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Сақтандыру компанияларына деген сұраныс артып келеді. 
Оған халықтың қаржылық сауаттылығының көтерілуі де 
себеп. Жақында қаржы секторы өкілдері мен кездескен 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сектор алдында үлкен 
міндеттер тұрғанын, оны абыроймен атқару жəне халық 
сенімін аяқасты етпеу қажеттігіне арнайы тоқталған еді. 
Нарық активтері соңғы үш жылда 76 пайызға өсіп, 1,7 трлн 
тең гені немесе ішкі жалпы өнімнің 2,3 па йызын құраған. 
Жалпы, биыл сақтан  дыру компаниялары қанша табыс тап-
ты? Тұтынушыларға қолайлы онлайн фор мат қалыптасты ма? 

Қандай сақтан дыру өнімі қатты сұранысқа ие? Unit-linked 
инвестициялық құралы дегеніміз не? Оны қай компания-
лар ұсынып жүр? Банк депозиті тиімді ме, əлде қаржыны 
сақтандыру компаниясына салып көбейткен жөн бе? 
Пандемия сектор жұмысына қалай əсер етті? Нарық  тағы ең 
белсенді сақтандыру компа ния ларының (СК) басын қосып, 
осы жəне өзге де аса өзекті сауалдарға жауап алдық. 

Тақырыпқа арналған дөңгелек үстелдің 
материалын 6-7-беттерден оқисыздар

–––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Еңбек және 
халықты әлеу мет тік қорғау 
министрі Серік Шәпкеновті қабыл-
да  ды,  деп хабарлады Пре  зи денттің 
баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––

Президентке министрліктің биылғы 
атқарған жұмыстарының қорытын-
дылары жəне Жолдауда айтылған 
мəселелердің жүзеге асырылу барысы 
туралы есеп берілді. Атап айтқанда, 
жаңа жылдан бастап төменгі жалақы 
деңгейі 60 мың теңгеге де йін жет кені 
жəне тағы 591 мың аза маттық қызмет-
кердің жалақысы өсетіні жөнінде ай-
тылды.

Сонымен қатар министр жұмыс-
сыздықпен күрес бағыты на да тоқталды. 
Қазіргі уақытта жұмыссыздық деңгейі 
4,9 пайызды құрап отыр.

Серік Шəпкенов жұмыспен қамту 
орталықтарын цифрландыру бойынша 

мəлімет берді. Оның айтуынша, жұмыс 
іздеген азаматтардың 33 пайызы он-
лайн қызмет түрін пайдаланған, 26 
мың жəрдемақы электрон ды түрде 
рəсімделген. Сон дай-ақ биыл 988,8 мың 
адам атаулы əлеуметтік көмек алған.

Бұдан бөлек Мемлекет басшы-
сына министрліктің алдағы уақытта 
атқаратын жұмыстары туралы баян-
далды. Соның ішінде Серік Шəпкенов 

Əлеуметтік кодекс əзірлеу, зейнетақы 
жүйесін жаңғырту, кəсіби біліктілікті 
арттыру туралы заң жобасын жəне 
2022-2026 жылдарға арналған көші-қон 
саясаты тұжырымдамасының жобасын 
дайындау сияқты негізгі төрт бағытты 
атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев ми нистр -
ге осы бағыттағы жұмыс тар ды жүйелі 
түрде жалғастыру ды тап сырды.

Сақтандыру секторын қандай 
өзгерістер күтіп тұр?

РЕСМИ

Атқарылған жұмыстар 
жөнінде есеп берілді

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Қажет шаруаларға 
қаражат бөлінбеген

Елбасы бейресми саммитке 
қатысады

Хамит ЕСАМАН,
«Egemen Qazaqstan»

Президент тапсырмасына 
сəйкес қазіргі кезде Жам был 
об лысында су балансы жа-
са лып, «Жол картасы» əзір-
ленген. «Жұмыспен қамту-
дың жол картасы» бағдар-
ла ма  сы аясында 2020-2021 
жыл  дары өңірдегі ком му-
нал дық меншіктегі 81 су 
шаруа шы  лығы нысан ы н 
қал пы   на келтіру жұмыс тары 

жүр   гізілген. Атал ған нысан-
дар   дың ұзындығы 374,8 ша-
қы  рым  ды құрайды. Нəти-
жесінде, 22,9 мың гектар 
суармалы ал қап қай та айна-
лымға қосылып отыр.

Бүгінгі таңда Жамбыл 
об лы  сын дағы бірқатар су 
қой ма  ларының құрылысы 
Еуро палық қайта құру жəне 
даму банкі арқылы жүр-
гі зілуде. Со ны мен қатар 
«Тасөткел» су қой  ма сы-
ның қазір гі жағдайы мен 

ұң  ғы ма лар ды қалпына кел-
тіру мəсе лесі де өзекті. Бұл 
ретте өңір дегі жерүсті жəне 
же р асты су қорларын зер  -
де леу ма ңызды бо лып тұр. 
Деген  мен аймақ та су мəсе-
ле сіне қа тысты жұ мыс тар-
дың қарқыны төмен.

Облыс əкімі Бердібек 
Сапар баев бұл саладағы 
сылбыр жұ мыстарды сынға 
алған болатын. Мəселен, үш 
ай бұрын тиісті басшыларға 
берілген тапсырмалар əлі 
күнге орындалмаған. Тіпті 
«Жол картасы» бойынша 
жүзеге асуы тиіс 34 жобаның 
ішіндегі 11 жобаның ғана 
жұ мысы жүруде. Осы орай-
да, «Қаз сушар» рес пуб ли-
калық мекемесі облыс тық 
филиалының директоры 
Қазыбек Бедебаев өңірдегі 
бес ауданда 34 жоба бойын-
ша қайта жаңғырту басталып 
кет кенін, бүгінге дейін 46 ка-
нал, 46 ұңғыма жөнделгенін 
айтты. Алайда мұнда да 
бірқатар жобалар мерзімінен 
кешігуде.

(Соңы 19-бетте)

«Егеменге» жазылуды ұмытпаңыз  
Құрметті оқырман, міне, 2021 жылдың да соңғы күндеріне келіп қалдық. Енді бірер күнде күнтізбелік жаңа  
2022 жыл  есігімізден енеді. Біз сізді алдағы жылы да газетіміздің оқырмандары қатарынан к�ргіміз келеді.  
Соған орай  бас басылымды қалың оқырманына қызықты, сапалы мазмұнмен шығаруға, тың тақырыптарға 
түрен салуға дайынбыз. Олай болса, сіз де баспас�зге жазылу науқанынан қалып қоймай, «Егеменді» жаз-
дырып үлгеріңіз!

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

�неркәсіптік саясат туралы
Осы Заң өнеркəсіптік саясаттың негіз қалаушы қағидаттарын белгілейді əрі өнеркəсіптік 

саясатты қалыптастыру жəне іске асыру кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) аумақтық кластер – өндірушілерді, өнім берушілерді, ғылыми жəне зерттеу 

ұйымдарын, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарын, 
техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарын жəне белгілі бір салалық мамандануы бар 
басқа да ұйымдарды қамтитын өзара байланысты жəне өзара толықтыратын ұйымдардың 
географиялық шоғырланған тобы;

(Жалғасы 10-13-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау 
органдары, прокуратура және сот арасында �кілеттіктердің және 

жауапкершілік аясының аражігін ажырата отырып, үш буынды модельді ендіру 
мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне:
467-баптың 1-1-бөлігіндегі «2022» деген цифрлар «2027» деген цифрлармен 

ауыстырылсын.
(Жалғасы 16-18-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне �неркәсіптік саясат мәселелері 
бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне:
1) 14-1-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «индустрия лық- инно вациялық қызмет», 

«индустриялық-инновациялық жобалары» деген сөздер тиісінше «өнеркəсіптік-инновациялық 
қызмет», «өнеркəсіптік-инновациялық жобалары» деген сөздермен ауыстырылсын;

(Жалғасы 14-15-беттерде)

ЖАЗЫЛЫМ – 2022

ҚАРЖЫ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Табиғаттың жерүсті және жерасты байлығын тиімді пайдалану бүгінде �зекті болып 
отыр. Оның ішінде су мәселесі тіршілік к�зі, ауыл шаруашылығы саласын алға басты-
рушы негізгі тетік болғандықтан, маңызы артып тұр. �сіресе соңғы жылдары елімізбен 
қатар, су тап шылығы анық байқалатын Жамбыл облысында да бұл �зекті. Осы орай-
да Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев суды тиімді пайдалануға байланысты 
тапсырма берген болатын.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазақстанның Тұң ғыш Прези денті – Елбасы Нұрсұл тан Назар баев 
ке ше Ресей Прези  денті  нің шақыртуымен ТМД-ға мүше мем лекеттер 
бас шы ларының бейресми сам митіне қатысу үшін Санкт-Петербург 
қаласына келді. Елбасының кеңесшісі – Баспасөз хат шысы Айдос 
Үкібай бұл туралы өзінің twitter-дегі парақшасында хабарлады.
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9-бет

Азапты 
жылдар 
шындығы

5-бет

2021 жыл 
салымшылар үшін 
жайлы болды ма?

Хат тасушының 
қадірін 
кетірмейік

8-бет
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

2) елішілік құндылық – ішкі нарықта өндірілген 
тауарлардың жəне жүзеге асырылған жұмыстар мен көр се-
тілетін қызметтердің өндірілген тауардың, жүзеге асы рылған 
жұмыстың немесе көрсетілетін қызметтің жалпы көле міндегі 
пайыздық мөлшері;

3) Индустрия 4.0 – нақты уақыт режимінде физикалық 
процестердің мониторингі жүргізілетін, жедел шешімдер 
қабылданатын, сондай-ақ технологиялардың өзара жəне 
адамдар арасында іс-қимыл жасауы жүзеге асырылатын, 
фи з икалық объектілердің, процестер мен ақпараттық-ком-
муникациялық технологиялардың интеграциясын көздейтін 
өндірістің ұйымдастырылуы;

4) инновация – қандай да бір жаңа немесе айтарлықтай 
жақсартылған өнім (тауар, жұмыс немесе көрсетілетін 
қызмет), технология немесе процесс, жаңа маркетинг 
əдісі немесе іскерлік практикадағы жаңа ұйымдастыру 
əдісі, жұмыс орындарын немесе сыртқы байланыстарды 
ұйымдастыру түрінде іске асырылған, бəсекелік ар тық шы-
лық алуды қамтамасыз ететін, инновациялық қыз меттің 
пайдалануға берілген түпкілікті нəтижесі;

5) инновациялық қызмет – инновацияларды жасауға 
бағытталған қызмет (зияткерлік, шығармашылық, ғылыми, 
ғылыми-техникалық, технологиялық, өнеркəсіптік-инно-
вациялық, ақпараттық-коммуникациялық, ұйым дас ты ру-
шылық, қаржылық жəне (немесе) коммерциялық қызметті 
қоса алғанда);

6) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау сала-
сын  дағы уəкілетті орган – инновациялық жəне техно-
ло гиялық даму саласындағы басшылықты, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте 
салааралық үйлестіру мен инновациялық қызметті мем-
лекеттік қолдауды іске асыруға қатысуды жүзеге асы ра тын 
орталық атқарушы орган;

7) қарсы міндеттемелер – осы Заңға сəйкес өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну кезінде қабыл-
да натын өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектісі мен 
мем лекеттің өзара міндеттемелері;

8) нарық сыйымдылығы – ішкі нарықтың, өнеркəсіптік 
өнім өндірісінің, импорты мен экспортының барынша 
мүмкін болатын көлемін айқындайтын сандық көрсеткіш;

9) өнеркəсіп – пайдалы қазбалар өндіруге, өңдеу 
өнеркəсібіне, электр энергиясымен, газбен жəне бумен 
қам тамасыз етуге, ауаны баптауға, сумен жабдықтауға, су 
бұруға, қалдықтарды жинауға жəне кəдеге жаратуға, сон-
дай-ақ ластануды жоюға жататын экономикалық қызмет 
түр лерінің жиынтығын білдіретін экономика саласы;

10) өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектілері – 
өнеркəсіп саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке 
жəне (немесе) заңды тұлғалар, сондай-ақ өнеркəсіптік-
инновациялық қызмет субъектілері;

11) өнеркəсіптік-инновациялық жоба – технология-
лар трансфертіне, жаңа өндірістерді құруға (жұмыс істеп 
тұрғандарын жетілдіруге) жəне (немесе) инновациялық 
қызметті жүзеге асыруға бағытталған, белгілі бір уақыт 
ішінде іске асырылатын іс-шаралар кешені;

12) өнеркəсіптік-инновациялық жүйе – өнеркəсіптік-
ин но вациялық қызметті мемлекеттік ынталандыруға қа-
тысатын өнеркəсіптік-инновациялық жүйе субъек ті ле рі нің, 
инфрақұрылым мен Қазақстан Республикасында өнеркəсіпті 
ынталандыруға жəне инновацияларды қолдауға бағытталған 
құралдардың жиынтығы;

13) өнеркəсіптік-инновациялық қызмет – еңбек өнім ді-
лі гін арттыру мақсатында экологиялық қауіпсіздікті қам-
тамасыз етуді ескере отырып, өнеркəсіптік-иннова циялық 
жобаларды іске асыруға, өңдеу өнеркəсібінің отан дық та-
уарларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін ішкі 
жəне (немесе) сыртқы нарықтарға ілгерілетуге бай ла ныс-
ты қызмет;

14) өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері 
– өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды іске асыратын 
не өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарларын, жұмыстары 
мен көрсетілетін қызметтерін ішкі жəне (немесе) сыртқы 
нарықтарға ілгерілету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын 
жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар, жай серіктестіктер;

15) өнеркəсіптік-инновациялық қызметті мемлекеттік 
ынталандыруға қатысатын өнеркəсіптік-инновациялық 
жүйе субъектілері – өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
шара ларын іске асыруға уəкілеттік берілген, даму инсти-
туттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтай лан-
ды ру жəне ұлттық экономиканы дамыту жөніндегі шаралар 
шеңберінде құрылған ұлттық басқарушы холдинг, ұлттық 
даму институттары, инвестицияларды тарту саласындағы 
ұлт тық компания жəне оның өңірлік өкілдері мен өкіл дік тері, 
шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі бірыңғай 
оператор, сондай-ақ өнеркəсіпті дамыту қоры;

16) өнеркəсіптік өнім – өнеркəсіп саласындағы қызметті 
жүзеге асыру нəтижесінде өндірілген тауарлар;

17) өнеркəсіптік саясат – мемлекет жүзеге асыратын 
жəне өнеркəсіпті ынталандыру мен дамытуға бағытталған 
экономикалық, ұйымдастырушылық жəне құқықтық шара-
лар жүйесі;

18) өнеркəсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық ко-
миссия – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орын басары басқаратын, өнеркəсіптік саясатты қалып тас-
ты ру жəне іске асыру мəселелері бойынша ведомс твоа ра лық 
үйлестіруді жүзеге асыру мақсатында құрылатын Қа зақ стан 
Республикасының Үкіметі жанындағы консуль та тивтік-
кеңесші орган;

19) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті орган – өнеркəсіп саласындағы басшылықты, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көз-
дел ген шекте салааралық үйлестіру мен өнеркəсіпті мем-
лекеттік ынталандыруды іске асыруға қатысуды жүзеге 
асыратын орталық атқарушы орган;

20) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шаралары – 
өңдеу өнеркəсібі мен өнеркəсіптік-инновациялық қызметті 
дамыту мақсатында мемлекет қолданатын, осы Заңға сəйкес 
жүзеге асырылатын ынталандыру шаралары;

21) өнеркəсіптің цифрлық трансформациясы – кəсіп-
орын ның бизнес-моделінің елеулі өзгерістеріне алып ке ле-
тін кəсіпо рындардың бизнес-процестеріне цифрлық тех н о-
ло гия ларды енгізу;

22) өңдеу өнеркəсібі – жаңа өнім (тауар, оның ішінде 
азық-түлік тауарлары) үшін шикізатты, материалдарды, 
заттарды, құрамдастарды өңдеуге байланысты өнеркəсіп 
салаларының жиынтығы;

23) технологиялар трансферті – өнеркəсіптік-иннова ция-
лық қызмет субъектілерінің меншік, иелену жəне (неме се) 
пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасының заң-
дарымен тыйым салынбаған тəсілдермен алынған жаңа не-
ме се жетілдірілген технологияларды енгізу процесі;

24) шикізаттық емес экспорт – өңдеу өнеркəсібі 
тауарларының жəне көрсетілетін қызметтердің экспорты.

2-бап. Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік саясат 
туралы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік сая сат 
туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Кон с ти-
ту циясына негізделеді, осы Заңнан жəне Қазақстан Рес-
пуб ликасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен 
тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған ха-
лықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше қағи-
да  лар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағи да ла ры 
қолданылады.

3-бап. Өнеркəсіптік саясаттың мақсаты мен міндеттері
1. Өнеркəсіптік саясаттың мақсаты бəсекеге қабілетті, 

жоғары технологиялық, экспортқа бағдарланған өнім 
өндірісін ұлғайту жəне дамудың шикізаттық моделінен кету 
арқылы өңдеу өнеркəсібінің орнықты дамуын қамтамасыз 
ету болып табылады.

2. Мыналар өнеркəсіптік саясаттың міндеттері болып 
табылады:

1) экономиканың өнеркəсіптік секторын орнықты да-
мыту саласындағы мақсаттарға қол жеткізу арқылы ел 
халқының əл-ауқатын арттыру;

2) өңдеу өнеркəсібінің дамуы үшін қазіргі заманғы 
инфрақұрылымды құру жəне дамыту;

3) инновацияларды тиімді енгізуді жəне жаңа жоғары 
технологиялық өндірістерді дамытуды қолдау;

4) еңбек өнімділігін арттыру жəне қоршаған ортаға теріс 
əсерді төмендету мақсатында экономиканы əртараптандыру 
жəне өнеркəсіптік өндірістің бəсекеге қабілеттілігін арттыру, 
оның ішінде қайта өңдеуді тереңдету, жұмыс істеп тұрған 
өндірістерді техникалық қайта жарақтандыру арқылы 
арттыру;

5) елде қолайлы индустриялық ахуал жасау жəне ұлттық 
экономиканың өзіне жеткіліктілігін арттыру;

6) инвестициялық ахуалды жетілдіру жəне қосылған 
құны жоғары отандық тауарлар мен көрсетілетін қызмет-
тер дің экспорттық əлеуетін дамыту, сондай-ақ қосылған 
құнның жаһандық тізбектеріне кіру;

7) өз өндірісін дамыту арқылы импортқа тəуелділікті 
қысқарту.

4-бап. Өнеркəсіптік саясаттың қағидаттары
Өнеркəсіптік саясат мынадай қағидаттарға негізделеді:
1) өнімділіктің өсуі, экономиканың күрделілігі мен 

тех ноло гия лылығын арттыру, оның ішінде өнеркəсіпті 
мем лекеттік ынталандыру шараларының жоғары деңгейде 
өңдеп жасау тауарларын өндіру, инновацияларды дамыту 
жəне өнеркəсіптің цифрлық трансформациясы үшін жағ дай-
лар жасауға бағытталуын қамтамасыз ету арқылы арттыру;

2) мемлекеттің өнеркəсіптік, инновациялық, ин вес   ти ция-
лық, экспорттық, сауда, ғылыми-тех но   ло гия лық, білім беру, 
салық, бюджет, ақ ша-кре дит саясаттарының біртұтастығын 
қамтамасыз ете тін экономикалық негізделген шешімдерді 
жəне олар үшін қо ғам алдында жауаптылықты қабылдауы;

3) өнеркəсіптік саясаттың мазмұнына жəне жұмыс істеу 
жағдайлары, құрылымы мен даму əлеуеті əртүрлі салалар 
мен өңірлерде оны іске асыру құралдарын таңдауға қатысты 
жеке көзқарасты қамтамасыз ету арқылы адал бəсекелестік 
жағдайында жеке кəсіпкерліктің жетекші рөлі;

4) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шара лары ның 
жариялылығы, атаулылығы мен транс парент тілігі жəне 
жекелеген салалар, субъектілер жай-күйінің ерекшелігін 
көрсететін қажетті жəне жеткілікті құрал дарды қамтамасыз 
ету кезінде оларға тең қол жеткізу;

5) əртүрлі деңгейдегі іс-қимылдар мен басқару те тік те-
рінің ұйымдық бірлігін көздейтін, өнеркəсіптік сая сат ты іске 
асыру кезінде игіліктер мен міндеттерді əділ бөлу;

6) ел өнеркəсібінің, тұтастай алғанда, экономиканың 
жұмыс істеуі мен дамуына, адами капиталды дамытуға бай-
ланысты мемлекеттің, қоғамның, өнеркəсіптік кəсіпорын-
дар дың стратегиялық мүдделерінің теңгерімі;

7) өнеркəсіп дамуының ішкі жəне сыртқы ортасының 
ықтимал өзгерістерін алдын ала болжау, оның стратегиялық 
ұстанымын айқындау жəне қоршаған ортаға теріс əсерді 
төмендету мақсатында өнеркəсіпті мемлекеттік ынталанды-
ру шараларын жоспарлау жүйелілігі мен ұзақ мерзімділігі;

8) болжау, қажеттіліктерді бағалау, нарық сыйымды-
лы ғын талдау, тəуекелдерді басқару жүйелерін пайдалан у, 
ре сур с тарды, уақытты жоспарлау жəне өзгерістерге ден қою-
дың пəрменді шараларын тұжырымдау арқылы өнер кə сіптік 
саясаттың тиімділігі.

5-бап. Индустриялық даму
1. Өнеркəсіптік саясатты іске асыру өнеркəсіптік кə-

сіпорын дарды жаңғыртуға ықпал ететін өңдеу өнеркəсі бі-
нің бəсекеге қабілеттілігін арттыруға, өнеркəсіптік-иннова-
ция лық қызмет субъектілерін жүйелі түрде ынталандыруға 
негіз делген елдің индустриялық дамуын қамтамасыз етеді.

2. Қазақстан Республикасының аумағындағы өнеркəсіп-
тің жай-күйі жəне қабылданып жатқан шаралар туралы ақ-
парат беру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкі-
ме ті жыл сайын Қазақстан Республикасының Прези ден ті-
не Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің жай-күйі туралы 
ұлттық баяндаманы (бұдан əрі – Ұлттық баяндама) енгізеді.

Ұлттық баяндаманы индустриялық дамуды бағалау 
жəне өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын іске 
асыру тиімділігін бағалау қорытындысы бойынша өнер кə-
сіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уəкілетті ор ган 
қалыптастырады.

Орталық мемлекеттік органдар жəне облыстардың, рес-
пуб ликалық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті 
атқа рушы органдары жыл сайын есепті жылдан кейінгі 
жылдың 1 наурызына дейін өнеркəсіпті мемлекеттік ынта-
лан дыру саласындағы уəкілетті органға Ұлттық баяндамаға 
ен гізу үшін ақпарат ұсынады.

Ұлттық баяндама Қазақстан Республикасындағы мем-
лекет тік жоспарлау жүйесінің құжаттарында айқындалатын 
өнеркəсіптік саясатты қалыптастырудың негізгі құралы 
болып табылады, оларды əзірлеуді мемлекеттік органдар 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен 
астананың жергілікті атқарушы органдарының, кəсіпкерлік 
субъек тілері мен қоғам өкілдерінің қатысуымен жүзеге 
асы рады.

6-бап. Өнеркəсіптік саясатты қалыптастыру жəне іске 
асыру құралдары

1. Өнеркəсіптік саясатты қалыптастыру индустриялық 
дамуды бағалау негізінде жүзеге асырылады.

Ин дустриялық дамуды бағалау өнеркəсіптің дамуына 
əсер ететін құқықтық, экономикалық, қаржылық жəне өзге де 
факторларды талдауды көздейді жəне индустриялық дамуды 
бағалау əдістемесіне сəйкес жүргізіледі.

2. Өнеркəсіптік саясаттың іске асырылу мониторингі 
бір ыңғай индустрияландыру картасы арқылы жүзеге асы-
ры лады.

Бірыңғай индустрияландыру картасы өнеркəсіптік-ин-
новациялық қызмет субъектілері іске асыратын өнеркə сіптік-
инновациялық жобалардың жиынтығын білдіреді.

Бірыңғай индустрияландыру картасы бойынша жалпы 
үйлестіруді өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды іске 
асы  руға жауапты мемлекеттік органдармен, облыстардың, 
рес публикалық маңызы бар қалалар мен астананың жергі-
лік ті атқарушы органдарымен бірлесе отырып, өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру саласындағы уəкілетті орган 
жүз еге асырады.

Жауапты мемлекеттік органдар, ұлттық басқарушы 
хол  дингтер жəне облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдары 
өнер  кəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы уəкі лет ті 
органға бірыңғай индустрияландыру картасы өнер кə сіп  тік-
инновациялық жобаларының іске асырылу барысы туралы 
ақпаратты тоқсан сайынғы негізде ұсынады.

3. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын 
іске асыру тиімділігі өнеркəсіпті мемлекеттік ынталан-
дыру саласындағы уəкілетті орган бекітетін өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шараларын іске асыру тиімділігін 
бағалау əдістемесіне сəйкес бағаланады.

Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын іске 
асыру тиімділігін бағалау үшін өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынта ландыру саласындағы уəкілетті орган мемлекеттік 
статис тика саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша 
өнер кəсіп саласындағы əкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысандарды əзірлейді жəне бекітеді.

Заңды күшіне енген сот шешімі бар ақпаратты немесе 
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге 
де жағдайларды қоспағанда, алынған əкімшілік дерек тер 
өнер кəсіптік-инновациялық қызмет субъектісінің келісі мін-
сіз үшінші тұлғаларға жария етілмейді.

7-бап. Өнеркəсіптік саясатты іске асыру бағыттары
Осы Заңға сəйкес өнеркəсіптік саясат мынадай бағыттар 

бойынша іске асырылады:
1) өнеркəсіпті дамытудың базалық шарттары;
2) өткізу нарықтарына ілгерілету;
3) өнеркəсіптің тиімділігі мен бəсекеге қабілеттілігін 

арттыру.

2-тарау. ӨНЕРКƏСІПТІ ДАМЫТУДЫҢ 
БАЗАЛЫҚ ШАРТТАРЫ

1-параграф. Өнеркəсіптік саясат саласындағы мемле-
кет тік реттеу

8-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті 
Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) өнеркəсіптік саясаттың негізгі бағыттарын əзірлейді 

жəне оларды жүзеге асыруды ұйымдастырады;
2) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын іске 

асыруға уəкілеттік берілген ұлттық даму институттарының 

жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы тікелей не 
жанама түрде мемлекетке тиесілі  өзге де заңды тұлғалардың 
тізбесін бекітеді;

3) ұлттық экономиканың, оның ішінде өнеркəсіптік-
инно вациялық құрамдас бөлігінің тұрақтылығын жəне ор-
нық ты дамуын қамтамасыз ету мақсатында:

өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын енгі-
зе ді, қолдану тəртібін айқындайды, сондай-ақ олардың кү-
шін жояды;

өнеркəсіптік-инновациялық инфрақұрылым элемент те-
рін енгізеді, сондай-ақ оларды құру жəне олардың жұмыс 
істеу тəртібін айқындайды;

4) өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды бірыңғай 
индустрияландыру картасына енгізу қағидаларын бекітеді;

5) Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің ұлттық 
ақпараттық жүйесін жүргізу жəне пайдалану қағидаларын 
бекітеді;

6) Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің ұлттық 
ақпараттық жүйесіне кіретін функционалдық жəне ақпа рат-
тық сервистердің тізбесін бекітеді;

7) тауарларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін 
сатып алу елішілік құндылық мониторингіне жататын 
ұйымдардың тізбесін бекітеді;

8) Қазақстан Республикасының Конституциясында, 
осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында жəне 
Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көз дел-
ген өзге де функцияларды орындайды.

9-бап. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласын-
дағы уəкілетті органның құзыреті

Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілет ті орган:

1) өнер кəсіптік саясатты қалыптастыруға жəне іске асы-
руға қаты сады;

2) елішілік құндылықты дамыту саясатын қалыптасты-
ру ға қатысады;

3) жыл сайын 31 наурызға дейінгі мерзімде Қазақстан 
Рес пуб ликасының Үкіметіне өнеркəсіпті мемлекеттік ынта-
лан дыру шараларының тиімділігі туралы ақпарат ұсынады;

4) индустриялық дамуды бағалауды жүзеге асырады; 
5) өнеркəсіптік саясат мəселелері бойынша Қазақстан 

Республикасының салалық мемлекеттік органдарымен өзара 
іс-қимыл жасайды жəне олардың жұмысын үйлестіреді;

6) елішілік құндылық бойынша сараптама жүргізу қағи-
да ларын əзірлейді жəне бекітеді;

7) бірыңғай индустрияландыру картасын əзірлейді жəне 
бе кітеді;

8) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау сала-
сын дағы уəкілетті органға инновациялық гранттар берудің 
басым бағыттарын айқындау бойынша ұсыныстар енгізеді;

9) өнеркəсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық ко-
мис сия туралы ережені əзірлейді жəне Қазақстан Рес пуб -
ликасының Премьер-Министріне оның құрамын қалып тас-
ты ру бойынша ұсыныстар енгізеді;

10) мыналарды:
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ен-

гі зу ді, қолдану тəртібін айқындауды, сондай-ақ олардың 
күшін жоюды;

өнеркəсіптік-инновациялық инфрақұрылым элемент те-
рін енгізуді, сондай-ақ оларды құру жəне олардың жұмыс 
істеу тəртібін айқындауды көздейтін Қазақстан Рес пуб ли ка-
сы Үкіметі қаулыларының жобаларын əзірлейді;

11) өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды бірыңғай 
индустрияландыру картасына енгізу қағидаларын əзірлейді;

12) бірыңғай индустрияландыру картасының өнеркə сіп-
тік-инновациялық жобаларын мониторингтеу əдістемесін 
əзір лейді жəне бекітеді;

13) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтер 
мен оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру жəне 
жүр гізу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

 14) отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көр се-
ті ле тін қызметтерді ішкі нарыққа ілгерілетуге бағыт тал ған 
өнер кəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын көрсету 
қа ғи даларын əзірлейді жəне бекітеді;

15) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шара ла рын 
іске асыруға уəкілеттік берілген ұлттық даму институт-
та рының жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық 
капи талға қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы 
тіке лей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды 
тұл ғалардың тізбесін əзірлейді;

16) аумақтық кластерлерді конкурстық іріктеу қағи да-
ларын əзірлейді жəне бекітеді;

17) аумақтық кластерлердің тізілімін қалыптастыру жəне 
жүргізу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді; 

18) аумақтық кластерлердің тізілімін қалыптастырады 
жəне жүргізеді;

19) өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 
еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған өнеркəсіпті мем-
лекет тік ынталандыру шараларын ұсыну қағидаларын əзір-
лей ді жəне бекітеді;

20) аумақтық кластерлерді дамытуда өнеркəсіпті мем-
ле  кеттік ынталандыру шараларын ұсыну қағидаларын əзір-
лей ді жəне бекітеді;

21) құзыреті шеңберінде Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыруды 
қамтамасыз етеді;

22) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларымен 
ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру 
тура лы келісімді жасасу қағидалары мен шарттарын, сон-
дай-ақ өзгерту жəне бұзу үшін негіздер мен оның үлгілік 
ны са нын əзірлейді жəне бекітеді;

 23) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларымен 
көлік құралдарын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімді 
жасасу қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ өзгерту жəне 
бұзу үшін негіздер мен оның үлгілік нысанын əзірлейді 
жəне бекітеді;

24) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларымен 
көлік құралдарына жəне (немесе) ауыл шаруашылығы тех-
никасына құрамдастарды өнеркəсіптік құрастыру туралы 
келісімді жасасу қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ 
өзгерту жəне бұзу үшін негіздер мен оның үлгілік нысанын 
əзірлейді жəне бекітеді;

25) өнеркəсіптік гранттар беру қағидаларын əзірлейді 
жəне бекітеді;

26) бəсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісімдерді 
жасасу жəне бұзу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

27) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын 
көр сету кезінде қарсы міндеттемелерді айқындау жəне қол-
дану жөніндегі қағидаларды əзірлейді жəне бекітеді;

28) басым тауарлар тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;
29) өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын отандық ши-

кі затпен қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды əзір лейді 
жəне бекітеді;

30) Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің ұлттық 
ақпараттық жүйесін жүргізу жəне пайдалану қағидаларын 
əзір лейді;

31) Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің ұлттық ақпа-
рат тық жүйесіне кіретін функционалдық жəне ақпа рат тық 
сервистердің тізбесін əзірлейді;

32) индустриялық дамуды бағалау əдістемесін əзірлейді 
жəне бекітеді;

33) өнеркəсіптің цифрлық трансформациясы жəне 
өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектілерінің Индустрия 
4.0-ді енгізуі жөніндегі саясатты іске асыруды үйлестіреді;

34) ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық 
жұ мыстар базасын, өнеркəсіптегі кадр əлеуетін дамыту 
бойын ша өзге мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қыз-
метін үйлестіреді;

35) тауарларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызмет-
те рін сатып алу елішілік құндылық мониторингіне жататын 
ұйым дардың тізбесін əзірлейді;

36) Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің жай-күйі 
тура лы Ұлттық баяндаманы əзірлеу қағидаларын əзірлейді 
жəне бекітеді;

37) Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере 
отырып, өнеркəсіптік тауарлардың еуразиялық тізілімін 
қалыптастыру жəне жүргізу мəселелері бойынша Еура зия-
лық экономикалық комиссиямен өзара іс-қимылды жүзеге 
асы рады;

38) Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере 
отырып, өнеркəсіптік тауарлардың еуразиялық тізілімін 
қалыптастыру жəне жүргізу мəселелері бойынша Еура-
зия лық экономикалық комиссиямен өзара іс-қимыл жасау 
тəртібін əзірлейді жəне бекітеді;

39) түсті жəне қара металдардың сынығы мен қалдық-
та рын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу жəне өткізу 
жөніндегі қызметті реттеуді:

түсті жəне қара металдардың сынығы мен қалдықтарын 
жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу жəне өткізу жөніндегі 
қызметті хабарлама жасау тəртібімен жүзеге асыратын заңды 
тұлғаларға қойылатын талаптарды белгілеу;

түсті жəне қара металдардың сынығы мен қалдықтарын 
жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу жəне өткізу жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың түсті жəне 
қара металдардың сатып алынған жəне өткізілген сынығы 
мен қалдықтары туралы есептілігінің нысанын жəне оны 
ұсыну мерзімдерін айқындау арқылы жүзеге асырады;

40) өнеркəсіпті дамытуға бағытталған шарттарды жос -
парлау жəне жасасу, сондай-ақ олардың орындалуын мони-
торингтеу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

41) өнеркəсіптік кооперация мен субконтрактацияның 
ұлттық жүйелерін дамытуға, оның ішінде өнеркəсіптік коо-
перация мен субконтрактацияның халықаралық жүйелеріне 
қатысу шеңберінде жəрдемдеседі;

42) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

10-бап. Сыртқа сауда қызметін реттеу саласындағы 
уəкілетті органның құзыреті

Сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті 
орган:

1) өнеркəсіптік саясатты қалыптастыруға жəне іске асы-
руға қатысады;

2) қабылданған халықаралық міндеттемелер шеңберінде 
өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен көрсетілетін 
қызметтерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық көр-
сетілетін қызметтерді сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша 
өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері шығын-
дарының бір бөлігін өтеу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

3) сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша шығындары 
ішінара өтелетін өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары 
мен көрсетілетін қызметтерінің, сондай-ақ ақпараттық-
коммуникациялық көрсетілетін қызметтердің тізбесін 
əзірлейді жəне бекітеді;

4) құзыреті шегінде шикізаттық емес экспортты дамыту 
мен ілгерілетуді жүзеге асырады;

5) шикізаттық емес экспортты дамыту жəне ілгерілету 
мəселелері бойынша салалық мемлекеттік органдармен өзара 
іс-қимыл жасайды жəне олардың жұмысын үйлес ті реді;

6) қабылданған халықаралық міндеттемелерді ескере 
отырып, шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі 
бірыңғай оператор тарапынан сақтандырылуға жататын 
өңдеу өнеркəсібінің отандық жоғары технологиялық 
тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін шетелдік сатып 
алу шыларға екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның 
Даму Банкі, лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге де 
заңды тұлғалар беретін кредиттер жəне жасайтын лизингтік 
мəмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

7) Қазақстан Республикасының қабылданған халықара-
лық міндеттемелерін ескере отырып, шикізаттық емес экс-
порт  ты ілгерілету жөніндегі шараларды əзірлейді жəне 
бе кі т еді; 

8) шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі 
бірыңғай оператор тарапынан сақтандырылуға жататын өң деу 
өнеркəсібінің отандық жоғары технологиялық тауар лары мен 
көрсетілетін қызметтерін шетелдік сатып алу шы лар ға екінші 
деңгейдегі банктер, Қазақстанның Дам у Банкі, лизингтік 
қызметті жүзеге асыратын өзге де заңды тұлғалар беретін 
кредиттер жəне жасайтын лизингтік мəмілелер бойынша 
сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мақсаттары үшін өңдеу 
өнеркəсібінің отандық жоғары технологиялық та уарлары мен 
көрсетілетін қызметтерінің тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;

9) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң да-
рында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Қазақ-
стан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.

