнан астам тұрақты жұмыс орны 
ашылды. Былтыр өңдеу өнеркəсібінің 
экспорты 3 есеге өсіп, 15,4 млрд долларға 
ұлғайды. Қазақстанда өңделген өнімдер 
бүгінде 131 мемлекетке экспорттала-
ды. Отандық өнеркəсіпті цифрланды-
ру бойынша жұмыс белсенді жүргізіліп 
келеді. Айталық, биыл «Ақ то ғай» жəне 
«Жəйрем» кен байыту кəсіп орындарында 

Индустрия 4.0 талабына сəйкес заманауи 
байыту фабрикалары іске қосылды. 
Солтүстік Қазақстанда Ala geum Electric 
компаниясының төртінші электр тех-
никалық зауыты жұ мысын бас тады. Бұл 
еліміздегі транс фор маторлар өндірісі 
40%-ға немесе жылына 44 мыңға дейін 
өнім шығаруға мүмкіндік береді. Оның 
жартысынан көбі экспортқа кетеді. Бұл 
шамамен 25 мың дана өнім. Сол секілді 
жылы на 500 техника шығаруға қауқарлы 
гер маниялық Claas компаниясының ком-
байндарын жəне тракторларын құрастыру 
өндірісі жолға қойылды», деді Қ.Тоқаев. 

Президент биылғы халыққа арнаған 
Жолдауында 2025 жылға қарай өңдеу 
өнер кəсібінің экспортын 1,5 есеге, сəй ке-
сін ше еңбек өнімділігін 30%-ға арт тыру 
мін детін жүктегенін, мұның аса қа  жет-
ті мақ сат екенін еске салды. Бұл орай-
да Мем лекет басшысы отан дық өң деу 
өнеркə сібін шикізатпен қамта масыз ете-
тін «Өнер кəсіп саясаты туралы» Заңды 
тезі рек қабылдаудың ма ңыз ды екенін 
жеткізді.

«Біріншіден, «Өнеркəсіп саясаты 
туралы» Заңның қабылдануы бизнесті 
мемлекет тарапынан қолдауға байла-
нысты айтулы жаңалық болады. Атал-
ған реформа маңызды міндеттердің 
қатарын дағы индустрияландыруды, сон-
дай-ақ өңдеуші кəсіпорындарды қажетті 
шикізатпен қамтуды жүйелі түр де шешуге 
жол ашады. Бұған қоса бұл жо ғарғы жəне 
орта қайта бөліністегі тауар лар өндірісін 
ынталандыруға бағыт талған. Республика 
аумағында екін ші жыл қатарынан шағын 
бизнесті тек серуге байланысты мораторий 
жарияланғанын айта кеткен орынды. Осы 
арқылы тексерулер саны 4 есеге азай ып, 
өзектілігі төмен жəне артық рет теу шілікті 
қысқарта отыра бизнесті тиім ді түрде 
бақылауға мүмкіндік бере тін заңнамалық 
база əзірленді. Осы заң жыл соңына дейін 
қабылданады», деді Қ.Тоқаев.

Мемлекет басшысы өнеркəсіп сала-
сында білікті мамандардың жетіс пей тініне 
ерекше назар аударып, бұл индустриялан-
дыру үдерісін тежейтін фак торлардың бірі 
екенін айтты.

«Өнер кəсіптегі білікті мамандардың 
тап шылығы индустрияландыруды 
тежейтін факторлардың бірі санала-
ды. 2025 жылға қарай біз 500-ге жуық 
индустриялық жобаны іске қосуды көздеп 
отырмыз. Үкімет қазірден бастап аталған 
өнді рістерге қажетті білікті мамандарды 
даярлауға кірісуі керек. Жас мамандар-
ды жұмыс орнында оқытып, жастармен 
келісімшарттарға отыру жəне «Алғашқы 
жұмыс орны» сынды қолдау тетіктері 
қолға алынды. Мемлекет бұл бағытта 
субсидияларды да қарастырып жатыр. 
Үкімет «Атамекен» Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасымен бірлесіп, қызметкерлерді 
ынталандыруды, сол секілді жұмыспен 
қамтуды жəне олардың біліктілігін арт-
тыруға қатысты қосымша шараларды 
əзірлеу керек», деді Президент.

Бұдан басқа Қ.Тоқаев «Қарапайым 
зат тар экономикасы» бағдарламасының 
мер зімі 2022 жылдың соңына дейін ұзар-
тылғанын жеткізді. 

(Соңы 2-бетте)

Бизнестің бәсін арттыратын марапат
Жыл сайынғы «Алтын сапа» және «Парыз» сыйлықтарының иегерлері анықталды
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Жоғары кеңестің отырысын өткізді

Əлеуметтік қамсыздандыру сала сындағы 
реформаларды іске асыру жөнінде Премьер-
Министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов 
баяндама жасады. Ол əлеуметтік кодекстің 
əзірленуі, зейнетақы жүйесінің жаңғыртылуы 
туралы айтты. Аталған мəселе бойынша 
Президенттің экономикалық даму мəселелері 
жөніндегі штаттан тыс кеңесшісі Сэр Сума 
Чакрабарти де өз пікірін білдірді.

Баяндаманы жəне қатысушылардың 
пікірлерін тыңдаған Мемлекет басшысы панде-
мия əлеуметтік-экономикалық дамудың проб-
лемаларын ашып көр сет кенін жəне олардың 
шиеленісе түскенін атап өтті. Президент ха-
лық табысының өсу қарқыны баяулап, əлеу-
меттік тең сіздік мəселесінің ушығуы бас ты 
түйткілдердің бірі деп санайды. Оның ай-
туынша, бүкіл əлемдегідей Қа зақ станда да 
бизнес пен халыққа қолдау көр сету үшін дағ-
дарысқа қарсы əртүрлі шұ ғыл бастамалар мен 
іс-шаралар жүзеге асы рылды. Бұл тəуе кел-қа-
терлерді азай туға жəне еліміздің эко но микалық 
ахуалын тұрақтандыруға мүмкіндік берді.

– Үкімет тиісті іс-шараларды қабыл дады 
деп санаймын. Пандемиядан са бақ алып, 
əлеуметтік саясатымызды жаңа жағдайларға 
жүйелі түрде бейімдеуіміз керек. Жалпы, 
ұсынылып отырған мақсаттар мен міндеттерді 
қол дай отырып, əзірленіп жатқан Əлеу меттік 
кодекстің жаңа «қоғамдық шарт тың» негізгі 
бөлігіне айналуы қа жет екенін айтқым келеді. 
Кодекс бо йынша мемлекет жаңартылған 
əлеу меттік міндеттемелердің орындалуына 
кепілдік береді. Алайда барлық қазақстандық 
болашағын ойлап, өздеріне жауапкершілік пен 
мін дет темелер ала бастауы керек. Əлеуметтік 
жаңғырудың барлық құралы нақты жұмыс 
істеп, азаматтар мен бизнес үшін түсінікті 
болуға тиіс, – деді Президент.

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  П р е з и д е н т т і ң 
экономикалық даму мəселелері жөнін дегі 
штаттан тыс кеңесшісі Сэр Сума Чак раб арти 
мен Қаржы нарығын реттеу жəне дамыту 
агенттігінің төрағасы Мадина Əбілқасымова 
банк секторының дамуы жəне құнды қағаздар 
нарығы туралы тиімді макроэкономикалық 

саясат бойынша Консультативтік комитеттің 
есебін ұсынды.

Ұлттық қор мен Бірыңғай жинақ тау шы 
зейнетақы қорын басқару стра те гиясының 
тиімділігін арттыру жөнінде  Ұлттық банк 
төрағасы Ерболат Досаев баяндама жасады. 
Активтерді басқару стратегиясын одан əрі 
жетілдіру үшін жаңа стратегиялық аллокацияға 
көшу, инвестициялық үдеріске ESG фактор-
ларын енгізу, акциялардың портфельдерін 
хеджерлеу (нарықтық тəуекел-қатерлерден 
сақтандыру), сондай-ақ активтерді басқару 
үдерістерінің цифрландырылуын қамтамасыз 
ету шаралары ұсынылды.

Ұлттық банктің болжамына сəйкес 
кепілдендірілген трансферттердің азаюына 
байланысты 2022-2030 жылдар аралығында 
Ұлттық қорға түсетін қар жы көлемі 20 мил-
лиард долларды құ райды. Нəтижесінде, 
Ұлттық қордың ак тивтері 2030 жылға қарай 
100 миллиард долларға жетеді. Оның кемінде 
50 пайызы инвестициялық табыстан түседі. 

Биыл Реформалар жөніндегі жоға ры кеңес 
ел дамуының барлық бағы тын қам титын 
20-дан аса мəселені қарас тыр ды.

Жиын соңында кеңес мүшелері ал дағы 2022 
жылға арналған жұмыс жос парын бекітті.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың т�рағалығымен Реформалар ж�ніндегі жоғары 
кеңестің кезекті отырысы �тті, деп хабарлады Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев белгілі ғалым 
Талас Омарбековтің отбасы мен жақын туыстарына к�ңіл 
айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Президенттің 
баспас�з хатшысы Берік Уәли �зінің Facebook-тегі 
парақшасына жазды.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Көңіл айту 
жеделхатын жолдады

«Мемлекет басшысы белгілі 
ғалым Талас Омарбековтің отба-
сы мен жақын туыс  тарына көңіл 
айту жеделхатын жолдады.

Қасым-Жомарт Тоқаев белгілі 
қоғам қай рат кері, ғалым-педагог, 
тарих ғылым дары ның докторы, 
профессор, ҚР Ұлттық ғылым 
ака де миясының құрметті мүшесі 
Талас Омар бе ковтің отбасы мен 
жақын туыстарына көңіл айтты. 

