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Қаржы: 
Жыл он екі ай

Ішкі тұрақтылық 
һәм орнықты 
даму

5-бет 6-бет 8-бет

Білім және ғылым: 
Салада қандай 
өзгерістер бар?

РИЗАМЫЗ САҒАН, 2021!

Кездесу барысында Қазақстан 
мен Қытай арасындағы жан-
жақты стратегиялық серіктестікті 
нығайтудың перспективалары 
талқыланды.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Ли Хуэйге ілти-
пат білдіріп, екі ел арасындағы 
қарым-қатынастарды дамытуға 
ҚХР-ның Қазақстандағы елшісі 
болған кезде қосқан үлесін 
атап өтті. Президент өзара ық-
палдастықтың, соның ішінде 
2019 жылы қыркүйекте өзінің 
Бейжіңге мемлекеттік сапары ба-
рысында мəңгі ынтымақтастық 
жəне стратегиялық серіктестік-
ті нығайту туралы қол қойыл-
ған бірлескен Декларацияның 

аясында қарқынды дамып келе 
жатқанын айтты.

– Мемлекеттеріміз арасын-
дағы достық қатынастар əрқашан 
дами береді. Пандемияға байла-
нысты туындаған қиындықтар-
ға қарамастан, биылғы 10 ай дың 
ішінде екі ел арасында сауда 
көлемінің өскені байқалады. 
Келесі жылы жəне алдағы жыл-
дар да елдеріміз арасындағы сау-
да-саттық табысты дами бере ді 
деп ойлаймын, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы биылғы 
қараша айында өткен IV Қытай 
халықаралық импорттық тауар-
лар көрмесін жоғары баға-
лап, онда өзінің бейнеүндеу 

жасағанын атап өтті. Сондай-ақ 
екіжақты сауда көлемін ұлғайту 
жəне оның құрылымын жақсарту 
жұмыстарын одан əрі жүргізудің 
маңызды екенін айтты.

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев ҚХР Төрағасы Си Цзинь-
пинге жүрекжарды сəлемін жол-
дай отырып, алдағы жылы оны 
Қазақстанға мемлекеттік сапар-
мен келеді деп күтетінін жеткізді. 
Осы маңызды іс-шараның нақты 
мерзімі дипломатиялық жолдар 
арқылы келісілетін болады.

Ли Хуэй Президентке Жаңа 
жыл қарсаңында кездесу-
ге мүмкіндік бергені үшін ри-
за шы лығын білдіріп, Қазақ-
стан мен ҚХР арасындағы дип-
ломатиялық қатынастардың 
ор на ғанына 30 жыл толуымен 
құт тықтады. Арнаулы өкілдің ай-
туынша, осы кезеңде Қазақстан 
Нұрсұлтан Назарбаевтың дана 
басшылығымен зор жетістіктерге 

қол жеткізді жəне қазіргі уақытта 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың бас-
қаруымен экономикадан бөлек 
басқа да салалар қарқынды да-
мып келеді.

– Қазақстан Тəуелсіздіктің 
30 жылы ішіндегі даму жолында 
зор жетістіктерге қол жеткізді. 
Қазір Сіздің еліңіз бүкіл əлем 
құрметпен қарайтын беделді 
мемлекетке айналды. Қытай-
қазақ қатынастарына келетін 
болсақ, осы жылдар ішінде 
біз достық жəне стратегиялық 
қарым-қатынастарымызды да-
мыту барысында орасан зор 
жетістіктерге қол жеткіздік. Біз 
осы ынтымақтастығымыз бары-
сында қол жеткізілген нəти-
желерді мақтан тұтамыз. Бұл – 
алғашқы 30 жыл ғана. Ал бола-
шақта біз дəстүрлі досты ғымыз 
бен стратегиялық серіктес-
тігімізді иық тірестіре отырып, 
одан əрі бірлесе жалғастыра 
береміз, – деді ҚХР Үкіметінің 
арнаулы өкілі.