11-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қа-
ла лар мен астананың жергілікті атқарушы органдарының 
құзыреті

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен 
астананың жергілікті атқарушы органдары:

1) өңірдің өнеркəсіптік саясатын қалыптастыруға жəне 
іске асыруға қатысады;

2) өнеркəсіптік-инновациялық инфрақұрылым элемент-
те ріне, өнеркəсіптік-инновациялық қызметті мемлекет тік 
ынталандыруға қатысатын өнеркəсіптік-инновациялық жүйе 
субъектілеріне əдістемелік, консультациялық, практи ка  лық 
жəне өзге де көмек көрсетеді;

3) тауарларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін 
сатып алу елішілік құндылық мониторингіне жататын ұйым-
дар дың тізбесіне сəйкес ұйымдардың сатып алуындағы 
елішілік құндылық бойынша ақпаратты жинауды, талдауды 
жүзеге асырады жəне оны өнеркəсіпті мемлекеттік ынта лан-
дыру саласындағы уəкілетті органға өнеркəсіпті мем лекеттік 
ынталандыру саласындағы уəкілетті орган бел гі ле ген нысан 
бойынша жəне мерзімдерде береді;

4) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті органға өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру ша-
ра  ларын іске асыру туралы ақпаратты береді;

5) индустриялық даму бойынша Қазақстан Республика-
сын дағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын 
əзір леуге қатысады;

6) өнеркəсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық ко-
мис  сияның отырыстарында өңірдің индустриялық дамуы 
тура лы баяндайды;

7) осы Заңға сəйкес өнеркəсіпті мемлекеттік ынталан-
дыру шараларын көрсетеді;

8) бірыңғай индустрияландыру картасы шеңберінде 
өнеркəсіптік-инновациялық жобалардың іске асырылуын 
үйлестіруді жүзеге асырады жəне тоқсан сайын өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру саласындағы уəкілетті органға 
ақпарат береді;

9) осы Заңның 53-бабына сəйкес сауда қызметіне 
қолайлы жағдайлар жасау жөніндегі шараларды əзірлейді;

10) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасында облыстардың, респуб-
ли калық маңызы бар қалалар мен астананың жергілікті 
атқарушы органдарына жүктелетін өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

12-бап. Өзге мемлекеттік органдардың құзыреті
Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде:
1) өнеркəсіптік саясатты қалыптастыруға жəне іске 

асыр уға қатысады;
2) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру жəне инно-

вация лық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкі-
лет ті органдарға өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру жəне 
инновацияларды қолдау шараларын іске асыру туралы ақ-
па рат береді;

3) сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті 
ор ган ға шикізаттық емес экспортты ілгерілету бойынша ақ-
парат береді;

4) Қазақстан Республикасының халықаралық міндет те-
ме лерін ескере отырып, құзыреті шегінде шикізаттық емес 
экс портты ілгерілету жөніндегі шараларды əзірлейді жəне 
оны ілгерілетуді жүзеге асырады;

5) Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жос пар-
лау жүйесінің құжаттарын іске асыруды қамтамасыз етеді;

6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

13-бап. Өнеркəсіптік-инновациялық қызметті мемле кет-
тік ынталандыруға қатысатын өнеркəсіптік-инновациялық 
жү йе субъектілері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

�неркәсіптік саясат туралы

(Жалғасы 11-бетте)
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1. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін 
ынталандыру саласындағы ұлттық даму институты:

1) жаңа өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды, жұ-
мыс істеп тұрған өндірістерді жаңғыртуға (техникалық 
қайта жарақтандыруға) жəне кеңейтуге бағытталған өнер-
кəсіптік-инновациялық жобаларды жасау үшін өнер кə сіп-
тік-инновациялық қызмет субъектілерінің жарғылық ка пи-
талдарына, сондай-ақ өзге де заңды тұлғаларды құру ар қылы 
инвестицияларды жүзеге асырады;

2) ұлттық даму институттарынан, екінші деңгейдегі 
банктерден жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы өнер-
кəс іптік-инновациялық жобаларды іске асыратын жəне 
(немесе) оларға қатысатын ұлттық басқарушы холдингтерге 
тікелей не жанама түрде тиесілі өзге де заңды тұлғалардан 
кре диттер (қарыздар) бойынша құқықтарды (талаптарды) 
са тып алады; 

3) өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін 
қар жылық-экономикалық сауықтыру, сондай-ақ эконо ми-
ка ның басым секторларының экономикалық белсенділігі 
мен инвестициялық тартымдылығын ынталандыру жəне 
қал пына келтіру жөніндегі мынадай іс-шаралар кешенін:

берешекті қайта құрылымдауды; 
жарғылық капиталдарға инвестицияларды;
стратегиялық жəне институционалдық инвесторларды 

іздеуді жəне тартуды; 
өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін қар-

жы лық-экономикалық сауықтыруға ықпал ететін, Қазақ-
стан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
ын та ландыру түрлерін тұжырымдайды жəне іске асырады.

2. Өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму инс-
титуты:

1) өңдеу өнеркəсібін дамытуды, өңірлерді өнеркəсіптік-
инновациялық дамытуды, өнеркəсіптің цифрлық транс-
формациясын жəне Индустрия 4.0-ді енгізуді қоса алғанда, 
экономика секторларын дамыту саласында ақпараттық-
талдамалық жəне консультациялық қызметтер көрсетеді;

2) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті органға:

ба сым тауарлар тізбесі бойынша ұсыныстар тұжы рым-
дау;

бірыңғай индустрияландыру картасын қолдап отыру;
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын алу-

шы  ларға өнеркəсіптік гранттар беру;
бəсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісімдерді ірік-

теу д і жүргізу, қолдап отыру, іске асырылуын мониторингтеу 
жəне талдау; 

өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын іске 
асы ру тиімділігін талдау;

қарсы міндеттемелерді мониторингтеу; 
индустриялық дамуды бағалауды жүргізу;
өнеркəсіптің цифрлық трансформациясы жəне өнер кə-

сіп саласындағы қызмет субъектілерінің Индустрия 4.0-ді 
енгізуі жөніндегі ұсынымдарды əзірлеу, сондай-ақ ұсы-
нымдарды іске асыру кезінде қолдап отыру бойынша қыз-
мет тер көрсетеді;

3) өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 
ең бек өнімділігін арттыруға бағытталған өнеркəсіпті мемле-
кет тік ынталандыру шараларын ұсыну бойынша қызметтер 
көр сетеді;

4) аумақтық кластерлерді дамытуда өнеркəсіпті мемле-
кет тік ынталандыру шараларын ұсыну жəне аумақтық клас-
терлерді дамыту процестерін қолдап отыру бойынша қыз-
меттер көрсетеді;

5) өнеркəсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық 
комис сияның қызметін талдамалық жəне сараптамалық қам-
тамасыз ету бойынша қызметтер көрсетеді;

6) мемлекеттік органдар мен кəсіпкерлік субъектілерінен 
алынған өнеркəсіптік-инновациялық қызмет саласындағы 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау 
жүйе сінің құжаттарын іске асыру жөніндегі статистикалық 
ақ парат пен деректерге талдау жүргізуді көздейтін өнер-
кə сіптік-инновациялық қызмет саласындағы Қазақстан 
Рес публикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 
құжаттарын іске асыру, сондай-ақ ұсыныстар мен 
сараптама қорытындыларын əзірлеу бойынша қызметтер 
көрсетеді;

7) өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарында жұмыс орын-
да  рын құруға жəне олардың кадрларға деген қажет ті лі гіне 
мониторинг пен талдау жүргізеді.

3. Елішілік құндылықты дамыту саласындағы ұлттық 
да му институты:

1) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтер 
мен оларды берушілердің дерекқорын қалыптастырады 
жəне жүргізеді;

2) елішілік құндылықты дамыту жəне мониторингтеу 
сала сында ақпараттық-талдамалық, консультациялық, оның 
ішін де елішілік құндылықты сараптау бойынша қызметтер 
көрсетеді; 

3) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті органға:

өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 
тауар ларын, жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерін ішкі 
на рыққа ілгерілетуге бағытталған өнеркəсіпті мемлекеттік 
ын та ландыру шараларын ұсыну;

өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін ішкі 
нарықта сервистік қолдау бойынша, оның ішінде елішілік 
құн дылықты дамытуға жəне жер қойнауын пайдалану жө-
ніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын 
та уар ларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді са-
тып алуға арналған ақпараттық жүйелерді қолдап отыру 
бо йынша қызметтер көрсетеді;

4) субконтрактация орталығы болып табылады.
Субконтрактация деп өндірістік қызметті оңтайландыру 

үшін өнеркəсіптік кəсіпорындар қолданатын өндірістік 
(өнеркəсіптік) аутсорсинг нысандарының бірі түсініледі.

4. Инвестицияларды тарту саласындағы ұлттық ком па-
ния жəне оның өңірлік өкілдері мен өкілдіктері:

1) Қазақстан Республикасының инвестициялық тартым-
ды лығын жақсарту бойынша талдамалық зерттеулер жүр-
гізе ді;

2) инвесторлардың қызметін қолдап отыруды қам та-
ма сыз етеді, оның ішінде инвесторлардың мемлекеттік 
ор гандардың лауазымды адамдарымен, өнеркəсіптік-ин-
но вациялық қызмет субъектілерімен, сондай-ақ жеке кə-
сіп керлік субъектілерінің бірлестіктерімен кездесулерін 
ұйымдастырады, инвестициялық тақырып бойынша бизнес-
форумдар, конференциялар мен семинарлар өткізеді, 
жұмыс істеп жүрген жəне перспективалы инвесторлардың 
дерекқорын қалыптастырады жəне жүргізеді, инвесторларға 
туындайтын мəселелерді шешуде жəрдем көрсетеді;

3) Қазақстан Республикасының қолайлы инвестициялық 
имиджін ілгерілетеді, оның ішінде инвестициялық мүм кін-
дік тер туралы ақпарат береді;

4) инвесторлармен келіссөздердің қорытындысы бо-
йын ша қол жеткізілген ресми уағдаластықтардың іске асы-
рылуына мониторинг жүргізеді;

5) инвесторлардың қатысуымен іске асырылатын өнер-
кə сіптік-инновациялық жобаларға мониторинг жүргізеді;

6) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ өзге 
ұйымдар көрсететін басқа да қызметтерді алуда инвестор-
ларды қолдап отыру бөлігінде инвесторлармен «бір терезе» 
қағидаты бойынша өзара іс-қимыл жасайды;

7) өнеркəсіптік өнім өндіруге, оның ішінде басым тауар-
лар тізбесіне сəйкес өндіруге инвесторларды тарту жө нін дегі 
жұмысты жүргізеді.

5. Шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі бір-
ыңғай оператор:

1) сыртқы нарықтарға талдау жүргізеді;
2) өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен көрсе ті-

ле тін қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша 
жəрдем көрсетеді;

3) отандық экспорттаушылардың сыртқы нарықтардағы 
бəсе кеге қабілеттілігін арттыру, əлеуетті экспорттау нарық-
та рын іздеу жəне олардың тауарлары мен көрсетілетін қыз-
мет терін сыртқы нарықтарға ілгерілету мəселелері бойынша 
оларға ақпараттық жəне консультациялық қызметтер 
көрсетеді;

4) өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен көр се ті-
ле тін қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету жө ніндегі 
іс-шараларды өткізеді; 

5) өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен көрсе ті-
ле тін қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету мəсе лелері 
бойынша отандық, шетелдік жəне халықаралық ұйым дармен 
өзара іс-қимылды жүзеге асырады;

6) өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен көр-
се тілетін қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету 

мақ сатында шетелдік өкілдіктерді құрады жəне (немесе) 
шетел дік өкілдерді тағайындайды;

7) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес экс-
порт тық саудалық жəне экспорт алдындағы қаржы лан ды ру-
ды, шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі мə мі-
лелерді сақтандыруды жəне қайта сақтандыруды, кепіл дік 
беруді жүзеге асырады;

8) өңдеу өнеркəсібінің отандық жоғары технологиялық 
тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін шетелдік сатып 
алушыларға екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның 
Даму Банкі, лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге де 
заңды тұлғалар беретін кредиттер жəне жасайтын лизингтік 
мəмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды 
жүзеге асыру кезінде қаржы агентінің функцияларын 
орындайды;

9) өңдеу өнеркəсібінің отандық жоғары технологиялық 
тауарлары мен көрсетілетін қызметтерінің тізбесі бойынша 
ұсы ныстарды əзірлейді жəне сыртқы сауда қызметін реттеу 
саласындағы уəкілетті органға енгізеді;

10) сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уəкі-
лет ті орган мен шикізаттық емес экспортты ілгерілету 
жө ніндегі бірыңғай оператор арасында жасалатын шарт 
не гізінде өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен көр-
сетілетін қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету бо-
йынша өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері 
шы ғындарының бір бөлігін өтеуге бөлінген қаражатты 
басқаруды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының 
ре зиденті – екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шот ашады.

Қаржы жылының соңына есептелетін ағымдағы шот-
тағы қаражат қалдықтары сыртқы сауда қызметін рет-
теу саласындағы уəкілетті органға жəне тиісінше мемле-
кет  тік бюджетке қайтарылуға жатпайды, келесі қаржы 
жылында өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету 
бойынша өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері 
шығындарының бір бөлігін өтеуге жұмсалады;

11) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
өзге де сервистік қолдау шараларын ұсынады.

6. Даму институттарын, қаржы ұйымдарын басқару 
жүйесін оңтайландыру жəне ұлттық экономиканы дамыту 
жөніндегі шаралар шеңберінде құрылған ұлттық басқарушы 
холдинг:

 1) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру жəне инно-
ва ция ларды қолдау салаларындағы Қазақстан Респуб ли-
ка сындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын 
іске асыруға қатысады;

2) өнеркəсіптік-инновациялық қызметті мемлекеттік 
ынталандыруға қатысатын өнеркəсіптік-инновациялық 
жүйе субъектілеріне əдістемелік жəне консультациялық 
кө мек көрсетеді.

14-бап. Өнеркəсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық 
комиссия

1. Өнеркəсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық 
комиссияның негізгі міндеті:

 1) стратегиялық басымдықтары мен негізгі индика тор-
ларын айқындау бөлігінде өнеркəсіптік саясатты қа лып-
тастыру;

2) өнеркəсіптің бəсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін 
арт тыру;

3) өңдеу өнеркəсібі саласындағы өнеркəсіптік саясатты, 
оның ішінде кластерлік бастаманы іске асыруға қатысты тұ-
жы рымдамалық тəсілдер;

4) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын 
енгізу, күшін жою жəне қайта қарау;

5) өнеркəсіптік-инновациялық инфрақұрылым элемент-
те рін енгізу;

6) елдегі индустриялық ахуалды жақсарту;
7) өнеркəсіптегі инновациялық жəне технологиялық 

дамуға жəрдемдесу бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар 
дайындау болып табылады.

2. Өнеркəсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық ко-
миссия:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгілен-
ген тəр тіппен орталық мемлекеттік органдардан, жергілікті 
атқа рушы органдардан жəне өзге де ұйымдардан қажетті ақ-
парат ты, құжаттар мен материалдарды сұратады жəне ала ды;

2) мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың өнеркə-
сіп тік саясат жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 
мүшелері болып табылмайтын лауазымды адамдарын өз 
оты рыстарына шақырады, сондай-ақ тыңдайды;

3) өнеркəсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық 
комиссияның жанынан жұмыс жəне сараптама топтарын 
құрады, оларға əдістемелік басшылықты жүзеге асырады;

4) өнеркəсіптік саясат жөніндегі ведомствоаралық 
комиссияның, жұмыс жəне сараптама топтарының жұмыс 
жоспарларын бекітеді; 

5) өнеркəсіптік саясат мəселелерін қозғайтын реттеу ші-
лік саясаттың консультациялық құжаттарын, заң жобалары 
тұ жы рымдамаларының жобаларын, заң жобаларын, өзге 
нор мативтік құқықтық актілердің жəне Қазақстан Респуб-
ли касындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының 
жобаларын қарайды;

6) мемлекеттік органдар арасындағы өнеркəсіптік сая-
сат мəселелері жөніндегі қайшылықтар бойынша шешімдер 
қабыл дайды;

7) өнеркəсіптік саясатты іске асыру кезінде Қазақстан 
Республикасының техникалық реттеу саласындағы, стан-
дарттау саласындағы жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету 
туралы заңнамасын іске асыру туралы ақпаратты тыңдайды;

8) өнеркəсіптік саясат мəселелері бойынша Қазақстан 
Рес публикасы Үкіметінің ұстанымын, оның ішінде Қа зақ-
стан Республикасы Үкіметінің халықаралық ұйымдар да ғы 
келіссөз ұстанымын дайындауды жүзеге асырады;

9) жергілікті атқарушы органдар мен өзге де ұйым-
дар дың өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды іске асыру 
мəселелері бойынша есептерін тыңдайды;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
өзге де функцияларды жүзеге асырады.

15-бап. Өнеркəсіпті дамыту қоры
1. Өнеркəсіпті дамыту қоры (бұдан əрі – қор) акция ла-

рының бақылау пакеті мемлекетке немесе ұлттық бас қа-
рушы холдингке тиесілі акционерлік қоғам болып та бы лады.

2. Қор қызметінің мақсаттары өңдеу өнеркəсібінің 
кəсіп орындарына қаржылық қолдау көрсету жəне оларды 
ынта ландыру, Қазақстан Республикасының экономикасына 
сырт қы жəне ішкі инвестицияларды тартуға жəрдемдесу 
болып табылады.

3. Мыналар қордың міндеттері болып табылады:
1) мыналарға:
өңдеу өнеркəсібінің отандық кəсіпорындарын жəне 

өндірістік инфрақұрылымды құруға, жаңғыртуға жəне 
кеңейтуге;

өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарларын, жұмыстары 
мен көрсетілетін қызметтерін ілгерілетуге жəрдемдесуге;

қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға, ластағыш 
заттардың шығарындылары мен төгінділерін азайтуға, 
парниктік газдардың шығарындыларын қысқартуға, энергия 
үнемдеу мен табиғи жəне қайталама ресурстарды пайдалану 
тиімділігін арттыруға, сондай-ақ өңдеу өнеркəсібінде 
«жасыл» технологияларды дамытуға;

 елішілік құндылықты дамытуға жəрдемдесуге;
өндірістік, энергетикалық жəне көлік инфрақұрылымын 

құруға, жаңғыртуға жəне көлік құралдарын жаңартуға 
бағытталған жобаларды қаржыландыру;

2) заңды тұлғаларға, лизингтік қызметті жүзеге асы-
ратын ұйымдарға, сондай-ақ банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға кредиттер 
беру арқылы Қазақстан Республикасының экономикасын 
ынталандыру;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 
құжаттарына жəне қордың жарғысына сəйкес өзге де 
міндеттер.

4. Қор өз міндеттерін орындау үшін тиісті лицензиясыз 
мыналарды жүзеге асырады:

лизингтік қызмет;
резидент немесе бейрезидент заңды тұлғаларға ақылы-

лық, мерзімділік жəне қайтарымдылық шарттарымен ұлт тық 
валютамен ақшалай нысанда кредиттер беру;

Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы кел-
мей тін өзге де қызмет.

 5. Қорды қорландыру мыналардың есебінен жүзеге 
асы ры лады:

бюджет қаражаты;
Қазақстан Республикасының экология заңнамасына 

сəй кес қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта дан 
пайдалануға дайындауды, қайта өңдеуді, залал сыз дан ды ру-
ды жəне (немесе) кəдеге жаратуды ұйым дас тыр ға ны үшін 

төлемақы түрінде өндірушілердің (импорт тау шылардың) 
кеңейтілген міндеттемелерінің операторы алған қаражат;

коммерциялық, меншікті жəне өзге де қаражат.
6. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 

міндеттемелерінің операторы Қазақстан Республикасының 
Үкі меті айқындаған тəртіппен жəне шарттармен қоршаған 
орта ны жақсартуға бағытталған өңдеу өнеркəсібіндегі жоба-
лар ды одан əрі қаржыландыру үшін қорға қарыз түріндегі 
қаржыландыруды ұсынады.

Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 
мін деттемелерінің операторы осы тармақтың бірінші бөлі-
гіне сəйкес жүзеге асыратын қаржыландыру банк жəне 
микро қаржы қызметіне жатпайды жəне Қазақстан Рес пуб-
ли ка сының заңнамасына сəйкес рұқсат беру құжаттарының 
болуын талап етпейді.

7. Қор:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан 

Рес пуб ликасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құ-
жат тарына жəне (немесе) қордың ішкі актілеріне сəйкес 
мен шікті жəне бюджеттен тыс қарыз қаражаты есебінен 
қар жыландыру саясатын айқындауға;

2) өңдеу өнеркəсібі жобаларының сараптамасын жүзеге 
асыру үшін сарапшылар мен консультанттарды тартуға;

3) мемлекеттік бюджеттен алынған қаражатты қос па-
ғанда, бос қаражатты қордың ішкі актілеріне сəйкес қар жы 
құ ралдарының ішкі жəне сыртқы нарықтарына орна лас ты-
ру ға құқылы. 

16-бап. Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің ұлттық 
ақпараттық жүйесі

1. Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің ұлттық 
ақпараттық жүйесі (бұдан əрі осы баптың мақсатында – 
жүйе) өнеркəсіп дамуының жай-күйі туралы ақпаратты 
көздейтін ақпараттық жүйе болып табылады.

2. Жүйені жүргізу мақсаттары бизнес жүргізу процесін 
оңай лату мақсатында өнеркəсіптің жай-күйі туралы ақ-
паратты қалыптастыру жəне онымен алмасу тиімділігін 
арт тыру, өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектілеріне 
өзек ті ақпарат беру, сондай-ақ өнеркəсіптік саясат бойынша 
болжамдау жəне шешімдер қабылдау үшін мемлекеттік 
органдарды толық жəне анық ақпаратпен қамтамасыз ету 
болып табылады.

3. Жүйе:
1) өнеркəсіптік саясатты іске асыру туралы;
2) өнеркəсіп салаларының дамуы туралы статистикалық 

деректер туралы;
3) өндірістік қызметке байланысты бағыттарды дамыту 

нəтижелері туралы;
4) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандырудың іске асы-

рылатын шаралары туралы;
5) өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды іске асыру 

туралы ақпаратты;
6) Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің ұлттық ақпара-

т  тық жүйесіне кіретін функционалдық жəне ақпа раттық 
сервистердің тізбесіне сəйкес өзге де ақпаратты қам тиды.

4. Жүйені құру, қолдап отыру жəне оның жұмыс істеуі 
Қазақстан Республикасы өнеркəсібінің ұлттық ақпараттық 
жүйесін жүргізу жəне пайдалану қағидаларына сəйкес 
жүзеге асырылады.

2-параграф. Өнеркəсіптік-инновациялық инфрақұрылым
17-бап. Өнеркəсіптік-инновациялық инфрақұрылым 
Өнеркəсіптік-инновациялық инфрақұрылым мынадай 

элементтерден тұрады: 
1) «Арнайы экономикалық жəне индустриялық аймақтар 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен рет телетін 
арнайы экономикалық аймақтар; 

2) «Арнайы экономикалық жəне индустриялық аймақтар 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттелетін 
индустриялық аймақтар; 

3) технологиялық парктер (бұдан əрі – технопарктер); 
4) «Инвестициялық жəне венчурлік қорлар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңымен реттелетін тəуекелмен 
инвестицияланатын акционерлік инвестициялық қорлар; 

5) «Инвестициялық жəне венчурлік қорлар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңымен реттелетін венчурлік 
қорлар;

6) тех нологияларды коммерцияландыру орталықтары;
7) кон структорлық бюролар; 
8) технологиялар трансфертінің халықаралық орталық-

та ры;
9) инновациялық кластерлер;
10) аумақтық кластерлер; 
11) технологиялық құзыреттердің салалық орталықтары; 
12) осы Заңға сəйкес өнеркəсіптік саясат жөніндегі 

ведомс т воаралық комиссияның ұсынымдары мен ұсы ныс-
та ры негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі ай қын-
дай тын өзге де элементтер.

18-бап. Технопарктер
1. Дербес білім беру ұйымы немесе дара кəсіпкерлер 

ре тін де тіркелген жеке тұлғалар жəне (немесе) өзге де 
заңды тұлғалар құрған не Қазақстан Республикасының 
Үкі меті айқындаған, өнеркəсіптік-инновациялық қызметті 
іске асыру үшін қолайлы жағдайлар жасалатын бірыңғай 
материалдық-техникалық жəне (немесе) мүліктік кешені бар 
аумақты меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде 
иеленетін заңды тұлға технопарк болып табылады.

2. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне, 
оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технология лар 
саласындағы субъектілерге жұмыс істейтін бастапқы кезеңде 
оларға үй-жайлар, жабдықтар беру, бухгалтерлік есепке 
алуды жүргізу, заңдық, ақпараттық жəне консультациялық 
қолдап отыру, инвестицияларды тарту, жобаларды 
басқару бойынша қызметтерді, сондай-ақ өнеркəсіптік-
инновациялық, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар саласындағы жобаларды іске асыру үшін 
қажетті өзге де қызметтер көрсетуді білдіретін бизнес-
инкубациялау технопарктер қызметінің негізгі түрі болып 
табылады. «Астана Хаб» халықаралық технологиялық паркі 
көрсететін қызметтерді қоспағанда, бизнес-инкубациялауды 
дамытуға жəрдемдесу бойынша қызметтер көрсету, сондай-
ақ осындай көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау 
қағидаларын инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
саласындағы уəкілетті орган əзірлейді жəне бекітеді.

19-бап. Технологияларды коммерцияландыру 
орталықтары

1. Жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, техно-
логияларды, процестер мен көрсетілетін қызметтерді 
нарыққа шығару мақсатында ғылыми жəне (немесе) 
ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін практикалық 
тұрғыдан қолдануға байланысты, оң экономикалық 
əсер алуға бағытталған қызметті (технологияларды 
коммерцияландыру) жүзеге асыратын заңды тұлғалар, 
ғылыми ұйымның, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру ұйымының немесе дербес білім беру 
ұйымының құрылымдық немесе оқшауланған бөлімшесі 
технологияларды коммерцияландыру орталықтары болып 
табылады. 

2. Технологияларды коммерцияландыру орталықтары 
қызметінің негізгі бағыты коммерцияландыру үшін 
технологияларды іздестіруді жəне бағалауды, маркетингтік 
зерттеулерді, зияткерлік меншікті қорғау саласында 
консультациялық қызметтер көрсетуді, технологияларды 
коммерцияландыру стратегиясын əзірлеуді, ғылыми 
жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері 
мен жеке кəсіпкерлік субъектілерінің технологияларды 
коммерцияландыру саласында шарттар жасасуы мақсатында 
олардың өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыруды қоса 
алғанда, технологияларды коммерцияландыру жөніндегі 
қызметтер кешенін көрсету болып табылады.

Технологияларды коммерцияландыру орталықтарын 
əдіснамалық, консультациялық жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген өзге де қолдауды 
инновациялық даму саласындағы ұлттық даму институты 
жүзеге асырады.

3. Іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу, 
оның ішінде өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектілерінің 
қажеттіліктері ескеріле отырып жүзеге асырылады.

20-бап. Конструкторлық бюролар
1. Материалдық-техникалық кешенді иеленетін жəне 

өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне жаңа 
немесе жетілдірілген тауарлар өндірісін ұйымдастыруға 
жəрдемдесу үшін құрылған заңды тұлға конструкторлық 
бюро болып табылады.

2. Конструкторлық бюролардың негізгі міндеті 
өнеркə сіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне жаңа 
немесе жетілдірілген тауарларды жасауға, оның ішінде 
технологиялар трансферті, конструкторлық-технологиялық 
құжаттаманы сатып алу, бейімдеу, əзірлеу, оны кейіннен 
өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне өтеулі 

негізде беру жəне соның негізінде тауарлар өндірісін 
ұйымдастыру үшін қажетті қызметтер көрсету арқылы 
жəрдем көрсету болып табылады.

21-бап. Технологиялар трансфертінің халықаралық 
орталықтары 

Технологиялар трансфертінің халықаралық орта-
лықтарын өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері 
шетелдік əріптестермен бірлесіп іске асыратын жобаларды 
іске асыруға жəрдем көрсету мақсатында инновациялық 
даму саласындағы ұлттық даму институты құрады.

22-бап. Инновациялық кластерлер
Өзара іс-қимыл жасау жəне қолда бар мүмкіндіктерді 

бірлесіп пайдалану, білім жəне тəжірибе алмасу, зерттеулер 
жүргізу, технологияларды тиімді беру, орнықты əріптестік  
байланыстарды жолға қою жəне ақпарат тарату арқылы 
өнеркəсіпті ынталандыруға жəне инновацияларды қолдауға 
арналған, инновациялық кластерге қатысушылардың, оның 
ішінде ғылыми ұйымдардың, білім беру ұйымдарының, 
тəуекелмен инвестициялайтын акционерлік инвестициялық 
қорлардың, венчурлік қорлардың, сондай-ақ жеке жəне (не-
месе) заңды тұлғалардың бірлестігі инновациялық кластер 
болып табылады. 

23-бап. Аумақтық кластерлер
1. Аумақтық кластерге қатысушылар болып табылатын 

өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері өндірілетін 
тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің 
бəсекеге қабілеттілігін арттыру, оларды ілгерілету жəне өн-
дірістерді технологиялық қайта жарақтандыру мақсатында 
бір-бірімен жəне өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды.

2. Аумақтық кластерлерді мемлекеттік ынталандыру 
мыналарға:

1) аумақтық кластерлердің дамуы үшін қолайлы 
жағдайлар жасауға;

2) аумақтық кластерлерге қатысушылар болып табылатын 
өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің бəсекеге 
қабілеттілігін арттыруға;

3) өңірлерді экономикалық дамытуға бағытталған.
3. Мемлекет осы Заңның 40-бабында көзделген 

өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну 
арқылы аумақтық кластерлердің дамуын қамтамасыз етеді.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілгеннен 
бөлек, аумақтық кластерлерді дамыту үшін Қазақстан 
Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 
құжаттарында мыналар көзделеді:

1) кластерлік саясаттың бағыттары мен құралдарын 
қалыптастыру;

2) аумақтық кластерлерге қатысушылар болып табы-
латын өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне 
ақпараттық-консультациялық, талдамалық жəне өзге де 
қызметтер көрсету;

3) кластерлік бастамаларды диагностикалау жəне 
ілгерілету.

4. Өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму 
институты кластерлердің даму деңгейін жəне олардың 
алдағы перспективаларын айқындай отырып, аумақтық 
кластерлердің өңірлердің, салалардың, тұтастай алғанда, 
елдің экономикасына əсерін бағалай отырып, аумақтық 
кластерлердің тізілімін қалыптастыру жəне жүргізу 
қағидаларына сəйкес өңірлердегі кластерлік бастамалардың 
диагностикасын жүзеге асырады.

24-бап. Технологиялық құзыреттердің салалық 
орталықтары

Тиісті саланы технологиялық дамыту мақсаттары 
үшін мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексінде көзделген Технологиялық саясат 
жөніндегі кеңестің ұсынымы бойынша айқындайтын, 
салалық жəне салааралық сипаттағы тиісті құзыреттерге 
ие сарапшылары бар заңды тұлғалар технологиялық 
құзыреттердің салалық орталықтары болып табылады.

Технологиялық құзыреттердің салалық орталықтарының 
негізгі міндеттері жеделдетілген технологиялық даму 
үшін əлемдік технологиялық трендтерді мониторингтеу, 
ағымдағы жағдайлар мен бəсекелік артықшылықтарды, 
сондай-ақ жеке кəсіпкерлік субъектілерінің қажеттіліктерін 
айқындау болып табылады.

Технологиялық құзыреттердің салалық орталықтары 
мемлекеттік технологиялық саясаттың сабақтастығы мен 
саланың технологиялық дамуының институционалдық 
жадын да қамтамасыз етеді.

3-параграф. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру
25-бап. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шарттары
1. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шаралары осы 

Заңға сəйкес айқындалады. 
Қазақстан Республикасының заңдарында өнеркəсіпті 

мемлекеттік ынталандыру мен өнеркəсіп саласындағы 
қызмет субъектілерін қолдаудың өзге де шаралары көзделуі 
мүмкін.

2. Қызметін Қазақстан Республикасының агро-
өнеркəсіптік кешенінде жүзеге асыратын өнеркəсіптік-
инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік 
ынталандыру «Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық 
аумақтарды дамытуды  мемлекеттік реттеу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес айқындалады.

3. Қазақстан Республикасында инвестицияларды 
ынталандыру жəне инновацияларды қолдау Қазақстан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексімен реттеледі.

4. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті орган, өзге де мемлекеттік органдар, сондай-ақ 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен 
астананың жергілікті атқарушы органдары өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шараларын əзірлеу, қарау жəне 
келісу кезінде мынадай өлшемшарттарды көздейді:

1) инновациялылық – жаңа немесе айтарлықтай 
жақсартылған өнімдерді (тауарларды, жұмыстарды 
немесе көрсетілетін қызметтерді), технологияларды 
немесе процестерді одан əрі енгізуді жəне экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуді ескере отырып, оларды 
жасау арқылы қызметтің экономикалық тиімділігін 
арттыруға бағытталу; 

2) бəсекеге қабілеттілік – шығарылатын өнімнің, 
көрсетілетін жұмыстардың жəне (немесе) ұсынылатын 
қызметтердің төмен өзіндік құнынан, жоғары сапасынан, 
өсіп келе жатқан сұранысынан жəне өзге де қасиеттерінен 
көрініс табатын ұқсас өнеркəсіптік-инновациялық жобалар-
мен салыстырғандағы бəсекелік артықшылықтар;

3) ауқымдылық – Қазақстан Республикасының 
өнеркəсіптік дамуы үшін өнеркəсіптік-инновациялық жо-
баны іске асыру маңыздылығы;

4) экспортқа бағдарлану – шығарылатын өнімнің, 
көрсетілетін жұмыстардың жəне (немесе) ұсынылатын 
қызметтердің кемінде бір шет елге орнықты экспортында 
əлеуеттің болуы; 

5) еңбек өнімділігі – өндіріс көлемі мен өндіріске 
жұмсалған еңбек ресурстарының, жұмыс уақытының 
арақатынасы.

5. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шаралары 
өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне мынадай 
шарттармен ұсынылады: 

өңдеу өнеркəсібі кəсіпорнының басым тауарлар тізбесіне 
кіретін тауарлар өндіруге бағдарлануы; 

өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын 
алушының қарсы міндеттемелерді қабылдауы;

өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектісінің жəне 
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын алу 
үшін ұсынылған құжаттардың өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру шараларын ұсыну тəртібін реттейтін 
нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға 
сəйкес келуі.

6. Осы баптың 5-тармағында көрсетілген шарттарға 
сəйкес келмеу өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру ша-
раларын ұсынудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

7. Мемлекеттік органдардың, жергілікті атқарушы 
органдардың, өнеркəсіптік-инновациялық қызметті 
мемлекеттік ынталандыруға қатысатын өнеркəсіптік-
инновациялық жүйе субъектілерінің өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру шараларын ұсыну мəселелері бойынша 
өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерімен 
өзара іс-қимылы өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
саласындағы уəкілетті органның жалпы үйлестіруі кезінде 
жүзеге асырылады.

8. Өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектілеріне 
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес «бір те-
резе» қағидаты бойынша кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 
шеңберінде жүзеге асырылады.

(Жалғасы. Басы 1, 10-беттерде)

(Жалғасы  12-бетте)
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Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын 
«бір терезе» қағидаты бойынша ұсынуды ұйымдастыру 
кезінде мемлекеттік органдардың архитектурасын əзірлеуді 
үйлестіруді ақпараттандыру саласындағы уəкілетті орган 
жүзеге асырады.

26-бап. Басым тауарлар тізбесі
1. Басым тауарлар тізбесіне өндірісі ұлттық эконо-

миканың ұзақ мерзімді бəсекеге қабілеттілігін айқындайтын 
орташа жəне жоғары деңгейде өңдеп жасау тауарлары 
енгізіледі.

2. Тауарды өңдеп жасау деңгейі өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру саласындағы уəкілетті орган бекітетін басым 
тауарлар тізбесіне енгізу үшін тауарды өңдеп жасау деңгейін 
бағалау əдістемесіне сəйкес айқындалады, ол мынадай 
өлшемшарттарды көздейді:

өндірілетін тауардың технологиялық күрделілігі;
экспорттық əлеует;
ішкі нарықта тұтыну əлеуеті.
3. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шаралары 

басым тауарлар тізбесіне енгізілген өнім өндіруге 
бағдарланған өнеркəсіптік-инновациялық қызмет 
субъектілеріне ғана ұсынылады.

4. Өңдеу өнеркəсібінің бəсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз ету мақсатында басым тауарлар тізбесіне сəйкес 
инвестицияларды тарту бойынша жұмыс жүргізіледі.

27-бап. Қарсы міндеттемелер
1. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне 

өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну 
кезінде тараптар арасындағы келісімде мемлекеттің – 
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну 
жөніндегі, ал алушының қарсы міндеттемелерді орындау 
жөніндегі міндеттемелері көзделеді.

2. Қарсы міндеттемелерді қолдану заңдылық, 
транспаренттілік, теңдік, адалдық жəне мемлекет пен 
өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 
өзара жауапкершілігі жəне сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтардың алдын алу негізінде жүзеге асырылады.