– Ұзақ жылдар бойы Абай 
атындағы Қазақ педагогика 
университетінде жəне Əл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық уни-
вер ситетінде ұстаздық қызмет 
атқарған Талас Омарбекұлы 

отандық ғылымның өркендеуіне 
елеулі үлес қосты. Тəуелсіз Қазақ 
елінің жаңа тарихын қа лып-
тастыруға сіңірген еңбегі орасан 
зор. Бүкіл түркі дүниесін, ұлты-
мыздың шежіресін, Орталық Азия 
халықтарының өркениетке бет 
алған көшпелі мəдениетін терең 
зерделеді. Талас Омарбекұлының 
есімі мен жарқын бейнесі 
халқымыздың, əріптестері мен 
шəкірттерінің жадында мəңгі 
сақталады. Марқұмның жаны 
жəннатта, иманы саламат болсын, 
– делінген Президенттің жеделха-
тында», деп жазды Президенттің 
баспасөз хатшысы.
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

осы Заң қолданысқа енгiзілетін күнге ата-ана 
құқықтарынан айырылмаған жəне он сегiз жасқа толмаған 
балалары, оның iшiнде асырап алғ ан не қорғаншылыққа 
жəне (немесе) қамқоршылыққа алған балалары бар 
не қыл мыс тық құқық бұзушылық жасаған жəне сотталған 
кезін де асы рауында жасына қарамастан мүгедек баласы 
(мүге дек балалары), сондай-ақ бала кезінен мүгедек баласы 
(мүгедек балалары) болған əйелдер;

осы Заң қолданысқа енгiзілетін күнге ата-ана 
құқықтарынан айырылмаған жəне кəмелетке толмаған, 
оның iшiнде асырап алған балаларының жалғыз ата-анасы 
болып табылатын не қылмыстық құқық бұзушылық жасаған 
жəне сотталған кезінде асырауында жасына қарамастан 
мүгедек баласы (мүгедек балалары), сондай-ақ бала кезінен 
мүгедек баласы (мүгедек балалары) болған ер адамдар;

осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгiленген тəртiппен 
бірінші немесе екінші топтағы мүгедектер деп танылғандар 
жатады.

2-бап. Қылмыстық жауаптылықтан немесе негізгі жа-
задан босату

1. Қылмыстық жауаптылықтан немесе негізгі жазадан: 
1) қылмыстық теріс қылықтар жəне (немесе) онша ауыр 

емес қылмыстар жасаған адамдар;
2) залал келтіруге əкеп соқпаған не оны толық өтеген 

немесе ол бойынша азаматтық талап қойылмаған ауырлығы 
орташа қылмыстар жасаған адамдар;

3) залалдың немесе азаматтық талап қоюдың бар-жо-
ғына қарамастан, ауырлығы орташа қылмыстар жасаған 
əлеуметтік жағынан осал адамдар босатылады.

2. Негізгі жазадан теріс мінез-құлық дəрежесі жоқ, осы 
Заң қолданысқа енгiзілетін күнге жазасын өтеуіне бiр жыл-
дан аспайтын уақыт қалған, ауырлығы орташа қылмыстар 
жасағаны үшін сотталғандар босатылады.

3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген, іс жүргізудегі 
қылмыстық құқық бұзушылық туралы істер қылмыстық 
процесті жүргізетін органның адамдарды қылмыстық 
жауаптылықтан босата отырып, тоқтатуына жатады.

4. Жасағаны үшін қосымша жазаны міндетті түрде 
тағайындау көзделетін, соттардың іс жүргізуіндегі қыл-
мыстық теріс қылықтар, онша ауыр емес немесе ауырлығы 
орташа қылмыстар туралы істер бойынша осы баптың 
1-тармағында аталған адамдарды сот негізгі жазадан бо-
сатады.

5. Осы баптың 1-тармағының күші қолданылатын 
соттал ғандар негізгі жазасын ғана одан əрі өтеуден 
босатылуға жатады.

3-бап. Негізгі жазаның мерзімдері немесе мөлшерлерін 
қысқарту

1. Осы Заңның 2-бабы 1-тармағының 2) жəне 3) тармақ-
шаларының күші қолданылмайтын, ауырлығы орташа 
қылмыстар жасаған адамдарға негізгі жазасының өтелмеген 
немесе орындалмаған бөлігінің мерзімі немесе мөлшері 
екіден бір бөлігіне қысқартылады.

2. Жазасын өтеп жатқан немесе оны əлі орындамаған 
əлеуметтік жағынан осал адамдарға негізгі жазасының 
өтелмеген немесе орындалмаған бөлігінің мерзімдері не-
месе мөлшерлері:

1) ауыр қылмыстар бойынша – екіден бір бөлігіне;
2) аса ауыр қылмыстар бойынша төрттен бір бөлігіне 

қысқартылады.
3. Əлеуметтік жағынан осал адамдарды қоспағанда, жа-

засын өтеп жатқан немесе оны əлі орындамаған адамдарға 
қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген залалды 
жəне өздеріне қойылған талап қою талаптарын толық 
өтеген жағдайда не олар болмаған кезде негізгі жазасының 
өтелмеген немесе орындалмаған бөлігінің мерзімдері не-
месе мөлшерлері:

1) ауыр қылмыстар бойынша – үштен бір бөлігіне;
2) аса ауыр қылмыстар бойынша бестен бір бөлігіне 

қысқартылады.
4. Осы баптың 3-тармағының күші қолданылмайтын 

адамдарға негізгі жазасының өтелмеген немесе орындал-
маған бөлігінің мерзімдері немесе мөлшерлері:

1) ауыр қылмыстар бойынша – бестен бір бөлігіне;
2) аса ауыр қылмыстар бойынша алтыдан бір бөлігіне 

қысқартылады.
5. Теріс мінез-құлық дəрежесі жоқ, осы Заң қолданысқа 

енгiзілетін күнге жазасын өтеуіне бiр жылдан аспайтын 
уақыт қалған, ауыр жəне аса ауыр қылмыстар жасағаны 
үшін сотталған адамдарға негізгі жазасының өтелмеген 
бөлігінің мөлшері қысқартылады.

4-бап. Рақымшылық жасау қолданылмайтын адамдар
Осы Заңның күші:
1) террористік қылмыстар жасаған;
2) экстремистік қылмыстар не экстремизм белгілері бар 

қылмыстар жасаған; 
3) азаптаулар жасаған;
4) қылмыстардың қайталануы немесе қауiптi қайталануы 

кезінде жаза тағайындалған; 
5) өлім жазасы кешірім жасау тəртібімен бас бостан-

дығынан айыруға ауыстырылған, сондай-ақ өмір бойына 
бас бостандығынан айыру тағайындалған;

6) қылмыстық топ, ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, 
қылмыстық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, 
трансұлттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық 
қоғамдастық, террористік топ, экстремистік топ, 
бан да немесе заңсыз əскерилендірілген құралым құрамында 
қыл мыстар жасаған;

7) өздеріне қатысты жаза орындалған жəне жазасын 
өтеген;

8) жиынтығында олардың бiріне осы Заңның күші 
қолданылмайтын қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жасаған; 

9) үкімдердің жиынтығына кіретін, олардың бiріне 
осы Заңның күші қолданылмайтын қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жасаған; 

10) осы Заң қолданысқа енгiзілетін күнге Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 130-бабына 
сəйкес жазаны өтеудің белгіленген тəртібін қаскөйлікпен 
бұзушылар деп танылған немесе жазасын өтеу кезінде 
қасақана қылмыстар жасаған;

11) 1959 жылғы 22 шілдедегі Қазақ КСР Қылмыстық 
кодексінде (1959 жылғы 22 шілдеден кейін 1998 
жылғы 1 қаңтарға дейін енгізілген өзгерістермен жəне 
толықтырулармен) көзделген қылмыс – қасақана кісі өлтіру 
(88-бап) үшін сотталған;

12) 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінде (1997 жылғы 16 шілдеден кейін 2015 
жылғы 1 қаңтарға дейін енгізілген өзгерістермен жəне 
толықтырулармен) көзделген мынадай қылмыстар: адам 
өлтіру (96-бап); жан күйзелiсi жағдайында болған адам өлтiру 
(98-баптың екінші бөлігі); абайсызда кiсi өлтiру (101-баптың 
екінші бөлігі); өзiн-өзi өлтiруге дейiн жеткiзу (102-баптың 
екінші бөлігі); денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру 
(103-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); азаптау 
(107-баптың екінші бөлігі); адамның органдары мен тінін 
алуға мəжбүр ету немесе заңсыз алу (113-баптың екінші жəне 
үшінші бөліктері); адамның иммун тапшылығы вирусын 
(ВИЧ/ЖҚТБ) жұқтыруы (116-баптың үшінші бөлігі); заңсыз 
аборт жасау (117-баптың төртінші бөлігі); зорлау (120-бап); 
нəпсіқұмарлық сипаттағы күш қолдану іс-əрекеттері (121-
бап); он алты жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынаста 
болу жəне нəпсіқұмарлық сипаттағы өзге де іс-əрекеттер 
(122-бап), кəмелетке толмаған адамның осындай қылмыс 
жасау жағдайы кірмейді; жыныстық қатынас жасауға, еркек 
пен еркектiң жыныстық қатынас жасауына, əйел мен əйелдiң 
жыныстық қатынас жасауына немесе нəпсiқұмарлық 
сипаттағы өзге де iс-əрекеттерге мəжбүр ету (123-бап); жас 
балаларды азғындату (124-бап), кəмелетке толмаған адамның 
осындай қылмыс жасау жағдайы кірмейді; адамды ұрлау 
(125-бап); бас бостандығынан заңсыз айыру (126-баптың 
үшінші бөлігі); адамды саудаға салу (128-баптың екінші, 
үшінші жəне төртінші бөліктері); кəмелетке толмаған адам-
ды қылмыстық іске тарту (131-баптың екінші, үшінші, 
төртінші жəне бесінші бөліктері); кəмелетке толмаған адам-
ды қоғамға қарсы іс-əрекеттер жасауға тарту (132-баптың 
үшінші бөлігі); кəмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен 
айналысуға тарту (132-1-бап); кəмелетке толмағандарды 
саудаға салу (133-бап); баланы ауыстыру (134-баптың екінші 