Қытайлық дипломат Қазақ-
стан Президентіне келесі жылы 
Бейжіңде өтетін XXIV қысқы 
Олимпиада ойындарының ашы-
лу салтанатына қатысуға ша қы-
руын табыстады. «Олимпиа да 
кезін де қазақстандық спорт-
шылар өздерін үйлеріндегідей 
сезінуі үшін барлық қажетті əрі 
қолайлы жағдай жасалады», деді 
қытай тарапы.

Кездесу соңында Қасым-
Жомарт Тоқаев Ли Хуэйді өзара 
тиімді қазақ-қытай ынты мақ тас-
тығын нығайтуға қосқан үле сі 
үшін, сондай-ақ Қазақстан мен 
Қытай арасындағы дипло ма-
тиялық қатынастардың орна-
ғанына 30 жыл толуына орай II 
дəрежелі «Достық» орденімен 
марапаттады.

Стратегиялық серіктестікті нығайту – 
ортақ мүдде

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ҚХР Үкіметінің 
Еуразия елдеріне қатысты істер ж�ніндегі арнаулы �кілі Ли 
Хуэйді қабылдады, деп хабарлады Мемлекет басшысының 
баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевты:

Ресей Президенті Владимир 
Путин, Өзбекстан Президенті 
Шавкат Мирзиёев, Қырғызстан 
Президенті Садыр Жапаров, 
Тəжікстан Президенті Эмомали 
Рахмон, Түрікменстан Президенті 
Гурбангулы Бердімұхамедов, 
Əзербайжан Президенті Ильхам 
Əлиев, Беларусь Президенті 
Александр Лукашенко, Ұлы бри-
тания Премьер-министрі Борис 
Джонсон, Мажарстан Президенті 
Янош Адер, Польша Президенті 
Анджей Дуда, Словения Пре-
зиденті Борут Пахор, Бельгия 
Королі Филипп, Норвегия Королі 
V Харальд, Дания Ханшайымы 
II Маргрете, Ресей Премьер-
министрі Михаил Мишустин, 
ҰҚШҰ Бас хатшысы Станислав 
Зась, НАТО Бас хатшысы Йенс 
Столтенберг, Еуразиялық эко но-
микалық комиссия Алқа сының 

төрағасы Михаил Мяс никович, 
ТМД Атқару коми теті – ат қару-
шы хатшысы Сер гей Лебедев, 
Хорватияның бұ рын ғы Пре зиденті 
Степан Месич, Татар стан ның 
бұрынғы Прези денті Минтимер 
Шаймиев, соны мен қатар шетелдік 
ірі компания лардың, банктердің 
жəне қаржы институттарының 
басшылары, дипломатиялық 
миссиялардың жетекшілері жəне 
тағы басқа тұлғалар құттықтады.

Құттықтау жеделхаттарында 
Қазақстанның шет мемлекеттер-
мен екіжақты жəне көпжақты 
дең   гейдегі ынтымақтастығын 
ны ғай   ту дың маңызды бағыттары 
мен ба  сым  дықтары атап өтілген 
жəне Мем  лекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың аса жауапты 
мем   ле кет тік қызметіне табыс, 
Қазақ   стан халқына бақ-береке 
тілеген.

Құттықтаулар əлі де келіп 
жатыр.

Жаңа жылмен 
құттықтады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президентінің атына шет мемлекеттер мен 
халықаралық ұйымдардың басшыларынан Жаңа жылға 
орай құттықтаулар келіп түсуде, деп хабарлады Мемлекет 
басшысының баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның 2021 жылғы сыртқы саясат саласындағы 
қадамдары табысты болды. Еліміз к�птеген маңызды 
келісс�здер жүргізіп, теңгерімді және конструктивті 
бағыттағы саяси ұстаным сақталды. Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шетелдерге сапарлары, 
екіжақты қарым-қатынастар, Қазақстанның серпінді баста-
малары еліміздің халықаралық аренадағы беделін нығайта 
түсті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Сындарлы 
сыртқы саясат

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа 
реттеушілік саясатты ендіру және Қазақстан 

Республикасы ішкі істер органдарының 
жекелеген функцияларын қайта б�лу мәселелері 

бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне 

өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет 

кодексіне:
(Жалғасы 13-20-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне сауда қызметі, биржалық сауданы 

дамыту және дербес деректерді қорғау мәселелері 
бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