3. Қарсы міндеттемелер өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандырудың алынатын шарасының түрі мен көлемі 
ескеріле отырып, өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
шараларын көрсету кезіндегі қарсы міндеттемелерді 
айқындау жəне қолдану жөніндегі қағидаларға сəйкес 
айқындалады жəне мынадай бағыттар бойынша 
жиынтығында немесе жеке-жеке қолданылады:

еңбек өнімділігін арттыру;
экспортқа бағдарланған тауарлар өндірісін ұлғайту;
ішкі нарықтың қажеттіліктерін қамтамасыз ету.
4. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері 

қарсы міндеттемелерді орындамаған жағдайда, өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шаралары шеңберінде олар алған 
ақша өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын 
көрсету кезіндегі қарсы міндеттемелерді айқындау 
жəне қолдану жөніндегі қағидаларға сəйкес қарсы 
міндеттемелерді орындаудың қол жеткізілген деңгейі 
жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық 
мөлшерлемесі ескеріле отырып қайтарылуға жатады.

28-бап. Бəсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісім
1. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 

уəкілетті орган мен өнеркəсіптік-инновациялық қызмет 
субъектісі арасында жасалатын, өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру шаралары кешенінің түрлері мен ұсыну 
шарттарын жəне өнеркəсіптік-инновациялық қызмет 
субъектісі қабылдайтын қарсы міндеттемелерді көрсететін 
шарт бəсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісім болып 
табылады.

2. Бəсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісімді 
жасасу жəне бұзу тəртібі, шарттары, сондай-ақ өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шараларының кешенін 
қабылдау шарттары бəсекеге қабілеттілікті арттыру туралы 
келісімдерді жасасу жəне бұзу қағидаларында белгіленеді.

3. Бəсекеге қабілеттілікті арттыру туралы жасалған 
келісімнің орындалу мониторингін өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру саласындағы уəкілетті орган жүргізеді.

4. Бұрын бəсекеге қабілеттілікті арттыру туралы 
келісім жасалған жəне, қарсы міндеттемелерді орындамау 
өзіне байланысты емес мəн-жайлар болған жағдайларды 
қоспағанда, мұндай орындамауға жол берген өнеркəсіптік-
инновациялық қызмет субъектісімен осындай келісім 
жасасуға жол берілмейді.

29-бап. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шаралары
 Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларына 

мыналар жатады:
1) өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды қоса 

қаржыландыруды қоса алғанда, қаржыландыру, лизингтік 
қаржыландыру;

2) қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелер мен 
кепілгерліктерді ұсыну;

3) қаржы институттары арқылы кредит беру;
4) қаржы институттары беретін кредиттер бойын-

ша сыйақы мөлшерлемесін жəне облигациялар бойынша 
купондық сыйақыны субсидиялау;

5) жарғылық капиталдарға инвестицияларды жүзеге 
асыру;

6) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен 
қамтамасыз ету;

7) жер учаскелерін беру;
8) ішкі нарықта ынталандыру;
9) өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен 

көрсетілетін қызметтерінің экспортын дамыту жəне 
ілгерілету, оларды өткізуге жəрдем көрсету;

10) еңбек өнімділігін арттыруды ынталандыру; 
11) аумақтық кластерлерді дамытуды ынталандыру;
12) берешекті қайта құрылымдау;
13) өнеркəсіптік гранттар беру;
14) осы Заңға сəйкес өнеркəсіптік саясат жөніндегі 

ведомствоаралық комиссияның ұсынымдары мен 
ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын өзге де шаралар.

30-бап. Өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды қоса 
қаржыландыруды қоса алғанда, қаржыландыру, лизингтік 
қаржыландыру

1. Өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды қоса 
қаржыландыруды қоса алғанда, өнеркəсіптік-инновациялық 
қызмет субъектілерін орта жəне ұзақ мерзімді кезеңдерге 
қаржыландыруды, лизингтік қаржыландыруды Қазақстанның 
Даму Банкі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын басқа да ұлттық даму институттары жүзеге 
асырады.

2. Қоса қаржыландыруды қоса алғанда, қаржыландыру 
басым тауарлар тізбесіне сəйкес жаңа өнеркəсіптік-
инновациялық жобаларды, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған 
өндірістерді жаңғыртуға (техникалық қайта жарақтандыруға, 
оның ішінде өнеркəсіптің цифрлық трансформациясына, 
Индустрия 4.0 мен цифрлық технологияларды енгізуге) 
жəне кеңейтуге бағытталған өнеркəсіптік-инновациялық 
жобаларды жасау үшін жүзеге асырылады. 

3. Өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды қоса 
қаржыландыруды қоса алғанда, мемлекеттік бюджеттен 
берілетін қаражат шеңберінде қаржыландыру, лизингтік 
қаржыландыру шарттары мен тетіктерін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды.

31-бап. Қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелер мен 
кепілгерліктерді ұсыну

1. Қарыздар бойынша кепілдік міндеттемелер мен 
кепілгерліктерді ұсынуды Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын қаржы агенті өнеркəсіптік-
инновациялық жобаларды іске асыру үшін өнеркəсіптік-
инновациялық қызмет субъектілеріне берілетін екінші 
деңгейдегі банктердің қарыздары бойынша жүзеге асырады.

2. Қаржы агентінің қарыздар бойынша кепілдік 
міндеттемелер мен кепілгерліктерді ұсыну шарттары мен 
тетіктерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

32-бап. Қаржы институттары арқылы кредит беру
1. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне 

кредит беру Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын қаржы агентінің қаржы институттарында 
қаражатты шартты түрде орналастыруы арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне 
кредит беру олар өздерінің жылжымалы немесе 
жылжымайтын мүлкін, оның ішінде ақшасын ұсыну 
арқылы қатысқан жағдайда жаңа өндірістерді құруға, жұмыс 
істеп тұрған өндірістерді жаңғыртуға (техникалық қайта 
жарақтандыруға) жəне кеңейтуге бағытталған өнеркəсіптік-
инновациялық жобаларды іске асыру, сондай-ақ жұмыс істеп 
тұрған жəне (немесе) тоқтап тұрған өндірістерді қаржылық-
экономикалық сауықтыру, олардың инвестициялық 

тартымдылығын жақсарту жəне (немесе) қалпына келтіру 
үшін жүзеге асырылады.

3. Қаржы институттары арқылы кредит беру шартта-
ры мен тетіктерін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды.

33-бап. Қаржы институттары беретін кредиттер бойын-
ша сыйақы мөлшерлемесін жəне облигациялар бойынша 
купондық сыйақыны субсидиялау

1. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 
қаржы институттары беретін кредиттері бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін жəне облигациялары бойынша купондық 
сыйақыны субсидиялау олар меншікті жылжымалы немесе 
жылжымайтын мүлкін, оның ішінде ақшасын ұсыну арқылы 
қатысқан жағдайда жаңа өндірістерді құруға, жұмыс 
істеп тұрған өндірістерді жаңғыртуға (техникалық қайта 
жарақтандыруға) жəне кеңейтуге бағытталған өнеркəсіптік-
инновациялық жобаларды іске асыру, сондай-ақ жұмыс істеп 
тұрған жəне (немесе) тоқтап тұрған өндірістерді қаржылық-
экономикалық сауықтыру, олардың инвестициялық 
тартымдылығын жақсарту жəне (немесе) қалпына келтіру 
үшін жүзеге асырылады.

Қаржы институттары беретін кредиттер бойынша 
сыйақы мөлшерлемесін жəне облигациялар бойынша 
купондық сыйақыны айналым қаражатын толықтыруға 
субсидиялау жүзеге асырылмайды.

2. Қаржы институттары өнеркəсіптік-инновациялық 
қызмет субъектілеріне беретін кредиттер бойынша 
сыйақы мөлшерлемесін жəне өнеркəсіптік-инновациялық 
қызмет субъектілері эмиссиялайтын облигациялар бо-
йынша купондық сыйақыны субсидиялауды өнеркəсіптік-
инновациялық жобаларды іске асыру үшін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын қаржы агенті 
жүзеге асырады.

3. Қаржы институттары беретін кредиттер бойын-
ша сыйақы мөлшерлемесін жəне облигациялар бойынша 
купондық сыйақыны субсидиялау шарттары мен тетіктерін 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

34-бап. Жарғылық капиталдарға инвестицияларды 
жүзеге асыру

1. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 
жарғылық капиталдарына инвестицияларды өнеркəсіптік-
инновациялық қызметті мемлекеттік ынталандыруды 
жүзеге асыратын ұлттық даму институттары жəне об-
лыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен 
астананың жергілікті атқарушы органдары Қазақстан 
Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 192-бабында көз-
делген талаптар сақталған жəне өнеркəсіптік-ин но ва ция-
лық жоба мынадай:

1) еңбек өнімділігін арттыру жəне экономиканың басым 
секторларының дамуын ынталандыруды қамтамасыз ету;

2) мəндері өнеркəсіптік-инновациялық қызметті 
мемлекеттік ынталандыруды жүзеге асыратын ұлттық даму 
институттарының инвестициялық саясатын регламенттейтін 
ішкі құжаттарда айқындалатын болжамдық экономикалық 
жəне қаржылық параметрлер бойынша тартымдылық;

3) технологиялық əлеуетті ұлғайтуға бағытталу, 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын арт-
ты ру жəне оларды өндіру көлемін өсіру, шикізат пен 
материалдарды қайта өңдеуді тереңдету, жоғары тех-
нологиялық өнім шығару шарттарына сəйкес келген кезде 
жүзеге асырады.

2. Өнеркəсіптік-инновациялық қызметті мемлекеттік 
ынталандыруды жүзеге асыратын ұлттық даму инсти-
туттарының жəне облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалар мен астананың жергілікті атқарушы органдарының 
инвестициялық қызметінің нəтижелері барлық өнеркəсіптік-
инновациялық жобалар бөлінісінде инвестициялық кіріс 
негізінде айқындалады.

3. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін 
ынталандыру саласындағы ұлттық даму институты 
өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 
жарғылық капиталдарына инвестицияларды:

1) өнеркəсіптік-инновациялық жобалар капиталды көп 
қажет еткен жəне (немесе) олардың өзін-өзі ақтау мерзімдері 
ұзақ жəне (немесе) рентабельділігі төмен болған; 

2) экономиканың басым секторларындағы өнеркəсіптік-
инновациялық жобалар əлеуметтік маңызды болған 
жағдайларда жүзеге асыра алады.

35-бап. Инженерлік-коммуникациялық инфрақұ-
рылыммен қамтамасыз ету

1. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен 
қамтамасыз ету мыналар үшін жүзеге асырылады:

1) бəсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру;
2) жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғырту (техникалық 

қайта жарақтандыру) жəне кеңейту.
2. Осы баптың 1-тармағында көзделген бағыттарға 

сəйкес келетін өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды іске 
асыратын өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамта-
масыз ету инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды 
салуға (реконструкциялауға) бюджет қаражатын бөлу 
арқылы жүзеге асырылады.

3. Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды 
салуға (реконструкциялауға) бюджет қаражатын бөлу 
Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады.

36-бап. Жер учаскелерін беру 
Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне 

жер учаскелерін беру Қазақстан Республикасының Жер 
кодексіне сəйкес уақытша жер пайдалану құқығымен жер 
учаскелерін бөлу арқылы жүзеге асырылады.

37-бап. Ішкі нарықта ынталандыру
1. Отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтерді ішкі нарыққа ілгерілетуге 
бағытталған өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
шараларын өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
саласындағы уəкілетті орган елішілік құндылықты дамыту 
саласындағы ұлттық даму институтын тарта отырып, 
отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерді ішкі нарыққа ілгерілетуге бағытталған 
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын көрсету 
қағидаларына сəйкес жүзеге асырады.

 2. Елішілік құндылықты дамыту саласындағы ұлттық 
даму институты өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
саласындағы уəкілетті орган мен елішілік құндылықты 
дамыту саласындағы ұлттық даму институты арасында 
жасалатын шарт негізінде отандық өңделген тауарларды, 
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі нарыққа 
ілгерілетуге бағытталған өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру шараларын көрсетуге бөлінген қаражатты 
басқаруды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының 
резиденті екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шот ашады.

Қаржы жылының соңына есепте болатын ағымдағы 
шоттағы қаражат қалдықтары өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру саласындағы уəкілетті органға жəне тиісінше 
мемлекеттік бюджетке қайтарылуға жатпайды, келесі 
қаржы жылында отандық өңделген тауарларды, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтерді ішкі нарыққа ілгерілетуге 
бағытталған өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
шараларын көрсетуге жұмсалады.

38-бап. Өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары 
мен көрсетілетін қызметтерінің экспортын дамыту жəне 
ілгерілету, оларды өткізуге жəрдем көрсету

1. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын 
ұсынуды сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы 
уəкілетті орган шикізаттық емес экспортты ілгерілету 
жөніндегі бірыңғай операторды тарта отырып, мыналар 
арқылы жүзеге асырады: 

1) қабылданған халықаралық міндеттемелер шеңберінде 
өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен көрсетілетін 
қызметтерін, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық 
көрсетілетін қызметтерді сыртқы нарықтарға ілгерілету 
бойынша өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері 
шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларына сəйкес 
өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен көрсетілетін 
қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету бойын-
ша өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері 
шығындарының бір бөлігін өтеу; 

2) шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі 
бірыңғай оператор тарапынан сақтандырылуға жататын 
өңдеу өнеркəсібінің отандық жоғары технологиялық та-
уарлары мен көрсетілетін қызметтерін шетелдік сатып 
алушыларға екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның 
Даму Банкінің, лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге 
де заңды тұлғалардың берілетін кредиттер жəне жасалатын 
лизингтік мəмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялауы; 

3) экспорттық саудалық қаржыландыру, шикізаттық 
емес экспортты ілгерілету жөніндегі мəмілелерді кредиттеу 
жəне сақтандыру, қайта сақтандыру жəне кепілдік беру 
тетіктерін пайдалану. 

2. Өңдеу өнеркəсібінің отандық жоғары технологиялық 
тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін шетелдік сатып 
алушыларға екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның 
Даму Банкінің, лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге 
де заңды тұлғалардың берілетін кредиттер жəне жасалатын 
лизингтік мəмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялауын Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын қаржы агенті жүзеге асырады.

39-бап. Еңбек өнімділігін арттыруды ынталандыру
1. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 

еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсынуды өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру саласындағы уəкілетті орган 
өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму институтын 
тарта отырып жүзеге асырады.

2. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 
еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну мынадай 
шығындар бойынша жүзеге асырылады:

1) жұмыскерлердің құзыретін арттыру;
2) цифрлық технологияларды ендіру;
3) технологиялық процестерді жетілдіру;
4) өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру.
3. Өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму 

институты өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
саласындағы уəкілетті орган мен өнеркəсіпті дамыту 
саласындағы ұлттық даму институты арасында жасалатын 
шарт негізінде өнеркəсіптік-инновациялық қызмет 
субъектілерінің еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған 
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсынуға 
бөлінген қаражатты басқаруды жүзеге асыру үшін Қазақстан 
Республикасының резиденті екінші деңгейдегі банкте 
ағымдағы шот ашады.

40-бап. Аумақтық кластерлерді дамытуды ынталандыру
1. Аумақтық кластерлерді дамытуда өнеркəсіпті 

мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсынуды өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру саласындағы уəкілетті орган 
өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму институтын 
тарта отырып жүзеге асырады.

Аумақтық кластерлерді мемлекеттік ынталандыру 
аумақтық кластерлерді конкурстық іріктеу қорытындысы 
бойынша жəне (немесе) аумақтық кластерлердің тізіліміне 
сəйкес жүзеге асырылады.

2. Аумақтық кластерлерді дамытуда өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну кластерлік 
ұйымның жұмыс істеуін қолдау үшін жəне аумақтық 
кластерлердің жобаларын іске асыруға шығындарды өтеу 
жəне (немесе) шығындарды қаржыландыру жəне (немесе) 
қоса қаржыландыру жəне аумақтық кластерлерді дамытуда 
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандырудың өзге де шаралары 
арқылы жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
құрылған, аумақтық кластердің дамуын əдістемелік, 
ұйымдастырушылық, сараптамалық-талдамалық жəне 
ақпараттық қолдап отыруды жүзеге асыратын кластерлік 
ұйым аумақтық кластерді дамыту жөніндегі жұмыс 
жоспарын əзірлеу жəне іске асыруды қолдап отыру, 
аумақтық кластерге қатысушылар, сондай-ақ білім жəне 
ғылым мекемелерін, қаржы ұйымдарын жəне мемлекет 
қатысатын заңды тұлғаларды, даму институттарын жəне 
мемлекеттік органдарды қоса алғанда, мүдделі ұйымдар ара-
сында өзара іс-қимылды ұйымдастыру жөніндегі қызметті 
қамтамасыз етеді.

3. Өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму инсти-
туты өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті орган мен өнеркəсіпті дамыту саласындағы 
ұлттық даму институты арасында жасалатын шарт негізінде 
аумақтық кластерлерді дамытуда өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру шараларын ұсынуға бөлінген қаражатты 
басқаруды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының 
резиденті екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шот ашады.

41-бап. Берешекті қайта құрылымдау
1. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері 

өнеркəсіптік-инновациялық жобаны іске асыру мақсатында 
үшінші тұлғалардан қосымша қаржыландыруды тартқан 
жəне (немесе) меншікті жылжымалы жəне (немесе) 
жылжымайтын мүлкі, оның ішінде ақшасы түріндегі 
тиісінше қамтамасыз етуді ұсынған жағдайда берешекті 
қайта құрылымдау оларды қаржылық-экономикалық 
сауықтыру, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған жəне (немесе) 
тоқтап тұрған өндірістердің инвестициялық тартымдылығын 
жақсарту жəне (немесе) қалпына келтіру, өндірістерді іске 
қосу үшін пайдаланылатын құралдардың спектрін кеңейту 
мақсатында жүзеге асырылады.

2. Берешекті қайта құрылымдау төлемдер кестесін 
өзгерту, құқықтарды (талаптарды) толық немесе ішінара 
тоқтату, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұл-
дарды), сыйақыны, оның ішінде негізгі борышқа 
капиталдандырылған сыйақыны, инвестициялық өсімді, 
негізгі борышты жəне өзге де дебиторлық берешекті 
кешіру, инвестициялау жəне (немесе) кредит беру, жəне 
(немесе) қаржыландыру мерзімдері мен шарттарын өзгерту, 
берешекті жарғылық капиталдарға айырбастау жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге 
де тəсілдер арқылы мүмкін болады.

42-бап. Өнеркəсіптік гранттар беру
1. Өнеркəсіптік грант деп өңдеу өнеркəсібінің өнер-

кəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне олардың 
өнеркəсіптік-инновациялық жобаларын іске асыру үшін 
өтеусіз негізде берілетін жəне қарсы міндеттемелер орын-
далған жағдайда қайтарымсыз болып табылатын бюд-
жет қаражаты түсініледі. Өнеркəсіптік гранттар беруді 
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті орган өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық 
даму институтын тарта отырып жүзеге асырады.

2. Өнеркəсіптік гранттар өңдеу өнеркəсібінің жұмыс істеп 
тұрған өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне 
басым тауарлар тізбесіне енгізілген бəсекеге қабілетті өнім 
жасауға бағытталған өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды 
іске асыру үшін қарсы міндеттемелердің шарттарымен қоса 
қаржыландыру арқылы беріледі.

3. Өнеркəсіптік гранттар беру кезінде алынған 
өтінімдерге өнеркəсіптік гранттар беру қағидаларына сəйкес 
сараптама жүргізіледі.

Өнеркəсіптік гранттар беру өлшемшарттары өнеркəсіптік 
гранттар беру қағидаларында белгіленеді.

4. Өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму инс-
ти туты гранттар берілген өнеркəсіптік-инновациялық жо-
ба лар бойынша жоспарланған мақсаттарға қол жеткізуді 
талдау мақсатында берілген өнеркəсіптік гранттардың мо-
ни торингін жүзеге асырады.

5. Өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму инсти-
туты өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті орган мен өнеркəсіпті дамыту саласындағы 
ұлттық даму институты арасында жасалатын шарт негізінде 
өнеркəсіптік гранттар беруге бөлінген қаражатты басқаруды 
жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының резиденті 
екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шот ашады.

 Қаржы жылының соңына есепте болатын ағымдағы 
шоттағы қаражат қалдықтары өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру саласындағы уəкілетті органға жəне тиісінше 
мемлекеттік бюджетке қайтарылуға жатпайды, келесі 
қаржы жылында өнеркəсіптік гранттар беруге жұмсалады.

3-тарау. ӨТКІЗУ НАРЫҚТАРЫНА ІЛГЕРІЛЕТУ
43-бап. Өңдеу өнеркəсібінің отандық кəсіпорындарын 

сыртқы нарықтарға ілгерілету
1. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі 

мен шет елдердегі мекемелер өз құзыреті шегінде өнеркəсіп 
саласындағы қызмет субъектілерінің құқықтары мен 
мүдделерін шетелде қорғауды жүзеге асырады, оның ішінде 
сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті органға 
өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен көрсетілетін 
қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілетуге жəрдем 
көрсетеді. 

2. Өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтерін сыртқы нарықтарға ілгерілету 
бойынша өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін 
сервистік қолдауды сыртқы сауда қызметін реттеу 
саласындағы уəкілетті орган мыналар арқылы жүзеге 
асырады:

1) олардың экспорттық əлеуетін диагностикалау;
2) сауда миссияларын ұйымдастыру жəне өткізу, 

көрме-жəрмеңке қызметін жүзеге асыру, отандық 

өндірушілердің тауар белгілерін шетелде ілгерілету жəне 
қазақстандық өндірушілердің шетелде ұлттық стендтерін 
ұйымдастыру;

3) отандық өндірушілер жəне олардың тауарлары, 
көрсетілетін қызметтері туралы ақпаратты шетелде тұрақты 
негізде орналастыру арқылы əлеуетті шетелдік сатып 
алушылардың хабардар болуын арттыру;

4) өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтерінің экспортын дамыту жəне 
ілгерілету мəселелері бойынша ақпараттық жəне талдамалық 
қолдау көрсету;

5) өңдеу өнеркəсібінің отандық тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтерін гуманитарлық көмектің 
халықаралық нарығына ілгерілетуге жəрдемдесу;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
өзге де шаралар.

44-бап. Қосылған құнның жаһандық тізбектеріне кіру
1. Қосылған құнның жаһандық тізбектеріне кіру 

трансұлттық корпорациялармен, инвесторлармен жəне 
олардың өнім берушілерімен ынтымақтастық жасау жолы-
мен, сондай-ақ қосылған құны жоғары тауарларды сыртқы 
нарықтарға ілгерілету арқылы жүзеге асырылады.

2. Сыртқы сауда қызметін реттеу, өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру, инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
саласындағы жəне инвестициялық саясатты іске асыру 
жөніндегі уəкілетті органдар өнеркəсіптік-инновациялық 
қызмет субъектілеріне қосылған құнның жаһандық 
тізбектеріне кіру бойынша, оның ішінде тауарлардың жаңа 
түрлерін өндіруге арналған техникалық құжаттаманы жəне 
нақты тауарлар бойынша көш бастап тұрған жетекші əлемдік 
өндірушілердің əлемдік өндірістік франшизаларын қолдану 
арқылы жəрдем көрсетеді.

45-бап. Өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектілерінің 
өзара іс-қимылына жəрдемдесу

Мемлекет өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектілерінің 
өзара іс-қимылына мынадай нысанда жəрдем көрсетеді:

1) өнеркəсіпті дамыту жөніндегі проблемаларды зерделеу 
жəне ұсыныстар əзірлеу бойынша өнеркəсіпті дамыту 
институттарын дамытуды білдіретін институционалдық 
қолдау;

2) өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектілерін 
ақпараттық-талдамалық, оқу-əдіснамалық, ғылыми-
əдістемелік қолдауды білдіретін ақпараттық қолдау.

Өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектілерінің 
өзара іс-қимылына мемлекеттік жəрдемдесу Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де қолдау 
түрлерін көздейді.

46-бап. Өнеркəсіпті дамытуға бағытталған шарттар
1. Өнеркəсіпті дамытуға бағытталған шарттар осы Заңға 

сəйкес мыналар арқылы жасалады:
1) өндірісін өнім беруші ұйымдастыратын жəне өндірісі 

бұрын болмаған өңдеу өнеркəсібінің тауарларын, оның 
ішінде жүзеге асырылатын жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтер шеңберінде сатып алынатын тауарларын ұзақ 
мерзімді кепілдендірілген сатып алуды көздейтін офтейк-
келісімшарттар;

2) өңдеу өнеркəсібінің тауарларын, оның ішінде жүзеге 
асырылатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер шеңберінде 
сатып алынатын тауарларын сатып алудан бөлек, осы Заңның 
49-бабына сəйкес сатып алу талаптарында көзделген, шарт 
сомасынан қаражаттың бір бөлігін Қазақстан Республикасының 
экономикасына инвестициялау бойынша елеулі талаптарды 
көздейтін келісімшарттық сатып алу шарттары.

Өнеркəсіпті дамытуға бағытталған шарттарды 
жоспарлау жəне жасасу, сондай-ақ олардың орындалуын 
мониторингтеу қағидаларында үлгілік талаптар көзделеді.

2. Кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, 
пайдалы қазбаларды өндірумен айналысатын жер қойнауын 
пайдаланушылар, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтер, 
ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар жəне дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу 
жəне одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық 
басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық 
компанияларға тиесілі ұйымдар, сондай-ақ жеке немесе 
мемлекеттік емес заңды тұлғаларға кейіннен сатып алу 
құқығымен сенімгерлік басқаруға берілген, дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 
елу жəне одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде 
ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, 
ұлттық компанияларға тиесілі заңды тұлғаларды қоспағанда, 
əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар өнеркəсіпті дамытуға 
бағытталған шарттар бойынша тапсырыс берушілер болып 
табылады.

Осы баптың ережелері Ұлттық əл-ауқат қорына жəне 
дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы меншік немесе 
сенімгерлік басқару құқығымен тікелей немесе жанама 
түрде Ұлттық əл-ауқат қорына тиесілі заңды тұлғаларға 
қолданылмайды.

47-бап. Өнеркəсіпті дамытуға бағытталған шарттарды 
жоспарлау жəне жасасу тəртібі

1. Өнеркəсіпті дамыту саласындағы ұлттық даму инсти-
туты, көмірсутектер, пайдалы қатты қазбалар саласындағы 
уəкілетті органдар жыл сайын 20 мамырға дейінгі 
мерзімде осы Заңның 46-бабының 2-тармағында көзделген 
ұйымдардың жоспарларына жəне сатып алынған тауарлары, 
жұмыстары мен көрсетілетін қызметтері туралы есептеріне 
сəйкес тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді 
сатып алудағы қажеттіліктерді талдайды жəне өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру саласындағы уəкілетті органға 
ақпарат жібереді.

2. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті орган осы баптың 1-тармағына сəйкес берілген 
ақпарат негізінде жыл сайын 30 мамырға дейінгі мерзімде 
ұлттық экономиканың қажеттіліктерін қамтамасыз ету 
үшін қажетті өңдеу өнеркəсібі тауарларының, оның ішінде 
жүзеге асырылатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер 
шеңберінде сатып алынатын тауарларының тізбесін 
(бұдан əрі – тауарлардың тізбесі) осы Заңның 46-бабының 
1-тармағында көзделген шарттардың түрлері бөлінісінде 
қалыптастырады жəне (немесе) жаңартып отырады жəне 
оны көмірсутектер, пайдалы қатты қазбалар саласындағы 
уəкілетті органдарға жібереді.

3. Көмірсутектер, пайдалы қатты қазбалар саласындағы 
уəкілетті органдар тапсырыс берушілермен тауарлардың 
тізбесін келіседі жəне келісілген ұсыныстарды өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру саласындағы уəкілетті органға 
жыл сайын 1 шілдеге дейінгі мерзімде жібереді.

Келісілген ұсыныстар техникалық ерекшеліктерді 
қоса бере отырып, тапсырыс берушілердің атауы, өңдеу 
өнеркəсібі тауарларының атауы жəне олардың көлемі, 
шарттар қолданылатын болжамды мерзімдер туралы 
ақпаратты жəне өнеркəсіпті дамытуға бағытталған 
шарттарды жоспарлау жəне жасасу, сондай-ақ олардың 
орындалуын мониторингтеу қағидаларында көзделген өзге 
де ақпаратты қамтуға тиіс.

4. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті орган жыл сайын 1 тамызға дейінгі мерзімде 
тауарлардың тізбесін бекітеді жəне əлеуетті өнім берушілерге 
ақпарат беру үшін оны тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтер мен оларды берушілердің 
дерекқорында орналастырады.

5. Тапсырыс берушілер өнеркəсіпті дамытуға 
бағытталған шарттарды жоспарлау жəне жасасу, сондай-
ақ олардың орындалуын мониторингтеу қағидаларына 
сəйкес тауарлардың бекітілген тізбесі негізінде офтейк-
келісімшарттар мен келісімшарттық сатып алу шарттарын 
жасасады.

48-бап. Офтейк-келісімшарттар
1. Офтейк-келісімшарттар бойынша өнім беруші тиісті 

тауардың өндірісін, оның ішінде шартқа сəйкес тапсы-
рыс берушіден алынған қаражат есебінен ұйымдастыруға 
міндеттенеді.

Жасалған офтейк-келісімшарттар қаржы ұйымдарында, 
оның ішінде екінші деңгейдегі банктерде жəне Қазақстанның 
Даму Банкінде кепіл нысанасы ретінде пайдаланылуы 
мүмкін.

2. Жасалған офтейк-келісімшартқа сатып алу көлемін 
азайту жəне тауардың бағасын төмендету бойынша біржақты 
тəртіппен өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

Ұзақ мерзімді офтейк-келісімшарт бойынша тапсырыс 
беруші өнім беруші осындай шартта белгіленген 
міндеттемелерді тиісінше орындаған жағдайда, осындай 
шартта көзделген көлемдерде тауарларды қабылдауды жəне 
олардың ақысын:

шарт қолданылатын бірінші жылда – жүз пайыз 
мөлшерінде;

(Жалғасы. Басы 1, 10-11-беттерде)

(Соңы 13-бетте)
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шарт қолданылатын екінші жəне одан кейінгі жылдарда 
кемінде елу пайыз мөлшерінде төлеуді қамтамасыз етуге 
міндетті.

Осы тармақтың екінші бөлігінде белгіленген 
міндеттемелер тиісті күнтізбелік жылға арналған шартта 
көзделген тауарды беру көлемін негізге ала отырып 
есептеледі. 

3. Офтейк-келісімшарттың қолданылу мерзімі шартта 
айқындалады.

4. Тапсырыс берушінің өндірілген тауардың ескерілген 
көлемін сатып алудан өнім берушінің кінəсі болмай 
бас тартуы мөлшері өнеркəсіпті дамытуға бағытталған 
шарттарды жоспарлау жəне жасасу, сондай-ақ олардың 
орындалуын мониторингтеу қағидаларына сəйкес 
айқындалатын тұрақсыздық айыбын көздейді. 

5. Офтейк-келісімшарттарда тауарлардың егжей-
тегжейлі техникалық сипаттамалары, физикалық жəне 
(немесе) химиялық қасиеттері, жиынтықталуы, шарт 
қолданылатын бүкіл мерзімге беру көлемдері, тауарды 
бірмəнді сəйкестендіруге мүмкіндік беретін басқа да 
ақпарат көрсетіле отырып, олардың нақты атаулары, 
сондай-ақ елішілік құндылықтың ең төмен деңгейі 
бойынша талаптар, елішілік құндылықтың көрсеткішін 
арттыру бағдарламасын əзірлеу жөніндегі міндеттемелер 
көрсетіледі.

49-бап. Келісімшарттық сатып алу шарттары 
1. Келісімшарттық сатып алу тауарларды, жұмыстар 

мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу сомасы жылына 
тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес 
жүз мың еселенген мөлшерінен асқан жағдайда офсеттік 
саясат қағидаттарымен жүзеге асырылады.

2. Келісімшарттық сатып алуға сəйкес өнім беруші 
тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді 
беруден бөлек, шартта көзделетін қосымша талаптарды, 
оның ішінде бірлескен өндірісті құру арқылы орындауға 
міндеттенеді, олар мыналар сияқты сатып алынатын 
өнімнің түріне байланысты болады:

1) тікелей инвестициялар (оның ішінде өнім берушіге 
тікелей байланысты емес инвестициялық жобаларға 
салымдар);

2) ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық 
жұмыстарға инвестициялар;

3) өндірістерді құру;
4) мамандандырылған оқу орталықтарын салу, 

Қазақстан Республикасы үшін əртүрлі бағыттағы маман-
дарды даярлау жəне қайта даярлау бағдарламаларын іске 
асыру;

5) сатып алынатын тауарға қызмет көрсету жөніндегі 
инфрақұрылымды дамыту;

6) елге технологиялар трансфертін қамтамасыз ететін 
техникалық құжаттаманы, лицензияларды жəне өзге де 
құжаттарды беру;

7) өнеркəсіпті дамытуға бағытталған шарттарды жос-
парлау жəне жасасу, сондай-ақ олардың орындалуын мо-
ниторингтеу қағидаларына сəйкес өзге де талаптар.

Жоғарыда көрсетілген талаптар жеке-жеке де, үй-
лесімде де қолданылуы мүмкін, ақшалай мəнде шарт 
сомасының кемінде бес пайызын құрауға тиіс.

3. Өнім берушінің осы баптың 2-тармағында 
көзделген өз міндеттемелерін орындамауы шартқа сəйкес 
тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға жəне басқа да құқықтық 
салдарға алып келеді.

50-бап. Өнеркəсіптік өнімнің реттелетін сатып алуы
1. Өнеркəсіптік өнімнің сатып алуын реттеу Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік сатып алу, жер қойнауы 
жəне жер қойнауын пайдалану, ақпараттандыру туралы 
заңнамасына жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

2. Өнеркəсіптік өнімнің реттелетін сатып алуы 
Қазақстан Республикасы ұлттық стандарттарының 
талаптары ескеріле отырып жүзеге асырылуға тиіс.

51-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтер мен оларды берушілердің дерекқоры

1. Ұлттық экономиканың өзіне жеткіліктілігін 
қамтамасыз ету мақсатында өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру саласындағы уəкілетті орган елішілік 
құндылықты дамыту саласындағы ұлттық даму институтын 
тарта отырып, тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтер мен оларды берушілердің дерекқорын 
қалыптастырады жəне жүргізеді.

2. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтер 
мен оларды берушілердің дерекқоры өнеркəсіптік 
өнімді сатып алуда пайдалану үшін қазақстандық болып 
табылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерді өндірушілер мен берушілердің тізбесін 
көздейді.

3. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қы зметтер 
мен оларды берушілердің дерекқоры тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтер мен оларды 
берушілердің дерекқорын қалыптастыру жəне жүргізу 
қағидаларына сəйкес қалыптастырылады.

4. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтер 
мен оларды берушілердің дерекқорын жүргізу мыналарды 
көздейді:

1) дара кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғаларды 
жəне заңды тұлғаларды тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтер мен оларды берушілердің 
дерекқорында өтеусіз тіркеу;

2) елішілік құндылықты дамыту саласындағы ұлттық 
даму институтының интернет-ресурсында отандық тауар 
өндірушілер жəне жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді 
отандық берушілер туралы ақпарат орналастыру.

52-бап. Импортты реттеу
Импортты реттеу Қазақстан Республикасы заң на ма-

сының талаптарына сəйкес тауарлардың қауіпсіздігі мен 
сапасын қамтамасыз ету жөніндегі талаптар ескеріле 
отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттарға сəйкес жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін 
қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының аумағында 
өндірілетін импортталатын тауарлардың бағаларына 
тұрақты мониторинг жүзеге асырылады.

53-бап. Өнеркəсіптік өнімді өндірушілер мен ішкі сауда 
субъектілерінің өзара іс-қимылы

Жергілікті атқарушы органдар тиісті əкімшілік-
аумақтық бірліктерде, оның ішінде өнеркəсіптік өнімді 
өндірушілермен жəне ішкі сауда субъектілерімен тиісті 
келісімдер жасасу арқылы сауда қызметіне қолайлы 
жағдайлар жасау жөніндегі шараларды əзірлейді.

Сауда қызметін реттеу «Сауда қызметін реттеу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жүзеге 
асырылады.

4-тарау. ӨНЕРКƏСІПТІҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН БƏСЕКЕГЕ 
ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ

1-параграф. Өнеркəсіпті дамытудың жүйелі шаралары
54-бап. Еңбек өнімділігін арттыру
Еңбек өнімділігін арттыру мыналар арқылы жүзеге 

асырылады:
осы Заңның 29-бабында көзделген өнеркəсіпті 

мемлекеттік ынталандыру шараларын көрсету;
оқыту жəне кадр əлеуетін арттыру; 
өңдеу өнеркəсібін технологиялық дамыту;
осы Заңға сəйкес өнеркəсіптік саясат жөніндегі 

ведомствоаралық комиссияның ұсынымдары мен 
ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын өзге де шаралар.

55-бап. Оқыту жəне кадр əлеуетін арттыру
1. Өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін 

білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету экономиканың 
басым секторлары үшін мамандар даярлауға мемлекеттік 
білім беру тапсырысын орналастыру арқылы жүзеге асы-
рылады.

Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру жəне инно ва-
циялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 
органдар өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілері 
ұсынатын мамандарға деген қажеттілік туралы мəліметтер 
негізінде экономиканың басым секторлары үшін мамандар 
даярлау талап етілетін мамандықтар тізбесін айқындау 
бойынша ұсыныстарды қалыптастырады жəне халықты 
жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі уəкілетті органға 
жібереді.