бөлігі); басқыншылық соғысты жоспарлау, əзірлеу, 
тұтандыру немесе жүргізу (156-бап); басқыншылық соғысты 
тұтандыруға насихат жүргiзу жəне жария түрде шақыру (157-
бап); жаппай қырып-жою қаруын өндіру немесе тарату (158-
бап); соғыс жүргізудің тыйым салынған құралдары мен 
əдістерін қолдану (159-бап); геноцид (160-бап); экоцид (161-
бап); жалдамалылық (162-бап); шетелдік қарулы 
қақтығыстарға қатысу (162-1-бап); халықаралық қорғау 
аясындағы адамдарға немесе ұйымдарға шабуыл жасау (163-
бап); əлеуметтік, ұлттық, рулық, нəсілдік немесе діни 
араздықты қоздыру (164-бап); мемлекеттік опасыздық (165-
бап); шпионаж (166-бап); Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президентінің – Елбасының өміріне қол сұғушылық (166-1-
бап); Қазақстан Республикасы Президентінің өміріне 
қастандық жасау (167-бап); билiктi күшпен басып алу неме-
се билiктi күшпен ұстап тұру не Қазақстан Республикасының 
уəкiлеттi органдары мен лауа зымды адамдарының құзырына 
кiретiн өкiлеттiктердi шет мемлекет немесе шетелдiк ұйым 
өкiлдерiнiң жүзеге асыруы (168-бап); қарулы бүлік (169-бап); 
Қазақстан Рес пуб ликасының конституциялық құрылысын 
күшпен құлатуға немесе өзгертуге не оның аумақтық 
тұтастығын күшпен бұзуға шақыру (170-бап); диверсия (171-
бап); ұрлық (175-баптың төртінші бөлігінің а) жəне б) 
тармақтары); сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу 
немесе ысырап ету (176-баптың үшінші бөлігінің г) тармағы, 
төртінші бөлігі); алаяқтық (177-баптың үшінші бөлігінің г) 
тармағы, төртінші бөлігі); қаржылық (инвестициялық) пира-
миданы құру жəне (немесе) оның қызметіне басшылық жасау 
(177-1-бап); тонау (178-баптың екінші, үшінші жəне төртінші 
бөліктері); қарақшылық (179-бап); ерекше құнды заттарды 
ұрлау (180-бап); қорқытып алушылық (181-баптың екінші, 
үшінші жəне төртінші бөліктері); автомобильдi немесе өзге 
де көлiк құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иелену 
(185-баптың үшінші жəне төртінші бөліктері); бөтен адамның 
мүлкiн қасақана жою немесе бүлдiру (187-баптың үшінші 
бөлігі); қылмыстық жолмен алынған ақшаны жəне (немесе) 
өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату) (193-баптың үшінші 
бөлігі); жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе 
сату (206-бап); экономикалық контрабанда (209-баптың 
үшінші бөлігі); мəмiле жасауға немесе оны жасаудан бас 
тартуға мəжбүр ету (226-баптың екінші бөлігі); рейдерлік 
(226-1-баптың үшінші бөлігі); адамды кепілге алу (234-бап); 
бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында ұйымдасқан 
топ құру жəне оны басқару, сол сияқты оған қатысу (235-бап); 
қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) құру жəне оны 
басқару, сол сияқты оған қатысу (235-1-бап); бір немесе 
бірнеше қылмыс жасау мақсатында трансұлттық ұйымдасқан 
топ құру жəне оны басқару, сол сияқты оған қатысу (235-2-
бап); трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық 
қылмыстық ұйым) құру жəне оны басқару, сол сияқты оған 
қатысу (235-3-бап); ұйымдасқан топтың, қылмыстық 
қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) не трансұлттық 
ұйымдасқан топтың,  трансұлттық қылмыстық 
қоғамдастықтың (трансұлттық қылмыстық ұйымның) неме-
се тұрақты қарулы топтың (банданың) қызметін 
қаржыландыру, сол сияқты мүлікті жинау, сақтау, бөлу, 
қаржыландыру арналарын əзірлеу (235-4-бап); заңсыз 
əскерилендірілген құраманы ұйымдастыру (236-баптың 
бірінші бөлігі); үйлерге, ғимараттарға, қатынас жəне байла-
ныс құралдарына шабуыл жасау (238-бап); əуе немесе су 
көлігін не жылжымалы темір жол составын айдап əкету, со-
нымен бірдей қолға түсіру (239-бап); теңіз қарақшылығы 
(240-бап); жаппай тəртіпсіздіктер (241-бап); көрінеу жалған 
ақпарат тарату (242-1-баптың төртінші бөлігі); сапасыз 
құрылыс (245-1-баптың үшінші бөлігі); ғарыш қызметін 
жүзеге асыру кезінде қауіпсіздік қағидаларын бұзу 
(246-1-баптың үшінші бөлігі); радиоактивті материалдармен 
заңсыз жұмыс істеу (247-баптың екінші жəне үшінші 
бөліктері); радиоактивті материалдарды ұрлау немесе 
қорқытып алу (248-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); 
айналыстан алынған заттардың немесе айналысы шектелген 
заттардың контрабандасы (250-баптың екінші, үшінші жəне 
төртінші бөліктері); қаруды, оқ-дəрілерді, жарылғыш заттар-
ды жəне жарылғыш құрылғыларды заңсыз сатып алу, беру, 
өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (251-баптың 
екінші жəне үшінші бөліктері); қаруды заңсыз жасау 
(252-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); қаруды, оқ-
дəріні,  жарылғыш заттарды немесе жарылғыш 
қондырғыларды күзету жөніндегі міндеттерді тиісінше 
атқармау (254-баптың екінші бөлігі); қаруды, оқ-дəріні, 
жарылғыш заттар мен жару құрылғыларын ұрлау не 
қорқытып алу (255-бап); бұзақылық (257-баптың үшінші 
бөлігі); есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды 
заңсыз дайындау, өңдеу, иемденіп алу, сақтау, тасымалдау, 
жөнелту немесе сату (259-бап); есірткі заттарды немесе 
психотроптық заттарды ұрлау не қорқытып алу (260-бап); 
есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды тұтынуға 
көндіру (261-баптың екінші, үшінші жəне төртінші бөліктері); 
құрамында есірткі заттар бар өсіруге тыйым салынған 
өсімдіктерді заңсыз өсіру (262-баптың екінші бөлігі); улы 
заттардың, сондай-ақ есірткі заттарды, психотроптық неме-
се улы заттарды дайындауға немесе ұқсатуға пайдаланыла-
тын заттардың, құрал-саймандардың немесе жабдықтардың 
заңсыз айналымы (263-баптың екінші, үшінші жəне төртінші 
бөліктері); есірткі заттарды немесе психотроптық заттарды 
тұтыну үшін притондар ұйымдастыру немесе ұстау немесе 
осы мақсаттар үшін үй-жай беру (264-бап); қауіпсіздік та-
лаптарына сай келмейтін тауарлар шығару немесе сату, 
жұмыс орындау не қызмет көрсету (269-баптың үшінші 
бөлігі); заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру (269-1-баптың 
үшінші бөлігі); жезөкшелікпен айналысуға тарту (270-баптың 
екінші жəне үшінші бөліктері); жезөкшелікпен айналысуға 
арналған притондар ұйымдастыру немесе ұстау жəне 
жеңгетайлық (271-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); 
кəмелетке толмағандардың порнографиялық бейнелері бар 
материалдарды немесе заттарды жасау жəне айналымға 
шығару не оларды порнографиялық сипаттағы ойын-сауық 
іс-шараларына қатысу үшін тарту (273-1-баптың екінші жəне 
үшінші бөліктері), кəмелетке толмаған адамның осындай 
қылмыс жасау жағдайы кірмейді; адам мəйітінің органдары 
мен тінін заңсыз алу (275-1-баптың екінші бөлігі); балық ре-
сурстарын жəне басқа да су жануарлары мен өсiмдiктерiн 
заңсыз алу (287-бап); заңсыз аңшылық (288-бап); өсiмдiктер 
мен жануарлардың сирек кездесетiн жəне құрып кету қаупi 
төнген түрлерiмен жəне (немесе) олардың бөліктерімен жəне 
дериваттарымен, сондай-ақ алып қойылуына тыйым 
салынған өсімдіктермен жəне жануарлармен жəне (немесе) 
олардың бөліктерімен жəне дериваттарымен заңсыз іс-
əрекеттер (290-бап); ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу 
(291-бап); ормандарды жою немесе зақымдау (292-бап); темір 
жол, əуе немесе су көлігі қозғалысы мен оларды пайдалану 
қауіпсіздігінің ережелерін бұзу (295-баптың үшінші бөлігі); 
көлік құралдарын жүргізуші адамдардың жол қозғалысы 
жəне көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзуы 
(296-баптың бірінші жəне екінші бөліктері алкогольдік, 
есірткілік жəне (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамдар 
жасаған жағдайда, үшінші бөлігі); көлік құралдарын сапасыз 
жөндеу жəне оларды техникалық ақауларымен пайдалануға 
шығару, мас күйіндегі адамды көлік құралын жүргізуге 
жіберу (298-баптың төртінші бөлігі); көлік құралдарын не-
месе қатынас жолдарын қасақана жарамсыздыққа келтіру 
(299-баптың үшінші бөлігі); көліктің қауіпсіз жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін ережелерді бұзу (300-баптың үшінші 
бөлігі); магистралдық труба құбырларын салу, пайдалану 
немесе жөндеу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу 
(303-баптың үшінші бөлігі); қызмет өкілеттігін теріс пайда-
лану (307-баптың үшінші жəне төртінші бөліктері); билікті 
не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану (308-баптың 
төртінші бөлігі); заңды кəсіпкерлік қызметке кедергі жасау 
(310-1-баптың үшінші бөлігі); пара алу (311-баптың екінші, 
үшінші, төртінші жəне бесінші бөліктері); пара беру 
(312-баптың үшінші, төртінші жəне бесінші бөліктері); 
парақорлыққа делдал болу (313-баптың екінші бөлігі); 
қызметтік жалғандық жасау (314-баптың үшінші бөлігі); 
қызметтегі əрекетсіздік (315-баптың төртінші бөлігі); өкімет 
өкіліне қатысты күш қолдану (321-баптың екінші бөлігі); сот 
төрелігін немесе алдын ала тергеуді жүзеге асырушы 
адамның өміріне қол сұғу (340-бап); сот төрелігін жүзеге 
асыруға немесе алдын ала тергеу жүргізуге байланысты 
қорқыту немесе күш көрсету əрекеттері (341-баптың төртінші 
бөлігі); көрiнеу жалған сөз жеткiзу (351-баптың екінші жəне 
үшінші бөліктері); жалған жауап беруге немесе жауап 