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

1. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне:

(Жалғасы 21-23-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы
Осы Заң жануарларды қорғау, оларға қарау кезінде қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету, адамгершілікті нығайту жəне қоғамның ізгілік 
қағидаттарын сақтау, сондай-ақ жануарларға қарау кезінде жеке жəне 
заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында 
жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы қоғамдық қатынастарды 
реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 

(Жалғасы 23-24-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне жануарларға жауапкершілікпен 

қарау 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:

316-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«316-бап. Жануарларға қатыгездiкпен қарау
1. Жануарға оның мертігуіне алып келген қатыгездікпен қарау –
бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл 

салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір жүз жиырма сағатқа 
дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не отыз тəулікке дейінгі 
мерзімге қамаққа алуға жазаланады.

2. Жануарға оның өліміне алып келген қатыгездікпен қарау –
белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айна-

лысу құқығынан бір жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, 
екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не 
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге 
қоғамдық жұмыстарға тартуға, не елу тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа 
алуға жазаланады.

(Соңы 24-бетте)

РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының �кімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне жануарларға 

жауапкершілікпен қарау мәселелері 
бойынша �згерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы
1-бап. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Əкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

1) мынадай мазмұндағы 407-1 жəне 407-2-баптармен толықтырылсын:
«407-1-бап. Жануарларға қатыгездікпен қарау
1. Жануарларға қатыгездікпен қарау, егер бұл іс-əрекетте қылмыстық 

жазаланатын іс-əрекет белгілері болмаса, –
жеке тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға он айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

(Соңы 24-бетте)

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Алдымен Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың шетелдерге 
сапарларына тоқталып өтсек. 
Биыл Мемлекет басшысының 
қатысуымен 150-ге жуық іс-
шара өткен екен. Президент 10 
елге барып, 20 мемлекетаралық 
саммит пен форумға қатысты. 

Мəселен, Мемлекет басшы-
сы биыл Оңтүстік Корея Рес-
публикасы мен Түрікменстанға 
мемлекеттік сапармен барды. 

Оңтүстік Кореяға мемлекеттік 
сапар барысында Президент 
Мун Чжэ Инмен келіссөздер 
өткізді. Нəтижесінде, 1,7 мил-
лиард доллар болатын 30-дан 
астам келісімге қол қойылды.

Түрікменстанда эконо-
мика, көлік қатынасы, білім, 
мəдениет, ауыл шаруашылығы 
жəне сауда салалары бойынша 
ынтымақтастықты дамытуға 
бағытталған 20 құжатқа қол 
қойылды. 

(Соңы 3-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1) 54-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай маз-
мұндағы төртінші жəне бесінші абзацтармен толықтырылсын:

«қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу 
изоляторларында ұсталатын адамдарға медициналық көмек 
көрсету;

қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекеме-
лерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсету;»;

2) 55-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай маз-
мұндағы төртінші жəне бесінші абзацтармен толықтырылсын:

«қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу 
изоляторларында ұсталатын адамдарға медициналық көмек 
көрсету;

қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекеме-
лерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсету;».

2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-атқару кодексіне:

1) 15-баптың бірінші бөлігінің 7) тармақшасындағы «про-
бация қызметінің есебінде тұрған» деген сөздер «өздеріне 
қатысты пробация қолданылатын» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

2) 16-баптың бірінші бөлігінде:
11) тармақша алып тасталсын;
12) тармақшадағы «тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

саласындағы» деген сөздер «денсаулық сақтау саласындағы» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) 17-бапта:
екінші бөліктің 4) тармақшасындағы «емдеу-профилакти-

калық, туберкулезге қарсы,» деген сөздер алып тасталсын;
үшінші бөліктің екінші абзацында:
1) тармақшадағы «, сондай-ақ дəрi-дəрмектер мен қосымша  

емдеу-профилактикалық көмек көрсету үшiн медициналық 
мақсаттағы өзге де құралдарды» деген сөздер алып тасталсын;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) осы Кодексте жəне мекемелердің ішкі тəртіптеме қағи-