Білім беру саласындағы уəкілетті орган халықты 
жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі уəкілетті орган 
ұсынатын өнеркəсіптік-инновациялық қызмет бойынша 

мамандарға деген қажеттілік негізінде экономиканың 
басым секторлары үшін мамандар даярлауға мемлекеттік 
білім беру тапсырысын қалыптастырады.

Өнеркəсіптің кадр əлеуетін нығайту жəне өндірістік 
талаптарға сəйкестікті қамтамасыз ету мақсатында жоғары 
жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдары білім беру бағдарламаларын жаңартып отыруды 
жүзеге асырады.

2. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті орган өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын дуаль ды  
оқытуды ұйымдастыру процесіне тартуға жəрдем көр се те-
ді, оның ішінде дуальды оқыту туралы үшжақты шарттар 
жасасуға жəрдемдеседі.

56-бап. Өңдеу өнеркəсібін технологиялық дамыту
1. Өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындары мен оның 

жоғары технологиялық салаларының технологиялық даму 
деңгейін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы 
Кəсіпкерлік кодексінің 23-1-тарауына сəйкес технологиялық 
тұғырнамалар мен технологиялық құзыреттердің салалық 
орталықтары құрылады.

2. Технологиялық тұғырнама өңдеу өнеркəсібін 
технологиялық дамыту мақсатында өзара байланысты 
жəне өзара толықтырылатын білім беру, ғылыми 
жəне өнеркəсіптік-инновациялық инфрақұрылымның 
элементтерінен, технологияларды генерациялау мен 
жетілдірудің, кадрлар даярлаудың, инновациялық 
жобаларды іске асырудың үздіксіз процесін қамтамасыз ету 
үшін қажетті ғылыми, ғылыми-техникалық, инновациялық 
жəне өнеркəсіптік қызмет субъектілерінен жəне (немесе) 
жеке кəсіпкерлік субъектілерінің, ғылыми ұйымдардың, 
білім беру ұйымдарының, мемлекеттік органдардың, 
квазимемлекеттік сектор ұйымдарының коммуникация 
жасауына жəне оларды нарыққа бағдарланған үйлестіруге 
арналған құралдардан тұратын кешенді білдіреді.

3. Технологиялық құзыреттердің салалық орталықтары 
өңдеу өнеркəсібін кешенді технологиялық дамыту пайымын 
тұжырымдау үшін өзіне тиісті білімді, шеберліктерді, 
дағдылар мен тəжірибені шоғырландыруға, сондай-ақ 
салалық жəне салааралық сипаттағы тиісті құзыреттері 
бар сарапшыларды тарту арқылы оны іске асырудың 
институционалдық жадын қамтамасыз етуге тиіс.

4. Технологиялық құзыреттердің салалық орталықтарын 
айқындау Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 
23-1-тарауына сəйкес Технологиялық саясат жөніндегі 
кеңестің отырысында мақұлданады.

5. Өңдеу өнеркəсібін технологиялық дамыту мақсаттары 
үшін осы бапта көзделгеннен бөлек, өнеркəсіптің цифрлық 
трансформациясын ынталандыру, Индустрия 4.0 мен 
цифрлық технологияларды ендіру жүзеге асырылады.

57-бап. Өнеркəсіптегі ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру

Өнеркəсіптегі ғылыми жəне (немесе) ғылыми-
техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 
мақсатында, сондай-ақ өнеркəсіп саласындағы қызмет 
субъектілерін технологиялық жаңғыртуды қамтамасыз 
ету үшін өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
саласындағы уəкілетті орган өнеркəсіп саласындағы қызмет 
субъектілерінің ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерге 
деген қажеттіліктері туралы ақпарат жинауды жүзеге 
асырады. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
саласындағы уəкілетті орган көрсетілген ақпаратты 
ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерді жүзеге асыру үшін 
ғылыми  ұйымдарды тарту мақсатында ғылым саласындағы 
уəкілетті органның интернет-ресурсында жəне мерзімді 
баспасөз басылымдарында орналастыру үшін жібереді.

58-бап. Өңдеу өнеркəсібінің өнімін техникалық реттеу 
жəне стандарттау

1. Техникалық реттеу жəне стандарттау жүйесі 
өнеркəсіптік өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз 
ету, саудадағы техникалық кедергілерді жою жəне отандық 
өнімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру құралы болып 
табылады.

2. Өнеркəсіптік саясаттың техникалық реттеу жəне 
стандарттау саласындағы басымдықтары мыналар болып 
табылады:

1) өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің 
ғылыми-техникалық əлеуетін пайдалануды жақсарту;

2) өндірілетін тауарлардың бəсекеге қабілеттілігін 
арттыру;

3) саудадағы бар кедергілерді алып тастау;
4) халықаралық сауданы жүзеге асыру кезінде 

шығындарды төмендету; 
5) өндірілетін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтердің жаңа нарықтарға шығуы жəне игерілген 
нарықтардағы жағдайды нығайту.

59-бап. Өнеркəсіпке инвестицияларды тарту
Өнеркəсіпке инвестицияларды тарту шеңберінде 

мемлекеттік органдар мен ұйымдар өз құзыреті шегінде 
мыналарды жүзеге асырады:

1) əлеуетті инвесторларды, оның ішінде шетелдік ин-
весторларды өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды іске 
асыруға қатысуға тарту мақсатында оларды іздестіру жəне 
олармен келіссөздер жүргізу;

2) өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілерін 
инвестициялық тақырып бойынша бизнес-форумдарға, 
конференциялар мен семинарларға қатысуға тарту;

3) бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде 
шетелдегі мекемелер арқылы, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының аумағындағы шетелдік дипломатиялық 
жəне оларға теңестірілген өкілдіктер мен консулдық 
мекемелер арқылы шетелдік бұқаралық ақпарат құ-
ралдарында өнеркəсіптік-инновациялық жобалар туралы 
ақпарат тарату;

4) жұмыс істеп жүрген инвесторларды қайта инвести-
циялауды жүзеге асыруға ынталандыру;

5) бірлескен өндірістерді құру үшін инвесторларды, 
оның ішінде шетелдік инвесторларды тарту;

6) қосылған құнның жаһандық тізбектеріне кіру үшін 
трансұлттық корпорацияларды тарту.

60-бап. Өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын отандық 
шикізатпен қамтамасыз ету

1. Отандық шикізатпен қамтамасыз етуге бағытталған 
шаралар өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын отандық 
шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларға 
сəйкес басым тауарлар тізбесіне енгізілген өнім өндіруге 
бағдарланған өнеркəсіптік-инновациялық қызмет 
субъектілеріне ұсынылады.

2. Отандық шикізатпен қамтамасыз етуге бағытталған 
шараларды қолдану шикізатты өндірушілер мен қайта 
өңдеушілер мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз ету, өнім 
өндіру көлемін ұлғайту, өндірілетін өнімнің номенклатура-
сын кеңейту, өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын отандық 
шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі келісім шеңберінде 
өткізілген отандық шикізатты үшінші тұлғаларға одан əрі 
қайта сатуға жол бермеу қағидаттары негізінде жүзеге 
асырылады.

3. Өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын отандық 
шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларда 
өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкілетті органның қатысуы кезінде отандық шикізатты 
өндірушілер мен өнеркəсіптік-инновациялық қызмет 
субъектілері арасында үлгілік келісім негізінде өңдеу 
өнеркəсібінің кəсіпорындарын отандық шикізатпен 
қамтамасыз ету жөніндегі келісімдерді жасасу көзделеді.

Үлгілік келісімнің нысаны өңдеу өнеркəсібінің 
кəсіпорындарын отандық шикізатпен қамтамасыз ету 
жөніндегі қағидаларда бекітіледі.

Өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын отандық 
шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі келісімдер ерекше 
бəсекеге қабілетті баға белгілеу шарттарымен жасалады.

4. Өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын отандық 
шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі келісімге қатысатын 
кəсіпорындар өздеріне өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын 
отандық шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларда 
көзделген міндеттемелерді қабылдайды. 

5. Өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын отандық 
шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі келісімдердің орын-
далуына мониторингті өнеркəсіпті мемлекеттік ынталан-
дыру саласындағы уəкілетті орган жүргізеді.

61-бап. Өңдеу өнеркəсібінің кəсіпорындарын 
шикізатпен қамтамасыз етудің өзге де тəсілдері

1. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан 
Республикасы мен шет мемлекеттердің шаруашылық 
жүргізуші субъектілерінің өзара тиімді шарттармен өнімді 
қарсы беру мəселелері бойынша шет мемлекеттердің 
үкіметтерімен келіссөздер жүргізеді.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үкіметтерімен 

мемлекеттік тапсырысты не мемлекеттік қорғаныстық 
тапсырысты іске асыратын өңдеу өнеркəсібінің отандық 
кəсіпорындарын мүше мемлекеттердің ішкі бағасы 
бойынша шикізатпен қамтамасыз ету мүмкіндігі туралы 
келіссөздер жүргізеді.

2-параграф. Өнеркəсіп салаларын дамыту
62-бап. Өнеркəсіптік құрастыру туралы келісім
1.  Көлік құралдары жəне (немесе) олардың 

құрамдастары, ауыл шаруашылығы техникасы жəне (не-
месе) оның құрамдастары өндірісінің дамуын ынталан-
дыру мақсатында өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
саласындағы уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 
заңды тұлғаларымен үлгілік нысандарға сəйкес көлік 
құралдарын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісім, 
ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру 
туралы келісім, көлік құралдарына жəне (немесе) ауыл 
шаруашылығы техникасына құрамдастарды өнеркəсіптік 
құрастыру туралы келісім жасасады.

 Өнеркəсіптік құрастыру туралы жасалған келісімнің 
болуы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
сəйкес арнайы инвестициялық келісімшарт жасасқан 
көлік құралдарын жəне (немесе) олардың құрамдастарын, 
сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын жəне (немесе) 
оның құрамдастарын өндірушілерге инвестициялық 
преференциялар беру үшін негіз болып табылады. 
Өнеркəсіптік құрастыру туралы жасалған келісім 
шеңберінде көлік құралдарын, ауыл шаруашылығы 
техникасын, сондай-ақ олардың құрамдастарын 
өндірушілер үшін осы Заңның 27-бабына сəйкес қарсы 
міндеттемелер көзделеді.

2. Осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде 
көзделген келісімдердің бірін жасасу Қазақстан 
Республикасы заңды тұлғасының көлік құралдарын жəне 
(немесе) олардың құрамдастарын, ауыл шаруашылығы 
техникасын жəне (немесе) оның құрамдастарын өндіру са-
ласында өнеркəсіп саласындағы қызмет субъектісі болып 
табылатынын растау болып табылады.

3. Осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде 
көзделген келісімдерді жасасу үшін белгіленген 
шарттардың жəне келісімдерде айқындалған талаптардың 
сақталуын бақылау мақсатында өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынталандыру саласындағы уəкілетті орган Қазақстан 
Республикасы заңды тұлғасының келісімдерді жасасу 
шарттарына сəйкестігін жəне осындай келісімдер 
шеңберінде ол қабылдаған міндеттемелердің орындалуын 
тексеруді жүзеге асырады.

4. Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының осы 
баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде санамаланған 
келісімдердің бірінің талаптарын орындамауы не-
месе тиісінше орындамауы бөлігінде бұзушылықтар 
анықталған жағдайда, өнеркəсіпті мемлекеттік ынталанды-
ру саласындағы уəкілетті орган анықталған бұзушылықтар 
хабарлама жіберілген кезден бастап үш ай мерзімде 
жойылмаған кезде Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасына сəйкес келісімді біржақты тəртіппен бұзады.

5. Өнеркəсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан 
жəне көлік құралдарын өндірушілер немесе өндірушілердің 
уəкілетті өкілдері болып табылатын өнеркəсіп саласындағы 
қызмет субъектілері өндірушінің бастамасы бойынша жəне 
Қазақстан Республикасының аумағында көлік құралдарына 
сервистік қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында 
техникалық жағынан күрделі тауарды (бұйымды) кері 
қайтарып алуды жүзеге асыруға құқылы.

Осы тармақты қолдану мақсаттары үшін техникалық 
жағынан күрделі тауарды (бұйымды) кері қайтарып алу 
деп техникалық жағынан күрделі тауарлар (бұйымдар) 
шығарылғаннан кейін олардың белгілі бір топтамасынан 
табылған кемшілікті немесе зауыттық ақауды жою үшін не 
техникалық жағынан күрделі тауарлардың (бұйымдардың) 
сипаттамаларын жақсарту мақсатында Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес өндірушінің немесе 
оның уəкілетті өкілінің бастамасы бойынша жəне есебінен 
жүргізілетін, сатып алушыларды құлақтандыруды жəне 
өзіне берілген техникалық жағынан күрделі тауарларды 
(бұйымдарды) жөндеуді қамтитын кері қайтарып алу 
науқаны түсініледі.

6. Осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде 
көзделген келісімдер Қазақстан Республикасы заңды 
тұлғасының келісім талаптарын орындамауына немесе 
тиісінше орындамауына байланысты келісім бұзылған 
кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық 
қызметі бірыңғай тауар номенклатурасының (бұдан əрі – 
СЭҚ ТН) тиісті коды бойынша келісім жасалған күннен 
бастап берілген жеңілдіктерді өтеу бойынша осы заңды 
тұлғаның міндеттемелерін қамтиды.

Ескертпелер. Осы параграфтың мақсаттары үшін:
көлік құралы деп, ауыл шаруашылығы техникасын 

қоспағанда, адамдарды, жүктерді немесе оған орнатылған 
жабдықты тасымалдауға арналған құрылғы, оның ішінде 
техникалық жағынан күрделі тауар (бұйым) түсініледі;

ауыл шаруашылығы техникасы деп жекелеген 
операцияларды немесе технологиялық процестерді 
механикаландыру жəне автоматтандыру арқылы ауыл 
шаруашылығындағы еңбек өнімділігін арттыруға арналған 
техникалық құрал, оның ішінде техникалық жағынан 
күрделі тауар (бұйым) түсініледі;

көлік құралына құрауыш деп көлік құралы 
конструкциясының құрамдас бөлігі, бөлшек, торап, 
жиын тықтаушы бұйым, материал, химиялық, лак-бояу 
өнімі жəне көлік құралын өндіру үшін қажетті өзге де 
жиынтықтауыштар түсініледі;

ауыл шаруашылығы техникасына құрауыш деп ауыл 
шаруашылығы техникасы конструкциясының құрамдас 
бөлігі, бөлшек, торап, жиынтықтаушы бұйым, материал, 
химиялық, лак-бояу өнімі жəне ауыл шаруашылығы 
техникасын өндіру үшін қажетті өзге де жиынтықтауыштар 
түсініледі.

63-бап. Көлік құралдарын өнеркəсіптік құрастыру ту-
ралы келісім

1. Ершікті тартқыштардың, автобустардың, арнайы 
техниканың, жеңіл жəне жүк автомобильдерінің СЭҚ 
ТН кодтарын қоспағанда, көлік құралдарын өнеркəсіптік 
құрастыру туралы келісім Қазақстан Республикасының 
заңды тұлғаларымен осы Заңның 9-бабының 23) тар-
мақ шасында көзделген осындай келісімдерді жасасу 
қағидалары мен шарттарына сəйкес СЭҚ ТН кодтары бо-
йынша жасалады.

2. Ершікті тартқыштардың, автобустардың, арнайы 
техниканың, жеңіл жəне жүк автомобильдерінің СЭҚ ТН 
кодтары бойынша көлік құралдарын өнеркəсіптік құрастыру 
туралы келісім Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларымен осы Заңның 9-бабының 23) тармақшасында 
көзделген осындай келісімдерді жасасу қағидалары мен 
шарттарына сəйкес, жергіліктендіруді бағалаудың балдық 
жүйесінің бастапқы талаптарын орындағаннан кейін 
жасалады, олар технологиялық жабдықты пайдалануды 
жəне мынадай шарттардың орындалуын қамтиды:

1) екі ауысымдық жұмыс режимі кезінде кəсіпорынның 
өндірістік қуаты жеңіл автомобильдерге қатысты – жылына 
кемінде жиырма бес мың, ершікті тартқыштарға, арнайы 
техникаға жəне жүк автомобильдеріне қатысты – жылына 
кемінде он мың, автобустарға қатысты – жылына кемінде 
бір мың екі жүз болатын СЭҚ ТН тиісті коды бойынша 
жеңіл автомобильдерге қатысты – кəсіпорында көлік 
құралдарының екі жəне одан көп маркасын өндіру кезінде 
көлік құралының əрбір өндірілетін маркасы бойынша 
кемінде бір модельді жəне көлік құралының бір ғана 
маркасын өндіру кезінде кемінде екі модельді, ершікті 
тартқыштарға, автобустарға, арнайы техникаға жəне жүк 
автомобильдеріне қатысты кемінде бір модельді шанақты 
(кабинаны) дəнекерлеу, бояу (жеңіл автомобильдер бо -
йынша катафорезді қоса алғанда) жəне құрастыру жөніндегі 
технологиялық операцияларды кəсіпорында ұйымдастыру;

2) өнеркəсіптік құрастыруды жүзеге асыру кезінде 
пайдаланылатын лизингтік активтерді қоса алғанда, 
кəсіпорынның немесе лизингтік компанияның балансында 
жеңіл автомобильдерге қатысты – тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 
айлық есептік көрсеткіштің он сегіз миллион еселенген 
мөлшерінен кем емес, ершікті тартқыштарға, автобустарға, 
арнайы техникаға жəне жүк автомобильдеріне қатысты 
тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш 
миллион бес жүз мың еселенген мөлшерінен кем емес 
сомаға өндірістік активтердің болуы.

3. Дəнекерлеу жəне бояу жөніндегі технологиялық 
операцияларды орындауды қоса алғанда, моторлы көлік 

құралдарын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімнің 
(көпжақты келісімнің) бұрын қабылданған шарттары мен 
міндеттемелерін орындау кезінде осы Заңның 9-бабының 
23) тармақшасында көзделген осындай келісімдерді жасасу 
қағидалары мен шарттарында белгіленген тəртіппен 
Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының бірімен 
жасалған келісім шеңберінде, жеңіл автомобильдердің 
СЭҚ ТН кодтары бойынша көлік құралдарын өнеркəсіптік 
құрастыру туралы көпжақты келісімнен басқа, көлік 
құралдарын өнеркəсіптік құрастыру туралы көпжақты 
келісім жасасуға жол беріледі.

Жасалатын келісімдерге осы Заңның 9-бабының 23) 
тармақшасында көзделген осындай келісімдерді жасасу 
қағидалары мен шарттарына сəйкес жергіліктендіруді 
бағалаудың балдық жүйесінің талаптары қолданылады.

4. Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының ершікті 
тартқыштардың, автобустардың, арнайы техниканың, 
жеңіл жəне жүк автомобильдерінің СЭҚ ТН кодтары 
бойынша көлік құралдарын өнеркəсіптік құрастыру туралы 
жасалған келісімді орындауы мұндай заңды тұлғаларға 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу 
туралы заңнамасына сəйкес тауарларды мемлекеттік сатып 
алу туралы ұзақмерзімді шарттар, сондай-ақ осы Заңда 
көзделген өнеркəсіпті дамытуға бағытталған шарттар 
жасасуға мүмкіндік береді. 

64-бап. Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік 
құрастыру туралы келісім 

1. Тракторлардың, астық жинау комбайндарының жəне 
сүрлем жинау комбайндарының СЭҚ ТН кодтары бойынша 
ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру 
туралы келісім Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларымен осы Заңның 9-бабының 22) тармақшасында 
көзделген осындай келісімдерді жасасу қағидалары мен 
шарттарына сəйкес мынадай шарттар орындалған кезде 
жасалады:

1) дайындамалар пішуді, июді, дəнекерлеуді, 
құрастыруды жəне бояуды қоса алғанда, дайындау 
жөніндегі операцияларды жүзеге асыру;

2) өнеркəсіптік құрастыруды жүзеге асыру кезінде 
пайдаланылатын лизингтік активтерді қоса алғанда, 
кəсіпорынның немесе лизингтік компанияның балансын-
да тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес 
жүз мың еселенген мөлшерінен кем емес сомаға өндірістік 
активтердің болуы.

2. Тракторлардың, астық жинау комбайндарының 
жəне сүрлем жинау комбайндарының СЭҚ ТН кодтарын 
қоспағанда, ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік 
құрастыру туралы келісім Қазақстан Республикасының 
заңды тұлғаларымен осы Заңның 9-бабының 22) тар-
мақшасында көзделген осындай келісімдерді жасасу 
қа ғидалары мен шарттарына сəйкес мынадай шарттар 
орындалған кезде жасалады:

1) ауыл шаруашылығы техникасының конструк-
циясында болған кезінде дайындамалар пішуді, июді, 
дəнекерлеуді, құрастыруды жəне бояуды қоса алғанда, 
дайындау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру;

2) өнеркəсіптік құрастыруды жүзеге асыру кезінде 
пайдаланылатын лизингтік активтерді қоса алғанда, 
кəсіпорынның немесе лизингтік компанияның балансын-
да тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір 
жүз мың еселенген мөлшерінен кем емес сомаға өндірістік 
активтердің болуы.

65-бап. Өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімнің 
шеңберінде ынталандыру шараларын ұсыну

1. Көлік құралдарын, ауыл шаруашылығы техникасын, 
сондай-ақ олардың құрамдастарын өндірушілерге 
Қазақстан Республикасының заңды тұлғасында көлік 
құралдарын жəне (немесе) олардың құрамдастарын, 
ауыл шаруашылығы техникасын жəне (немесе) оның 
құрамдастарын өнеркəсіптік құрастыру туралы тиісті келісім 
болған жағдайда ғана Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік 
кодексінің 286-бабына сəйкес арнайы инвестициялық 
жоба бойынша инвестициялық преференциялар беруге, 
Қазақстан Республикасында экологиялық таза автомобиль 
көлік құралдарын (Еуразиялық экономикалық одақтың 
техникалық регламентінде белгіленген экологиялық 
сыныпқа сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) 
жəне олардың құрамдастарын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының экологиялық заңнамасына сəйкес 
шығарылған əрбір бірлік бойынша көлік құралдарына жəне 
(немесе) олардың құрамдастарына, ауыл шаруашылығы 
техникасына жəне (немесе) оның құрамдастарына қатысты 
техникалық регламенттерде айқындалған экологиялық 
талаптарға сəйкес келетін өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы техникасын өндіруді ынталандыруға, 
Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын ескере 
отырып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып 
алу туралы заңнамасына сəйкес тауарларды мемлекеттік 
сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарттар жасасуға, өндірісті 
дамытуды ынталандыруға бағытталған басқа да шараларды 
алуға жол беріледі.

2. Осы Заңның 63-бабына сəйкес көлік құралдарын 
өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімдер жасалған 
Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына берілетін 
қолдау шараларының көлемі осы Заңның 9-бабының 23) 
тармақшасында көзделген көлік құралдарын өнеркəсіптік 
құрастыру туралы келісімдерді жасасу қағидалары мен 
шарттарына сəйкес жергіліктендіруді бағалаудың балдық 
жүйесі негізінде айқындалады.

66-бап. Көміртегі ізін төмендету жөніндегі шаралар
Көміртегі ізі төмен, оның ішінде сутегімен жұмыс 

істейтін тауарларды танымал ету арқылы көміртегі 
бейтараптығына қол жеткізу мақсатында өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру жəне қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті органдар көміртегі ізін төмендету 
жөнінде шаралар қолданады, олар мынадай бағыттарды 
қамтуы мүмкін: осындай тауарлардың өндірісін кеңейту, 
тауарларды, оның ішінде Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сəйкес сатып 
алуды ынталандыру, оларды пайдалану тартымдылығын 
арттыру жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген өзге де шаралар.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖƏНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР
67-бап. Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік 

саясат туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік саясат 

туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.

68-бап. Өтпелі ережелер
2023 жылғы 29 маусымға дейін:
1) осы Заңның 29-бабы 7) тармақшасының қолданысы 

тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша 
мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

«7) жер учаскелерін жəне жер қойнауын пайдалану 
құқықтарын беру;»;

2) осы Заңның 36-бабының қолданысы тоқтатыла 
тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редак-
цияда қолданылады деп белгіленсін:

«36-бап. Жер учаскелерін жəне жер қойнауын пайда-
лану құқықтарын беру 

Жер учаскелерін жəне жер қойнауын пайдалану 
құқықтарын өнеркəсіптік-инновациялық қызмет 
субъектілеріне беру мыналар арқылы жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының Жер кодексіне сəйкес 
уақытша жер пайдалану құқығымен жер учаскелерін бөлу;

2) өндірістік қызметпен (технологиялық циклмен) 
байланысты, пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе 
өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу үшін «Жер 
қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексінде айқындалған тəртіппен жер 
қойнауын пайдалану құқығын беру.».

69-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тəртібі
Осы Заң:
1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 
9-баптың 39) тармақшасын;

2) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 
18-бапты қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 27 желтоқсан
№ 86-VIІ ҚРЗ

(Соңы. Басы 1, 10-12-беттерде)
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2) 48-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 19) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«19) өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды іске асыру 
үшін өнеркəсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне;».

2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республи-
касының Бюджет кодексіне:

1) 54-баптың 1-тармағының 11) тармақшасында:
мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын: 
«өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру;»;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау;»;
2) 55-баптың 1-тармағының 11) тармақшасында: 
мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын: 
«өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру;»;
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау;»;
3) 105-1-баптың 3-тармағындағы «индустриялық-инно-

вация лық қызметті мемлекеттік қолдау» деген сөздер «инно-
ва циялық қызметті мемлекеттік қолдау» деген сөздермен 
ауыс тырылсын. 

3. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кəсіп керлік кодексіне:

1) 92-баптың 1-тармағында:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«3-1) инновациялық қызмет;»;
2) 97-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«Жеке кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымына кəсіп-

кер лікті қолдау орталықтары, бизнес-инкубаторлар жəне 
«Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасының 
За ңында көзделген өнеркəсіптік-инновациялық инфра құ-
рылым элементтері жатады.»;

3) 98-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай ре-
дак цияда жазылсын:

«Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау жəне өнер-
кəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласында:

1) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласын-
да ғы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын əзірлейді;

2) мемлекеттік технологиялық саясаттың негізгі бағыт та-
рын əзірлейді жəне оларды жүзеге асыруды ұйым дас ты ра ды;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
инновациялық даму саласындағы ұлттық даму институтын 
жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы тікелей не жа-
нама түрде мемлекетке тиесілі, инновациялық қызметті мем-
лекеттік қолдау шараларын іске асыруға уəкілеттік бе ріл ген 
өзге де заңды тұлғалардың тізбесін айқындайды;

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Тех-
но логиялық саясат жөніндегі кеңесті құрады жəне ол тура лы 
ережені жəне оның құрамын бекітеді;

5) ұлттық экономиканың, оның ішінде оның өнеркəсіптік-
инновациялық құрамдас бөлігінің тұрақтылығы мен орнықты 
дамуын қамтамасыз ету мақсатында инновациялық қызметті 
мемлекеттік қолдау шараларын енгізуді, олардың күшін 
жоюды, сондай-ақ оларды қолдану тəртібін көздейтін нор-
ма тивтік құқықтық актілерді қабылдайды;

6) «Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Респуб ли ка-
сы ның Заңына сəйкес өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру 
шараларын жүзеге асырады.»;

4) 100-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«100-бап. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру сала-

сын дағы  уəкілетті орган жəне оның жеке кəсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдау саласындағы құзыреті

Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы 
уəкі лет ті орган «Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Рес-
пуб ликасының Заңына сəйкес өнеркəсіпті мемлекеттік ын та-
ландыруды жүзеге асырады.»;

5) 100-1-бапта:
1-тармақтағы «Инновациялық» деген сөз «Инновациялық 

жəне технологиялық» деген сөздермен ауыстырылсын; 
2-тармақта:
1) тармақшаға орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ 

тіліндегі мəтін өзгермейді;
мынадай мазмұндағы 1-1) жəне 3-1) тармақшалармен 

толық тырылсын: 
«1-1) мемлекеттік технологиялық саясатты қалыптас ты-

ру ға жəне іске асыруға қатысады;»;
«3-1) инновациялық жəне технологиялық даму бөлігінде 

Қа зақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйе-
с  інің құжаттарын келіседі;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 

Технологиялық саясат жөніндегі кеңес туралы ережені 
əзірлейді жəне Қазақстан Республикасының Үкіметіне оның 
құрамын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді;»;

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«4-1) технологиялық болжамдауды жүзеге асыру, техно-

ло гиялық құзыреттердің салалық орталықтарының жұмыс 
іс теуі, технологиялық тұғырнамаларды ұйымдастыру жəне 
нысаналы технологиялық бағдарламаларды əзірлеу əдіс те ме сі 
мен өлшемшарттарын əзірлейді жəне бекітеді;»;

8) тармақша алып тасталсын;
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) инновациялық гранттар беру кезінде инновациялық 

даму саласындағы ұлттық даму институтының көрсетілетін 
қыз меттеріне ақы төлеу қағидаларын əзірлейді жəне бекі-
те ді;»; 

мынадай мазмұндағы 9-1), 9-2) жəне 9-3) тармақшалармен 
толықтырылсын: 

«9-1) бизнес-инкубациялауды дамытуға жəрдемдесу 
жөніндегі қызметтерді көрсету қағидаларын əзірлейді жəне 
бекітеді;

9-2) жобалар инновациялылығының өлшемшарттарын 
айқындау жөніндегі əдістемені əзірлейді жəне бекітеді;

9-3) цифрлық трансформация жəне Индустрия 4.0-ді 
енгізу жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қа-
ты сады;»;

6) 101-баптың 2-тармағында: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау жəне 

өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру саласындағы мем ле-
кеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асыруға қа ты са-
ды;»;

3) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық» деген 
сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

5) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық даму 
мақсаттарына сəйкестігі тұрғысынан» деген сөздер алып 
тасталсын;

7) 102-баптың 2-тармағының 7), 8), 9), 10) жəне 11) 
тармақшалары алып тасталсын;

8) 103-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«103-бап. Мемлекеттік органдардың жəне жергілікті 

атқарушы органдардың инновациялық қызметті  мемлекеттік 
қолдау саласындағы құзыреті

Мемлекеттік органдар жəне жергілікті атқарушы ор ган-
дар инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау сала сын дағы 
өз құзыреті шегінде:

1) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау сала сын-
дағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне іске асы-
ру  ға қатысады;

2) мемлекеттік технологиялық саясатты қалыптастыруға 
жəне іске асыруға қатысады;

3) Технологиялық саясат жөніндегі кеңесте қарау үшін 
жетекшілік ететін бағыттарда технологиялық құзыреттердің 
сала лық орталықтарын, нысаналы технологиялық бағ дар ла-
ма ларды айқындау жəне технологиялық тұғырнамаларды 
ұйым дастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

4) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау сала сын-
да ғы уəкілетті органға инновациялық қызметті мемлекеттік 
қолдау шараларын іске асыру, сондай-ақ инновацияларды 
дамыту жөніндегі индикаторларға қол жеткізу туралы ақпа-
рат ты береді;

5) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласын-
да ғы уəкілетті органға инновациялық гранттар берудің басым 
бағыттарын айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

6) Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің құжаттарын орындауды қамтамасыз етеді;

7) осы Кодексте, Қазақстан Республикасының заң да рын-
да, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Қазақ стан 
Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкі-
лет тіктерді жүзеге асырады.»;

9) 105-баптың 2-тармағы алып тасталсын;
10) 233-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің 2) тар мақ-

шасындағы «қызметтер көрсету болып табылады.» деген 

сөздер «қызметтер көрсету;» деген сөздермен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын: 

«3) шағын кəсіпкерлік субъектілерінің инновациялық қыз-
ме тін мемлекеттік қолдау болып табылады.»;

11) мынадай мазмұндағы 23-1-тараумен толықтырылсын:
«23-1-тарау. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау
241-1-бап. Инновациялық қызмет ұғымы жəне оның 

маз мұны
1. Инновациялық қызмет деп инновацияларды жасауға 

ба ғытталған қызмет (зияткерлік, шығармашылық, ғылыми, 
ғы лыми-техникалық, технологиялық, өнеркəсіптік-инно ва-
ция лық, ақпараттық-коммуникациялық, ұйым дас ты ру шы-
лық, қаржылық жəне (немесе) коммерциялық қызметті қоса 
алғанда) түсініледі.

Инновациялық қызмет инновациялық қызметтің нарық-
тық перспективаларының белгісіздігімен жəне салын ған 
қар жылық жəне өзге де ресурстардың ықтимал ысырап та-
ры мен сипатталатын жоғары кəсіпкерлік тəуекелдің болуы 
мүм кіндігін білдіреді.

2. Инновациялық қызмет шеңберінде жүзеге асырылатын 
жəне жаңа немесе жетілдірілген өнімді немесе процесті жа сау ға 
жəне (немесе) енгізуге жəне оны тұтынушыға дейін жет кізуге 
бағытталған, белгілі бір уақыт мерзімі ішінде іске асы рылатын 
іс-шаралар кешені инновациялық жоба болып та былады.

3. Бəсекеге қабілеттілікті жəне алдыңғы өнімдерге не-
месе процестерге қарағанда салыстырмалы артықшылықты 
қам тамасыз ететін, əлеуетті пайдаланушыларға қолжетімді 
бол ған өнім (тауар, жұмыс немесе көрсетілетін қызмет) не-
месе пайдалануға берілген процесс түріндегі инновациялық 
қызметтің жаңа немесе жетілдірілген нəтижесі инновация 
болып табылады.

4. Инновациялық жобаларды іске асыратын жеке, заңды 
тұлғалар, жай серіктестіктер инновациялық қызмет субъек-
ті лері болып табылады.

5. Тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер, процес тер 
мен технологиялар жаңа немесе жетілдірілген деп есеп телуі 
мүмкін болатындай, оларда жүзеге асырылуы мүмкін жаңа-
лықтардың барлық түрлері инновациялық қызметтің объек-
тісі болып табылады.

241-2-бап. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
мақсаты, міндеттері мен негіздері

1. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау мақсаты 
ұлт тық экономиканың бəсекеге қабілеттілігін арттыру үшін 
жаңа немесе едəуір жақсартылған өнімді (тауарды, жұмысты 
немесе көрсетілетін қызметті), технологияны немесе процесті, 
маркетингтің жаңа əдісін немесе іскерлік практикадағы жаңа 
ұйымдастыру əдісін қолданысқа енгізу, жұмыс орындарын 
немесе сыртқы байланыстарды ұйымдастыру үшін қолайлы 
жағдайлар жасау болып табылады.

2. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау міндеттері 
мыналар болып табылады:

1) таланттарды анықтау, тəрбиелеу, тарту жəне ұстап қалу 
əрі ғылыми, инженерлік жəне кəсіпкерлік кадрлардың кəсіби 
өсуі үшін қолайлы жағдайлар жасау;

2) жоғары технологиялық салаларды дамыту, экономи-
ка ның технологиялық күрделілігін арттыру, экономика 
мен қоғамның инновацияларды қабылдау қабілетін арт ты-
ру есебінен ұлттық экономиканың базалық салаларын тех-
нологиялық жаңғырту жəне оны əртараптандыру үшін қо-
лай лы жағдайлар жасау;

3) инновациялық қызметті қолдау, инновацияларды тиімді 
енгізу, жоғары технологиялық өндірістерді, кор по ра тивтік 
инновацияларды дамыту жəне технологиялар транс ферті;

4) стартап-инфрақұрылымы мен венчурлік инвестициялау 
мəдениетінің дамуы үшін жағдайлар жасау;

5) инновацияларға деген сұранысты ынталандыру;
6) инновациялық қызмет субъектілеріне технологияларды, 

ғы лыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəти же-
ле рін коммерцияландыруда, ғылымды қажетсінетін бизнесті 
дамыту үшін жағдайлар жасауда жəрдем көрсету;

7) инновациялық қызмет субъектілеріне инновациялық 
қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықта, оның 
ішінде инновациялық қызмет үшін жоғары білікті кадрлар 
даяр лау саласындағы ынтымақтастықта жəрдем көрсету;

8) инновациялық қызмет субъектілеріне еңбек өнімділігін 
арт тыруда жəне инновациялық кластерлерді дамытуда жəр-
дем көрсету;

9) мемлекеттік технологиялық саясатты іске асыру үшін 
қолайлы жағдайлар жасау.

3. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау мыналарға 
негізделеді:

1) осы Кодекске сəйкес инновациялық қызмет субъекті ле-
рі не мемлекеттік қолдау алуға тең қол жеткізуді қамтамасыз 
ету;

2) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың ұсы-
ны л атын шараларының жариялылығы, атаулылығы жəне 
транс паренттілігі;

3) мемлекет пен инновациялық қызмет субъектілері 
мүдделерінің теңгерімділігін қамтамасыз ету;

4) инновациялық қызмет субъектілері инновациялық 
жобаларының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оларды 
та бысты іске асыру мақсатында мемлекеттік қолдау шара ла-
рын оңтайландыру;

5) мемлекет пен инновациялық қызмет субъектілерінің 
тұрақты өзара іс-қимыл жасауын қамтамасыз ететін кешен-
ді лік пен жүйелілік;

6) ғылым, технологиялар жəне инновациялар саласында 
тиімді коммуникациялар жүйесін қалыптастыру есебінен 
инно вациялық қызметтің өмірлік циклінің барлық саты ла-
рын да мемлекеттік қолдау көрсету.

241-3-бап. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауға 
қатысатын инновациялық жүйе субъектілері

1. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауға қа ты-
сатын инновациялық жүйе субъектілеріне инновациялық 
даму саласындағы ұлттық даму институты жəне дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу 
жəне одан көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке 
тиесілі, инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
шараларын іске асыруға уəкілеттік берілген өзге де заңды 
тұлғалар жатады.

2. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауға қаты-
сатын инновациялық жүйе субъектілері:

1) технологиялық болжамдауды жүргізуде, мемлекеттік 
техно логиялық саясатты іске асыруда жəне инновациялық 
инфра құрылымды дамытуда əдіснамалық жəне консуль та-
циялы қ қолдау көрсетеді;

2) инновацияларды дамыту саласында ақпараттық-
талдамалық жəне консультациялық қызметтер көрсетеді;

3) инновациялық қызмет субъектілерінің жарғылық ка-
питалдарына қатысу, шетелдік қатысатын заңды тұлғаларды 
құру, инвестициялық жəне венчурлік қорларды құру немесе 
оларға қатысу арқылы жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген өзге де тəсілдермен инновациялық 
жобаларға инвестицияларды жүзеге асырады;

4) технологиялық тұғырнамаларды, технологияларды 
коммерцияландыру орталықтарын, технологиялық парктерді, 
бизнес-инкубаторларды, акселераторларды, технологиялар 
трансфертінің халықаралық орталықтарын, технологиялық 
даму орталықтары нысанындағы бірлескен кəсіпорындарды 
құруға, басқаруға жəне үйлестіруге қатысады;

5) экономиканың басым секторларының технологиялық 
дамуын ынталандыру үшін ақпараттық, білім беру жəне 
қаржы ресурстарын тарту мақсатында халықаралық ұйым-
дар мен ынтымақтастық жасайды;

6) іске асырылатын инновациялық жобалар, енгізілген 
технологиялар, технологиялық болжамдау бойынша жүр гі-
зілген талдамалық зерттеулердің нəтижелері туралы ақ па рат қа 
қол жеткізуді қамтамасыз етеді;

7) бизнес-инкубациялау, стартаптарды акселерациялау, 
технологияларды коммерцияландыру жəне технологиялар 
трансферті, инновациялық қызмет субъектілерінің кадрлық, 
басқарушылық жəне өндірістік əлеуетін күшейту бойынша 
мем лекеттік қолдау тетіктерін іске асыруға қатысады;

8) мемлекеттік органдарға инновациялық қызмет мəселе-
ле рі бойынша сараптамалық қорытындылар жəне (немесе) 
ұсынымдар береді;

9) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласын-
да ғы уəкілетті органға инновациялық гранттар беру бойынша 
қыз меттер көрсетеді;

10) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласын-
да ғы уəкілетті органға мемлекеттік технологиялық саясат ты 
іс ке асыру бойынша қызметтер көрсетеді;

11) тəуекелмен инвестициялаудың инвестициялық қор ла-
рын, венчурлік қорларды жəне венчурлік қаржы лан ды руды 
дамытуға жəрдем көрсетеді;

12) маркетингтік жəне өзге іс-шараларды өткізу, əлеуетті 
инвесторларды іздестіру бойынша инновациялық қызмет 
субъектілеріне акселерациялау, бизнес-инкубациялау қыз-
мет терін ұсынады;

13) инновацияларды ақпараттық-насихаттық қолдауға, 
оның ішінде инноваторлар, рационализаторлар мен өнер-
тап қыштар арасында конкурстар өткізуді ұйымдастыру ар-
қы лы қатысады.

241-4-бап. Мемлекеттік технологиялық саясат 
1. Мемлекеттік технологиялық саясат ұлттық эконо-

ми каның, оның секторлары мен жеке кəсіпкерлік субъек-
тілерінің технологиялық даму деңгейін арттыру мақса тын да, 
технологиялық тұғырнамаларды, технологиялық құзы реттердің 
салалық орталықтарын құруды, нысаналы тех нологиялық 
бағдарламаларды іске асыруды қоса ал ған да, мемлекет жəне 
(немесе) инновациялық қызмет субъ ектілері жүзеге асыратын, 
технологиялық басым дық тар ды айқындауға, инфрақұрылымды 
жəне оларды іске асы ру жө нінд егі құзыреттерді дамытуға 
бағытталған эконо ми калық, ұйым дастырушылық жəне 
құқықтық шаралар жүйесін біл ді ре ді.

2. Мемлекеттік технологиялық саясатты қалыптастыру 
жəне іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі басқаратын консультативтік-кеңесші ор-
ган болып табылатын Технологиялық саясат жөніндегі ке ңес 
жұмыс істейді.

Технологиялық саясат жөніндегі кеңестің негізгі міндет-
те рі мыналар болып табылады:

1) технологиялық даму басымдықтарын жəне мемлекеттік 
технологиялық саясаттың негізгі бағыттарын айқындау;

2) мемлекеттік органдар үшін елдің инновациялық жəне 
технологиялық даму мəселелері бойынша ұсынымдар əзір леу;

3) инновациялық жүйені жəне инновациялық қызметті 
мем лекеттік қолдауға қатысатын инновациялық жүйе субъек-
ті ле рінің қызметін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды келісу;

4) əзірленетін мемлекеттік технологиялық саясатты 
салалық бағыттар бойынша қарау;

5) мемлекеттік органдардың технологиялық құзырет-
тер дің салалық орталықтарын, нысаналы технологиялық 
бағ дарламаларды айқындау жəне салаларда технологиялық 
тұғырнамаларды ұйымдастыру бойынша бастамаларын қарау.

241-5-бап. Мемлекеттік технологиялық саясатты қалып-
тас тыру жəне іске асыру құралдары

1. Мемлекеттік технологиялық саясатты қалыптастыру 
жəне іске асыру үшін технологиялық тұғырнамалар құ ры ла ды.

Технологиялық тұғырнама өзара байланысты жəне 
өза ра толықтыратын білім беру, ғылыми жəне өнер кə сіп-
тік-инновациялық инфрақұрылым элементтерінен, тех но-
ло гияларды генерациялау мен жетілдірудің, кадрлар даяр-
лаудың, инновациялық жобаларды іске асырудың үздіксіз 
процесін қамтамасыз ету үшін қажетті ғылыми, ғылыми-
техникалық, инновациялық жəне өнеркəсіптік қызмет 
субъектілерінен тұратын кешен болып табылады.

Технологиялық тұғырнама экономиканың салаларын 
тех нологиялық дамыту мақсатында жеке кəсіпкерлік субъек-
ті ле рінің, ғылыми ұйымдардың, білім беру ұйымдарының, 
мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік сектор ұйым-
да рының коммуникация жасауына жəне оларды нарыққа 
бағ дарланған үйлестіруге арналған құрал функциясын да 
оры ндайды.

2. Тиісті саланың немесе технологиялық бағыттың мем -
лекеттік технологиялық саясатын əзірлеу жəне оның са-
бақтастығын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік ор-
ган дар технологиялық құзыреттердің салалық орта лық та рын 
айқындайды.

Технологиялық құзыреттердің салалық орталықтарының 
негізгі міндеттері жеделдетілген технологиялық даму үшін 
əлем дік технологиялық трендтерді мониторингтеу, ағымдағы 
жағ дайлар мен бəсекелік артықшылықтарды, сондай-ақ жеке 
кə сіпкерлік субъектілерінің қажеттілігі мен мүдделілігін ай-
қын дау болып табылады.

Технологиялық құзыреттердің салалық орталықтарына 
қо йы латын өзге де өлшемшарттар технологиялық бол-
жамдауды жүзеге асыру, технологиялық құзыреттердің сала-
лық орталықтарының жұмыс істеуі, технологиялық тұғыр-
на маларды ұйымдастыру жəне нысаналы технологиялық 
бағдарламаларды əзірлеу əдістемесі мен өлшемшарттарына 
сəйкес айқындалады.

3. Технологиялық саясатты қалыптастыру үшін техно ло-
гия лық болжамдау жүргізіледі.

Технологиялық болжамдау деп игерілуі мемлекеттің 
орнықты инновациялық дамуы үшін қажетті шарт болып 
табы латын негізгі (басым) технологияларды анықтауға бағыт-
талған талдамалық зерттеулер кешені түсініледі.

Технологиялық болжамдау шетелдік жəне отандық 
сарап шыларды тарту, сауалнамалар мен талдамалық зерт-
теу лер жүргізу, алынған деректерді жинақтап қорыту жəне 
ұсынымдарды қалыптастыру арқылы технологиялық тұ ғыр-
на малармен өзара іс-қимыл жасау кезінде тиісті сала лар да-
ғы технологиялық құзыреттердің салалық орта лық та ры ның 
қатысуымен жүргізіледі.

Технологиялық болжамдау қорытындылары мемлекеттік 
тех нологиялық саясатты қалыптастыру жəне инновациялық 
грант тар берудің басым бағыттарын айқындау кезінде ес ке-
ріледі.

4. Технологиялық саясатты іске асыру үшін нысаналы 
технологиялық бағдарламалар əзірленеді жəне бекітіледі.

Нысаналы технологиялық бағдарлама деп негізгі (басым) 
технологияларды дамыту жəне мемлекеттің, кəсіпкерлік 
субъектілері мен ғылымның өзара іс-қимылына негізделген 
сала ның технологиялық міндеттерін шешу жөніндегі шара-
лар кешені түсініледі.

Нысаналы технологиялық бағдарламаларды техноло гия-
лық тұғырнамаларға қатысушылар əзірлейді.

Нысаналы технологиялық бағдарламалар шеңберінде іске 
асырылатын инновациялық жобалардың инновациялық грант-
тар мен инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың бас-
қа да шараларын беру кезінде басым артықшылығы бола ды.

5. Технологиялық болжамдау жəне нысаналы техно-
логия лық бағдарламаларды əзірлеу технологиялық болжам-
дау ды жүзеге асыру, технологиялық құзыреттердің сала лық 
орталықтарының жұмыс істеуі, технологиялық тұғыр нама-
ларды ұйымдастыру жəне нысаналы технологиялық бағ дар-
ла маларды əзірлеу əдістемесі мен өлшемшарттарына сəйкес 
жү зеге асырылады.

241-6-бап. Инновациялық белсенділікті ынталандыру 
жəне  инновациялық жүйені талдау құралдары

1. Инновацияларды ақпараттық-насихаттық қолдау жəне 
бі лімді тарату, оның ішінде технологияларды коммер ция лан-
дыру арқылы тарату инновациялық белсенділікті ынта лан-
дыру құралдары болып табылады.

Технологияларды коммерцияландыруға жəрдемдесу (қол-
дау) мыналар арқылы жүзеге асырылады:

1) технологиялық кəсіпкерлік саласындағы құзыреттерді 
қалыптастыруға жəне дамытуға бағытталған іс-шараларды 
ұйымдастыру жəне (немесе) өткізу;

2) технологияларды іздестіру, оларды сəйкестендіру 
жүйесін қалыптастыру жəне дамыту жəне оларды нарыққа 
ілге рілетуге жəрдем көрсету;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
өзге де тəсілдер.

2. Мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар, 
инновациялық даму саласындағы ұлттық даму институты 
жəне инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шара-
ларын іске асыруға, технологиялық саясаттар мен ныса налы 
технологиялық бағдарламаларды іске асыруға уəкі лет тік 
берілген өзге де заңды тұлғалар жүзеге асыратын ин но ва ция-
лық қызметті мемлекеттік қолдау шараларының іске асы рылу 
тиімділігін бағалау инновациялық жүйені талдау құ ралы бо-
лып табылады.

Ұсынымдар əзірлей отырып, инновациялық жүйенің тиім-
ділігін тəуелсіз талдауды Қазақстан Республикасының Үкі меті 
айқындайтын инновациялық обсерватория жүзеге асырады.

Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шара ла-
рының іске асырылу тиімділігін бағалау əдістемесін инно-
вациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкі-
лет ті орган бекітеді.

Инновациялық гранттар беру бойынша инновациялық 
қыз метті мемлекеттік қолдау шараларының іске асы ры-
лу тиімділігін бағалау инновациялық қызметтің нарық-
тық перспективаларының белгісіздігімен жəне салын ған 
қаржылық жəне өзге де ресурстардың ықтимал ысы рап та ры мен 
сипатталатын жоғары кəсіпкерлік тəуекел сияқты ин новациялық 
қызметтің ерекшеліктері ескеріле отырып жүзеге асырылады.

241-7-бап. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
шаралары

1. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шаралары 
Қазақ стан Республикасының заңдарында айқындалған ерек-
ше ліктер ескеріле отырып, осы Кодексте айқындалады.

2. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шара ла-
ры на мыналар жатады:

1) венчурлік қорларды қоса қаржыландыру;
2) инновациялық гранттар беру.
3. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау осы 

Ко дек ске, «Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Респуб-
ли ка сының Заңына жəне Қазақстан Республикасының өзге 
де заң намасына сəйкес айқындалады.

241-8-бап. Венчурлік қорлар мен жекеменшік венчурлік 
инвесторларды қоса қаржыландыру 

1. Венчурлік қорлар мен жекеменшік венчурлік инвес тор-
ларды қоса қаржыландыруды инновациялық қызметті мем-
лекеттік қолдауға қатысатын инновациялық жүйе субъек ті-
лері жүзеге асырады.

2. Венчурлік қаржыландыру деп инновациялық қызметті 
ғана жүзеге асыратын тұлғалардың жарғылық капиталдарына 
инвестицияларды жүзеге асыру, олар шығарған қаржы құ-
рал дарын сатып алу немесе оларға ақшалай қарыздарды 
беру арқылы оларды қаржыландыруға байланысты қызмет 
түсі ніледі.

3. Стартап-компанияларды венчурлік қаржыландыруды 
жү зеге асыратын жəне оларға өз қалауы бойынша сарап та-
ма лық қолдауды қамтамасыз ететін жеке тұлға жекеменшік 
вен чурлік инвестор болып табылады.

241-9-бап. Инновациялық гранттар беру
1. Инновациялық грант деп инновациялық гранттар 

берудің басым бағыттары шеңберінде инновациялық қызмет 
субъектілеріне олардың инновациялық жобаларын іске асыру 
үшін өтеусіз негізде берілетін бюджет қаражаты түсініледі.

Инновациялық гранттар беруді инновациялық қызмет ті 
мем лекеттік қолдау саласындағы уəкілетті орган иннова ция-
лық даму саласындағы ұлттық даму институтын тарта оты-
рып жүзеге асырады.

Инновациялық гранттар беруге арналған конкурс жеке 
кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымымен жəне (немесе) ин-
но вациялық қызметті мемлекеттік қолдауға қатысатын ин-
новациялық жүйе субъектілерімен бірлесе отырып, жеке ле ген 
басым бағыттар бойынша өткізілуі мүмкін.

2. Инновациялық гранттар инновациялық қызмет субъек-
тілеріне инновациялық жобаларды іске асыруды қоса қар жы-
лан дыру арқылы беріледі.

3. Инновациялық гранттар мыналарға:
1) технологияларды коммерцияландыруға;
2) жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық 

да мытуға;
3) салаларды технологиялық дамытуға беріледі.
4. Инновациялық гранттар беру кезінде инновациялық 

гранттар беру қағидаларына сəйкес сараптама жүргізіледі.
Инновациялық гранттар беру қағидаларында инно ва-

ция лық гранттар беру кезінде қойылатын өлшемшарттар 
бел гіленеді.

5. Инновациялық даму саласындағы ұлттық даму инсти-
туты инновациялық гранттар берілген инновациялық жобалар 
бойынша жоспарланған мақсаттарға қол жеткізуді талдау 
мақсатында берілген инновациялық гранттарға мониторинг 
жүргізеді.

6. Инновациялық даму саласындағы ұлттық даму инсти-
туты инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау сала сын-
дағы уəкілетті орган мен инновациялық даму саласын дағы 
ұлттық даму институты арасында жасалатын шарт негізінде 
инновациялық гранттар беруге бөлінген қаражатты бас қа руды 
жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының резиденті 
екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шот ашады.

Қаржы жылының соңына есептелетін ағымдағы шоттағы 
қаражат қалдықтары инновациялық қызметті мемлекеттік қол-
дау саласындағы уəкілетті органға жəне тиісінше мемле кет -
тік бюджетке қайтарылуға жатпайды, келесі қаржы жы лында 
инновациялық гранттар беруге жұмсалады. Инно ва ция лық 
гранттар беруге арналған ақшаның жалпы көлемі бар лық 
инновациялық гранттар арасында бөлінеді.»;

12) 24-тарауда:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«24-тарау. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру»;
1-параграф алып тасталсын;
2-параграфта:
245, 246, 247, 248 жəне 249-баптар алып тасталсын;
250-бап алып тасталсын;
251, 251-1, 252, 253, 254, 255 жəне 256-баптар алып тас-

талсын;
3-параграф алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 272-1, 272-2, 272-3 жəне 272-4-бап-

тармен толықтырылсын:
«272-1-бап. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру
1. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру осы Кодекс ке 

жəне «Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Респуб ли ка-
сы ның Заңына сəйкес жүзеге асырылады.

2. «Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Респуб ли ка-
сы ның Заңында, негізінен, елде өңдеу өнеркəсібін дамытуға 
бағытталған өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру шаралары, 
сондай-ақ оларды көрсету шарттары көзделеді.

272-2-бап. Өнеркəсіптік саясат
1. Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру «Өнеркəсіптік 

саясат туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
өнеркəсіптік саясатты іске асыру кезінде өнеркəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Өнеркəсіптік саясаттың басымдықтары мен бағыттары 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің құжаттарымен айқындалады.

3. «Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Респуб ли ка-
сы ның Заңында өнеркəсіптік саясаттың мақсаты, міндеттері 
мен қағидаттары, оны қалыптастыру жəне іске асыру рəсім-
де рі мен тетіктері белгіленеді.

272-3-бап. Өнеркəсіптік саясатты іске асыру бағыттары
Қазақстан Республикасында өнеркəсіптік саясат «Өнер-

кə сіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəй кес мынадай бағыттар бойынша іске асырылады:

1) өнеркəсіпті дамытудың базалық шарттары;
2) өткізу нарықтарына ілгерілету;
3) өнеркəсіптің тиімділігі мен бəсекеге қабілеттілігін 

арт тыру.
272-4-бап. Индустриялық-инновациялық қызмет
Индустриялық-инновациялық қызмет деп «Өнеркəсіптік 

сая сат туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көз дел-
ген өнеркəсіптік-инновациялық қызмет түсініледі.

«Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасының 
За ңында көзделген өнеркəсіптік-инновациялық қызмет 
субъек тілері «Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да мін детті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 
К о дек сінің (Салық кодексі) 739-бабы 2-тармағының 
7) тар  мақшасында көзделген индустриялық-инновациялық 
қыз мет субъектілері – жер қойнауын пайдаланушылар бо-
лып табылады.»;

13) 281-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«2. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау инвестициялық 
преференциялар беру жəне (немесе) «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Рес публикасының Кодексіне (Салық кодексі) сəйкес Қа-
зақ стан Республикасының салық заңнамасы өзгерген кезде 
тұрақтылыққа кепілдік беру түрінде мемлекеттік префе рен-
ция лар беруді білдіреді.»;

14) 288-баптың 2-тармағының екінші бөлігі мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Инвестициялар жөніндегі уəкілетті органның шешімі 
ұсынылған мемлекеттік заттай грантты меншікке немесе 
жер пайдалануға өтеусіз беру үшін негіз болып табылады, 
ол инвестор мен инвестициялар жөніндегі уəкілетті орган 
арасында жасалған инвестициялық келісімшартқа сəйкес 
инвестордың инвестициялық міндеттемелерді орындауын 
көздейтін аудиторлық есеп алынған күннен бастап үш айдан 
кешіктірмей қабылданады.»;

15) 289-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толық-
ты рылсын: 

«3. Осы Кодекстің 295-3-бабына сəйкес инвестициялық 
міндеттемелер туралы келісім жасасқан заңды тұлғаларға 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық 
кодексі) сəйкес он жыл мерзімге Қазақстан Республикасы 
салық заңнамасының тұрақтылығына кепілдік беріледі.»;

16) мынадай мазмұндағы 295-3-баппен толықтырылсын: 
«295-3-бап. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім 
1. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен заңды тұлға 

арасында жасалатын, заңды тұлғаның мұндай келі сім ді 
жасасуға өтінім берілген жылды қоса алғанда, ол қол да ны ла-
тын кезеңге жоспарланатын, республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген жəне оны жасасуға өтінім берілген жылдың 1 
қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің бір 
жүз елу миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшердегі 
капиталдандырылатын кейінгі шығыстарды жəне (немесе) жаңа 
тіркелген активтерді сатып алуға, өндіруге, салуға арналған 
шығыстарды қаржыландыру жөніндегі, сондай-ақ халықаралық 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
неркәсіптік саясат 

мәселелері бойынша 
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

(Соңы 15-бетте)

РЕСМИ



28 ЖЕЛТОҚСАН 2021 ЖЫЛ 15

қаржылық есептілік стандарттарына жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
туралы заңнамасының талаптарына сəйкес тіркелген активтердің 
құнын ұлғайтатын басқа да шығындарды қаржыландыру 
жөніндегі міндеттемелерін көздейтін шарт инвестициялық 
міндеттемелер туралы келісім болып табылады.

Пайдалы қатты қазбаларды өндіру жəне (немесе) қай та 
өңдеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұл ға-
мен инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан 
кезде мұндай келісім тек қана пайдалы қатты қазбаларды 
өнд іру жəне (немесе) қайта өңдеу саласындағы қызмет бо-
йын ша жасалады.

2. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім бір 
мез гілде мынадай шарттарға сəйкес келетін заңды тұлғамен 
жа са лады:

1) заңды тұлға, көмірсутекті пайдалы қазбалар мен мұ-
най өнімдерін экспорттаушыларды қоспағанда, экспортқа 
бағдарланған тауар өндіруші болып табылады. Экспортқа 
бағдарланған тауар өндіруші деп экспортқа өткізуден түсетін 
кірісі алдыңғы жылғы жиынтық жылдық кірісте кемінде жет-
піс пайызды құрайтын заңды тұлға түсініледі;

2) заңды тұлға деңгейлес мониторинг бойынша пилоттық 
жобаға қатысуды қоса алғанда, деңгейлес мониторингте 
тұрған ірі салық төлеуші болып табылады;

3) акцизделетін тауарларды өндіру жөніндегі қызметті 
жүзеге асырмайды;

4) арнаулы салық режимдерін қолданбайды.
3. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасас-

қан заңды тұлғаның осы баптың 1-тармағының бірін ші бө лі-
гін де көзделген міндеттемелерді орындауы инвес ти ция лық 
міндеттемелер туралы келісімге қосымша болып табылатын 
инвестициялар салу кестесіне сəйкес жүзеге асырылады.

Бұл ретте осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде 
көз делген соманың кемінде жетпіс пайызын қаржыландыру 
ин вестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасуға өті-
нім берілген жылды қоса алғанда, алғашқы бес жыл ішінде 
жүзеге асырылуға тиіс.

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жасасқан 
заңды тұлға осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде 
көзделген міндеттемелерді орындаған кезде:

1) өзара байланысты тараппен жасалған шарттар бойын-
ша тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің 
құны іс жүзінде шеккен шығыстар мөлшерінде, бірақ осы 
баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген мін дет-
те мелер сомасының елу пайызынан аспайтын мөл шер де 
есепке алынады;

2) өзара байланысты тараппен құны іс жүзінде шеккен 
шығыстар мөлшерінде есепке алынатын тауарларды, жұ-
мыс тар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға шарттар 
жа сасқан кезде мұндай өзара байланысты тарап Қазақстан 
Рес публикасының резиденті болуға тиіс.

4. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім қол да-
ны латын мерзім ішінде, ол жасалған күннен екінші жылдан 
бастап, жер қойнауын пайдаланушы болып табылмайтын 
заң ды тұлға жыл сайын республикалық бюджет туралы заңда 
бел гіленген жəне осындай қаржыландыру жүзеге асырыла-
тын жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіштің жиырма мың еселенген мөлшерінен кем емес 
сомада қазақстандық кадрларды оқытуды қаржыландыруды 
жү зеге асыруға да міндетті.

Жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын заңды 
тұлға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген шығыс-
тар ды қаржыландыруды Қазақстан Республикасының жер 
қой науы жəне жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасына 
сəй кес жүзеге асырады.

5. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жаса су-
ға өтінім инвестициялар жөніндегі уəкілетті органға беріледі.

Инвестициялар жөніндегі уəкілетті орган инвестициялық 
мін деттемелер туралы келісім жасасуға өтінім келіп түскен 
күн нен бастап жиырма жұмыс күні ішінде осындай келісімге 
қол қою үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының 
жо ба сын əзірлейді.

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімді жасасу, 
оған өзгерістер енгізу, оның қолданылуын тоқтату тəртібін 
жəне инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің үлгілік 
нысанын инвестициялар жөніндегі уəкілетті орган əзірлейді 
жəне Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

6. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімге өзге-
ріс тер осы баптың 3-тармағының екінші бөлігінде белгі лен-
ген ережелердің сақталуы ескеріле отырып, тек қана ин вес-
ти циялар салу кестесін өзгерту бөлігінде енгізілуі мүмкін.

7. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім жаса-
су осы Кодексте белгіленген талаптарға сəйкес келген кез-
де инвестициялық преференциялар беруге инвестициялық 
келі сімшарттарды жасасуға кедергі келтірмейді. Бұл ретте 
салықтар бойынша преференциялар инвестициялық мін дет-
те мелер туралы келісім жасалған кезге қолданыста бо латын 
осы Кодекске жəне «Салық жəне бюджетке төле нетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Рес пуб ликасының 
Кодексіне (Салық кодексі) сəйкес беріледі.

8. Инвестициялық міндеттемелер туралы келісімнің 
қолданылуы осы Кодекстің 289-бабының 3-тармағында 
көрсетілген мерзім өткенге дейін осы тармаққа сəйкес 
тараптардың келісімі бойынша немесе біржақты тəртіппен 
тоқтатылуы мүмкін.

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім қолда-
ны латын кезеңде осы баптың 1-тармағының бірінші бөлі-
гін де, 2-тармағында, 3-тармағының екінші бөлігінде жəне 
4-тармағында көзделген міндеттемелер мен шарттар орын дал-
маған кезде Қазақстан Республикасының Үкіме ті ха барлама 
жіберілген күннен бастап үш ай өткен соң ин вес ти циялық 
міндеттемелер туралы келісімнің қолда ныл уын біржақты 
тəртіппен мерзімінен бұрын тоқтатады. 

Инвестициялық міндеттемелер туралы келісім мерзімінен 
бұрын тоқтатылған кезде осындай келісім жасасқан заңды 
тұлға «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне 
(Салық кодексі) сəйкес белгіленген тəртіппен өзінің салық тық 
міндеттемелерін қайта есептеуді жүзеге асырады.».

4. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексіне:

16-бап мынадай мазмұндағы 41-9) тармақшамен толық-
ты рылсын:

«41-9) биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігін 
жəне оны қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды 
əзір лейді жəне бекітеді;».

5. 2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан Респуб ли-
ка  сындағы Кедендік реттеу туралы» Қазақстан Респуб ли ка-
сы ның Кодексіне:

202-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі «индус трия-
лық қызметті мемлекеттік қолдау» деген сөздер «өнеркəсіпті 
мем лекеттік ынталандыру» деген сөздермен ауыстырылсын.

6. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы жəне жер 
қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 
Ко дексіне:

1) бүкіл мəтін бойынша «жергілікті қамту», «жергілікті 
қам тудың», «жергілікті қамтуды», «жергілікті қамтуының», 
«жер гі лікті қамтуға» деген сөздер тиісінше «елішілік құн-
ды лық», «елішілік құндылықтың», «елішілік құн ды лық ты», 
«елі шілік құндылығының», «елішілік құндылыққа» деген 
сөз дермен ауыстырылсын;

2) 2-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толық ты-
рыл сын:

«5. Жер қойнауын пайдаланушылар өнеркəсіпті дамытуға 
ба ғытталған шарттар бойынша сатып алуды «Өнеркəсіптік 
сая сат туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
жү зе ге асырады.»;

3) 28-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «индус-
трия лық қызметті мемлекеттік қолдау» деген сөздер «өнер-
кə сіпті мемлекеттік ынталандыру» деген сөздермен ауыс-
ты рылсын;

4) 120-баптың 7-тармағы бірінші бөлігінің 5) тармақ ша-
сындағы «индустриялық-инновациялық жобаны», «іске асы-
ру бойынша міндеттемелер қабылдау» деген сөздер тиісінше 
«өнеркəсіптік-инновациялық жобаны іске асыру жө ніндегі 
міндеттемені», «қабылдауы» деген сөздермен ауыс тырылсын;

5) 278-баптың 7-тармағында:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«7. «Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Респуб-

ликасының Заңына сəйкес бірыңғай индуст рияландыру 
картасына енгізілген өнеркəсіптік-инновациялық жобаларды 
іске асыратын, қызметі (технологиялық процесі) жер қойнауын 
пайдаланумен байланысты өнеркəсіптік-инновациялық 
қызмет субъектілері осы тармақта көзделген ерекшеліктерді 
ескере отырып, осы Кодекстің 70-бабы 3-тармағының 
2) тармақшасында көрсетілмеген аумақ шегінде орналасқан 
жер қойнауы учаскесіне берілген өтініш негізінде пайда-
лы қатты қазбаларды барлауға немесе өндіруге лицензия 
алуға құқылы деп белгіленсін. Бұл құқықты өнеркəсіптік-
инновациялық қызмет субъектілері осы Кодекс қолданысқа 
енгізілген күннен бастап бес жыл ішінде іске асыра алады.»;

екінші бөліктегі «индустриялық қызметті мемлекеттік 
қолдау» деген сөздер «өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөлікте:
«Индустриялық-инновациялық» деген сөздер «Өнеркə сіп-

тік-инновациялық» деген сөздермен ауыстырылсын;

«индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау» деген 
сөздер «өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру» деген сөздер-
мен ауыстырылсын;

төртінші жəне бесінші бөліктердегі «индустриялық-
инновациялық» деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» 
де ген сөздермен ауыстырылсын.

7. 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексіне:

1) 388-бапта:
2-тармақта:
бірінші абзацтағы «индустриялық-инновациялық қыз-

мет ті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті орган мен», 
«жəне мыналарды» деген сөздер тиісінше «өнеркəсіпті мем ле-
кеттік ынталандыру саласындағы уəкілетті органмен», «жəне 
осы қағидалар» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) тармақша «көлік құралдарын» деген сөздерден кейін 
«жəне (немесе) олардың құрамдастарын» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

7) тармақшадағы «жеңілдіктің шарттарын, оның ішінде 
мөлшерін айқындау тəртібін жəне қаржыландыру тəртібін» 
деген сөздер «жеңілдікті қаржыландыру шарттары мен тəр-
ті бін, оның ішінде оны қаржыландыру мөлшерін ай қын дау 
тəртібін» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
саласындағы уəкілетті органмен», «жəне мыналарды» деген 
сөздер тиісінше «өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру сала-
сын дағы уəкілетті органмен», «жəне осы қағидалар» деген 
сөз дермен ауыстырылсын;

2) 405-баптың 3-тармағындағы «индустрия жəне сауда» де-
ген сөздер «индустрия, сауда» деген сөздермен ауыстырыл сын.

8. «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қыз  меті туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Рес-
пуб ликасының Заңына:

1) 30-баптың 2-тармағының 8) тармақшасындағы «неме-
се агроөнеркəсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы 
хол дингтің еншілес ұйымдарының төлемділік» деген сөздер 
«не месе агроөнеркəсіптік кешен субъектілеріне кредит 
беруді жүзеге асыратын, дауыс беретін акцияларының жүз 
па йызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы 
хол дингке тиесілі ұйымдардың ақылылық» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 34-баптың 8-тармағындағы «немесе агроөнеркəсіптік 
кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес 
ұйы мының» деген сөздер «немесе агроөнеркəсіптік кешен 
субъек тілеріне кредит беруді жүзеге асыратын, дауыс бере тін 
акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлт-
тық басқарушы холдингке тиесілі ұйымның» деген сөздермен 
ауыс тырылсын.

9. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
бас қару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаң-
тар дағы Қазақстан Республикасының Заңына:

27-баптың 1-тармағының 24) тармақшасындағы «қазақ-
стан дық қамту бойынша», «сауда жəне индустриялық саясат-
ты мемлекеттік реттеу саласындағы уəкілетті органға» деген 
сөздер тиісінше «елішілік құндылық бойынша», «өнеркəсіпті 
мем лекеттік ынталандыру саласындағы уəкілетті органға» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

10. «Қазақстанның Даму Банкі туралы» 2001 жылғы 25 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптағы «индустриялық-инновациялық қызметті 
мем ле кеттік қолдауды» деген сөздер «өнеркəсіпті мемлекеттік 
ынта ландыруды» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 3-баптың 2-тармағында:
1) тармақшадағы «(бес жыл жəне одан көп мерзімге)» 

деген сөздер «(бір жылдан бастап жəне одан көп мерзімге 
бері летін банктік кепілдіктерді қоспағанда, бес жыл жəне одан 
көп мерзімге)» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) тармақша «желілерін» деген сөзден кейін «, орналас-
тыру дан түсетін қаражатты эмитент Меморандумда айқын-
дал ған тəртіппен экспорттық операцияларды іске асыруға 
жібе ретін облигацияларды Даму Банкінің сатып алуын» деген 
сөз дермен толықтырылсын.

11. «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылы-
сы жəне құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі 
Қазақ стан Республикасының Заңына:

1) 27-1-баптың екінші бөлігіндегі «республикалық инду-
стрияландыру картасына» деген сөздер «бірыңғай индустрия-
лан дыру картасына» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 60-баптың 9-тармағы екінші бөлігінің 2) тармақ ша сын-
дағы «республикалық индустрияландыру картасына» деген 
сөздер «бірыңғай индустрияландыру картасына» деген сөз-
дер мен ауыстырылсын.

12. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 ма-
мыр дағы Қазақстан Республикасының Заңына:

34-1-баптың 3-тармағындағы «индустриялық қызметті 
мемлекеттік қолдау», «жергілікті қамту» деген сөздер тиі сін-
ше «өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру», «елішілік құн-
дылық» деген сөздермен ауыстырылсын.

13. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілде-
де гі Қазақстан Республикасының Заңына:

15-5-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 1) жəне 2) 
тармақшалары «энергия өндіруші ұйымдардың», «энергия 
өндіруші ұйымдар» деген сөздерден кейін тиісінше «, оның 
ішінде қайталама энергетикалық ресурстарды пайдаланатын 
энергия өндіруші ұйымдардың», «, оның ішінде қайталама 
энергетикалық ресурстарды пайдаланатын энергия өндіруші 
ұйымдар» деген сөздермен толықтырылсын.

14. «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

17-баптың 1-тармағының 5) тармақ ша сындағы жəне 
21-баптың 1-тарма ғының 19) тармақшасындағы «жергілікті 
қамту» деген сөздер «елішілік құндылық» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

15. «Қазақстан Республикасы астанасының мəртебесі ту-
ралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

9-1-баптың 4) тармақшасындағы «индустриялық-ин но-
ва циялық» деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

16. «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 
21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 6-баптың 1-тармағында:
1) тармақшадағы «индустрия жəне сауда саласындағы» 

деген сөздер «өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру сала сын-
дағы» деген сөздермен ауыстырылсын; 

мы надай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
«11) сау да қызметін реттеу саласындағы уəкілетті ор ган.»;
2) 8-1-баптың тақырыбындағы жəне мəтініндегі «Инвес-

ти циялар жəне даму жөніндегі» деген сөздер «Өнер кəсіпті 
мемлекеттік ынталандыру саласындағы» деген сөздермен 
ауыс тырылсын.

17. «Машиналар мен жабдықтардың қауіп сіздігі тура-
лы» 2007 жылғы 21 шілде дегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

4-бапта:
1-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) индустрия саласындағы уəкілетті орган;»;
6) тармақшадағы «орган құрайды.» деген сөздер «ор-

ган;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) 
тармақшамен толықтырылсын:

«7) сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті орган 
құрайды.»;

2-тармақтағы «2) – 6) тармақшаларында» деген сөздер 
«2) – 7) тармақшаларында» деген сөздермен ауыстырылсын.

18. «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау 
туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 1-баптың 9-2) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«9-2) қайталама энергетикалық ресурстар – электр 
энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын ферроқорытпа, 
кокс жəне доменді газдарды пайдалану бөлігінде өнеркəсіптік 
өн ді ріс процесінде жанама өнім ретінде түзілетін энерге ти-
ка лық ресурстар;»;

2) 9-бапта:
4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші 

бөліктермен толықтырылсын:
«Осы тармақтың күші меншік құқығындағы немесе өзге 

де заңды негіздегі (2022 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға 
берілген жəне уəкілетті орган жаңартылатын энергия 
көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың 
тізбесіне енгізбеген) жаңартылатын энергия көздері жəне 
қайталама энергетикалық ресурстар объектілері өндірген 
электр энергиясы есебінен, сондай-ақ осы сатып алушымен 
бір тұлғалар тобындағы заңды тұлғалардың жаңартылатын 
энергия көздері жəне қайталама энергетикалық ресурстар 
объектілері есебінен жаңартылатын энергия көздерінің осы 
тармақта айқындалған үлесін жабуды қамтамасыз ететін 
пропорционалды көлемде шартты тұтынушының электр 
энергиясын сатып алушыларға қатысты қолданылмайды.