беруден жалтаруға, жалған қорытынды беруге не қате 
аударуға сатып алу не мəжбүр ету (354-баптың төртінші 
бөлігі); мемлекеттік қорғауға жататын адамдарға қатысты 
қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мəлiметтердi 
жария ету (356-баптың екінші бөлігі); бас бостандығынан 
айыру орнынан, тұтқындаудан немесе қамаудан қашу 
(358-баптың екінші бөлігінің в) тармағы); қылмыстық-атқару 
мекемесі əкімшілігінің заңды талаптарына бағынбау (360-
бап); қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз ететін мекеменің 
қызметкеріне не оның жақындарына, сондай-ақ сотталған 
адамға қатысты күш қолданамын деп қорқыту немесе 
олардың денсаулығына немесе өміріне қол сұғу (361-баптың 
үшінші жəне төртінші бөліктері); бұйрыққа бағынбау неме-
се оны өзгедей орындамау (367-баптың екінші жəне үшінші 
бөліктері); бастыққа қарсылық көрсету немесе оны қызметтік 
міндеттерін бұзуға мəжбүр ету (368-баптың екінші жəне 
үшінші бөліктері); бастыққа қатысты күш қолдану іс-
əрекеттері (369-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); бір-
бірінің арасында бағыныштылық қатынастары болмаған 
кезде əскери қызметшілердің арасындағы өзара қарым-
қатынастардың жарғылық ережелерін бұзу (370-баптың 
екінші жəне үшінші бөліктері); бөлімді немесе қызмет орнын 
өз бетімен тастап кету (372-баптың екінші бөлігі); қашқындық 
(373-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); дене мүшесiне 
зақым келтiру жолымен немесе өзге тəсiлмен əскери 
қызметтен жалтару (374-баптың үшінші бөлігі); жауынгерлік 
кезекшілікті атқарудың ережелерін бұзу (375-баптың екінші 
бөлігі); қарауыл (вахта) қызметін атқарудың жарғылық 
ережелерін бұзу (377-баптың екінші бөлігі); қоғамдық 
тəртіпті қорғау жəне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
бойынша қызмет атқарудың ережелерін бұзу (379-баптың 
үшінші бөлігі); билiктi терiс пайдалану (380-баптың екінші 
жəне үшінші бөліктері); билікті немесе қызметтік 
өкілеттіктерді асыра пайдалану (380-1-баптың екінші жəне 
үшінші бөліктері); биліктің əрекетсіздігі (380-2-баптың 
екінші жəне үшінші бөліктері); қызметке селқос қарау 
(381-баптың екінші бөлігі); айналадағыларға қауіп туғызатын 
қару-жарақты, сондай-ақ заттар мен нəрселерді ұстау 
ережелерін бұзу (390-баптың үшінші бөлігі); машиналарды 
жүргізу немесе пайдалану ережелерін бұзу (391-баптың 
үшінші бөлігі) үшін сотталған; 13) 2014 жылғы 3 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде (2014 
жылғы 3 шілдеден кейін осы Заң қолданысқа енгізілгенге 
дейін енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен) 
көзделген мынадай қылмыстар: адам өлтіру (99-бап); аффект 
жағдайында жасалған адам өлтіру (101-баптың екінші бөлігі); 
абайсызда қазаға ұшырату (104-баптың екінші бөлігі); өзін-
өзі өлтіруге дейін жеткізу (105-баптың екінші жəне үшінші 
бөліктері); денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру 
(106-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); қинау 
(110-баптың екінші бөлігі); адамның ағзалары мен тіндерін 
алып қоюға мəжбүрлеу немесе заңсыз алып қою (116-баптың 
екінші жəне үшінші бөліктері); адамның иммун тапшылығы 
вирусын (АИТВ) жұқтыру (118-баптың үшінші бөлігі); 
қауіпті жағдайда қалдыру (119-баптың төртінші бөлігі); зор-
лау (120-бап); сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық 
əрекеттері (121-бап); он алты жасқа толмаған адаммен 
жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де 
əрекеттер жасау (122-бап), кəмелетке толмаған адамның 
осындай қылмыс жасау жағдайы кірмейді; жыныстық 
қатынас жасауға, еркек пен еркектiң жыныстық қатынас жа-
сауына, əйел мен əйелдiң жыныстық қатынас жасауына не-
месе сексуалдық сипаттағы өзге де əрекеттерге мəжбүр ету 
(123-баптың екінші бөлігі); жас балаларды азғындық жолға 
түсіру (124-бап), кəмелетке толмаған адамның осындай 
қылмыс жасау жағдайы кірмейді; адамды ұрлау (125-бап); 
бас бостандығынан заңсыз айыру (126-баптың екінші жəне 
үшінші бөліктері); адам саудасы (128-бап); кəмелетке 
толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға 
тарту (132-баптың екінші, үшінші, төртінші жəне бесінші 
бөліктері); кəмелетке толмаған адамды қоғамға жат əрекеттер 
жасауға тарту (133-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); 
кəмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тар-
ту (134-бап); кəмелетке толмағандар саудасы (135-бап); ба-
ланы ауыстыру (136-баптың екінші бөлігі); кəмелетке 
толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен 
тысқары жерге заңсыз əкету (143-баптың екінші жəне үшінші 
бөліктері); кəмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы 
өнімдерді жасауға тарту (144-бап), кəмелетке толмаған 
адамның осындай қылмыс жасау жағдайы кірмейді; еңбекті 
қорғау қағидаларын бұзу (156-баптың төртінші бөлігі); 
басқыншылық соғысты жоспарлау, дайындау, тұтандыру 
немесе жүргізу (160-бап); басқыншылық соғысты 
тұтандыруға насихат жүргізу немесе жария түрде шақыру 
(161-бап); жаппай қырып-жою қаруын өндіру, иемдену не-
месе өткізу (162-бап); соғыс жүргізудің тыйым салынған 
құралдары мен əдістерін қолдану (163-бап); соғыс заңдары 
мен дəстүрлерін бұзу (164-бап); қарулы қақтығыстар 
уақытында халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын 
қылмыстық бұзушылықтар (165-бап); қарулы қақтығыс 
уақытындағы əрекетсіздік не қылмыстық бұйрық беру 
(166-бап); геноцид (168-бап); экоцид (169-бап); жалдамалылық 
(170-бап); шетелдік қарулы қақтығыстарға қатысу (172-бап); 
халықаралық қорғауды пайдаланатын адамдарға немесе 
ұйымдарға шабуыл жасау (173-бап); əлеуметтiк, ұлттық, 
рулық, нəсiлдiк, тектік-топтық немесе дiни алауыздықты 
қоздыру (174-бап); мемлекетке опасыздық жасау (175-бап); 
тыңшылық (176-бап); Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президентiнің – Елбасының өмiрiне қолсұғушылық (177-
бап); Қазақстан Республикасы Президентiнiң өмiрiне 
қолсұғушылық (178-бап); билікті басып алуды немесе ұстап 
тұруды насихаттау немесе оған жария түрде шақыру, сол 
сияқты билікті басып алу немесе ұстап тұру не Қазақстан 
Республикасының конституциялық құрылысын күштеп 
өзгерту (179-бап); қарулы бүлiк (181-бап); диверсия (184-
бап); ұрлық (188-баптың үшінші бөлігінің 2) тармағы жəне 
төртінші бөлігі); мал ұрлау (188-1-бап); сеніп тапсырылған 
бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу 
(189-баптың үшінші жəне төртінші бөліктері); алаяқтық 
(190-баптың үшінші жəне төртінші бөліктері); тонау 
(191-баптың екінші, үшінші жəне төртінші бөліктері); 
қарақшылық (192-бап); ерекше құндылығы бар заттарды 
жымқыру (193-бап); қорқытып алу (194-баптың екінші, 
үшінші жəне төртінші бөліктері); автомобильді немесе өзге 
де көлік құралын жымқыру мақсатынсыз құқыққа сыйымсыз 
иеленіп алу (200-баптың төртінші бөлігі); ерекше құндылығы 
бар заттарды қасақана жою, əкету немесе бүлдіру (203-бап); 
қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру жəне оған 
басшылық ету (217-бап); қылмыстық жолмен алынған 
ақшаны жəне (немесе) өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату) 
(218-баптың үшінші бөлігі); жалған ақша немесе бағалы 
қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу (231-бап); 
экономикалық контрабанда (234-баптың үшінші бөлігі); 
мəмiле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мəжбүрлеу 
(248-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); рейдерлік 
(249-баптың үшінші бөлігі); адамды кепiлге алу (261-бап); 
ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым құру жəне оларға 
басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу (262-бап); 
қылмыстық қоғамдастық құру жəне оған басшылық ету, сол 
сияқты оған қатысу (263-бап); трансұлттық ұйымдасқан топ, 
трансұлттық қылмыстық ұйым құру жəне оларға басшылық 
ету, сол сияқты оларға қатысу (264-бап); трансұлттық 
қылмыстық қоғамдастық құру жəне оған басшылық ету, сол 
сияқты оған қатысу (265-бап); қылмыстық топтың əрекетін 
қаржыландыру, сол сияқты мүлікті сақтау, бөлу, 
қаржыландыру арналарын əзірлеу (266-бап); заңсыз 
əскерилендiрiлген құралымды ұйымдастыру (267-баптың 
бірінші бөлігі); ғимараттарға, құрылыстарға, қатынас жəне 
байланыс құралдарына шабуы л жасау немесе оларды басып 
алу (269-бап); əуе немесе су кемесін не жылжымалы темiржол 
составын айдап əкету, сол сияқты басып алу (270-бап); теңіз 
қарақшылығы (271-баптың үшінші бөлігі); жаппай 
тəртiпсiздiк (272-бап); көрінеу жалған ақпарат тарату 
(274-баптың төртінші бөлігі); тау-кен немесе құрылыс 
жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік қағидаларын бұзу 
(277-баптың үшінші бөлігі); сапасыз салынған құрылыс 
(278-баптың үшінші бөлігі); сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі саласындағы қағидаларды немесе 
нормативтердің талаптарын бұзу (279-баптың екінші бөлігі); 
сараптамалық жұмыстарды немесе инжинирингтік қызметтер 
көрсетуді тиісінше орындамау (280-баптың екінші бөлігі); 
жарылыс қаупі бар объектілерде қауіпсіздік қағидаларын 