даларында айқындалатын қосымша көрсетілетін қызметтерге 
құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз ету бойынша 
ұсынатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер жатады.»;

төртінші бөлік алып тасталсын;
бесінші бөліктің 1) тармақшасы алып тасталсын;
4) 18-бапта:
бірінші бөлікте:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

өзде ріне қатысты пробация қолданылатын адамдарға əлеу-
меттік-құқықтық көмек көрсетуге байланысты процесті 
ұйымдастырады;»;

4) тармақшадағы «мекемелерден босатылған, пробация 
қызметінің есебінде тұрған» деген сөздер «өздеріне қатысты 
пробация қолданылатын» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 5-2) жəне 5-3) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«5-2) мекемелерде ұсталатын адамдарға медициналық көмек 
көрсетуді ұйымдастырады;

5-3) сотталғандарға медициналық көмек көрсету үшін  
қылмыстық-атқару жүйесінде медициналық ұйымдарды 
(соматикалық, психиатриялық жəне туберкулезге қарсы ау-
руханалар (бөлімшелер), амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсететін ұйымдар) ұйымдастырады;»;

екінші бөліктегі «мекемелерден босатылған, пробация 
қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналасты-
руды қамтамасыз етеді, сондай-ақ оларға Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік жəне өзге де 
көмек көрсетеді» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес өздеріне қатысты пробация қолданылатын 
адамдарға əлеуметтік-құқықтық көмек көрсетуді қамтамасыз 
етеді» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 20-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацының 2) тармақшасындағы 

«Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 84-бабы 
бірінші бөлігінің 4) тармағында белгіленген,» деген сөздер 
алып тасталсын;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Кəмелетке толмаған адамды пробация қызметінің не-

месе полицияның есебіне қою ата-анасының немесе өзге де 
заңды өкілдерінің, ал қажет болған кезде – педагогтің немесе 
психологтің қатысуымен жүзеге асырылады.»;

6) 21-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«21-бап. Пробациялық бақылау шарттары
1. Өзіне қатысты пробациялық бақылау белгіленген адам:
1) соттың үкімі немесе қаулысы заңды күшіне енген күннен 

бастап он тəулік ішінде, ал мекемелерден босатылған адамдар 
босатылған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде өзінің мінез-
құлқын бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік 
органға есепке қою үшін келуге;

2) жазаны өтеудің осы Кодексте белгіленген шарттары мен 
тəртібін жəне қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де ша-
раларын сақтауға;

3) өзінің мінез-құлқын бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті 
мемлекеттік органға мінез-құлқы туралы есеп беру жəне 
профилактикалық əңгімелесуге қатысу үшін келіп тұруға;

4) өзінің мінез-құлқын бақылауды жүзеге асыратын 
уəкілетті мемлекеттік органға тұрақты тұрғылықты жерінің, 
жұмысының немесе оқуының өзгеруі туралы жазбаша хабар 
беруге міндетті.

2. Сотталған адамның мінез-құлқын бақылауды жүзеге 
асыратын уəкілетті мемлекеттік орган жазалаудың жəне 
қыл мыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларының 
мақсаттарына қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл 
жасайды.»;

7) 22-баптың бірінші бөлігінде:
4) тармақшадағы «беру жəне оны алудан бас тарту» деген 

сөздер «алу» деген сөзбен ауыстырылсын; 
5) тармақшадағы «, сондай-ақ оған əлеуметтік-құқықтық 

көмек беру көлемін айқындау үшін қажетті өзге де мəлімет-
терді» деген сөздер алып тасталсын;

8) 23-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«23-бап. Пробациялық бақылау шарттарын сақтамау 
 салдарлары
Адам пробациялық бақылау шарттарын сақтамаған 

жағдайда, пробация қызметі осы Кодекстің 68-бабының екінші 
бөлігіне, 176-бабының екінші бөлігіне сəйкес материалдарды 
сотқа жібереді.»;

9) 26-бапта:
екінші бөлік «, оларды орындау мекемелерде орналасқан 

меди циналық ұйымдарға жүктеледі» деген сөздермен толық-
тырылсын;

төртінші бөліктегі «мекеме» деген сөз «мекемелерде орна-
лас қан медициналық ұйымдар» деген сөздермен ауыстырыл-
сын; 