Бұл ретте осы тармақтың екінші бөлігінің күші осы баптың 
4-3-тармағында көрсетілген шарттар мен мерзім сақталған 
кезде ғана қолданылады.»;

мынадай мазмұндағы 4-2 жəне 4-3-тармақтармен толық-
ты рылсын: 

«4-2. Осы баптың 4-тармағының күші меншік құқы ғын дағы 

немесе өзге де заңды негіздегі (2022 жылғы 1 қаң т а рдан кейін 
пайдалануға берілген жəне уəкілетті орган жаңартылатын 
энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың 
тізбесіне енгізбеген) жаңартылатын энергия көздері жəне 
қайталама энергетикалық ресурстар объектілері өндірген 
электр энергиясы есебінен, сондай-ақ осы сатып алушымен 
бір тұлғалар тобындағы заңды тұлғалардың жаңартылатын 
энергия көздері жəне қайталама энергетикалық ресурстар 
объектілері есебінен осы баптың 4-тармағында айқындалған 
жаңартылатын энергия көздерінің үлесін жабуды қамтамасыз 
ететін пропорционалды көлемде шартты тұтынушының электр 
энергиясын сатып алушыларға қатысты қолданылмайды.

Бұл ретте осы тармақтың күші осы баптың 4-3-тармағында 
көрсетілген шарттар мен мерзім сақталған кезде қолданылады.

4-3. Шартты тұтынушылардың электр энергиясын сатып 
алушылар уəкілетті органды, қаржы-есеп айырысу орталығын 
жəне жүйелік операторды жаңартылатын энергия көздерін 
жəне (немесе) қайталама энергетикалық ресурстарды пайдала-
ну объектісін жоспарланатын іске қосу туралы жаңартылатын 
энергия көздерінің жəне (немесе) қайталама энергетикалық 
ресурстардың түрін, қуат көлемін жəне олардың орналасқан 
жерін көрсете отырып, күнтізбелік үш жүз алпыс бес күннен 
кешіктірмей хабардар етеді.

Шартты тұтынушылардың электр энергиясын сатып 
алушылардың хабарламасында көрсетілген жаңартылатын 
энергия көздерін жəне (немесе) қайталама энергетикалық 
ресурстарды пайдалану объектісін жоспарланатын іске қосу 
бойынша мерзімдер асып кеткен жағдайда, уəкілетті орган 
осы сатып алушының өтініші негізінде мерзімдерді түзетуді 
жүргізеді.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Энергия беруші ұйымдар Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жаңартылатын энергия көздерін жəне 
қайталама энергетикалық ресурстарды пайдаланатын 
энергия өндіруші ұйымдарға желілер бойынша беруге еркін 
қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті.

Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын, осы 
баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасына сəйкес 
өндірілетін электр энергиясын өткізетін энергия өндіруші 
ұйымдар жəне тасқындық электр энергиясын өндіру мен 
желіге жіберуді (суды табиғат қорғау мақсатында ағызу 
кезеңінде жəне тасқындық электр энергиясы көлемінде) 
жүзеге асыратын энергия өндіруші ұйымдар (гидроэлектр 
станциялары) энергия беруші ұйымдардың электр энергиясын 
беруге арналған қызметтеріне ақы төлеуден босатылады.

Сатып алушылар жəне олармен бірге бір тұлғалар тобына 
кіретін, жаңартылатын энергия көздерін жəне (немесе) 
қайталама энергетикалық ресурстарды өз мұқтаждары үшін 
пайдаланатын (2022 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға 
берілген) олардың энергия өндіруші ұйымдары энергия 
беруші ұйымдардың электр энергиясын беруге арналған 
қызметтеріне ақы төлеуден босатылады.».

19. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 2010 
жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 14-1) жəне 14-2) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«14-1) техникалық жағынан күрделі тауар – өзін қо сы-
лыстың мəні айқындайтын мақсаты бойынша пай да ла нуға 
мүмкіндік беретін бір тұтасты құрайтын көптеген кон струк-
циялық жəне (немесе) əртекті элементтерді қамтитын, тех ни-
ка лық жағынан күрделі ішкі құрылымы бар азық-түлік емес 
тауар, оған тек қана көлік құралдары, ауыл шаруашылығы 
техникасы, су жəне əуе кемелері жатады;

14-2) техникалық жағынан күрделі тауардың елеулі 
кем шілігі – техникалық жағынан күрделі тауардың жо йыл-
май тын кемшілігі немесе мөлшерлес емес шығыстарсыз 
немесе қосалқы бөлшекті беруді күту уақытын қоса алғанда, 
заңда белгіленген мерзімнен асатын немесе тұтынушы үшін 
мұндай жоюдың өзектілігі жоғалатындай немесе тауарды 
нысаналы мақсаты бойынша пайдалануға мүмкін етпейтіндей 
соншалықты созылатын уақыт шығындарынсыз жоюға 
келмейтін кемшілігі не тұтынушының өміріне, денсаулығына 
жəне (немесе) мүлкіне, қоршаған ортаға зиян келтіруге алып 
келуі мүмкін кемшілік;»;

2) 15-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Техникалық жағынан күрделі тауарға жəне оның 

құрамдасына қатысты тұтынушы техникалық жағынан 
күрделі тауардың елеулі кемшілігі болған жағдайда ғана ұқсас 
маркалы (модельді, артикулді) тауарға ауыстыруды не сатып 
алу бағасын тиісінше қайта есептей отырып, басқа маркалы 
(модельді, артикулді) дəл сондай тауарға ауыстыруды, не 
шартты бұзуды жəне тауар үшін төленген ақшаны қайтаруды 
талап етуге құқылы.

Техникалық жағынан күрделі тауарға байланысты қалған 
жағдайларда тұтынушы тауардың кемшіліктерін өтеусіз 
жоюды не айырманы тиісінше қайта есептей отырып, сатып 
алу бағасын мөлшерлес азайтуды талап етуге құқылы.»;

2-тармақтағы «1-тармағында» деген сөздер «1 жəне 
1-1-тармақтарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтағы «1-тармағында» деген сөздер «1 жəне 
1-1-тар мақтарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 30-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толық-
ты рылсын:

«2-1. Тұтынушы техникалық жағынан күрделі тауардың 
елеулі кемшілігін анықтаған жəне ол шартты бұзу жəне тауар 
үшін төленген ақшаны қайтару туралы талап қойған жағдайда, 
техникалық жағынан күрделі тауарды жəне оның құрамдасын 
сатушы (дайындаушы, орындаушы) осы талапты үш жұмыс 
күні ішінде қанағаттандыруға міндетті.

Тұтынушы техникалық жағынан күрделі тауардың елеулі 
кемшілігін анықтаған жəне оны ауыстыру туралы талап 
қойған жағдайда, техникалық жағынан күрделі тауарды жəне 
оның құрамдасын сатушы (дайындаушы, орындаушы) осы 
талапты отыз жұмыс күні ішінде қанағаттандыруға міндетті.

Бұл ретте сатушы тұтынушының қойған талаптарымен 
келіспеген кезде сəйкестікті растау жөніндегі органдарға не 
сынақ зертханаларына техникалық жағынан күрделі тауардың 
қауіпсіздігін жəне (немесе) сапасын қосымша тексеруге 
(сараптамаға) жіберген жағдайда, техникалық жағынан 
күрделі тауарды қайтару немесе айырбастау жөніндегі мерзім 
тексеру (сараптама) жүргізілген уақытқа тоқтатыла тұрады.».

20. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыз-
да ғы Қазақстан Республикасының Заңына:

1-баптың 33) тармақшасындағы «индустриялық-
инновациялық» деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

21. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі тура-
лы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

22-бапта:
2-тармақтың 1) тармақшасындағы «индустриялық-ин-

но вациялық құрамдас бөліктерінің» деген сөздер «өнер кə-
сіптік-инновациялық құрамдас бөлігінің» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

7-тармақтың 1) тармақшасындағы «индустриялық-
инновациялық» деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

22. «Газ жəне газбен жабдықтау туралы» 2012 жылғы 9 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 4-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 4) 
тармақшамен толықтырылсын:

«4) мұнай-газ-химия өнеркəсібін дамыту бойынша 
жағдайлар жасау.»;

2) 5-баптың 1) тармақшасы «жабдықтау» деген сөзден кейін 
«, сондай-ақ мұнай-газ-химия өнеркəсібі» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

3) 6-бапта:
1) тармақша «жабдықтау» деген сөзден кейін «, сондай-ақ 

мұнай-газ-химия өнеркəсібі» деген сөздермен толық ты рыл-
сын;

7-2) тармақшадағы «индустриялық қызметті мемлекеттік 
қолдау» деген сөздер «өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 7-баптың 4-1-тармағының бірінші абзацындағы 
«Индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау» деген сөздер 
«Өнеркəсіпті мемлекеттік ынталандыру» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

23. «Ұлттық əл-ауқат қоры туралы» 2012 жылғы 1 ақпан-
да ғы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) бүкіл мəтін бойынша «индустриялық-инновациялық» 
деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 8-баптың 3-тармағының 10) тармақшасындағы 
«индустриялық-инновациялық жəне өзге де саясаттарын» 
деген сөздер «өнеркəсіптік жəне өзге де саясаттарын» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

3) 15-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қор немесе Қордың тобына кіретін ұйым 

өнер  кə сіптік-инновациялық қызметті жүзеге асырған кезде 
оларға Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік саясат 
тура лы заңнамасына жəне Қазақстан Республикасының Кə-
сіпкерлік кодексіне сəйкес өнеркəсіпті мемлекеттік ын та-
лан дыру жəне инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
шаралары ұсынылады.».

24. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасы туралы» 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

12-баптың тақырыбындағы жəне мəтініндегі «жергілікті 
қамту» деген сөздер «елішілік құндылық» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

25. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1-қосымшаның 53-жолы 3-бағанының 8-тармағындағы «не-
месе агроөнеркəсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы 
холдингтің еншілес ұйымдарының» деген сөздер «немесе 
агроөнеркəсіптік кешен субъектілеріне кредит беруді жүзеге 
асыратын, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы тікелей 
немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі 
ұйымдардың» деген сөздермен ауыстырылсын.

26. «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық 
кластері туралы» 2014 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
3) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық қыз мет-

ті» деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық қыз мет ті» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

7) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық қызмет» 
деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық қызмет» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2) 2-баптың 2-тармағындағы «индустриялық-инно ва ция-
лық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы» деген сөздер 
«инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы, 
өнеркəсіптік саясат» деген сөздермен ауыстырылсын.

27. «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерін коммерцияландыру туралы» 2015 жылғы 31 
қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

2-баптың 3-тармағындағы жəне 10-баптың 5-тар ма-
ғын дағы «Индустриялық-инновациялық», «индус трия лық-
инновациялық» деген сөздер тиісінше «Өнеркəсіптік-ин но-
ва циялық», «өнеркəсіптік-инновациялық» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

28. «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 3-баптың 1-тармағындағы «жергілікті қамтуды» деген 
сөздер «елішілік құндылықты» деген сөздермен ауыс ты рылсын;

2) 5-баптың 8) тармақшасындағы «индустриялық-ин но-
вациялық» деген сөздер «мемлекеттік технологиялық жəне 
өнеркəсіптік» деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) 11-бапта:
1-тармақтағы «индустриялық-инновациялық қызметті 

ынталандыруға» деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық 
қызметті дамытуға» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2-тармақта:
5) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық» деген 

сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

10) тармақшадағы «жергілікті қамтуды» деген сөздер 
«елішілік құндылықты» деген сөздермен ауыстырылсын; 

4) 13-1-бапта:
2-тармақтың 5) тармақшасындағы «индустриялық-

инновациялық» деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

4 жəне 12-тармақтардағы «индустриялық-инновациялық» 
деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

29. «Бағалы металдар мен асыл тастар туралы» 2016 жылғы 
14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 4-бап мынадай мазмұндағы 5-1) жəне 10-1) тармақ ша-
лар мен толықтырылсын:

«5-1) атаулы таңбаны уəкілетті ұйымда міндетті тіркеу 
жəне тіркелген атаулы таңбалар туралы мəліметтерді уəкі лет ті 
органға ұсыну қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

«10-1) аффинаждауға дейінгі минералды шикізатқа жəне 
(немесе) өңделмеген бағалы тастарға меншік құқығының 
өтуіне, сондай-ақ оларды кепіл ретінде пайдалануға бай ла ныс ты 
мəмілелерді есепке алу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

2) 13-бап мынадай мазмұндағы 4 жəне 5-тармақтармен 
толықтырылсын:

«4. Атаулы таңба уəкілетті орган айқындаған тəртіппен 
уəкілетті ұйымда міндетті тіркеуге жатады.

5. Уəкілетті ұйым тіркелген атаулы таңбалар туралы мəлі-
меттерді уəкілетті орган айқындаған тəртіппен уəкілетті орган ға 
тоқсан сайын ұсынады.».

30. «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 
26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 32-баптың 3 жəне 4-тармақтарындағы «агроөнеркəсіптік 
кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес 
ұйымдарының», «агроөнеркəсіптік кешен саласындағы ұлттық 
басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары» деген сөздер 
тиісінше «агроөнеркəсіптік кешен субъектілеріне кредит беруді 
жүзеге асыратын, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы 
тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке 
тиесілі ұйымдардың», «агроөнеркəсіптік кешен субъектілеріне 
кредит беруді жүзеге асыратын, дауыс беретін акцияларының 
жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы 
холдингке тиесілі ұйымдар» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 52-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы 
«агроөнеркəсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы 
холдингтің еншілес ұйымы» деген сөздер «агроөнеркəсіптік 
кешен субъектілеріне кредит беруді жүзеге асыратын, дауыс 
беретін акцияларының жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде 
ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйым» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

31. «Стандарттау туралы» 2018 жылғы 5 қазандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

11-баптың 4-тармағының 3) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«3) техникалық регламенттердің жобаларын, техникалық 
регламенттерді, стандарттау жөніндегі құжаттарды талдауды 
жəне жүйелеуді;».

32. «Арнайы экономикалық жəне индустриялық аймақтар 
туралы» 2019 жылғы 3 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 39-баптың 13) тармақшасындағы «индустриялық-ин но-
вациялық» деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» де ген 
сөздермен ауыстырылсын;

2) 45-баптың 13) тармақшасындағы «индустриялық-
инновациялық» деген сөздер «өнеркəсіптік-инновациялық» 
деген сөздермен ауыстырылсын. 

33. «Техникалық реттеу туралы» 2020 жылғы 30 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 25-баптың 3-тармағындағы «техникалық жағынан 
күрделі бұйымның» деген сөздер «техникалық жағынан 
күрделі бұйымның жəне (немесе) техникалық жағынан күрделі 
тауардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 43-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын: 

«Өнімге сынақтар жүргізу үшін техникалық жағынан 
күрделі тауардың (бұйымның) үлгілерін іріктеп алу, егер осы 
техникалық жағынан күрделі тауарды (бұйымды) сынау əдістері 
ол үшін бұзушы əдістер болып табылмаса, бақылау жəне 
қадағалау субъектісі басшысының немесе өкілінің қатысуымен 
сатып алусыз жүргізілуі мүмкін.».

34. «Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъек-
ті лерінің сатып алуы туралы» 2021 жылғы 8 мау сым да ғы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 2-тармағы 14) тармақшасындағы «сатып алу 
жағдайларына қолданылмайды.» деген сөздер «сатып алу;» 
деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 15) жəне 
16) тармақшалармен толықтырылсын:

«15) қаржы лизингінің көрсетілетін қызметтерін сатып 
алу жəне (немесе) лизингтік қызметті жүзеге асыру кезінде 
оларды кейіннен лизингке беру үшін тауарларды, сондай-ақ 
лизинг нысанасын сатып алуға, беруге жəне жұмыс жай-күйіне 
келтіруге тікелей байланысты тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу; 

16) «Өнеркəсіптік саясат туралы» Қазақстан Рес пуб ли-
ка сының Заңына сəйкес жасалатын өнеркəсіпті дамытуға ба-
ғытталған шарттар шеңберіндегі сатып алу жағдайларына 
қолданылмайды.»;

2) 12-баптың 5-тармағында:
бірінші бөлік алып тасталсын;
екінші бөліктегі «Офтейк-келісімшарттарды» деген сөздер 

«5. Офтейк-келісімшарттарды» деген сөздермен ауыс ты рыл сын; 
3) 13-баптың 9) тармақшасы алып тасталсын.
2-бап. 
1. Осы Заң:
1) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 3-тармағының 13), 15) жəне 16) тармақшаларын;
2) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 

алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 
29-тармағын;

3) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 3-тармағы 12) тармақшасының жетінші абзацын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабы 3-тармағы 12) тармақшасының жи-
ырма үшінші, жиырма төртінші жəне жиырма бесінші абзацта-
ры 2022 жылғы 1 шілдеге дейін қолданылады деп белгіленсін.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 27 желтоқсан
№ 87-VIІ ҚРЗ 

(Соңы. Басы 1, 14-беттерде)
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексіне:

1) 7-бапта:
мынадай мазмұндағы 40-1) тармақпен толықтырылсын:
«40-1) сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны 

туралы есеп – сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асы-
ратын адамның жиналған нақты деректерге негізделген, 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтау жəне айыптау 
актісін жасау жəне істі сотқа жіберу үшін істі прокурорға 
жіберу туралы қысқа тұжырымдары;»;

54) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«54) хаттама – қылмыстық процесті жүргізетін ор-

ган жасайтын процестік əрекет тіркелетін процестік 
құжат, ал осы Кодекстің баптарында тікелей көзделген 
жағдайларда – сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асы-
ратын адамның процестік шешімі;»;

2) 45-баптың жетінші бөлігі 7) тармағындағы «бол-
маған жағдайларда үзіледі.» деген сөздер «болмаған;» 
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) жəне 
9) тармақтармен толықтырылсын:

«8) қылмыстық іс бойынша одан əрі іс жүргізуге 
уақытша кедергі келтіретін еңсерілмейтін күш əсер еткен;

9) қылмыстық іс бойынша сараптама тағайындалған 
жағдайларда үзіледі.»;

3) 52-баптың бірінші жəне екінші бөліктері мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1. Бірінші сатыдағы соттарда қылмыстық істерді қа-
рауды судья жеке-дара жүзеге асырады, ал төтенше ахуал 
жағдайларында жəне жаппай тəртіпсіздіктер барысында 
жасалған адам өлтіру туралы, соғыс уақытында немесе 
ұрыс жағдайында жасалған əскери қылмыстар туралы, 
кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне 
қарсы аса ауыр қылмыстар жəне Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 170 (төртінші бөлігінде), 175, 177, 
178, 184, 255 (төртінші бөлігінде), 263 (бесінші бөлігінде), 
286 (төртінші бөлігінде), 297 (төртінші бөлігінде), 298 
(төртінші бөлігінде), 299 (төртінші бөлігінде)-баптарында 
көзделген қылмыстар туралы істерді қоспағанда, 
жасалғаны үшін қылмыстық заңда өмір бойына бас бос-
тан дығынан айыру көзделген қылмыстар туралы істер 
бойынша, сондай-ақ 125 (үшінші бөлігінде), 128 (төр-
тінші бөлігінде), 132 (бесінші бөлігінде), 135 (төртінші 
бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы істер 
бойынша айыпталушының өтінішхаты бойынша істерді 
қарауды бір судья жəне он алқаби құрамында жүзеге 
асырылады.

2. Ауыр жəне аса ауыр қылмыстар туралы қылмыстық 
істерді апелляциялық тəртіппен қарау құрамында алқаның 
кемінде үш судьясы болатын алқалы түрде жүзеге асы-
рылады, ал қысқартылған тəртіппен немесе бұйрықтық іс 
жүргізу тəртібімен қаралған қылмыстық терiс қылықтар 
жəне онша ауыр емес жəне ауырлығы орташа қылмыстар 
туралы істер бойынша, үкімді орындау мəселелері бойын-
ша соттың үкімдеріне, қаулыларына, тергеу судьясының 
қаулыларына берілген шағымдарды, прокурорлардың 
өтінішхаттарын қарау кезінде судья жеке-дара жүзеге 
асырады.

Апелляциялық алқаның төрағасы іссапарда, дема-
лыста болуына немесе сырқаттанып қалуына байланыс-
ты болмаған кезде көрсетілген істерді алқалы түрде 
қарау кезінде оған сот төрағасы апелляциялық алқа 
төрағасының міндеттерін атқаруды жүктеген алқа судья-
сы төрағалық етеді.

Егер апелляциялық алқаның төрағасы осы Кодекстің 
87-бабында көзделген негіздер бойынша немесе өзге де 
мəн-жайлардың болуына байланысты істі апелляциялық 
сатыда қарауға қатыса алмаса, онда оның тапсырмасы бой-
ынша осы істі алқалы қарау кезінде алқа судьяларының 
бірі төрағалық етеді.»;

4) 58-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Прокурор – өз құзыретi шегiнде жедел-iздес-

тiру қызметiнің, анықтаудың, тергеудiң жəне сот 
шешiмдерiнiң заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ мем-
лекет атынан қылмыстық процестiң барлық сатыларын-
да қылмыстық қудалауды жəне Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 83-бабына жəне осы Кодекске сəйкес 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыратын лауазымды адам: 
осы Кодексте белгіленген өкілеттіктерге сəйкес əрекет 
ететін Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, 
Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші 
орынбасары, орынбасарлары, олардың аға көмекшілері 
мен көмекшілері, Қазақстан Республикасының Бас 
əскери жəне Бас көлік прокурорлары, облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың про-
курорлары жəне олардың орынбасарлары, құрылымдық 
бөлімшелердің бастықтары, олардың орынбасарла-
ры, аға көмекшілер мен көмекшілер, басқармалар мен 
бөлімдердің аға прокурорлары мен прокурорлары, 
аудандардың, қалалардың прокурорлары жəне оларға 
теңестірілген прокурорлар, олардың орынбасарлары, аға 
прокурорлар мен прокурорлар. Соттың қылмыстық iстi 
қарауына қатысатын прокурор айыптауды қолдау арқылы 
мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi жəне мемлекеттiк айып-
таушы болып табылады.»;

төртінші бөлік:
«өкілеттіктері» деген сөзден кейін «158 (сегізінші 

бөлікте), 165 (сегізінші бөлікте),» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

«192,» деген цифрлардан кейін «192-2 (алтыншы жəне 
жетінші бөліктерде),» деген сөздермен толықтырылсын; 

«196 (екінші бөлікте),» деген сөздерден кейін «202, 
203,» деген цифрлармен толықтырылсын; 

«302,» деген цифрлардан кейін «302-1,» деген цифр-
лармен толықтырылсын;

5) 59-бапта:
екінші бөліктің 7) тармағы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«7) прокурорға сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқ-

талғаны туралы есеппен, сотқа дейінгі жеделдетілген 
тергеп-тексеру хаттамасымен бірге қылмыстық істерді, 
сондай-ақ бұйрықтық іс жүргізу тəртібімен аяқталған 
қылмыстық істерді жіберуге;»;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тергеу бөлiмi бастығының iс бойынша нұсқаулары 

тергеушiнiң осы Кодекстiң 60-бабында белгiленген дер-
бестiгiн, оның құқықтарын шектей алмайды. Нұсқау-
ларды орындау мiндеттi, бiрақ ол жөнiнде жоғары тұрған 
тергеу бөлімінің бастығына немесе прокурорға шағым 
жасалуы мүмкін. Күдіктінің іс-əрекетінің саралануы 
жəне күдік келтіру көлемі, қылмыстық істі сотқа дейінгі 
тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есеппен бірге 
прокурорға жіберу немесе қылмыстық істі тоқтату тура-
лы нұсқауларды қоспағанда, тергеушiнiң тергеу бөлiмi 
бастығының əрекеттерiне шағым жасауы олардың орын-
далуын тоқтата тұрмайды.»; 

6) 60-баптың үшінші бөлігіндегі «айыптау актісін» 
деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны 
туралы есепті» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 62-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«5. Анықтау органының бастығы мүлiкке тыйым са-
луды қолдану, халықаралық іздестіру жариялау, күзетпен 
ұсталмайтын күдіктіні, айыпталушыны стационарлық 
сот-медициналық немесе сот-психиатриялық сарап-
тама жүргiзу үшiн медициналық ұйымға жiберу, 
күдіктіге, айыпталушыға қатысты күзетпен ұстау түрінде 
бұлтартпау шарасын таңдау, күзетпен ұстау мерзімін 
ұзарту; күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын 

өзгерту немесе оның күшін жою; тінту жүргізу; күдіктіні, 
айыпталушыны лауазымынан шеттету; жақындауға 
тыйым салу; күдіктіні, айыпталушыны этаппен апару; 
күдіктіге, айыпталушыға іздестіру жариялау жөнінде 
өтінішхат қозғау туралы қаулыларды келіседі; қылмыстық 
теріс қылық туралы хаттаманы келіседі; қылмыстық 
құқық бұзушылықтар жасады деп күдік келтiрiлген 
адамдарды ұстап алу туралы хаттаманы, сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді тоқтату туралы қаулыны бекітеді; 
сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы 
есепті, сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хат-
тамасын, айыптау хаттамасын келіседі жəне қылмыстық 
істі прокурорға жібереді; прокурорға қылмыстық теріс 
қылықтар туралы хаттамалық нысандағы жəне бұйрықтық 
іс жүргізу тəртібіндегі қылмыстық істерді жібереді; бұй-
рықтық іс жүргізуді қолдану туралы қаулыларды келіседі 
жəне оларды прокурорға жібереді; қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жасауға ықпал ететін мəн-жайларды жою 
жөнiнде шаралар қабылдауды қамтамасыз етедi.

Осы Кодексте көзделген жағдайларда анықтау орга-
нының бастығы прокурорды процестік келісім жасасуға 
мүмкіндік беретін мəн-жайлардың анықталғаны туралы 
хабардар етеді.

Осы Кодексте көзделген негіздер болған кезде 
анықтау органының бастығы бұйрықтық іс жүргізуді 
қолданады.»;

8) 63-бапта:
үшінші бөліктегі «191-баптарында» деген сөздер 

«191, 192-1 жəне 192-2-баптарында» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

алтыншы бөліктегі «істі айыптау актісімен бірге» де-
ген сөздер «қылмыстық істі айыптау хаттамасымен, сотқа 
дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есеппен 
бірге» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 64-баптың бірінші бөлігінде:
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақпен толықтырылсын: 
«1-1) прокурор адамды күдікті деп тану туралы 

қаулыны келісуден бас тартқан кезге дейін осы Кодекстің 
202-бабының 1-2-бөлігінде көзделген тəртіппен күдікті 
ретінде жауап алынған;»; 

4) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4) қылмыстық теріс қылық немесе осы Кодекстің 

191-бабының екінші – 11-1-бөліктерінде көрсетілген қыл-
мыстық құқық бұзушылықтарды жасады деген күдіктің 
болуына байланысты жауап алынған адам күдікті болып 
табылады.»;

10) 65-бапта:
бірінші бөліктің 1) жəне 2) тармақтары мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«1) прокурор айыптау актісін жасаған;
2) прокурор бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы 

қаулыны, қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы, 
сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасын, 
айыптау хаттамасын бекіткен жəне қылмыстық істі қыл-
мыстық заңның тиісті бабы (баптары) бойынша сотқа 
жіберу туралы шешім қабылдаған;»;

бесінші бөліктің 2) тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2) прокурор жасаған айыптау актісінің, прокурор 
бекіткен қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманың, 
сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасының, 
айыптау хаттамасының көшірмелерін алуға;»;

11) 71-баптың алтыншы бөлігінің 13) тармағы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«13) өзін жəбірленуші деп тану немесе одан бас тар-
ту, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату туралы қау-
лылардың, айыптау актісінің, сотқа дейінгі жеделдетілген 
тергеп-тексеру хаттамасының, айыптау хаттамасының 
көшірмелерін, сондай-ақ бірінші, апелляциялық жəне 
кассациялық сатылардағы соттың үкімі мен қаулысының 
көшірмелерін алуға;»;

12) 87-баптың он бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«11. Бұлтартпау шараларын қолдану немесе тергеу 
əрекеттерiн жүргiзу туралы өтiнiшхатты шешетiн, сондай-
ақ шағымдарды осы Кодекстің 106-бабында көзделген 
тəртіппен қарайтын тергеу судьясына мəлiмделген қар-
сылық бiлдiрудi осы тергеу судьясы қаулы шығара оты-
рып жеке-дара шешедi. Iстi осы Кодекстiң 52-бабының 
бiрiншi бөлiгiне сəйкес жеке-дара қарайтын судьяға 
мəлiмделген қарсылық бiлдiрудi сол соттың төрағасы 
немесе осы соттың басқа судьясы, ал олар болмаған 
жағдайда, жоғары тұрған соттың судьясы шешедi. 
Қарсылық бiлдiру туралы мəлiмдеме қанағаттандырылған 
жағдайда, қылмыстық iс, шағым не өтiнiшхат белгiленген 
тəртiппен басқа судьяның iс жүргiзуiне берiледi.»;

13) 97-баптың бірінші бөлігінің 4) тармағы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«4) қылмыстық процеске қатысушыларға қатысты 
күш қолдану (қолдануды ұйымдастыру) немесе өзге де 
қылмыстық іс-əрекеттер жасау (жасауды ұйымдастыру) 
ықтималдығын болғызбайтын бұлтартпау шараларын 
күдіктіге, айыпталушыға қатысты осы Кодексте көзделген 
тəртіппен қолданады;»;

14) 118-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Осы Кодекстiң 221-бабының төртiншi бөлiгiнде 
көзделген жағдайларды қоспағанда, заттай дəлелдемелер 
қылмыстық процестi жүргізетін органның қаулысымен 
не осы Кодекстің 527-бабының талаптарына сəйкес 
жасал ған хаттамамен iске қоса тiгiледi жəне үкiм не-
месе iстi тоқтату туралы қаулы заңды күшiне енген-
ге дейiн сонда болады. Заттай дəлелдемелердi қарап-
тексеру жəне оларды сақтау тəртiбi осы Кодекстiң 
221-бабында айқындалады.»;

15) 119-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Қылмыстық процестi жүргізетін адам тiкелей 
қабылдаған мəн-жайларды куəландыратын, осы Кодекстiң 
қағидаларына сəйкес жасалған тергеу əрекеттерінің хат-
тамаларында, осы Кодекстің 527-бабында көзделген 
талаптарға сəйкес жасалған хаттамада қамтылған, сондай-
ақ қарап-тексеру, куəландыру, алу, тiнту, ұстап алу, 
мүлiкке тыйым салуды қолдану, тануға ұсыну, үлгілерді 
алу, мəйiттi эксгумациялау, айғақтарды сол жерде тек-
серу, құжаттарды ұсыну, тергеу экспериментi, жасырын 
тергеу əрекеттерінің нəтижелерін зерттеу, тергеу əрекеті 
барысында маман жүргізген заттай дəлелдемелерді зерт-
теу кезінде анықталған, сондай-ақ сот отырысының сот 
əрекеттерінің барысы мен олардың нəтижелері көр се-
тілетін хаттамасында қамтылған нақты деректер қыл мыс-
тық іс бойынша дəлелдемелер болып табылады.»;

16) 151-бап мынадай мазмұндағы он үшінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«13. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
аяқталғаны туралы есеппен бірге келіп түскен қылмыстық 
істі зерделеуі жəне оның айыптау актісін жасауы кезеңінде 
күдіктінің күзетпен ұстауда болу мерзімін санкциялау 
туралы өтінішхатты прокурор күзетпен ұстау мерзімі 
аяқталғанға дейін үш тəуліктен кешіктірмей тергеу су-
дьясына ұсынады.»;

17) 152-баптың жетінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«7. Күдіктінің жəне қорғаушының қылмыстық іс ма-
териалдарымен танысу кезеңінде, сондай-ақ прокурордың 
сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есеп-
пен бірге келіп түскен қылмыстық істі зерделеуі кезеңінде 
күдіктінің күзетпен ұстауда болу мерзімін санкциялау 
туралы өтінішхат осы бапта көзделген тəртіппен жəне 
мерзімдерде қаралуға жатады.

Күдіктінің қылмыстық іс материалдарымен танысу 

кезеңінде, сондай-ақ прокурордың сотқа дейінгі тергеп-
тексерудің аяқталғаны туралы есеппен бірге келіп түскен 
қылмыстық істі зерделеуі кезеңінде күзетпен ұстауда болу 
мерзімін тергеу судьясы қылмыстық істің көлемін, іске 
қатысатын адамдардың санын жəне күдік тінің жəне оның 
қорғаушысының іспен танысу уақытына əсер ететін өзге 
де мəн-жайларды, сондай-ақ прокурордың қылмыстық 
істі зерделеуін жəне айыптау актісінің жасалуын ескере 
отырып айқындайды.»;

18) 153-баптың төртінші жəне бесінші бөліктері мы-
надай редакцияда жазылсын:

«4. Қылмыстық қудалау органының бұлтартпау шара-
сын өзгерту не оның күшін жою туралы қаулысына шағым 
жасау осы Кодекстің 100 – 106-баптарында көзделген 
тəртіппен жүргізіледі.

5. Тергеу судьясы санкциялаған бұлтартпау шара-
сының күшін жоюды сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы 
прокурордың келісуімен жүргізеді.

Тергеу судьясы санкциялаған бұлтартпау шарасын 
тергеу судьясының санкциялауына да жататын бұл -
тартпау шарасына өзгерту, осы Кодекстің 145-бабының 
сегізінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспа ғанда, тер-
геу судьясының санкциясымен жүргізіледі.

Тергеу судьясы санкциялаған бұлтартпау шарасын 
тергеу судьясының санкциялауына жатпайтын бұлтартпау 
шарасына өзгертуді сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы 
прокурордың келісуімен жүргізеді.»;

19) 158 жəне 165-баптардың сегізінші бөліктеріндегі 
«тергеу судьясының санкциясы бойынша» деген сөздер 
«прокурордың келісуі бойынша» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

20) 187-бапта:
екінші бөлікте: 
«144,» деген цифрлардан кейін «147 (бесінші бө-

лігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
«269-1,» деген цифрлар «269-1 (екінші жəне үшінші 

бөліктерінде),» деген сөздермен ауыстырылсын;
«295-1,» деген цифрлар «295-1 (екінші жəне үшінші 

бөліктерінде),» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-1-бөліктегі «217 (екіншi бөлігінде, үшінші бөлігінің 

1) тармағында),» деген сөздер «217 (екіншi бөлігінде, 
үшінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақтарында),» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

21) 189-баптың алтыншы бөлігі «теріс қылықтар 
бойын ша» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ сотқа 
дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру істері жəне анықтау 
істері бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;

22) 190-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жеделдетілген 

тəртіппен аяқталуы мүмкін.»;
мынадай мазмұндағы 4-1, 4-2 жəне 4-3-бөліктермен 

толықтырылсын:
«4-1. Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру 

аяқталғаннан кейін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адам күдіктіні, егер іске қатысатын болса, оның 
қорғаушысын, сондай-ақ жəбірленушіні, оның өкілін, 
азаматтық талапкерді, азаматтық жауапкерді, олардың 
өкілдерін іс бойынша тергеу əрекеттерін жүргізудің 
аяқталғаны туралы хабардар етеді.

Хабарламада танысу орны жəне олар қылмыстық іс 
материалдарымен таныса алатын мерзім туралы хабар-
хат қамтылады.

4-2. Осы баптың 4-1-бөлігінде көзделген талаптар 
орындалғаннан кейін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүзеге асыратын адам осы Кодекстің 527-бабының 
бірінші жəне 1-1-бөліктерінде көзделген тəртіппен сотқа 
дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасын жа-
сайды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам 
күдіктіден, сондай-ақ жəбірленушіден, оның өкілінен, 
азаматтық талапкерден, азаматтық жауапкерден немесе 
олардың өкілдерінен ауызша немесе жазбаша өтінішхат 
келіп түскен жағдайда, оларға сотқа дейінгі жеделдетілген 
тергеп-тексеру хаттамасын жəне қылмыстық істің матери-
алдарын танысу үшін ұсынады, бұл туралы сотқа дейінгі 
жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасында олардың 
қолтаңбаларымен жəне қорғаушының (ол қатысқан кезде) 
қолтаңбасымен куəландырылатын тиісті белгі жасалады. 

Азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер немесе 
олардың өкілдері істің азаматтық талап қоюға қатысы бар 
бөлігіндегі материалдарымен танысады. 

Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хатта-
масымен жəне іс материалдарымен танысқаннан кейін 
қылмыстық іс анықтау ісі бойынша – анықтау органының 
бастығына, алдын ала тергеу ісі бойынша тергеу бөлімінің 
бастығына жіберіледі. 

4-3. Анықтау органының бастығы сотқа дейінгі 
жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасын жəне оған қоса 
берілген материалдарды зерделеп, мынадай əрекеттердің 
біреуін жасайды:

1) сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хатта-
масын келіседі жəне қылмыстық істі прокурорға жібереді;

2) сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хат-
тамасын келісуден бас тартады жəне қылмыстық істі 
анықтау жүргізу үшін қайтарады.

Тергеу бөлімінің бастығы сотқа дейінгі жеделдетілген 
тергеп-тексеру хаттамасын жəне оған қоса берілген ма-
териалдарды зерделеп, мынадай əрекеттердің біреуін 
жасайды:

1) сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хатта-
масын жəне қылмыстық істі прокурорға жібереді;

2) қылмыстық істі алдын ала тергеу жүргізу үшін 
қайтарады.