бұзу (281-баптың үшінші бөлігі); ғарыш қызметін жүзеге 
асыру кезінде қауіпсіздік қағидаларын бұзу (282-баптың 
үшінші бөлігі); радиоактивті заттармен, радиоактивті 
қалдықтармен, ядролық материалдармен заңсыз жұмыс істеу 
(283-баптың үшінші бөлігі); радиоактивті заттарды, 
радиоактивті қалдықтарды немесе ядролық материалдарды 
жымқыру не қорқытып алу (284-баптың екінші жəне үшінші 
бөліктері); айналыстан алып қойылған заттардың немесе ай-
налысы шектелген заттардың контрабандасы (286-баптың 
екінші, үшінші жəне төртінші бөліктері); қаруды, оқ-
дəрілерді, жарылғыш заттарды жəне жарылыс құрылғыларын 
заңсыз иемдену, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып 
жүру (287-баптың төртінші бөлігі); қаруды заңсыз жасау 
(288-баптың екінші бөлігі); қаруды, оқ-дəрiлердi, жарылғыш 
заттарды немесе жарылыс құрылғыларын күзету жөнiндегi 
мiндеттердi тиiсiнше орындамау (290-баптың екінші бөлігі); 
қаруды, оқ-дəрілерді, жарылғыш заттар мен жарылыс 
құрылғыларын жымқыру не қорқытып алу (291-бап); өрт 
қауіпсіздігі талаптарын бұзу (292-баптың үшінші бөлігі); 
бұзақылық (293-баптың үшінші бөлігі); есірткі, психотроптық 
заттармен, сол тектестермен өткізу мақсатынсыз заңсыз 
жұмыс істеу (296-баптың төртінші бөлігі); есірткі, 
психотроптық заттарды, сол тектестерді өткізу мақсатында 
заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, 
жөнелту не өткізу (297-бап); есірткі, психотроптық заттарды, 
сол тектестерді жымқыру не қорқытып алу (298-бап); есірткі, 
психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтынуға көндіру 
(299-баптың екінші, үшінші жəне төртінші бөліктері); есірткі, 
психотроптық заттарды немесе сол тектестерді, прекурсор-
ларды насихаттау немесе заңсыз жарнамалау (299-1-бап); 
құрамында есірткі заттар бар, өсіруге тыйым салынған 
өсімдіктерді заңсыз егіп-өсіру (300-баптың екінші бөлігі); 
улы заттардың, сондай-ақ есірткі, психотроптық заттарды, 
сол тектестерді немесе улы заттарды дайындау немесе қайта 
өңдеу үшін пайдаланылатын заттардың, құрал-саймандардың 
немесе жабдықтардың заңсыз айналымы (301-баптың екінші 
жəне үшінші бөліктері); есірткі, психотроптық заттарды, сол 
тектестерді тұтыну үшін притондар ұйымдастыру немесе 
оларды ұстау жəне осы мақсаттар үшін үй-жайлар беру (302-
бап); санитариялық қағидаларды немесе гигиеналық 
нормативтерді бұзу (304-баптың үшінші бөлігі); қауіпсіздік 
талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе сату, 
жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету (306-баптың 
үшінші бөлігі); заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру 
(307-баптың үшінші бөлігі); жезөкшелiкпен айналысуға тар-
ту (308-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); жезөкшелiкпен 
айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе олар-
ды ұстау жəне жеңгетайлық (309-баптың екінші жəне үшінші 
бөліктері); кəмелетке толмағандардың порнографиялық 
бейнелерi бар материалдарды немесе заттарды дайындау 
жəне олардың айналымы не оларды порнографиялық 
сипаттағы ойын-сауық iс-шараларына қатысу үшiн тарту 
(312-баптың екінші жəне үшінші бөліктері), кəмелетке 
толмаған адамның осындай қылмыс жасау жағдайы кірмейді; 
адам мəйiтiнiң ағзалары мен тiндерiн заңсыз алып қою 
(315-баптың екінші бөлігі); медицина немесе фармацевтика 
жұмыскерінің кəсіптік міндеттерін тиісінше орындамауы 
(317-баптың төртінші бөлігі); жүктілікті жасанды үзуді 
заңсыз жүргізу (319-баптың бесінші бөлігі); заңсыз 
медициналық жəне фармацевтикалық қызмет жəне есірткі 
немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретін 
рецептілерді немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не 
қолдан жасау (322-баптың төртінші бөлігі); балық ресурста-
рын, басқа да су жануарларын немесе өсімдіктерін заңсыз 
алу (335-бап); заңсыз аңшылық (337-бап); өсімдіктердің не-
месе жануарлардың сирек кездесетін жəне құрып кету қаупі 
төнген, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерімен, 
олардың бөліктерімен немесе дериваттарымен заңсыз айна-
лысу (339-бап); ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою 
немесе зақымдау (340-бап); ормандарды жою немесе 
зақымдау (341-бап); теміржол, əуе, теңіз немесе өзен көлігі 
жүрісі немесе оларды пайдалану қауіпсіздігі қағидаларын 
бұзу (344-баптың үшінші бөлігі); көлік құралдарын 
басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын 
пайдалану қағидаларын бұзуы (345-баптың үшінші бөлігі 
алкогольдік, есірткілік жəне (немесе) уытқұмарлық масаң 
күйдегі адамдар жасаған жағдайда, төртінші бөлігі); 
алкогольдік, есірткілік жəне (немесе) уытқұмарлық масаң 
күйде көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі 
немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы (345-
1-бап); көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған 
жəне алкогольдік, есірткілік жəне (немесе) уытқұмарлық 
масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы, сол сияқты 
көлік құралын басқаруды осындай адамға беру немесе көлік 
құралын осындай адамның басқаруына жол беру (346-бап); 
көлік құралдарын сапасыз жөндеу немесе оларды техникалық 
ақауларымен пайдалануға шығару (348-баптың төртінші 
бөлігі); басқаруға құқығы жоқ жүргізушінің көлік құралын 
басқаруына жол беру (349-баптың төртінші бөлігі); көлік 
құралдарын немесе қатынас жолдарын қасақана 
жарамсыздыққа келтіру (350-баптың үшінші бөлігі); көліктің 
қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қағидаларды бұзу 
(351-баптың үшінші бөлігі); көлікте қолданылатын 
қағидаларды бұзу (353-баптың төртінші бөлігі); магистралдық 
құбырларды салу, пайдалану немесе жөндеу кезінде 
қауіпсіздік қағидаларын бұзу (354-баптың төртінші бөлігі); 
алкогольдік, есірткілік жəне (немесе) уытқұмарлық масаң 
күйдегі адамның əуе, теңіз, өзен кемесін немесе шағын 
көлемді кемені басқаруы, əуе, теңіз, өзен кемесін немесе 
шағын көлемді кемені осындай адамның басқаруына беру 
немесе осындай адамның басқаруына жол беру (358-баптың 
төртінші жəне бесінші бөліктері); басқаруға құқығы жоқ 
адамның əуе, теңіз немесе өзен кемесін басқаруына жол беру 
(359-баптың төртінші бөлігі); лауазымдық өкілеттіктерді 
теріс пайдалану (361-баптың төртінші бөлігі); билікті неме-
се лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану (362-баптың 
төртінші бөлігі); заңды кəсіпкерлік қызметпен айналысуға 
кедергі жасау (365-баптың үшінші жəне төртінші бөліктері); 
пара алу (366-баптың 1-1, екінші, үшінші жəне төртінші 
бөліктері); пара беру (367-баптың екінші, үшінші жəне 
төртінші бөліктері); парақорлыққа делдал болу (368-баптың 
екінші бөлігі); қызметтік жалғандық жасау (369-баптың 
төртінші бөлігі); қызметтегі əрекетсіздік (370-баптың 
төртінші бөлігі); билік өкіліне қатысты күш қолдану 
(380-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); құқық қорғау 
органы, арнау лы мемлекеттік орган қызметкерінің, əскери 
қызметшінің, жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі 
мемлекеттік инспектордың, жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мамандандырылған ұйым инспекторының, 
қорықшының өміріне қол сұғушылық (380-1-бап); жануарлар 
дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторға, жануар-
лар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйым 
инс пекторына, қорықшыға қатысты күш қолдану (380-2-бап); 
сот төрелігін немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адамның өміріне қол сұғу (408-бап); сот төрелігін 
немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыруға байла-
нысты қорқыту немесе күш көрсету əрекеттері (409-баптың 
төртінші бөлігі); көрінеу жалған сөз жеткізу (419-баптың 
үшінші жəне төртінші бөліктері); жалған айғақтар беруді не-
месе айғақтар беруден жалтаруды, жалған қорытынды беруді 
не қате аударуды параға сатып алу немесе оларға мəжбүрлеу 
(422-баптың төртінші бөлігі); мемлекеттік қорғауға жататын 
адамдарға қатысты қолданылатын қауіпсіздік шаралары ту-
ралы мəліметтерді жария ету (424-баптың екінші бөлігі); бас 
бостандығынан айыру орындарынан, қамақтан немесе 
күзеттен қашу (426-баптың екінші бөлігінің 2) тармағы); 
қылмыстық-атқару мекемесі əкімшілігінің заңды талаптары-
на бағынбау (428-бап); қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз 
ететін мекеменің қызметкеріне не оның жақындарына, 
сондай-ақ сотталған адамға қатысты күш қолдану қатерін 
төндіру немесе олардың денсаулығына немесе өміріне қол 
сұғу (429-баптың екінші, үшінші жəне төртінші бөліктері); 
бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау 
(437-баптың үшінші бөлігі); бастыққа қарсылық көрсету не-
месе оны қызметтік міндеттерін бұзуға мəжбүрлеу 
(438-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); бастыққа 
қатысты күш қолдану əрекеттері (439-баптың екінші жəне 
үшінші бөліктері); əскери қызметшілер арасында 
бағыныштылық қатынастар болмаған кезде олардың 
арасындағы өзара қарым-қатынастардың жарғылық