10) 63-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Бас бостандығын шектеуге сотталғандар Қазақстан 

Рес публикасының заңнамасында белгіленген шеңберде əлеу-
меттік-құқықтық көмек алу үшін жергілікті атқарушы орган-
дарға, қоғамдық бірлестіктер мен өзге де ұйымдарға жүгінуге 
құқылы.»;

11) 69-баптың екінші бөлігінде:
1) тармақшадағы «, сондай-ақ оған əлеуметтік-құқықтық 

көмекті беру көлемін айқындау үшін қажетті өзге де мəлімет-
терді» деген сөздер алып тасталсын;

2) тармақшадағы «беру» деген сөз «алу» деген сөзбен ауыс-
тырылсын; 

12) 97-баптың бірінші бөлігіндегі «сотталғандар мен 
персоналдың қауіпсіздігін» деген сөздер «сотталғандардың, 
персоналдың жəне медицина қызметкерлерінің қауіпсіздігін» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

13) 104-баптың екінші бөлігінде:
4) тармақшадағы «емдеу-профилактикалық мекемелердегі, 

мекеменің медициналық-санитариялық бөлімінің стационар-
ларындағы» деген сөздер «мекемелерде орналасқан медици-
налық ұйымдардағы» деген сөздермен ауыстырылсын; 

6) тармақшадағы «емдеу-профилактикалық мекемелердегі, 
сондай-ақ мекеменің медициналық-санитариялық бөлімінің 
стационарларындағы» деген сөздер «мекемелерде орналасқан 
медициналық ұйымдардағы» деген сөздермен ауыстырылсын; 

14) 107-баптың екінші бөлігіндегі «мекеменің медициналық 
бөліміне» деген сөздер «мекемеде орналасқан медициналық 
ұйымға» деген сөздермен ауыстырылсын; 

15) 117-бапта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 

«2. Қылмыстық-атқару жүйесінде сотталғандарға амбула-
ториялық, стационарды алмастыратын, стационарлық 
жағдайларда медициналық көмек көрсету үшін медициналық 
ұйымдар (соматикалық, психиатриялық жəне туберку-
лезге қарсы ауруханалар (бөлімшелер), амбулаториялық-
емханалық көмек көрсететін ұйым) ұйымдастырылады. 
Психикаға белсенді əсер ететін заттарды тұтынуға байланыс-
ты психикасының, мінез-құлқының бұзылулары (аурулары) 
бар сотталғандарды мəжбүрлеп емдеуді мекемеде орналасқан 
медициналық ұйым жүзеге асырады.»;

мынадай мазмұндағы 3-1-бөлікпен толықтырылсын:
«3-1. Мекеме əкімшілігі сотталғандарға медициналық қыз-

мет көрсетуге арналған үй-жайларды ұсынады жəне осы үй-
жайлардың тиісінше жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.»;

төртінші бөліктегі «санитариялық-эпидемиологиялық қада-
ғалауды» деген сөздер «халықтың санитариялық-эпидемио-
логиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау 
мен қадағалауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

16) 121-баптың екінші бөлігіндегі «Мекеменің медициналық-
санитариялық бөлімінің стационарындағыларды» деген сөздер 
«Стационарлық жағдайларда медициналық көмек алу үшін ме-
кемелерде орналасқан медициналық ұйымдағыларды» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

17) 134-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Сотталғандарды тəртіптік изоляторлардан немесе жалғыз 
адамдық камералардан мекемелерде орналасқан медициналық 
ұйымға, сондай-ақ өзге де медициналық денсаулық сақтау 
ұйымына ауыстырған жағдайда, олардың сонда болу мерзімі 
жазаны өтеу мерзімінің есебіне жатқызылады.»; 

18) 147-баптың бесінші бөлігінде:
«дəрігердің» деген сөз «медицина қызметкерінің» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
«Сотталған адам емдеуге жатқызылған кезде медициналық-

санитариялық бөлімнің стационарына ауыстырылады.» деген 
сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
«Сотталған адам емдеуге жатқызылған кезде стационарлық 