Күдікті осы Кодекстің 128-бабына сəйкес ұстап 
алынған жағдайда қылмыстық іс ұстап алу мерзімі өткенге 
дейін жиырма төрт сағаттан кешіктірілмей прокурорға 
жіберіледі.»;

жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Прокурор сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тек-

серу хаттамасымен бірге қылмыстық істі алып, ол бойын-
ша үш тəуліктен кешіктірмей, ал күдікті ұстап алынған 
жағдайда дереу мынадай əрекеттердің біреуін жасайды:

1) сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хат-
тамасын бекітеді жəне қылмыстық істі сотқа жібереді;

2) істі анықтау не алдын ала тергеу жүргізу үшін 
жібереді;

3) қылмыстық істі толық көлемде не бір бөлігінде 
тоқтату туралы қаулы шығарады;

4) сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексерудің жаңа 
хаттамасын жасайды;

5) өз қалауы немесе қорғаушы тараптың өтінішхаты 
бойынша процестік келісім жасасу туралы мəселені 
шешеді.»;

мынадай мазмұндағы сегізінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«8. Прокурор сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексе-
ру хаттамасының айыпталушыға табыс етілуін қамтамасыз 
етеді. Айыпталушының құқықтары түсіндірілгені қам-
тылған айыпталушының сотқа дейінгі жеделдетілген тер-
геп-тексеру хаттамасын алғаны туралы қолхат іске қоса 
тігіледі.»;

23) 191-бапта:
екінші бөлік «143 (бірінші бөлігінде),» деген сөздер-

ден кейін «147 (төртінші бөлігінде),» деген сөздермен 
толықтырылсын;

он алтыншы бөлік «294,» деген цифрлардан кейін «295-
1 (бірінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;

жиырма үшінші бөлік «Қылмыстық кодексінің» де-
ген сөздерден кейін «269-1 (бірінші бөлігінде),» деген 
сөздермен толықтырылсын;

24) 192-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі арыз бен 

хабар Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай 
тізілімінде тіркелген кезден бастап қылмыстық іс 
қылмыстық істі тоқтату туралы қаулымен, сотқа дейінгі 
тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есеппен, бұйрықтық 
іс жүргізуді қолдану туралы қаулымен, қылмыстық теріс 
қылық туралы қаулымен, сотқа дейінгі жеделдетілген 
тергеп-тексеру хаттамасымен, айыптау хаттамасымен не-
месе істі медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларын 
қолдану туралы мəселені қарау үшін сотқа беру туралы 
қаулымен прокурорға жіберілген күнге дейін не проку-
рор істі сотқа жібере отырып, кінəні мойындау туралы 
мəміле нысанындағы процестік келісім жасасқан күнге 
дейін есептеледі.

Анықтау істері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тек-
серу бір айдан жəне алдын ала тергеу істері бойынша 
екі айдан аспауға тиіс. Прокурор сотқа дейінгі тергеп-
тексерудің ақылға қонымды мерзімін белгілей отырып, 
осы мерзімдерді қайта қарауға құқылы.»;

үшінші бөліктің 1) жəне 2) тармақтары мынадай ре-
дакцияда жазылсын: 

«1) қылмыстық процеске қатысушылардың осы 
Кодекстің 190, 192-2 жəне 296-баптарында көзделген 
тəртіппен қылмыстық іс материалдарымен танысқан;

2) қылмыстық істің қорғалуға құқығы бар куəнің, 
күдіктінің, жəбірленушінің шағымы бойынша сотта жəне 
прокуратурада болған;»;

жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Прокурор істі қосымша тергеп-тексеру үшін 

қайтарған, қылмыстық істі үзу немесе тоқтату туралы 
қаулының күші жойылған не сотқа дейінгі тергеп-тек-
серу мерзімдерін үзу туралы қаулыны келісуден немесе 
қылмыстық істі тоқтату туралы қаулыны бекітуден бас 
тартылған кезде сотқа дейiнгi тергеп-тексеру прокурор 
белгілеген, бірақ іс қылмыстық қудалауды жүзеге асыра-
тын адамға келіп түскен кезден бастап бір айдан аспай-
тын мерзімде жүргізіледі. Мерзімді одан əрі ұзарту жалпы 
негіздерде жəне осы бапта көзделген тəртіппен жүргізіледі.»;

25) мынадай мазмұндағы 192-1 жəне 192-2-баптармен 
толықтырылсын:

«192-1-бап. Анықтау барысында дəлелденуге жата-
тын мəн-жайлар

1. Анықтау барысында осы Кодекстің 113-бабы-
на сəйкес: қылмыстық құқық бұзушылық оқиғасы, 
қылмыстық заңда тыйым салынған іс-əрекетті жасаған 
адам, адамның кінəлілігі, залалдың сипаты мен мөлшері 
жəне іс бойынша маңызы бар өзге де мəн-жайлар 
дəлелденуге жатады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген мəн-
жайларды анықтау үшін қылмыстық құқық бұзушылық 
жасады деп күдік келтірілген адамнан сотталғандығының 
болуы немесе болмауы туралы анықтамалар, оның 
жұмыс немесе оқу орнынан мінездемелер, іс үшін 
маңызы бар өзге де материалдар талап етіп алдырылуы; 
жəбірленушіден, куəдан жауап алу жəне басқа да қажетті 
тергеу əрекеттері жүргізілуі мүмкін.

192-2-бап. Айыптау хаттамасын жасау жəне қыл-
мыстық істі сотқа жіберу үшін прокурорға беру

1. Анықтау аяқталған соң сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді жүзеге асыратын адам күдіктіні, егер іске 
қатысатын болса, оның қорғаушысын, сондай-ақ жəбір-
ленушіні, оның өкілін, азаматтық талапкерді, азаматтық 
жауапкерді, олардың өкілдерін іс бойынша тергеу 
əрекеттерін жүргізудің аяқталғаны туралы хабардар етеді.

Хабарламада танысу орны жəне олар қылмыстық іс 
материалдарымен таныса алатын мерзім туралы хабар-
хат қамтылады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген талап-
тар орындалғаннан кейін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүзеге асыратын адам айыптау хаттамасын жасайды. 

3. Айыптау хаттамасында мыналар көрсетіледі: 
1) оның жасалған уақыты мен орны, хаттаманы кімнің 

жасағаны; 
2) күдіктінің жеке басы туралы деректер;
3) қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалған орны 

мен уақыты, оқиға, оның тəсілдері, себептері, салдары 
жəне басқа да елеулі мəн-жайлар;

4) қылмыстық құқық бұзушылықтың болғанын жəне 
құқық бұзушының кінəлілігін растайтын нақты деректер;

5) Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлігінде көзделген 
қылмыстық құқық бұзушылықтың саралануы;

6) егер бар болса, куəлардың жəне жəбірленушілердің 
тегі, аты, əкесінің аты (олар болған кезде), мекенжайлары;

7) келтірілген залал мөлшері;
8) қылмыстық құқық бұзушылық іздерін тіркеу кезінде 

пайдаланылған болса не оларда іздер тіркелсе, ғылыми-
техникалық құралдар мен электрондық жеткізгіштер;

9) заттай дəлелдемелер (олар болған кезде), олардың 
сақталу орны туралы мəліметтер;

10) азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету жəне сот 
үкімін орындау үшін қабылданған шаралар;

11) күдіктіден өндіріп алынуға жататын процестік 
шығындар мен сомалар, мəлімделген талап қою. 

Айыптау хаттамасына қылмыстық құқық бұзушылық 
жасау фактісін растайтын құжаттар да қоса беріледі.

4. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыра-
тын адам күдіктіден, сондай-ақ жəбірленушіден, оның 
өкілінен, азаматтық талапкерден, азаматтық жауапкер-
ден немесе олардың өкілдерінен ауызша немесе жазба-
ша өтінішхат түскен жағдайда, оларға айыптау хатта-
масын жəне қылмыстық іс материалдарын танысу үшін 
ұсынады, бұл туралы айыптау хаттамасында олардың 
қолтаңбаларымен жəне қорғаушының (ол қатысқан кезде) 
қолтаңбасымен куəландырылатын тиісті белгі жасалады.

Азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер немесе 
олардың өкілдері істің азаматтық талап қоюға қатысы бар 
бөлігіндегі материалдарымен танысады. 

Айыптау хаттамасымен жəне іс материалдарымен 
танысқаннан кейін қылмыстық іс анықтау органының 
бастығына жіберіледі. 

5. Анықтау органының бастығы айыптау хаттамасын 
жəне оған қоса берілген материалдарды зерделеп, мына-
дай əрекеттердің біреуін жасайды:

1) айыптау хаттамасын келіседі жəне қылмыстық істі 
прокурорға жібереді;

2) айыптау хаттамасын келісуден бас тартады жəне 
қылмыстық істі анықтау жүргізу үшін қайтарады не осы 
Кодекстің 189-бабының бесінші бөлігінде көзделген 
тəртіппен алдын ала тергеп-тексеруді тағайындайды.

Күдікті осы Кодекстің 128-бабына сəйкес ұстап 
алынған жағдайда қылмыстық іс ұстап алу мерзімі өткенге 
дейін жиырма төрт сағаттан кешіктірілмей прокурорға 
жіберіледі.

6. Прокурор айыптау хаттамасымен бірге қылмыстық 
істі алып, ол бойынша үш тəуліктен кешіктірмей, ал кү-
дікті ұстап алынған жағдайда дереу мынадай əрекет тердің 
біреуін жасайды:

1) айыптау хаттамасын бекітеді жəне қылмыстық істі 
сотқа жібереді;

2) істі анықтау немесе алдын ала тергеу жүргізу үшін 
жібереді;

3) қылмыстық істі тоқтату туралы қаулы шығарады;
4) қылмыстық қудалауды толық көлемде не бір 

бөлігінде тоқтату туралы қаулы шығарады; 
5) жаңа айыптау хаттамасын жасайды;
6) өз қалауы немесе қорғаушы тараптың өтінішхаты 

бойынша процестік келісім жасасу туралы мəселені 
шешеді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау органдары, 

прокуратура және сот арасында �кілеттіктердің және жауапкершілік аясының 
аражігін ажырата отырып, үш буынды модельді ендіру мәселелері бойынша �згерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы 17-бетте) 
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7. Прокурор айыптау хаттамасының айыпталушыға та-
быс етілуін қамтамасыз етеді. Айыпталушының құқықтары 
түсіндірілгені қамтылған айыпталушының айыптау хатта-
масын алғаны туралы қолхат іске қоса тігіледі.»;

26) 193-бапта:
бірінші бөлікте:
16) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16) айыптау актісін жасайды;»;
мынадай мазмұндағы 16-1) тармақпен толықтырылсын:
«16-1) қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы, 

сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасын, 
айыптау хаттамасын, бұйрықтық іс жүргізуді қолдану ту-
ралы қаулыны бекітеді жəне қылмыстық істі мəні бойын-
ша қарау үшін сотқа жібереді;»; 

екінші бөлікте:
9) тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«9) айыптау актісін жасау;»;
мынадай мазмұндағы 9-1) тармақпен толықтырылсын:
«9-1) бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы 

қаулыны, қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы, 
сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасын, 
айыптау хаттамасын бекіту жəне қылмыстық істі мəні 
бойынша қарау үшін сотқа жіберу;»; 

11) тармақ жəне үшінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«11) осы Кодекстің нормалары осы міндетті прокурату-
ра органының басшысына тікелей жүктеген жағдайларда, 
адамды күдікті деп тану туралы жəне күдіктінің іс-əрекетін 
саралау туралы қаулыларды келісу жатады.

Прокуратура органы басшысының осы бөліктің 2), 3), 
6), 7), 8), 9), 9-1) жəне 10) тармақтарында санамаланған 
өкілеттіктерін қылмыстық процестің сотқа дейінгі 
сатысының заңдылығын қадағалауды қамтамасыз ететін 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құры-
лымдық бөлімшелерінің басшылары, олардың орынба-
сарлары, облыстар прокуратураларының жəне оларға 
теңестірілген прокуратуралардың басшылары жүзеге 
асыруы мүмкін.»;

27) 194-баптың үшінші бөлігі «тергеушілері» де-
ген сөзден кейін «, анықтаушылары» деген сөзбен 
толықтырылсын;

28) 195-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қылмыстық қудалауды, қылмыстық істі толықтай 

немесе бір бөлігінде тоқтату туралы, медициналық си-
паттағы мəжбүрлеу шараларын қолдану үшін істі сотқа 
жіберу туралы, қылмыстық істерді бiрiктiру жəне бөлу 
туралы, сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімін ұзарту, 
сот санкциялайтын бұлтартпау шараларын қолдану 
жəне оларды ұзарту туралы өтінішхат қозғау туралы 
қаулыларға, сондай-ақ айыптау хаттамасына, сотқа 
дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есепке топ 
жетекшiсi қол қояды.»;

үшінші бөлік алып тасталсын;
29) 198-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«198-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру процесінде 

шығарылатын шешімдер
1. Осы Кодексте осы адамның процестік əрекет 

хат та масында шешімді көрсете отырып, жеке қаулы 
шығармай шешім қабылдау мүмкіндігі тікелей көзделген 
жағдайларды қоспағанда, сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
процесiнде осы Кодекске сəйкес қандай да бiр процестік 
шешiмді қабылдау кезiнде сотқа дейінгі тергеп-тексерудi 
жүзеге асыратын адам қаулы шығарады, онда оның 
жасалған орны мен уақыты, осы адамның тегі жəне ла-
уазымы, қабылданатын шешiмнiң мəнi мен негiздерi, 
осы Кодекстiң қаулы шығаруға негіз болған баптары 
көрсетiледi.

2. Анықтау органының бастығы, тергеу бөлімінің 
бастығы, прокурор, тергеу судьясы шығаратын шешімдер, 
осы Кодекстің нормаларында аталған адамдардың 
қаулы шығару қажеттігі тікелей көзделген жағдайларды 
қоспағанда, қарармен ресімделуі мүмкін.»;

30) 202-бап мынадай мазмұндағы 1-2-бөлікпен 
толықтырылсын:

«1-2. Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда, 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам 
адамды күдікті деп тану туралы қаулыны келісу үшін де-
реу прокурорға жібере отырып, адамды күдікті деп тану 
туралы қаулы шығаруға жəне осы Кодекстің 209 жəне 
216-баптарында көзделген қағидалар бойынша одан жа-
уап алуға құқылы.

Қаулыға қылмыстық іс материалдары жəне адамнан 
күдікті ретінде жауап алу хаттамасы қоса беріледі.

Прокурор қылмыстық іс материалдарын жəне адамнан 
күдікті ретінде жауап алу хаттамасын зерделеп шығып, 
дереу:

1) адамды күдікті деп тану туралы қаулыны келіседі; 
2) жүргізілген жауап алуды дəлелдеме ретінде қол-

дануға жол берілмейді деп тани отырып, адамды күдікті 
деп тану туралы қаулыны келісуден бас тарту туралы 
уəжді қаулы шығарады жəне қылмыстық іс материал-
дарын сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
адамға, қажет болған кезде белгілі бір тергеу əрекеттерін 
жəне (немесе) процестік əрекеттерді жүргізуін көрсете 
отырып қайтарады. Прокурор осы қаулыны келісуден 
бас тартқан кезде адамның күдікті жағдайында болуы 
тоқтатылады.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам 
прокурор қабылдаған шешім туралы күдіктіні немесе 
өзіне қатысты прокурор күдікті деп тану туралы қаулыны 
келісуден бас тартқан адамды хабардар етеді.»; 

31) 38-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«38-тарау. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны 
туралы есепті жасау жəне қылмыстық істі прокурорға 
жіберу»;

32) 298-баптың тақырыбы жəне бірінші бөлігі мына-
дай редакцияда жазылсын:

«298-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны 
туралы есепті жасау

1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 
адам процеске қатысушыларды қылмыстық іс материал-
дарымен таныстырғаннан жəне олардың өтінішхаттарын 
шешкеннен кейін сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
аяқталғаны туралы есепті жасайды.»;

33) 299-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«299-бап. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі 

тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есептің мазмұны
1. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы 

есепте мыналар көрсетіледі:
1) сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы 

есептің жасалған уақыты жəне орны;
2) сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы 

есепті жасаған адамның лауазымы, тегі жəне аты-жөні;
3) күдіктінің тегі, аты жəне əкесінің аты (ол болған 

кезде), оның туған күні, айы, жылы жəне туған жері, 
оған жасады деп айып тағылып отырған іс-əрекет сара-
ланатын қылмыстық заңның нақты бабы, бабының бөлігі 
жəне тармағы;

4) қылмыстық құқық бұзушылықтың оқиғасы, 
жасалған орны мен уақыты, оның тəсілі, салдары жəне 
өзге де мəн-жайлар;

5) адамды айыптауға негіз болатын мəн-жайларды 
растайтын дəлелдемелердің тізбесі;

6) айыптау актісін шығару туралы мəселені шешу 
үшін қылмыстық істі прокурорға жіберу жəне қылмыстық 
істі мəні бойынша қарау үшін сотқа жіберу туралы шешім.

2. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы 
есепке оны жасаған адам қол қояды.

3. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы 
есепке сот отырысына шақырылуға жататын адамдардың 
тізімі қоса беріледі. Тізімде адамның тегі, аты, əкесінің аты 
(ол болған кезде), оның процестік жағдайы, тұрғылықты 
жері, оның айғақтары берілген қылмыстық іс парағының 
жəне томының нөміріне сілтеме көрсетіледі.

Тізім екі бөліктен: күдікті жəне қорғаушы атаған 
адамдардың тізімінен (қорғау тізімінен) жəне сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді жүзеге асырған адам жасаған тізімнен 
(айыптау тізімінен) тұруға тиіс. 

Тізім мөрленген конвертке салынады жəне қылмыстық 
іске қоса тігіледі.

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы 
есепке сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі, бұлтартпау 

шарасы, адамды күзетпен ұстау мерзімі, қолда бар заттай 
дəлелдемелер жəне оларды сақтау орны, азаматтық талап 
қоюды қамтамасыз ету жəне сот үкімін орындау үшін 
қабылданған шаралар, күдіктіден өндіріп алынуға жата-
тын процестік шығындар мен сомалар, мəлімделген талап 
қою көрсетілетін анықтама да қоса беріледі.»;

34) 300-баптың тақырыбы жəне бірінші бөлігі мына-
дай редакцияда жазылсын:

«300-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны 
туралы есепті жəне қылмыстық істі прокурорға жіберу

1. Қылмыстық іс сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
аяқталғаны туралы есеппен бірге прокурорға жіберіледі.»;

35) 39-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«39-тарау. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны 
туралы есеппен бірге келіп түскен қылмыстық іс бойынша 
прокурордың шешімдері жəне əрекеттері»;

36) 301-бапта:
тақырып жəне бірінші абзац мынадай редакцияда 

жазылсын:
«301-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны 

туралы есеппен бірге келіп түскен қылмыстық істі зерде-
леу кезінде прокурор шешетін мəселелер

Прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны 
туралы есеппен бірге келіп түскен қылмыстық істі 
зерделейді жəне мыналарды:»;

3) жəне 7) тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3) күдіктінің іс-əрекетi қайта саралауға жататынын-

жатпайтынын;»;
«7) істе бұлтартпау шарасын таңдауға, өзгертуге не 

оның күшін жоюға негіздердің бар-жоғын;»;
37) 302-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«302-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны 

туралы есеппен бірге келіп түскен қылмыстық іс бойынша 
прокурордың шешімі жəне əрекеттері»;

бірінші бөлікте:
1) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1) айыптау актісін жасайды;»;
2) тармақ алып тасталсын;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Прокурор осы баптың бірінші бөлігінде көзделген 

əрекеттерді он тəулік ішінде жүзеге асырады, ал күрделі, 
көп эпизодты қылмыстық істер бойынша бұл əрекеттер 
бір айға дейінгі мерзімде жүзеге асырылуы мүмкін.»;

38) мынадай мазмұндағы 302-1-баппен толық-
тырылсын:

«302-1-бап. Айыптау актісінің мазмұны
1. Прокурордың айыптау актісі кіріспе, сипаттау-

уəждеу жəне қарар бөліктерінен тұрады.
2. Кіріспе бөлікте прокурор өзіне (өздеріне) қатысты 

айыптау актісі жасалып жатқан айыпталушының (айып-
талушылардың) тегін, атын, əкесінің атын (ол болған кез-
де), айыпталушы (айыпталушылар) туралы мəліметтерді 
(азаматтығы, отбасылық жағдайы, айналысатын кəсібі, 
білімі, тұрғылықты жері, сотталғандығының бар-жоғы), 
оны (оларды) сипаттайтын өзге де деректерді, оған 
(оларға) қатысты таңдалған бұлтартпау шарасын, оның 
(олардың) əрекеттері сараланатын қылмыстық заңды 
(бапты, бөлікті, тармақты) көрсетеді.

3. Сипаттау-уəждеу бөлігінде: айыптаудың мəні, 
қылмыстың жасалған орны мен уақыты, оның тə-
сілдері, себептері, салдары жəне басқа да елеулі мəн-
жайлар, жəбірленуші туралы мəліметтер, айыпта лу-
шының кінəлілігін растайтын дəлелдемелер; Қа зақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-ба бына сəйкес 
ықтимал тəркіленуге жататын мүлік туралы мəліметтер; 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 48-ба-
бына сəйкес мүліктің ықтимал тəркіленуге жататынын 
растайтын дəлелдемелердің тізбесі; оның жауаптылығын 
жеңілдететін жəне ауырлататын мəн-жайлар; психикаға 
белсенді əсер ететін заттарды тұтынуға байланысты 
психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтардан 
(аурулар дан) емдеуді қолданудың алғышарттары болып 
табылатын мəн-жайлар туралы мəліметтер; қорғаушы 
тараптың өз пайдасына берген дəлелдері жəне осы 
дəлелдерді тексеру нəтижелері баяндалады. Айыптау 
актісінде істің томдары мен парақтарына сілтемелер 
болуға тиіс.

4. Айыптау актісінің қарар бөлігінде айыпталушының 
(айыпталушылардың) тегі, аты жəне əкесінің аты (ол 
болған кезде), оған жасады деп айып тағылып отырған 
іс-əрекет сараланатын қылмыстық заңның нақты бабы, 
бабының бөлігі мен тармағы, айыпталушыны сотқа беру 
жəне қылмыстық істі соттылығы бойынша сотқа жіберу 
туралы шешім көрсетіледі.

5. Айыптау актісіне оның жасалған орны мен күні 
көрсетіле отырып, прокурор қол қояды.

6. Адам қылмыстық заңның əртүрлі баптарын-
да, баптарының бөліктерінде немесе тармақтарында 
көзделген бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықты 
жасады деп айыпталған кезде айыптау актісінде осы 
қылмыстық құқық бұзушылықтардың əрқайсысы жеке 
сараланып көрсетілуге тиіс.

Бір қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп бірнеше 
адам айыпталған кезде айыптау актісінде қылмыстық 
құқық бұзушылықтың саралануы əрбір айыпталушыға 
қатысты көрсетіледі.

7. Айыптау актісіне сот отырысына шақырылуға жа-
татын адамдардың тізімі қоса беріледі. Тізімде адамның 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), оның процестік 
жағ дайы, тұрғылықты жері, оның айғақтары берілген 
қылмыс тық іс парағының жəне томының нөміріне сілтеме 
көрсетіледі.

Тізім екі бөліктен: қорғаушы тарап атаған адамдардың 
тізімінен (қорғау тізімінен) жəне прокурор жасаған 
тізімнен (айыптау тізімінен) тұруға тиіс.

Тізім мөрленген конвертке салынады жəне қылмыстық 
іске қоса тігіледі.

Айыптау актісіне сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі, 
бұлтартпау шарасы, адамды күзетпен ұстау мерзімі, 
қолда бар заттай дəлелдемелер жəне оларды сақтау орны, 
азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету жəне сот үкімін 
орындау үшін қабылданған шаралар, айыпталушыдан 
өндіріп алынуға жататын процестік шығындар мен со-
малар, мəлімделген талап қою көрсетілетін анықтама да 
қоса беріледі.»;

39) 303-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Егер прокурор кепіл, күзетпен ұстау немесе 
үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасының күшін жою, 
оны өзгерту не таңдау не күдіктінің күзетпен ұсталу не-
месе үйқамақта болу мерзімін ұзарту қажет деп тапса, ол 
тиісінше осы Кодекстің 145, 146, 147, 152 жəне 153-бап-
тарын басшылыққа алады.»;

40) 305-баптың тақырыбы жəне бірінші бөлігі мына-
дай редакцияда жазылсын:

«305-бап. Қылмыстық істі сотқа жіберу
1. Осы Кодекстің 304-бабында көзделген əрекеттер 

жасалған соң прокурор айыптау актісімен бірге 
қылмыстық iстi соттылығы бойынша сотқа жібереді.»;

41) 313-баптың бірінші бөлігінің 2) тармағындағы 
«Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуларын,» деген сөздер 
алып тасталсын;

42) 314-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацындағы 
«Айыптау актісі» деген сөздер «Сотқа дейінгі тергеп-
тексерудің аяқталғаны туралы есеп, айыптау хаттамасы, 
сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасы, 
қылмыстық теріс қылық туралы хаттама» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

43) 320-баптың 4) тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«4) айыптау актісі, сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-
тексеру хаттамасы, айыптау хаттамасы көшірмелерінің 
берілгенін-берілмегенін;»;

44) 321-бапта:
төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Алдын ала тыңдау барысында судья, соғыс 

уақытында немесе ұрыс жағдайында жасалған əскери 
қылмыстар туралы, кəмелетке толмағандардың жыныстық 
тиіспеушілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар туралы, тө-
тенше ахуал жағдайларында жəне жаппай тəртіпсіздіктер 
барысында жасалған адам өлтіру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 170 (төртінші 
бөлігінде), 175, 177, 178, 184, 255 (төртінші бөлігінде), 

263 (бесінші бөлігінде), 286 (төртінші бөлігінде), 297 
(төртінші бөлігінде), 298 (төртінші бөлігінде), 299 
(төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар 
туралы істерді қоспағанда, жасалғаны үшін қылмыстық 
заңда өмір бойына бас бостандығынан айыру көзделген 
қылмысты жасады деп айыпталатын сотталушыдан 
оның ісін алқабилердің қатысуымен қарау туралы 
өтінішхатының бар-жоғын, егер осындай өтінішхат 
мəлімделген болса, оның өз өтінішхатын қолдайтынын-
қолдамайтынын анықтайды.»;

алтыншы бөлік «айыптау актісін» деген сөздерден 
кейін «, сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру 
хатта масын, айыптау хаттамасын» деген сөздермен 
толықтырылсын;

45) 340-бапта:
төртінші жəне бесінші бөліктер «айыптау актісін» 

деген сөздерден кейін «, сотқа дейінгі жеделдетілген 
тергеп-тексеру хаттамасын, айыптау хаттамасын» деген 
сөздермен толықтырылсын;

алтыншы бөлік «айыптау актісі» деген сөздерден кейін 
«, сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасы, 
айыптау хаттамасы» деген сөздермен толықтырылсын;

46) 341-бапта:
бірінші бөлік «айыптау актісін» деген сөздерден кейін 

«, сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасын, 
айыптау хаттамасын» деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сот талқылауы жаңа айыптау актісін, сотқа 

дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасын, айып-
тау хаттамасын жасау қажеттігіне байланысты кейінге 
қалдырылған кезде сот қорғаушы тараптың істің қосымша 
материалдарымен танысу құқығын қамтамасыз ету үшін 
шаралар қабылдайды жəне жаңа айыптаудан қорғануға 
дайындалу үшін ақылға қонымды мерзім ұсынады.

Жаңа айыптау актісі, сотқа дейінгі жеделдетілген тер-
геп-тексеру хаттамасы, айыптау хаттамасы сотталушыға, 
оның қорғаушысына (ол қатысып отырған кезде), 
жəбірленушіге, заңды өкілге жəне өкілге табыс етіледі 
жəне істің материалдарына қосып тігіледі.»; 

47) 342-бапта:
мынадай мазмұндағы 3-1-бөлікпен толықтырылсын:
«3-1. Аса ауыр қылмыстар туралы істер бойынша осы 

баптың екінші бөлігінде көрсетілген мерзім өткеннен 
кейін сот күзетпен ұстау мерзімін өзінің қаулысымен он 
сегіз айға дейін ұзартуға құқылы. Айрықша жағдайларда 
көрсетілген мерзім соттың уəжді қаулысы бойынша, 
бірақ əрбір ретте бір айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы 
мүмкін.»;

бесінші бөлік алып тасталсын;
48) 347-1-бапта:
екінші бөлікте:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Сот отырысының қысқаша хаттамасында соттың 

əрекеттері олардың болған ретімен қамтылады жəне:»;
9) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9) процеске қатысушылардың жəне іске қатысатын 

өзге де адамдардың арыздары, қарсылықтары мен 
өтінішхаттары туралы; сот шығарған қаулылар туралы; 
файл нөмірі мен жауап алыну уақыты көрсетіле отырып, 
сотта жауап алынған адамдар туралы, соттың жазбаша 
құжаттарды, заттай дəлелдемелерді зерттеу уақыты ту-
ралы, іске қосымша материалдарды қоса тіркеу туралы, 
сот жарыссөзін жүргізудің, сотталушының соңғы сөзінің, 
соттың кеңесу бөлмесіне кетуінің жəне сот актісін жария 
етудің уақыты туралы мəліметтер;»;

мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толықтырылсын:
«2-1. Іс бойынша төрағалық етуші сот отырысының 

аудио-, бейнетіркеуінің толықтығы мен сапасын 
тексереді. Егер сот отырысының аудио-, бейнежазбасы 
сапасыз болып табылса, онда осы Кодекстің 347-бабының 
талаптарына сəйкес басты сот талқылауының хаттамасы 
жасалады.»; 

49) 355-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«355-бап. Сотталушының жеке басын жəне айыптау 

актісі, сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хатта-
масы, айыптау хаттамасы көшірмелерінің уақтылы табыс 
етілгенін анықтау

Төрағалық етуші сотталушының тегін, атын, əкесінің 
атын (ол болған кезде), туған жылын, айын, күнін жəне 
туған жерін анықтай отырып, оның жеке басын анықтайды, 
деректерді жеке басын куəландыратын құжатымен неме-
се оның куəландырылған көшірмесімен салыстырады, 
сот ісі жүргізілетін тілді білетінін, тұрғылықты жерін, 
кəсібін, білімін, отбасылық жағдайын жəне оның жеке 
басына қатысты басқа да деректерді анықтайды. Содан 
кейін төрағалық етуші айыптау актісі, сотқа дейінгі 
жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасы, айыптау хатта-
масы көшірмелерінің сотталушыға табыс етілгенін-табыс 
етілмегенін жəне нақты қашан табыс етілгенін анықтайды. 
Бұл ретте істі сотта талқылау, егер сотталушы бұл туралы 
өтінішхат бермесе, сондай-ақ осы Кодекстің 411-бабының 
екінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, айып-
тау актісінің, сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру 
хаттамасының, айыптау хаттамасының көшірмелері табыс 
етілген күннен бастап үш тəуліктен ерте басталмайды.»;

50) 368-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«сотқа дейiнгi дайындық барысында» деген сөздер «сотқа 
дейiнгi іс жүргізу кезінде» деген сөздермен ауыстырыл-
сын;

51) мынадай мазмұндағы 379-1-баппен толықты-
рылсын:

«379-1-бап. Соттың азаматтық талап қоюды қарауы
1. Сот азаматтық талап қоюды осы Кодекстің 20-та-

рауының қағидалары бойынша сот отырысында қарайды.
2. Процеске қатысушы азаматтық талап қоюды шешу 

үшін қосымша дəлелдемелер ұсына алады. Бұл рет-
те, ол істе қандай маңызы бар мəн-жайды растау үшін 
дəлелдемені ұсынғысы келетінін негіздеуге тиіс.

3. Дəлелдемелер сот белгілеген мерзімде ұсынылуға 
тиіс.»;

52) 382-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Iстi сотта талқылаудың қысқартылған тəртiбi 
сотталушыдан, жəбірленушіден жауап алудан, медиация 
тəртібімен татуласуға қол жеткізу туралы келісімнің мəн-
жайларын, азаматтық талап қою бойынша төлемдерді 
жəне процестік шығындарды төлеу мерзімі мен тəртібі ту-
ралы мəселелерді анықтаудан ғана тұрады. Қысқартылған 
сот талқылауы он тəулікке дейінгі мерзімде аяқталуға 
тиіс, айрықша жағдайларда бұл мерзім судьяның уəжді 
қаулысымен жиырма тəулікке дейін ұзартылуы мүмкін.»;

53) 398-баптың бірінші бөлігінің 4) тармағының 
бірінші абзацы жəне 9) тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«4) жасалғанына сотталушы кiнəлi деп танылған əрбiр 
қылмыстық құқық бұзушылық үшiн оған тағайындалған 
негiзгi жəне қосымша жазаның түрi мен мөлшерi, 
қылмыстардың қайталану түрі, сондай-ақ алдыңғы үкiм 
бойынша шартты түрде сотталудың күшiн жою неме-
се оны сақтау, алдыңғы үкім бойынша кепілгерлікті 
белгілей отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатудың 
күшін жою туралы шешiм жəне Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексiнiң 58 жəне 60-баптарының негiзiнде 
өтелуге жататын түпкiлiктi жазалау шарасы көрсетiлуге 
тиiс.»;

«9) үкiм заңды күшiне енгенге дейiн сотталушыға 
қатысты бұлтартпау шарасы жəне процестік мəжбүрлеу 
шарасы туралы шешiм;»;

54) 406-баптың төртінші бөлігі алып тасталсын;
55) 46-тарау мынадай мынадай мазмұндағы 406-1-бап-

пен толықтырылсын:
«406-1-бап. Үкім, қаулы заңды күшіне енгенге дейін 

сот шешетін мəселелер
Үкім немесе қаулы заңды күшіне енгенге дейін сот 

олардың мəнін өзгертпей, жіберілген анық қате жазулар-
ды түзету жəне олардағы түсініксіз тұстарды түсіндіру, 
сот үкімімен не қаулысымен тағдыры шешілмеген заттай 
дəлелдемелер, азаматтық талап қоюды шешу кезіндегі 
техникалық жəне арифметикалық қателерді түзету туралы, 
сондай-ақ процестік шығындардың, Жəбірленушілерге 
өтемақы қорына мəжбүрлі төлемнің жəне оларды дұрыс 
есептемеген жағдайда мемлекеттік баждың мөлшері ту-
ралы қосымша қаулы шығаруға құқылы.»;

56) 408-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Шағымда ол берiлген соттың атауы, қылмыстық 
құқық бұзушылық оқиғасының сипаттамасы, дəлел-
демелерi көрсетiле отырып, оның жасалған орны мен 
уақыты, сотқа iстi iс жүргiзуге қабылдау туралы өтiніш, 
қыл мыстық жауаптылыққа тартылатын адам туралы 
мəлiметтер, адам қылмыстық жауаптылыққа тартылатын 
қылмыстық заң (бап, бөлік, тармақ), сотқа шақырылуы 
қажеттi куəлардың тiзiмi қамтылуға тиіс. Шағымға оны 
берген адам қол қояды. Анонимді шағымдар iс жүргiзуге 
қабылданбайды.»;

57) 424-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«3. Кассациялық саты үкімнің жəне барлық кейінгі 
қаулылардың күшін жойып, істі апелляциялық сатыдағы 
сотқа жаңадан сот қарауына жіберген жағдайда істі апел-
ляциялық сатыда қарау осы Кодекстің 41 – 46-тарау-
ларының қағидалары бойынша жүзеге асырылады.»;

58) 431-баптың бірінші бөлігінде:
8) жəне 9) тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8) осы Кодекстің 323-бабына, 340-бабының үшінші 

бөлігіне сəйкес жəне сотқа дейінгі іс жүргізу сатысын-
да қылмыстық-процестік заңды бұза отырып, процестік 
келісімнің жасалуына байланысты үкімнің күшін жою 
жəне істі прокурорға жіберу;

9) осы Кодекстің 436-бабы үшінші бөлігінің 2), 5) жəне 
9) тармақтарында көзделген процестік құқық норма-
ларының бұзылғаны анықталған жағдайда жəне сотта 
қылмыстық-процестік заңды бұза отырып, процестік 
келісімнің жасалуына байланысты үкімнің күшін жою 
жəне істі бірінші сатыдағы сотқа жаңадан қарауға 
жіберу;»;

мынадай мазмұндағы 10) тармақпен толықтырылсын:
«10) егер іс мəні бойынша қаралмаса, сот қаулысының 

күшін жою жəне істі жаңадан қарауға жіберу туралы 
шешімдердің бірін қабылдайды.»;

59) 442-баптың бірінші бөлігінің 3) жəне 9) тармақтары 
мынадай редакцияда жазылсын:

«3) айыптаушы тараптың шағымын, прокурордың 
өтінішхатын қанағаттандыру үшін негіздер болған кез-
де неғұрлым қатаң жаза тағайындауға немесе қосымша 
жаза қолдануға;»;

«9) үкімге азаматтық талап қою, процестік шығын-
дарды жəне Жəбірленушілерге өтемақы қорына мəжбүрлі 
төлемді өндіріп алу бөлігінде өзгерістер енгізуге;»;

60) 443-баптың бірінші жəне жетінші бөліктері мы-
надай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Кодекстің 431-бабы бірінші бөлігінің 1), 
2), 3) жəне 8) тармақтарында көзделген жағдайларда 
(бірін ші сатыдағы соттың үкімін өзгеріссіз қалдыру, 
үкімді өзгерту, істі тоқтата отырып үкімнің күшін жою, 
үкімнің күшін жою жəне істі осы Кодекстің 323-бабына, 
340-бабының үшінші бөлігіне сəйкес жəне сотқа дейінгі 
іс жүргізу сатысында қылмыстық-процестік заңды бұза 
отырып, процестік келісімнің жасалуына байланыс-
ты прокурорға жіберу туралы) апелляциялық қаулы 
шығарылады.