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің отыз жылдығына байланысты  рақымшылық жасау туралы

(Соңы 9-бетте) 
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Рауан ҚАБИДОЛДА,
«Egemen Qazaqstan»

– Дүниежүзіндегі экономи-
калық дағдарыстарға қарамас-
тан, Президенттің, Үкіметтің 
қолдауларының, мемлекеттік 
бағдарламалардың іске асуы-
ның нəтижесінде өңірде айтар-
лықтай даму қарқыны бар. Мə-
се лен, Мемлекет басшы сы ның 
Қазақстан халқына Жолда уын  -
да берілген тапсырмалар ды 
тиімді іске асырудың нəти же-
сінде биыл аймақтың 11 айдағы 
экономиканың даму қар қыны 
104,9%-ды құрады. Өңір дегі 
негізгі əлеуметтік-эко но ми ка-
лық көрсеткіштер был тырғы 
көр сеткіштерден жəне рес пуб-
ликаның орта көрсеткішінен де 
жоғары. Экономиканың дамуы 
– тартылған инвестицияға байла-
нысты. Есепті кезеңде облыс эко-
номикасына 350 млрд теңгеден 
астам инвестиция тартылды. 
Соның нəтижесінде, аймақтағы 
кəсіпорындар 530 млрд теңгенің 
өнімін өндірді, – дейді аймақ 
басшысы. 

Аталған өңірде ауыл шаруа-
шылығы саласындағы өсім 
101,5%-ды құрады. Мемлекет 
бас шысы тапсырмаларының бірі 
– жұмыссыздар санын кө бейт-
пеу. Облыста жұмыссыздық дең-
гейі – 4,9%. Келесі мəселе – ба-
ғаның өсуіне жол бермеу. Өт кен 
айларда инфляция 107,7%-ды 
құрады. Бюджетті игеру көр-
сеткіші – 98,9%. Жыл соңына 
де йін берілген қаржы жоспарға 
сəй кес 99,9% игеріледі.

– Бүгінде маңызды мəселе-
лердің бірі – індетке қарсы кү-
рес. Қабылданған ша ра лардың 
нəтижесінде соңғы кездері індет 
жұқтырғандар са ны тəулігіне 10-
нан аспайды. Пандемия бастал-
ған кезден бас тап 21 мыңнан 
астам адам нау қастанып, қажет-
ті тө сектік орын дар дайындал-
ды. Індетті жеңу жолдарының 
бірі – вакциналау. Бүгінде аймақ 
тұрғындарының 98%-ы егілді. 
Қажетті дəрі-дəр мек, құрал-
жабдықтар толық қам тамасыз 
етілді. Карантиндік талап тарды 
сақтау үшін мобильдік топтар 
құрылды. Олар ірі сауда орында-
рында, базарларда, мейрамхана-
ларда жұмыс істеп жатыр, – дейді 
облыс басшысы. 

Жамбыл облысында Мемлекет 
басшысының Жолдауындағы 
міндеттерін іске асыру аясында 
фармацевтика саласы белсенді 
дамуда. 2021 жылдың 11 айында 
фармацевтика саласында 3 млрд-
тан астам өнім шығарылды. Ең 
негізгісі індеттерге қарсы құ-
рал-жабдықтар шығаратын «Су-
пер фарм» фабрикасы жəне ау-
руларды анықтайтын экспресс 
тест шығаратын зауыт. Оның 
құрылысы былтыр басталып, 
вак цина шығаратын зауыттың 
бірінші кезеңі іске қосылды. 
Қыркүйектен бері кəсіпорын айы-
на 500 мың доза вакцина шығара 
бастады. 

– Жалпы, 11 айда 1,5 млн 
доза қазақстандық вакцина шы-
ға рылды. Алғаш рет экспорт 
Қыр ғызстанға жөнелтілді. Қазір 
Ор талық Азия жəне Еуропа 
елде рінен де сұраныс бар. ДДҰ 
рұқсаты берілген. Жыл соңы на 
дейін қуаттылық 2 млн доза ға 
жеткізілмек. Қазіргі кезде зауыт-
тың екінші кезеңінің құрылысы 
басталды. Оны сəуір-мамыр ай-
ларында аяқтау көзделген. Сол 
кезде айына кемінде 2-3 млн 
доза, коронавирустан басқа да 
ауру ларға қатысты вакциналар 
шығарылады. Мақсат – халықты 
екпелермен қамтамасыз ету жəне 
оларды басқа мемлекеттерге экс-
порттау, – деді əкім.

Əлемдік экономикалық дағда-
рыс тағы маңызды мəселенің бірі 
– мемлекеттің азық-түлік қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету. Жам-
был облысында осы мақсатта 
агроөнеркəсіптік кешенді дамы-
туға ерекше назар аударыла-
ды. Биылғы қуаңшылыққа, су 
тапшылығына қарамастан, егістік 
алқабы 30 мың гектарға ұлғайды. 
Пайдаланылмай жатқан 112 мың 
гектар жер мемлекет меншігіне 
қайтарылды.

– Суармалы жерлердің аума-
ғын кеңейту мəселесі де күн 
тəртібінен түспейтіні белгілі. 
Биыл қосымша 41 мың гектар 
суар малы жер қалпына келтіріліп, 
өңірдегі мұндай жерлердің жалпы 
көлемі 180 мың гектарға жетті. 
Суармалы жерлерді көбейту үшін 
су тапшылығын ескере отырып, 
арнайы су балансын жасадық. 
Ондағы мақсат – жер асты, жер 
үсті суларын анықтау, олар-
ды тиім ді пайдалану. А.Сафин 

атын  дағы ғылыми зерттеу инсти-
ту тының мəліметінше, жер асты-
нан кем дегенде 700-800 млн 
текше метр суды пайдалануға 
болады. Ол үшін кем дегенде 700 
сутартқыш жаңадан салынуы 
немесе қалпына келтірілуі тиіс. 
Сонымен қатар жаңа технология-
лар қолданысқа енгізілуде. Мұны 
шаруалар да жете түсіне бастады. 
Қазіргі кезде Израиль. Сондай-ақ 
басқа да мемлекеттермен жұмыс 
істеп, кəсіпкерлердің, Əлеуметтік 
кəсіпкерлік корпорациясының 
есебінен жаңбырлатып суару 
құрылғылары орнатылуда. Мал 
шаруашылығында мал басының 
өсімі 6-8%-ды құрап отыр, – деді 
аймақ басшысы. 

Бұдан бөлек, өңір табиғаты 
көкөніс, өнім өсіруге қолайлы. 
Биыл аталған облыста алма көп-
теп өсірілуде. Мəселен, 11 айда 
42 тонна алма араб елдеріне экс-
портталды. Ал ет экспорты 4,5 
мың тоннаны құрады. 