жағдайларда медициналық көмек алу үшін мекемеде орна-
ласқан медициналық ұйымға ауыстырылады. Мекемеде орна-
ласқан медициналық ұйымда медициналық бұйымдар жəне 
(немесе) тиісті біліктілігі бар мамандар болмағандықтан меди-
циналық көмек көрсету мүмкін болмаған жағдайда, сотталған 
адам өзге тиісті медициналық ұйымға емдеуге жатқызылады.»; 

19) 161-баптың бірінші бөлігінің 7) тармақшасындағы 
«денсаулық сақтау саласындағы уəкiлеттi органмен келiсу 
бойынша қылмыстық-атқару қызметi саласындағы уəкiлеттi 
орган» деген сөздер «қылмыстық-атқару қызметі саласындағы 
уəкілетті органмен келісу бойынша денсаулық сақтау саласын-
дағы уəкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын; 

20) 166-баптың бірінші бөлігінде:
бірінші абзацтағы «жəне пробация қызметін» деген сөздер 

алып тасталсын;
екінші абзацтағы «пробация қызметіне» деген сөздер 

«жергілікті атқарушы органға» деген сөздермен ауыстырыл-
сын; 

21) 168-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«168-бап. Жазасын өтеуден босатылған адамдардың жұ-

мысқа жəне тұрмыста орналасуына, оларға басқа да əлеуметтiк 
көмек түрлерiнің ұсынылуына жəрдем көрсету 

1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астана-
ның, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың əкiмдiгi:

1) жазасын өтеуден босатылған адамдардың жұмысқа жəне 
тұрмыста орналасуына, сондай-ақ оларға басқа да əлеуметтiк 
көмек түрлерiнің ұсынылуына жəрдем көрсетеді;

2) мекемелерден босатылған адамдар үшін жыл сайын 
жұмыс орындарына квоталар бөледі, сондай-ақ оларды жұ-
мысқа орналастыратын жеке жəне заңды тұлғаларды көтер-
мелейді.

2. Мекемеден босатылған адам жұмысқа жəне тұрмыста ор-
наласуда өзіне көмек ұсынылуы жəне əлеуметтік көмектің өзге 
де түрлері ұсынылуы үшін жергілікті атқарушы органдарға, 
қоғамдық бірлестіктер мен өзге де ұйымдарға жүгінуге 
құқылы.»;

22) 169-бапта:
төртінші бөлікте:
1) тармақшадағы «қызметке» деген сөз «жергілікті атқарушы 

органдарға» деген сөздермен ауыстырылсын; 
2) тармақшадағы «пробация қызметіне» деген сөздер 

«жергілікті атқарушы органдарға» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

бесінші жəне алтыншы бөліктер алып тасталсын;
жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адам өзіне 
əлеуметтік-құқықтық көмек ұсынылуы үшін жергілікті 

атқарушы органдарға, қоғамдық бірлестіктер мен өзге де 
ұйымдарға жүгінуге құқылы.

Жергілікті атқарушы органдар, қоғамдық бірлестіктер жəне 
өзге де ұйымдар шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған 
адамға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əлеуметтік-құқықтық көмек көрсетеді.»;

сегізінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«2) өзі есебінде тұрған ішкі істер органына айына кемінде бір 
рет өзінің мінез-құлқы туралы есеп беру үшін келіп тұруға;»;

23) 172-бапта:
бесінші бөлікте:
1) тармақшадағы «пробация қызметіне» деген сөздер 

«жергілікті атқарушы органдарға» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

 2) тармақшадағы «пробация қызметіне» деген сөздер 
«жергілікті атқарушы органдарға» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

алтыншы жəне жетінші бөліктер алып тасталсын;
сегізінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Өзіне қатысты сот əкімшілік қадағалау белгілеген адам 

өзіне əлеуметтік-құқықтық көмек ұсынылуы үшін жергілікті 
атқарушы органдарға, қоғамдық бірлестіктер мен өзге де 
ұйымдарға жүгінуге құқылы.