Апелляциялық қаулы кiрiспе, сипаттау-уəждеу жəне 
қарар бөлiктерінен тұрады.»;

«7. Осы Кодекстің 441-бабының бірінші бөлігіне 
сəйкес жаңа үкім қаулы етіліп, үкімнің күші жойылған 
жағдайда, апелляциялық сатыдағы сот үкімнің күшін 
жою туралы қосымша қаулы шығармай, осы Кодекстің 
46-тарауының қағидалары бойынша апелляциялық үкім 
шығарады, онда бірінші сатыдағы сот үкімінің күші 
жойылғанын көрсетеді.»;

61) 444-баптың бірінші, екінші жəне үшінші бөліктері 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Апелляциялық үкім, қаулы кеңесу бөлмесінде 
шығарылады, оған судья (судьялар) қол қояды жəне су-
дья (судьялар) кеңесу бөлмесінен қайта оралғаннан кейін 
отырыс залында сот актісінің кіріспе жəне қарар бөліктері 
жария етіледі.

2. Үкімнің, қаулының көшірмелері шығарылған 
күнінен бастап он тəуліктен кешіктірілмей тараптарға 
жіберіледі.

3. Апелляциялық үкім, қаулы жария етілген кезінен 
бастап заңды күшіне енеді.»;

62) 445-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Апелляциялық сатының үкімі немесе қаулысы 
шығарылған күнінен бастап он тəулiктен кешiктiрiлмей, 
орындауға енгізу үшін iспен бiрге бірінші сатыдағы сотқа 
жiберiледi.»;

63) 475-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«475-бап. Үкiмнiң орындалуын кейiнге қалдыру, 

мерзімін ұзарту»;
екінші бөліктегі «алты айға дейін» деген сөздер «бір 

жылға дейінгі» деген сөздермен ауыстырылсын;
64) 476-бапта:
12) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12) басқа да орындалмаған үкiмдер болған кезде, 

егер бұл уақыты жағынан соңғы үкiмде шешiлмесе, үкiмдi 
орындау туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 58-бабының алтыншы бөлігі, 60-бабы);»;

мынадай мазмұндағы 14-1) тармақпен жəне 22) 
тармақтағы «босату туралы мəселелерді қарау жатады.» 
деген сөздер «босату туралы;» деген сөздермен ауысты-
рылып, 23) тармақпен толықтырылсын:

«14-1) жазасын өтеген адамдарға əкімшілік қадаға-
лауды белгілеу, ұзарту туралы;»;

«23) тағдырын сот шешпеген заттай дəлелдемелер ту-
ралы, азаматтық талап қоюды шешу кезінде техникалық 
жəне арифметикалық қателерді түзету туралы, сондай-
ақ процестік шығындардың, Жəбірленушілерге өтемақы 
қорына мəжбүрлі төлемнің жəне оларды дұрыс есепте-
меген жағдайда мемлекеттік баждың мөлшері туралы 
мəселелерді қарау жатады.»;

65) 477-бапта:
бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1. Үкімді орындауға байланысты мəселелерді – 

осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген мəселелерді 
қоспағанда, үкім орындалатын жерде жұмыс істейтін 
аудандық жəне оған теңестірілген сот, ал ол болмаған 
кезде жоғары тұрған сот шешеді.»; 

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Үкім шығарған сот осы Кодекстің 476-бабының 

13), 17), 22) жəне 23) тармақтарында көрсетілген 
мəселелерді қарайды.»;

66) 478-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Кодекстің 476-бабының 1), 3), 6), 8), 10), 

12), 14), 14-1), 18) жəне 21) тармақтарында көрсетілген 
мəселелер жазаны орындайтын мекеменің немесе 
органның ұсынуы бойынша қаралады.»;

мынадай мазмұндағы 3-2-бөлікпен толықтырылсын:
«3-2. Осы Кодекстің 476-бабының 23) тармағында 

көрсетілген мəселені сот сотталған адамның, оның 
қорғаушысының, сондай-ақ өзге де мүдделі тұлғалардың 
өтінішхаты, жазаны орындайтын мекеменің немесе 
органның ұсынуы бойынша қарайды.»;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Сот үкімді орындауға байланысты мəселелерді 

өтінішхат келіп түскен күннен бастап бір ай мерзімде 
сотталған адамның қатысуымен ашық сот отырысында 
жеке-дара қарайды. Осы Кодекстің 476-бабының 1), 3), 
6), 7), 8), 10), 14), 17) жəне 23) тармақтарында көзделген 
мəселелерді қарау сотталған адамның қатысуынсыз 
жүзеге асырылуы мүмкін.»;

67) 484-бапта:
үшінші бөліктің 1) тармағындағы «бойынша;» де-

ген сөз «бойынша кассациялық тəртіппен қайта қаралуы 
мүмкін.» деген сөздермен ауыстырылып, 2) тармағы алып 
тасталсын;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Кассациялық сатының қаулысы осы Кодекстің 

485-бабының екінші бөлігінде көзделген негіздер болған 
кезде Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының нара-
зылығы бойынша қайта қаралуы мүмкін.»;

68) 485-бапта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

РЕСМИ

(Жалғасы. Басы 1, 16-беттерде) 

(Соңы 18-бетте) 
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«1. Осы Кодекстің 484-бабының бірінші бөлігінде 
көрсетілген, заңды күшіне енген сот актілерін кассациялық 
тəртіппен қайта қарауға мыналарға:»;

6), 7) жəне 8) тармақтар мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«6) азаматтық талап қоюды дұрыс шешпеуге, мүлікті 
тəркілеу туралы мəселені дұрыс шешпеуге;

7) медициналық сипаттағы мəжбүрлеу шараларын 
қолдану кезінде қаулыны заңсыз немесе негізсіз түрде 
шығаруға;

8) Осы Кодекстің 446-бабының үшінші бөлігінде 
көзделген жағдайда қайшылықтарын жою туралы ұсыну 
енгізілген сот актілерінің қайшылықтарына алып келген, 
қылмыстық жəне қылмыстық-процестік заңдардың дұрыс 
қолданылмауы негіз болып табылады.»;

екінші бөліктің 2) тармағындағы «сотталған;» деген сөз 
«сотталған жағдайлар болып табылады.» деген сөздермен 
ауыстырылып, 3) тармағы алып тасталсын;

69) 486-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«486-бап. Заңды күшіне енген сот актілеріне өтінішхат 

беруге, наразылық келтіруге құқығы бар адамдар»;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры заңды 

күшіне енген сот актілерін кассациялық тəртіппен қайта 
қарау туралы наразылықты өз бастамасы бойынша да, осы 
баптың бірінші бөлігінде аталған адамдардың өтінішхаты 
бойынша да, осы Кодекстің 485-бабында көрсетілген 
негіздер бойынша да енгізуге құқылы.

Өтінішхат наразылыққа қоса тіркеледі.»;
70) 487-баптың мəтініндегі «, ұсыну» деген сөздер 

алып тасталсын;
71) 488-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«488-бап. Заңды күшіне енген сот үкімін, қаулысын 

қайта қарау туралы өтінішхат, наразылық беру тəртібі»;
бірінші бөліктегі «, ұсыну», «, ұсынуда» деген сөздер 

алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толықтырылсын:
«1-1. Осы Кодекстің 484-бабының бірінші бөлігінде 

көзделген сот актілерін қайта қарау туралы өтінішхат 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қылмыстық 
істер жөніндегі сот алқасына беріледі.»;

екінші, төртінші, бесінші жəне алтыншы бөліктердегі 
«, ұсынуға», «, ұсынудың», «, ұсыну», «, ұсынуын», «, 
ұсынуды» деген сөздер алып тасталсын;

72) 489-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«489-бап. Өтінішхаттарды, наразылықты қарамай 

қайтару»;
бірінші бөлікте:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Заңды күшіне енген сот актілерін қайта қарау тура-

лы өтінішхаттар, наразылық мынадай негiздер бойынша:»;
1), 2), 3) жəне 4) тармақтардағы «, ұсыну», «, ұсынуды» 

деген сөздер алып тасталсын;
6) тармақ «судьяның» деген сөзден кейін «(судья-

лардың)» деген сөзбен толықтырылсын;
екінші бөліктегі «, ұсынуды» деген сөз алып тасталсын;
73) 490-бапта:
бірінші бөлік 2) тармақтағы «туралы мəселелерді 

ше шеді.» деген сөздер «туралы;» деген сөздермен ауыс-
ты рылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақпен толық-
тырылсын:

«3) тараптарды шақыра отырып, өтінішхатты алдын 
ала қарау күні туралы мəселелерді шешеді.»;

мынадай мазмұндағы 3-1 жəне 3-2-бөліктермен 
толықтырылсын:

«3-1. Заңды күшіне енген сот актілерін қайта қарау ту-
ралы өтінішхатты алдын ала қарауды үш судья тараптарды 
шақыра отырып, ашық сот отырысында жүргізеді, олардың 
келмеуі өтінішхатты қарауға кедергі келтірмейді.

3-2. Өтінішхатты алдын ала қарау кезінде судьялар 
өтінішхаттың дəлелдерін де, осы Кодекстің 485-бабының 
екінші бөлігінде көзделген негіздердің бар-жоғын да 
тексереді.»;

төртінші бөліктегі «Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Соты Төрағасының ұсынуына,» деген сөздер алып тастал-
сын;

74) 491-бапта:
бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1. Судьялар өтінішхатты алдын ала қарау нəтижелерi 

бойынша:»;
екінші бөлікте:
бірінші абзацтағы «Судьяның» деген сөз «Судья-

лардың» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) тармақтағы «судьяның» деген сөз «судьялардың» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
75) 492-баптың бірінші бөлігіндегі «Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының ұсынуы,» де-
ген сөздер алып тасталсын;

76) 494-бапта:
алтыншы, он екінші жəне он төртінші бөліктер мына-

дай редакцияда жазылсын:
«6. Егер өтінішхатты, наразылықты айыптаушы та-

рап берген болса, онда оның өкілдері бірінші болып сөз 
сөйлейді, содан соң төрағалық етуші процестің басқа 
қатысушыларына сөз береді.

Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының нара-
зылығында жазылған уəждер мен дəлелдерді оның тапсыр-
масы бойынша сот отырысында тиісті прокурор баянда уы 
мүмкін.»;

«12. Кассациялық сатыдағы сот соттың актілерін 
өзгертуге жəне:

1) онша ауыр емес қылмыстық құқық бұзушылық тура-
лы заңды қолдануға жəне өзгертілген саралануына сəйкес 
жаза тағайындауға;

2) сот тағайындаған жазаны жеңілдетуге;
3) неғұрлым ауыр қылмыстық құқық бұзушылық ту-

ралы заңды қолдануға, неғұрлым қатаң жаза тағайындауға 
немесе айыптаушы тараптың шағымын, прокурордың 
наразылығын қанағаттандыру үшін негіздер болған кез-
де, сотталған адам сотқа берілген айыптаудың шегінде 
қосымша жаза қолдануға;

4) қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің түрін 
өзгертуге;

5) қылмыстардың тиісті қайталануының болуын, егер 
мұны бірінші сатыдағы сот жасамаса немесе дұрыс жаса-
маса, тануға;

6) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
64-бабының бесінші бөлігіне сəйкес алдыңғы үкім бойын-
ша шартты түрде соттаудың күшін жоюға не Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 69-бабының бесінші 
бөлігіне сəйкес алдыңғы үкім бойынша қылмыстық 
жауаптылықтан босатудың күшін жоюға жəне осыған бай-
ланысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
60-бабының қағидалары бойынша жазаны, егер мұны 
бірінші сатыдағы сот жасамаса, тағайындауға;

7) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
72-бабы жетінші бөлігінің 2) жəне 3) тармақтарында 
көзделген жағдайларда шартты түрде мерзімінен бұрын 
босатудың күшін жоюға жəне Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 60-бабының қағидалары бойынша 
жаза тағайындауға;

8) азаматтық талап қою, сондай-ақ процестік шы-
ғындарды өндіріп алу мəселелері бойынша, заттай дəлел-
демелер туралы шешім бөлігінде үкімге өзгерістер енгізуге;

9) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
98-бабына сəйкес медициналық сипаттағы мəжбүрлеу ша-
раларын қолдануға құқылы.

Сот тараптардың өтінішхаты немесе өз бастамасы 
бойынша сотталушыға немесе сотталған адамға қатысты 
бұлтартпау шарасын сақтау, таңдау, күшін жою немесе 
өзгерту туралы мəселені шешеді, бұл туралы қаулыда 
көрсетеді.

Қылмыстық іс тоқтатылған не бас бостандығынан 
айыруға байланысты емес жаза тағайындалған кезде 
күзетпен ұсталып отырған сотталған адам күзетілуден де-
реу босатылуға жатады. Сот сотталған адамның назарына 
жеткізу жəне оны орындау үшін жазаны орындайтын ме-
кемеге немесе органға сот қаулысының көшірмесін жəне 
қабылданған шешім туралы телеграф хабарламасын дереу 
жібереді.»;

«14. Сот үкімінің заңдылығын, негізділігін жəне əділдігін 
істі қарайтын сот толық көлемде тексереді жəне ұсынуда, 
наразылықта немесе өтінішхатта көрсетілмеген негіздер 
бойынша, егер бұл ретте сотталған адамның жағдайы на-
шарламайтын болса, оған өзгерістер енгізуге құқылы.

Сот актісіне өздеріне қатысты ұсыну, наразылық неме-
се өтінішхат келтірілмеген басқа сотталғандарға қатысты 
өзгерістер енгізуге, егер бұл ретте сотталғандардың 
жағдайы нашарламайтын болса, өзіне қатысты ұсыну, 
наразылық немесе өтінішхат келтірілген сотталған адаммен 
сыбайласып жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар 
бойынша ғана жол беріледі.

Сот жағдайды нашарлату туралы шешімді ұсынуда, 
прокурордың наразылығында немесе жəбірленушінің 
өтінішхатында көрсетілген сотталғандарға (ақталғандарға) 
қатысты жəне сол негіздер бойынша ғана қабылдауға 
құқылы. Сот сотталған адамның жағдайын оның өтініш-
хаты немесе оның қорғаушысының немесе өкілінің 
өтінішхаты бойынша нашарлатуға құқылы емес.

Сот талқылауының нысанасы болмаған фактілерді 
анықтауға немесе дəлелденген деп есептеуге сот құқылы 
емес.»;

он алтыншы, он жетінші жəне он сегізінші бөліктер 
алып тасталсын;

77) 499-баптың екінші бөлігінің 4) тармағында:
«қорытындысында» деген сөз «өтінішхатында» деген 

сөзбен ауыстырылсын;
«ұйғарым» деген сөз «қаулы» деген сөзбен ауысты-

рылсын;
78) 501-баптың төртінші бөлігінің 3) тармағындағы 

«прокурор жүргізілген тексерудің немесе тергеп-тексерудің 
нəтижелері бойынша қорытынды жаса ған» деген сөздер 
«жүргізілген тексерудің немесе тергеп-тексерудің 
нəти   желері бойынша прокурор жаңадан ашылған 
мəн-жайлар бойынша іс жүргізуді қозғау туралы өтініш-
хатты сотқа енгізген» деген сөздермен ауыстырылсын;

79) 502-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«502-бап. Жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша іс 

жүргізуді қозғау тəртібі
1. Жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша іс жүргізуді 

қозғау туралы өтінішхат беру құқығы сотталған адамға, 
ақталған адамға, жəбірленушіге немесе олардың заңды 
өкілдері мен қорғаушыларына, сондай-ақ прокурорға тиесілі.

2. Азаматтардың, оның ішінде осы іс бойынша про-
цеске қатысушылардың да арыздары, ұйымдардың ла-
уазымды адамдарының хабарлары, сондай-ақ басқа да 
қылмыстық істерді тергеп-тексеру жəне қарау барысында 
алынған деректер жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша 
іс жүргізуді қозғауға себеп болады.

3. Осы Кодекстің 499-бабы екінші бөлігінің 1), 2), 3), 
5), 6) жəне 7) тармақтарында көзделген негіздер бойынша 
өтінішхат үкімді, қаулыны шығарған сотқа келтіріледі.

4. Осы Кодекстің 499-бабы екінші бөлігінің 4) 
тармағында көзделген жаңадан ашылған мəн-жайлар 
бойынша іс жүргізуді қозғау туралы арыздар, хабарлар 
прокурорға беріледі.

Прокурор арызды, хабарды қарау нəтижелері бойынша 
осы Кодекстің 499-бабы екінші бөлігінің 4) тармағында 
көзделген мəн-жайлардың бар-жоғын көріп, тексеруді, 
тергеп-тексеруді ұйымдастырады не арызды, хабарды 
қанағаттандырудан бас тартады.

Прокурордың жаңадан ашылған мəн-жайлар бой-
ынша іс жүргізуді қозғау туралы арызды, хабарды 
қанағаттандырудан бас тарту туралы жауабы арыз иесіне 
қаулыға жоғары тұрған прокурорға немесе сотқа осы 
Кодекстің 106-бабында көзделген тəртіппен шағым жасау 
құқығы түсіндіріле отырып, үш тəулік ішінде жіберіледі.

Жаңадан ашылған мəн-жайларды тергеп-тексеру 
кезінде осы Кодекстің қағидалары сақтала отырып, жау-
ап алу, қарап-тексеру, сараптама, алу жəне өзге де тергеу 
əрекеттері жүргізілуі мүмкін.

5. Тексеру немесе тергеп-тексеру арқылы үкім, қаулы 
шығару кезінде сотқа беймəлiм болған, өздігінен неме-
се бұрын анықталған мəн-жайлармен бiрге сотталушы 
адамның кінəсіздігін немесе оның ауырлық дəрежесi 
жөнiнен өзi сотталғаннан гөрi өзге қылмыстық құқық 
бұзушылық жасағанын не ақталған адамның немесе өзiне 
қатысты істі сот тоқтатқан адамның кінəлілігін айғақтайтын 
өзге де мəн-жайлар анықталған кезде прокурор үкімді, 
қаулыны шығарған сотқа қылмыстық істі жəне тексеру 
немесе тергеп-тексеру материалдарын қоса бере отырып, 
жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша іс жүргізуді қозғау 
туралы өтінішхатты енгізеді.»;

80) 503-бап алып тасталсын;
81) 504-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«504-бап. Соттың іс бойынша жаңадан ашылған мəн-

жайлар бойынша іс жүргізуді қозғау туралы өтінішхаттарды 
қарау тəртібі

1. Сотқа жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша 
іс жүргізуді қозғау туралы өтінішхат келіп түскен кез-
де судья он тəулік ішінде өтінішхаттың осы Кодекстің 
499-бабының талаптарына сəйкестігін тексереді жəне мы-
надай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) өтінішхатты соттың іс жүргізуіне қабылдау жəне 
жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша іс жүргізуді қайта 
бастау туралы қаулы шығарады;

2) егер өтінішхат осы Кодекстің 499-бабының талап-
тарына сəйкес келмесе жəне оған осы Кодекстің 499-бабы 
екінші бөлігінің 1), 2), 3), 5), 6) жəне 7) тармақтарында 
көзделген негіздерді растайтын сот актілері немесе өзге 
де актілер қоса тіркелмесе, егер ол осы Кодекстің 500-ба-
бына сəйкес жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша қайта 
қарауға жатпайтын сот шешімдеріне қатысты болса не оны 
қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылданған 
сол бір негіздер бойынша нақ сол тарап берсе, өтінішхатты 
қараусыз қайтарады.

Кассациялық сатыдағы сотта, сондай-ақ апелляциялық 
сатыдағы сотта, егер іс алқалы түрде қаралған жағдайда, 
өтініш хаттың осы Кодекстің499-бабының талаптарына сəй -
кестігін тексеруді тиісті соттың судьясы жеке-дара жүр гізеді.

Жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша іс жүргізуді 
қозғау туралы прокурордың өтінішхатын сот тікелей 
қарайды.

2. Өтінішхатты алдын ала қарау нəтижелері бойын-
ша шығарылған қаулының көшірмесі өтінішхатты берген 
адамға жіберіледі. Өтінішхат қайтарылған жағдайда оған 
қоса берілген құжаттар қайтарылуға жатады.

3. Жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша іс жүргізуді 
қайта бастау туралы судьяның қаулысы бар өтінішхатты 
сот іс жүргізу қайта басталған не прокурордың өтінішхаты 
келіп түскен күннен бастап отыз тəуліктен кешіктірмей 
ашық сот отырысында қарауға тиіс.

4. Жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша іс жүргізуді 
қайта бастау туралы өтінішхатты үкім, қаулы шығарған 
бірінші сатыдағы соттың судьясы жеке-дара қарайды. Егер 
іс бойынша апелляциялық, кассациялық сатылардағы соттар 
қаулылар шығарған болса, сот шешімдерін қайта қарауды:

1) апелляциялық сатыдағы сот – егер істі апелляциялық 
сатыдағы сот жеке-дара қараған болса, жеке-дара жəне егер 
іс алқалы түрде қаралса, алқалы түрде;

2) кассациялық сатыдағы сот – алқалы түрде жүзеге 
асырады.

5. Сот отырысына арыз иесі, оның өкілі, қорғаушы, про-
курор, процеске өзге де қатысушылар жəне сот отырысына 
шақырылған адамдар қатысады. Сот талқылауының уақыты 
мен орны туралы тиісінше хабарланған аталған тұлғалардың 
келмеуі өтінішхатты қарауға кедергі болмайды. Қажет 
болған кезде сот оларды, сондай-ақ өзге де тұлғаларды сот 
отырысына келуге міндеттеуге құқылы. Күзетпен ұсталып 
отырған сотталған адамның сот талқы лауына қатысуы 
бейнебайланыс режимінде ғылыми-техникалық құралдар 
қолданыла отырып қамтамасыз етілуі мүмкін.

6. Сот отырысында қарсылық білдірулер мен 
өтінішхаттар қаралғаннан кейін бірінші болып сот актісін 
жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша қайта қарау 
негіздері туралы өтінішхатты баяндайтын арыз иесі не 
тиісті өтінішхатпен сотқа жүгінген кезде прокурор сөз 
сөйлейді, сот содан соң соттың отырысына келген басқа 
тұлғалардың сөздерін тыңдайды, арыз иесі, жүргізілген 
тексеру немесе тергеп-тексеру нəтижелері бойынша про-
курор ұсынған материалдарды зерттейді.»;

82) 505-бапта:
төртінші бөліктегі «қайта бастау» деген сөздер «қозғау» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Бірінші, апелляциялық сатылардағы соттың 
жаңадан ашылған мəн-жайлар бойынша іс жүргізуді 
қозғау туралы өтінішхатты қарау қорытындылары бой-
ынша шығарылған қаулылары – шығарылған күнінен 
бастап он бес тəулік өткен соң, ал егер оларға шағым жа-
салса жəне жоғары тұрған сот оларды күшінде қалдырса, 
онда жоғары тұрған сот қаулыны шығарған күні заңды 
күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты шығарған 
қаулы, сондай-ақ бірінші сатыдағы соттың шағым жасалған 
қаулысын өзгеріссіз қалдыру, оның күшін жою немесе оны 
өзгерту туралы апелляциялық сатыдағы соттың қаулысы 
түпкілікті болып табылады жəне одан əрі шағым жасалуға, 
наразылық білдірілуге жатпайды.»;

83) 506-бап алып тасталсын;
84) 507-бапта:
бірінші бөліктегі «қайта бастау» деген сөздер «қозғау» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
екінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен 

толықтырылсын:
«Осы Кодекстің 490 жəне 491-баптарында көзделген 

қағидалар апелляциялық сатыдағы соттың қаулыларына 
шағымдарға, наразылықтарға қолданылмайды жəне оларды 
кассациялық сатыдағы сот тікелей қарайды.»;

85) 518-баптың төртінші бөлігіндегі «жетінші» деген 
сөз «үшінші» деген сөзбен ауыстырылсын;

86) 527-бап мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 
1-2-бөліктермен толықтырылсын:

«1-1. Хаттамада сондай-ақ:
1) егер бар болса, куəлар мен жəбірленушілердің тегі, 

аты, əкесінің аты (олар болған кезде), мекенжайлары;
2) қылмыстық құқық бұзушылық іздерін тіркеу кезінде 

пайдаланылған болса не оларда іздер тіркелсе, ғылыми-
техникалық құралдар мен электрондық жеткізгіштер 
көрсетіледі.

1-2. Қылмыстық теріс қылық туралы хаттамада сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырған адамның сот 
ісін жүргізу тілін айқындау, қылмыстық сот ісін жүргізу 
форматын таңдау, қорғаушыны, аудармашыны тарту ту-
ралы, оның ішінде олардың құқықтары мен міндеттерін 
түсіндіру, нəрселерді, құжаттарды жəне өзге де мүлікті 
заттай дəлелдемелер ретінде тану жəне оларды іске қоса 
тіркеу, процестік шығындарды анықтау, азаматтық та-
лапкер деп тану туралы шешімдері, сондай-ақ қорғаушы 
қызметінен бас тарту туралы арыз көрсетілуі мүмкін.

Қылмыстық теріс қылық туралы хаттамаға қылмыстық 
құқық бұзушылық жасау фактісін растайтын құжаттар да 
қоса тіркеледі.»;

87) 537-баптың үшінші бөлігіндегі «бекіткен» деген 
сөз «жасаған» деген сөзбен ауыстырылсын;

88) 547-баптың он бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«11. Тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін қылмыстық іс 
сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есеп-
пен бірге осы Кодексте белгiленген тəртiппен Қазақстан 
Республикасының Бас Прокурорына беріледi, ол осы 
Кодекстің 301 – 305-баптарында көзделген əрекеттерді 
орындайды. Депутатқа қатысты тергеп-тексерілген іс 
Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры жасаған ай-
ыптау актісі болған кезде ғана тиісті соттың іс жүргізуіне 
қабылдануы мүмкін.»;

89) 551-баптың сегізінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«8. Тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін қылмыстық іс 
сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есеп-
пен бірге осы Кодексте белгiленген тəртiппен Қазақстан 
Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасарына 
беріледi, ол осы Кодекстің 301 – 304-баптарында көзделген 
əрекеттерді орындайды. Қазақстан Республикасының Бас 
Прокурорына қатысты тергеп-тексерілген іс Қазақстан 
Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары 
жасаған айыптау актісі болған кезде ғана тиісті соттың іс 
жүргізуіне қабылдануы мүмкін.»;

90) 580-баптың үшінші бөлігінің 1) тармағы «айыптау 
актісінің,» деген сөздерден кейін «айыптау хаттамасының, 
сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасының,» 
деген сөздермен толықтырылсын;

91) 594-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Ішкі істер органдары Қазақстан Республикасы 
Бас Прокурорының немесе оның орынбасарының ұстап 
беру (экстрадициялау) туралы қаулысы заңды күшіне ен-
геннен кейін отыз тəулік ішінде этаппен апаруды жəне 
ұстап берілген (экстрадицияланған) адамды ол ұстап 
берілген (экстрадицияланған) мемлекеттің тиісті органына 
беруді ұйымдастырады жəне оның орындалғаны жөнінде 
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына хабар-
лайды.»;

92) 595-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«4. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы 
ішкі істер органына Қазақстан Республикасының аумағы 
арқылы транзитпен өтетін адамдарды беру орнын, уақытын 
жəне тəртібін келісу туралы тапсырма береді.

Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының 
аумағы арқылы транзитпен өтетін адамдарды қабылдауды 
жəне оларды үшінші мемлекеттерге беруді жүзеге асы-
руда ішкі істер органына өз құзыреті шегінде жəрдем 
көрсетеді.»;

93) 604-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Шет мемлекеттің уəкілетті органынан сотталған 
адамды жазасын өтеу үшін немесе өзіне медициналық 
сипаттағы мəжбүрлеу шаралары қолданылған адамды 
қабылдауға келісетіні туралы ақпарат алынғаннан кейін 
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы тиісінше 
ішкі істер органына осы адамды қылмыстық-атқару 
жүйесінің мекемесінен немесе мəжбүрлеп емдеуді жүзеге 
асыратын медициналық ұйымнан шет мемлекетке беру ор-
нын, уақыты мен тəртібін келісу жəне беруді ұйымдастыру 
туралы тапсырма береді.

Мемлекеттік органдар сотталған адамды шет мемлекет-
ке беруді жүзеге асыруда ішкі істер органына өз құзыреті 
шегінде жəрдем көрсетеді.»;

94) 607-баптың бірінші бөлігі «заңды өкiлдерi» деген 
сөздерден кейін «, жұбайы (зайыбы)» деген сөздермен 
толықтырылсын;

95) 609-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасының азаматын жазасын 
өтеу немесе мəжбүрлеп емдеуді жүргізу үшін қабылдау 
туралы сұрау салу қанағаттандырылғаннан жəне осын-
дай беруге шет мемлекеттің уəкілетті органының келісімі 
алынғаннан кейін Қазақстан Республикасының Бас про-
куратурасы ішкі істер органына осы адамды Қазақстан 
Республикасында қылмыстық-атқару жүйесінің мекемесіне 
немесе мəжбүрлеп емдеуді жүзеге асыратын медициналық 
ұйымға беру орнын, уақыты мен тəртібін келісу жəне беруді 
ұйымдастыру туралы тапсырма береді.

Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының 
азаматын жазасын өтеу немесе мəжбүрлеп емдеуді жүргізу 
үшін қабылдауды жүзеге асыруда ішкі істер органына өз 
құзыреті шегінде жəрдем көрсетеді.»;

96) 617-баптың төртінші бөлігі «айыптау актісінсіз» 
деген сөздерден кейін «, айыптау хаттамасынсыз» деген 
сөздермен толықтырылсын;

97) 628-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Кінəні мойындау туралы процестік келісім 
жасалғанынан кейін судьяға беріледі, ол оның заң талап-
тарына сəйкестігін тексереді жəне мынадай:

1) істің келісімдік іс жүргізуде қаралуын жалғастыру 
туралы;

2) егер сотта сотталушының кінəлі екендігіне күмəн ту-
ындаса не келісімдік іс жүргізуді қолдану үшін негіздердің 
болмауына байланысты істі келісімдік іс жүргізуде 
қараудан бас тарту туралы;

3) егер сот қылмыстың саралануына, азаматтық 
талап қоюдың мөлшеріне, жазаның түріне жəне (не-
месе) мөлшеріне келіспесе, жаңа процестік келісім 
жасауға мүмкіндік беру туралы уəжді шешімдердің бірін 
қабылдайды.

Тараптар процестік келісімнің шарттары бойынша 
келісімге қол жеткізбеген жағдайда, соттың қылмыстық 
істі қарауы жалпы тəртіп бойынша жалғастырылады.»;

98) 629-3-баптың төртінші бөлігінің 3) тармағындағы 
«алдын тергеу» деген сөздер «алдын ала тергеу» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

99) 631-баптың бірінші жəне екінші бөліктері мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1. Алқабилер қатысатын сот Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 170 (төртінші бөлігінде), 175, 177, 
178, 184, 255 (төртінші бөлігінде), 263 (бесінші бөлігінде), 
286 (төртінші бөлігінде), 297 (төртінші бөлігінде), 298 
(төртінші бөлігінде), 299 (төртінші бөлігінде)-баптарында 
көзделген қылмыстар туралы, сондай-ақ төтенше ахуал 
жағдайларында жəне жаппай тəртіпсіздіктер барысында 
жасалған адам өлтіру туралы, соғыс уақытында немесе ұрыс 
жағдайында жасалған əскери қылмыстар туралы, кəмелетке 
толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы аса 
ауыр қылмыстар туралы істерді қоспағанда, жасалғаны 
үшін қылмыстық заңда өмір бойына бас бостандығынан 
айыру көзделген қылмыстар туралы істерді, сондай-ақ 125 
(үшінші бөлігінде), 128 (төртінші бөлігінде), 132 (бесінші 
бөлігінде), 135 (төртінші бөлі гінде)-баптарында көзделген 
қылмыстар туралы істерді қарайды.

2. Егер адам Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексiнiң бiрнеше бабында көзделген қылмыстарды 
жасады деп айыпталса, егер қылмыстардың осындай 
жиынтығына Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 170 (төртінші бөлігінде), 175, 177, 178, 184, 
255 (төртінші бөлігінде), 263 (бесінші бөлігінде), 286 
(төртінші бөлігінде), 297 (төртінші бөлігінде), 298 
(төртінші бөлігінде), 299 (төртінші бөлігінде)-баптарында 
көзделген қылмыстар туралы, сондай-ақ төтенше ахуал 
жағдайларында жəне жаппай тəртіпсіздіктер барысында 
жасалған адам өлтіру туралы, соғыс уақытында немесе ұрыс 
жағдайында жасалған əскери қылмыстар туралы, кəмелетке 
толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы аса 
ауыр қылмыстар туралы істерді қоспағанда, жасалғаны 
үшін қылмыстық заңда өмір бойына бас бостандығынан 
айыру көзделген қылмыстың ең болмағанда біреуі кірсе, 
айыпталушының өз ісін, сондай-ақ 125 (үшінші бөлігінде), 
128 (төртінші бөлігінде), 132 (бесінші бөлігінде), 135 (төр-
тінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы 
істерді алқабилер қатысатын сотқа қаратуға құқығы бар.».

3. «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

10-баптың 2-тармағында:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) прокурор қылмыстық іс бойынша нотариусқа 

қатысты айыптау актісін жасаған;»;
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықты-

рылсын:
«2-1) прокурор айыптау хаттамасын, сотқа дейінгі 

жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасын, қылмыстық теріс 
қылық туралы хаттаманы бекіткен жəне қылмыстық істі 
қылмыстық заңның тиісті бабы (баптары) бойынша сотқа 
жіберу туралы шешім қабылданған, сотқа дейінгі тергеп-
тексеру Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік 
кодексінің 617-бабының төртінші бөлігінде көзделген 
тəртіппен процестік келісім жасаумен аяқталған;».

4. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне қылмыстық, қылмыстық-процестік заңнаманы 
жетілдіру жəне жеке адам құқықтарының қорғалуын 
күшейту мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1-баптың 3-тармағында:
9) тармақша жетінші абзацындағы «қылмыстар ту-

ралы істерді қоспағанда, аса ауыр қылмыстар бойын-
ша қылмыстық істерді қарауды – сот айыпталушының 
өтінішхаты бойынша бір судья жəне он алқаби құрамында 
алқабилердің қатысуымен жүзеге асырады.» деген сөздер 
«қылмыстар;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:

«6) кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеу-
шілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар туралы істерді 
қоспағанда, аса ауыр қылмыстар бойынша қылмыстық 
істерді қарауды – сот айыпталушының өтінішхаты бойын-
ша бір судья жəне он алқаби құрамында алқабилердің 
қатысуымен жүзеге асырады.»;

43) тармақша сегізінші абзацындағы «қылмыстар ту-
ралы істерді қарау жағдайында сұратылмайды.» деген 
сөздер «қылмыстар;» деген сөзбен ауыстырылып, мына-
дай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:

«6) кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеу-
шілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар туралы істерді қарау 
жағдайында сұратылмайды.»;

69) тармақша:
жетінші абзацтағы «қылмыстар туралы істерді қоспа-

ғанда, аса ауыр қылмыстар туралы істерді алқаби лердің 
қатысуымен қарайды.» деген сөздер «қылмыстар;» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы сегізінші аб-
зацпен толықтырылсын:

«6) кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеу-
шілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар туралы істерді 
қоспағанда, аса ауыр қылмыстар туралы істерді алқаби-
лердің қатысуымен қарайды.»;

он төртінші абзацтағы «қылмыстар туралы істерді 
қоспағанда, аса ауыр қылмыстар санатына жатқызылған 
қылмыстың ең болмағанда бiреуi кiрсе, айыпталушының 
өз iсiн алқабилер қатысатын сотқа қаратуға құқығы бар.» 
деген сөздер «қылмыстар;» деген сөзбен ауыстыры лып, 
мынадай мазмұндағы он бесінші абзацпен толықтырылсын:

«6) кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеу-
шілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар туралы істерді 
қоспа ғанда, аса ауыр қылмыстар санатына жатқызылған 
қылмыстың ең болмағанда бiреуi кiрсе, айыпталушының 
өз iсiн алқабилер қатысатын сотқа қаратуға құқығы бар.».

2-бап. Осы Заң:
1) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 1-тармағын;
2) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 41), 67 тармақшаларын, 
68) тармақшасының тоғызыншы абзацын, 69), 70) 
тармақшаларын, 71) тармақшасының екінші, үшінші, 
төртінші жəне жетінші абзацтарын, 72), 73), 74), 75) 
тармақшаларын, 76) тармақшасының үшінші, төртінші 
жəне жиырма бірінші абзацтарын;

3) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 4-тармағын;

4) мынадай:
ішкі істер органдарының, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы қызметтің жəне экономикалық тергеу қызметінің 
тергеушілері тергеп-тексеретін, оның ішінде басқа да 
қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істермен бірік-
тірілген аса ауыр қылмыстар туралы істерге қатысты 2022 
жылғы 1 қаңтардан бастап;

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
3-бабының 29) тармағында көзделген, оның ішінде басқа 
да қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істермен 
біріктірілген сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы 
істерге қатысты 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолда-
нысқа енгізілетін;

алдын ала тергеу нысанында аяқталған өзге де 
қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істерге қатысты 
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін, 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның 
сотқа дейінгі тергеп-тексерудің аяқталғаны туралы есепті 
жасауы, прокурордың айыптау актісін жасауы жəне про-
курор айыптау актісін жасаған кезден бастап адамды 
айыпталушы деп тану бөлігінде 1-баптың 2-тармағы 1) 
тармақшасының екінші жəне үшінші абзацтарын, 5), 6), 7) 
тармақшаларын, 8) тармақшасының үшінші абзацын, 10) 
тармақшасының үшінші, бесінші жəне алтыншы абзацта-
рын, 16), 17) тармақшаларын, 24) тармақшасының екінші, 
үшінші жəне төртінші абзацтарын, 26) тармақшасының 
үшінші, төртінші, сегізінші, тоғызыншы жəне он төртінші 
абзацтарын, 28), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 
40), 42), 85), 87), 88), 89) тармақшаларын, 3-тармағының 
үшінші жəне төртінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 27 желтоқсан
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