– Бұған қоса, облыста ба-
лық шаруашылығын жүргі зу ге 
арналған 140-тан астам су қой-
масы бар. Форель балықтарын 
өсіру ге арналған 18 тау учас-
ке сі анықталды. Бұл іске қызы-
ғушылық танытқан 7 шаруа қо-
жалығы бар. Онда форель өсі-
ру ісі ғана қолға алынып қой-
май, тұрғындарға арнал ған 
дема лыс орындары да қарас ты-
рылады. Сондай-ақ бал өнді-
рушілерге жергілікті бюджет-
тен қосымша субсидия беру 
мəселесі қарастырылуда. Бұған 
қоса, құлпынай мен таңқурай 
өсімдіктерін өсіру ісі де дами-
тын болады. Президенттің тап-
сырмаларының бірі əлеуметтік 
маңызы бар тауарлар бағасын 
тұрақтандыру бойынша бірқа-
тар жұмыстар жүргізілуде. Үкі-
мет жанынан арнайы комиссия 
құрылды. Бағаны өсірмеу бойын-
ша «Алқаптан сөреге дейін» жоба-
сы іске асырылуда. Яғни шаруа өз 
өнімін делдалдарсыз тікелей сау-
да орындарына жеткізеді. Сондай-
ақ өңірде 32 əлеуметтік дүкен 
жұмыс істейді. Соның ішінде 15-і 
Тараз қаласында. Ондағы бағалар 
сауда орталықтарымен, базармен 
салыстырғанда 15-20%-ға төмен. 
Жақында бағаны қадағалайтын 
статистика бюросының маман-
дары да келіп тексерді, – деді 
Б.Сапарбаев. 

Бұдан бөлек, тұрақтандыру 
қорына бюджеттен қосымша қар-
жы бөлінді. Қазіргі кезде онда 
шамамен 3,5 мың тонна əлеу-
меттік маңызы бар тауарлар бар. 
Өңірде 19 əлеуметтік азық-түлік 
тауарларының 9-ы толық, 8-і – 
50%-ға қамтылып, 2-еуі – күріш 
пен қарақұмық Қызылорда жəне 
Шығыс Қазақстан облыстарынан 
жеткізілуде.

– Ел Президентінің басты тап-
сырмаларының бірі – шағын жəне 
орта бизнесті дамыту, қосымша 
жұмыс орындарын ашу. Бүгінгі 
таңда өңір бойынша бұл көрсеткіш 
23%-ды құрайды. Шағын жəне 
орта бизнес субъектілерін қол-
дау үшін 11 айда шамамен 18 
млрд теңге бөлінді. Бірақ бұл 
жұмыс одан əрі жалғасатын бо-
лады. Бизнесмендерге біздің 
мем  лекеттік бағдарламалары мыз, 

əсі ресе «Қарапайым заттар 
экономи касы» үлкен көмек көрсе-
теді. Бұл тұрғыда өңір респуб-
лика бойынша көш бастап тұр. 
Шамамен 95 млрд теңгеге өнім 
өндіріліп, кəсіпкерлеріміз 70 млрд 
теңгеге жуық қаражат алды, – 
дейді облыс əкімі. 

Тұрғындарды баспанамен 
қам  ту мəселесі де маңыздылы ғын 
жой ған жоқ. Осы мақсатта, об-
лыста биыл 600 мың шаршы метр 
тұрғын үй берілді. Міндет – 650 
мыңға дейін жеткізу. Жыл соңы-
на дейін қосымша 50 мың шар-
шы метр пайдалануға беріледі. 
Ел Президентінің тапсырмасы-
на сəйкес, Бірыңғай зейнетақы 
төлемдері халық үшін үлкен қол-
дау болды. Облыстағы салым-
шылардың шоттарына зейнетақы 
қорынан 10 мыңға жуық салым-
шыдан 25 млрд теңге аударыл-
ды. 4 858 тұрғын 15 млрд теңгеге 
пəтер алды. 

– Өңірде жұмыспен қамту 
жəне жұмыссыздықпен күрес 
мəсе лесі белсенді шешілуде. 
Мемлекеттік бағдарламалар-
дың нəти жесінде 54 мың адам 
қамтылып, 30 мың жұмыс орны, 
соның ішінде 17 мың тұрақты 
жұмыс орны құрылды. Өңірде 
АƏК алушылар саны көп. Өткен 
11 айда мұндай атаулы əлеуметтік 
көмектің шарапатын 11 мың от-
басы көрді. Ал өңірдегі орташа 
жалақы 22,6%-ға өсті. Мемлекет 
басшысы мектептер құрылысын 
арттырып, апатты жағдайдағы 
жəне үш ауысымдық мектептер 
санын азайту жөніндегі тапсыр-
ма берген болатын. Осы мақсат-
та биыл 18 мектеп пайдалануға 
беріледі. Соның ішінде 12-сі – 
жекеменшік білім ордасы. 23 мек-
тепте күрделі жөндеу жұмыста  ры 
жүргізілуде. Мектепке дейін-
гі білім мекемелерімен 3-6 жас 
ара лығында балалар 100% қам-
тылған. «Дабыл түймесі» жəне 
мектептерді полиция депар та-
менттерімен байланыстыру бо-
йынша жұмыстар жалғасуда. 
Кол  ледждерде «Жас маман» бағ-
дарламасы қолға алынды. Со -
ны мен қатар өңірде С.Ж.Ас фен-
дияров атындағы Қазақ ұлт тық 
медициналық университеті нің 
филиалы ашылды. Бұл дəрігер-
лер тапшылығын жоюға септі гін 
тигізеді. Жергілікті бюджеттен 
медициналық мекемелердің ма-
териалдық базасын нығайтуға 
3 млрд теңгеден астам қаражат 
бөлінді, – деді спикер.

Сондай-ақ Мемлекет басшы-
сының тапсырмасына сəйкес 
Жамбыл облысында мемлекеттік 
бағдарламалардан бөлек, аймақ-
тық деңгейдегі жобаларды жүзеге 
асыру да игі үрдіске айналды. 

– Соның бірі – «Жомарт тү-
лек» жобасы шеңберінде табыс-
ты түлектердің демеушілігімен 
2,8 млрд теңгеге 67 елді мекенде 
жобалар жүзеге асуда. «Асар» 
жобасы аясында биыл 133 үйдің 
құрылысы жоспарланып, 75-і 
пайдалануға берілді. «Таразға тар-
ту» жобасы арқылы Тараз қаласы 
аумағында 47 нысан салынып, 
жөнделді. «Бизнестің əлеуметтік 
жауапкершілігі» шегінде 12,7 
млрд теңге бөлінді, – деді облыс 
басшысы.

ӘКІМ БОЛ, ХАЛҚЫҢА ЖАҚЫН БОЛ

Агроөнеркәсіп кешені алға 
басып келеді

қағидаларын бұзу (440-баптың үшінші жəне төртінші 
бөліктері); бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен 
тастап кету (441-баптың үшінші бөлігі); қашқындық 
(442-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); əскери 
қызметті атқарудан жалтару немесе бас тарту (443-баптың 
екінші бөлігі); жауынгерлік кезекшілікті атқару 
қағидаларын бұзу (444-баптың екінші жəне үшінші 
бөліктері); қарауыл (вахта) қызметін атқарудың 
жарғылық қағидаларын бұзу (446-баптың екінші бөлігі); 
қоғамдық тəртіпті сақтау жəне қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі қызмет атқару қағидаларын 
бұзу (449-баптың үшінші бөлігі); билікті теріс пайдалану 
(450-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); билікті асыра 
пайдалану (451-баптың екінші жəне үшінші бөліктері); 
биліктің əрекетсіздігі (452-баптың екінші жəне үшінші 
бөліктері); қызметке салғырт қарау (453-баптың екінші 
бөлігі); əскери мүлікті қасақана жою немесе бүлдіру 
(459-баптың үшінші бөлігі); қару-жарақпен, сондай-
ақ айналадағыларға қауіп төндіретін заттармен жəне 
нəрселермен жұмыс істеу қағидаларын бұзу (462-баптың 
үшінші бөлігі); машиналарды жүргізу немесе пайдала-
ну қағидаларын бұзу (463-баптың төртінші бөлігі); ұшу 
немесе оған дайындалу қағидаларын бұзу (464-баптың 
үшінші бөлігі); адамның алкогольдік, есірткілік неме-
се уытқұмарлық масаң күйде машиналарды жүргізуі, 
корабльдерді жүргізуі, əскери ұшу аппаратын басқаруы, 
əскери техниканы осындай адамның жүргізуіне неме-
се басқаруына беру не жүргізуіне немесе басқаруына 
жол беру (466-баптың үшінші, төртінші жəне бесінші 

бөліктері) үшін сотталған адамдарға қолданылмайды.
5-бап. Рақымшылық жасауды қолдану шарттары мен 

тəртібі
1. Осы Заңның ережелері осы Заң қолданысқа 

енгізілгенге дейін 1959 жылғы 22 шілдедегі Қазақ КСР 
Қылмыстық кодексінде (1998 жылғы 1 қаңтарға дейін 
енгізілген өзгерістермен жəне толықтырулармен) жəне 
1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексінде (2015 жылғы 1 қаңтарға дейін 
енгізілген өз герістермен жəне толықтырулармен) көз-
делген қыл мыстарды, 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Респуб ликасының Қылмыстық кодексінде (осы Заң 
қол  данысқа енгізілген күнге дейін оған енгізілген өзге-
ріс термен жəне толықтырулармен) көзделген қыл-
мыстық құқық бұзушылықтарды жасаған адамдарға 
қол данылады.

2. Осы Заңның 2-бабының 2-тармағында, 3-бабын-
да көзделген, негізгі жазаның өтелмеген немесе орын-
далмаған бөлігінің мерзімдері немесе мөлшерлері ол 
қолданысқа енгiзiлетін күнге есептеледi.

3. Жазаны орындайтын мекемелер мен органдар осы 
Заңның уақтылы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында 
соттарға мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

1) жазаны одан əрі өтеуден босату туралы не тағайын-
далған жаза мерзімін қысқарту туралы ұсыну;

2) сотталған адамға қатысты шығарылған сот үкімінен 
(оған енгізілген өзгерістермен, егер мұндай өзгерістер бол-
са) жəне басқа да сот актілерінен үзінді көшірме;

3) осы Заң қолданысқа енгізілетін күнге жазаның өтел-
ген жəне қалған мерзімі туралы мəліметтер;

4) сотталған адамның жеке немесе бақылау ісі;

5) əлеуметтік жағынан осал адамның мəртебесін рас-
тайтын құжаттар.

4. Қылмыстық процесті жүргізетін органдар, сондай-
ақ жазаны орындайтын мекемелер мен органдар осы Заң 
қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде оның 
орындалуын қамтамасыз етуге шаралар қабылдайды. 

5. Егер өзіне қатысты рақымшылық жасау қолданылуы 
мүмкін адам немесе оның заңды өкілі бұған қарсы болса, 
рақымшылық жасау қолданылмайды.

6. Осы Заңды қолдану кезінде сотталғандықты алып 
тастау 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 79-бабында белгіленген жалпы 
негіздерде жүргізіледі.

6-бап. Қазақстан Республикасының соттары соттаған 
жəне жазасын оның шегiнен тыс жерде өтеп жатқан адам-
дарға, сондай-ақ жазасын өтеу үшін Қазақстан Респуб-
ликасына берілген адамдарға рақымшылық жасау ды 
қолдану

Қазақстан Республикасының соттары соттаған жəне 
жазасын оның шегiнен тыс жерде өтеп жатқан адамдарға, 
сондай-ақ жазасын өтеу үшін Қазақстан Республикасына 
берілген адамдарға рақымшылық жасауды қолдану 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік 
кодексінде жəне Қазақстан Республикасы қатысушысы 
болып табылатын халықаралық шарттарда айқындалатын 
тəртіппен жүзеге асырылады.

7-бап. Осы Заңды іске асыру жөніндегі шаралар
Қазақстан Республикасының Үкiметі жəне облыс-

тардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астана-
ның жергілікті атқарушы органдары:

1) рақымшылық жасау бойынша жазадан босатылған 

жəне жұбайы (зайыбы) немесе жақын туыстары жоқ бірін-
ші, екінші топтардағы мүгедектер мен жасының егде тар-
туына байланысты өзiне-өзі күтім жасай алмайтын адам-
дарды стационарлық үлгідегі медициналық-əлеуметтiк 
мекемелерге (ұйымдарға) орналастыру;

2) босатылған кəмелетке толмағандардың орта, тех-
ни калық немесе кəсіптік білім алуын жалғас тыруына 
жəрдем көрсете отырып, оларды ата-ана ларының немесе 
оларды алмастыратын адамдардың тəрбиесіне беру не 
мамандандырылған мемлекеттік органға жіберу;

3) сот үкiмiмен тағайындалған, үкiмді орындау бары-
сында осы Заң қолданылатын кезге аяқталмаған емінің 
жалғастырылуын қамтамасыз ету;

4) рақымшылық жасау бойынша жазадан босатылған 
белгiлi бiр тұрғылықты жері жоқ адамдарды, өмірлік 
қиын жағдайда қалған адамдарды əлеуметке қосу 
орталықтарына орналастыру;

5) мекемелерден босатылған еңбекке жарамды адам-
дарды жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету жəне 
оларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əлеуметтік жəне өзге де көмек көрсету жөнінде шаралар 
қабылдайды.

8-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тəртібі
Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 

қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 7 желтоқсан
№ 81-VIІ ҚРЗ

(Соңы. Басы 1,8-беттерде) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Орталық ком-
муникациялар қызметінде 11 айдағы аймақтың әлеуметтік-
экономикалық дамуының қорытындыларымен таныстырды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жолдыбай БАЗАР,
«Egemen Qazaqstan»

Жиында «Жасыл ел» ұйы-
мының биылғы жылғы жұ мыс 
қорытындылары мен алда-
ғы жылдың мақсаттары тал-
қыланып, шешімін күткен 
түйткілді мəселелер қаралды. 
Кеңес төрағасы Əлия Назар-
баеваның айтуынша, 2021 
жылдың 5 сəуірінде өткен 
Кеңес тің І отырысынан ке-
йін ұйымның алдында Шым-
кенттегі «Жасыл ел» қызметін 
қаржыландыру жəне «Жасыл 
елдің» медиа бойынша жұ-
мысын күшейту міндеті тұр-
ды. Əлия Назарбаева екі тап-
сырманың да ойдағыдай орын-
далғанын баяндап, аймақ-
тық штаб өкілдеріне атқарған 
жұмыстары үшін алғысын 
білдірді. Сондай-ақ төраға 
ұйымның «Балапан» теле-
арнасымен бірлесіп «Жасыл 
ел» мультфильмін түсіру 
қыз метін жоғары бағалады. 
«Біріншіден, атқарылған жұ-
мыстар үшін аймақтық штаб-
тарға алғыс айтқым келеді. 
Кеңестің бірінші отырысы-
ның қорытындысы бойын-
ша Шымкент қаласындағы 
«Жасыл ел» штабының жұ-
мысына бюджеттік қаражат 
бөлу жəне ұйымның қызметін 
медиасалада насихаттау мін-
деттері алға қойылған болатын. 
Осылайша, қазір «Балапан» те-
леарнасында табиғатты қор-
ғауға арналған Jasyl el ани-
мациялық фильмдері көр-
сетілуде. Бұл арқылы біз ба-
лалармен қатар ата-анала-
рын да қамтимыз. Екіншіден, 
жоба балалардың санасын-
да экологиялық əдеттердің 
қалыптасуына əсер етеді. Бала 
кейіпкерлердің оқиғаларын 
бірге бастан кешіреді, шешім 
табуды үйреніп, эмоционал-
ды интеллекттері дамиды», 
деді ол.

Төраға сондай-ақ Jasyl 
el атты жаңа ағаштарды он-
лайн отырғызу жобасының 
бас талғанын атап өтті жəне 
аталған жобаға əкімдіктер 
тарапынан ақпараттық-ұйым-
дастырушылық қолдау қажет 
екенін айтты. Сонымен қа тар 
Ə.Назарбаева Кеңес мү ше-
лерін, кəсіпкерлерді, қо ғам 
қайраткерлерін жəне Қазақ-
станның экологиялық ұйым-
дары қауымдастығының се-
ріктестерін жобаға қатысуға 
шақырды.

«Жасыл ел» республикалық 
штабының жетекшісі Азамат 
Данияр  Қазақстанның таби-
ғатты қорғау ұйымдары қауым-
дастығымен бірігіп ұйым-
дастырған Stopmusor əлеу-
меттік жобасы туралы айтты. 

Батыс Қазақстан об лы-
сындағы «Жасыл ел» шта-
бының басшысы Аслан Тə-
пішев Қазақстан бойынша 
барлық штабтардың биыл-
ғы жұмыс қорытындыларын 
баяндады. Жалпы алғанда, 
климаттық аймақтарға бай-
ланысты 28 021 түп ағаш кө-
шеттері отырғызылды, ал 
жалпы жұмыс атқарылған 
жер аумағы 5 508,8 гектар-
ды құрады. Сонымен қатар 
Ақтөбе облысының штабы 
7 орман тəлімбағында қо сым-
ша 2 миллионнан астам көшет 
отырғызды.

Кеңес төрағасы Əлия На-
зарбаева «Жасыл ел» штаб-
тарының жүзеге асырған жо-
баларымен қатар түйткілді 
мəселелерді шешу талпыны-
сына да оң баға берді. Төраға-
ның пікірінше, барлық өңір-
лер дегі жұмыстың ашықты ғын 
қамтамасыз ету үшін «Жа-
сыл ел» жүйесін заңнама лық 
деңгейде орталықтандыру 
қа жет.

«Жасыл ел» жасақтары ның 
қазіргі жұмыс жүйесі жастар 
саясатын жүзеге асыруда жəне 
қоршаған ортаны қорғауда 
қоғам, мемлекет жəне үкімет-
тік емес сектор арасында-
ғы ынтымақтастықтың та-
маша үлгісі болып табыла-
ды. Бірақ шешімді қажет 
ететін мəселелер де бар. 
Бұл үшін бірыңғай басқару 
жүйе сін жаңартып, жұмыс 
жүйесін цифрландыру қажет. 
Кеңес мүшелерін «Жасыл 
елдің» орталықтандырыл ған 
жүйесін заңнамалық деңгей де 
қалыптастыруға көмектесу ді 
сұраймын», деді Əлия На зар-
баева.

Бұл орайда Мəжіліс депу-
таты, «Жасыл ел» Кеңесінің 
мүшесі Елдос Абақанов «Жа-
сыл ел» жастар еңбек жа-
сақ тарының республикалық 
шта бын Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құ-
қықтық актілеріне енгізу мə-
селесін қарастыруды ұсынды.

Жиын соңында Кеңес 
төр ағасы Əлия Назарбаева 
«Жасыл ел» облыстық шта-
бының үздік өкілдеріне алғыс 
хаттар табыс етті.

Естеріңізге сала кетейік, 
«Жасыл ел» жастар еңбек жа -
сақтары – экологиялық жо-
ба лар мен мемлекеттік бағ-
дар ламаларды жүзеге асыру 
ар қылы жастарды маусымдық 
жұмыспен қамту, қалалар мен 
елді мекендерді көгалдандыру 
жəне абаттандыру, жастарды 
патриоттыққа тəрбиелеумен 
айналысатын қозғалыс. Қоз-
ғалыс 2005 жылы Елбасы Нұр-
сұлтан Назарбаевтың бастама-
сымен құрылған. 

ҮЙРЕНЕТІН ҮРДІС

«Жасыл ел» 
бастамаларын 
қолдау маңызды
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Нұр-Сұлтан қаласында «Жасыл ел» жастар еңбек жасақ -
тары кеңесінің басшысы �лия Назарбаеваның т�раға-
лығымен осы кеңестің ІІ отырысы �тті. Іс-шара ұйымның 
XVII жұмыс маусымының жабылуы мен ел Тәуелсіздігінің 
30 жыл дығын мерекелеу аясында �ткізілді.
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