Жергілікті атқарушы органдар, қоғамдық бірлестіктер 
жəне өзге де ұйымдар өзіне қатысты сот əкімшілік қадағалау 
белгілеген адамға Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес əлеуметтік-құқықтық көмек көрсетеді.»;

тоғызыншы бөлікте:
«ішкі істер органдарына» деген сөздер «өзі есебінде тұрған 

ішкі істер органына» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«, сондай-ақ алатын əлеуметтік-құқықтық көмек туралы есеп 

беру үшін пробация қызметіне» деген сөздер алып тасталсын;
24) 174-бапта:
бірінші бөлікте: 
1) тармақшадағы «, сондай-ақ оған ұсынылатын əлеуметтiк-

құқықтық көмектiң көлемiн айқындауға қажеттi өзге де 
мəлiметтердi анықтайды» деген сөздер алып тасталсын;

2) тармақшадағы «көмекті ұсыну жəне оны алудан бас тар-
ту» деген сөздер «көмек алу» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлік алып тасталсын;
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Шартты түрде сотталған адам өзіне əлеуметтік-құқықтық 

көмек ұсынылуы үшін жергілікті атқарушы органдарға, қоғам-
дық бірлестіктер мен өзге де ұйымдарға жүгінуге құқылы.

Жергілікті атқарушы органдар, қоғамдық бірлестіктер жəне 
өзге де ұйымдар шартты түрде сотталған адамға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік-құқықтық 
көмек көрсетеді.».

3. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексіне:

1) 9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Мемлекеттік реттеу шеңберінде жеке кəсіпкерлік субъек-
тілеріне қойылатын жаңа талаптар тұтынушылар, мемлекет 
үшін пайда мемлекеттік реттеуді жүзеге асыруға байланысты 
шығасылардан басым болған жағдайда ғана енгізілуі мүмкін.»;

2) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«11-бап. Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігі
Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігіне:
1) осы Кодексте белгіленген реттегіш құралдарды қалып-

тастыру шарттарын сақтау, сондай-ақ мемлекеттік реттеуді 
негіздеудің, келісудің жəне мониторингтеудің міндетті 
рəсімдерін ендіру;

2) мемлекеттің кəсіпкерлік субъектілеріне деген сенімін 
арттыру;

3) реттеушілік саясатты қалыптастыруда жобалық басқаруды 

ендіруге, кəсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің бұрын 
қабылданған шешімдерінің сабақтастығы мен ескерілуіне 
негізделген мемлекеттік реттеудің жүйелілігі мен дəйектілігі;

4) кəсіпкерлік субъектілеріне залал келтіргені үшін мем-
лекеттік органдардың лауазымды адамдарының дербес 
жауапкершілігін енгізу;

5) жаңа талаптарды енгізу нəтижесінде кəсіпкерлік субъек-
тілері үшін кедергілер жасауға жол бермеу арқылы қол 
жеткізіледі.»;

3) 22-баптағы «кəсіпкерлік жəне кəсіби қызметте өзін-өзі 
реттеуді дамыту үшін мемлекеттік реттеу саласын ондағы ең 
төмен қажеттілікті негізге ала отырып қысқарту арқылы» де-
ген сөздер «ең төмен қажеттілікті негізге ала отырып мемле-
кеттік реттеу саласын қысқарту, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында айқындалған өзге де ынталандыру 
шаралары арқылы кəсіпкерлік жəне кəсіптік қызметте өзін-өзі 
реттеуді дамыту үшін» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 38-баптың 6-тармағындағы «болмашы» деген сөз «төмен» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

5) 62-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Кəсіпкерлік немесе кəсіптік қызмет саласындағы міндетті 

мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуді енгізу үшін 
мынадай шарттардың алдын ала сақталуы:

1) нақты саладағы реттеуші мемлекеттік орган жəне мүдделі 
тұлғалар осы Кодекстің 83-бабына сəйкес реттеушілік əсерді 
талдау рəсімін алдын ала жүргізуге тиіс;

2) міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі 
реттеуді енгізу жоспарланып отырған салада Қазақстан 
Респуб ликасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасын қоспағанда, 
ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін 
ұйымдардың жəне (немесе) кəсіпкерлік немесе кəсіптік қызмет 
субъектілерінің міндетті мүшелігі бар өзге де коммерциялық 
емес ұйымдардың жұмыс істеуі қажет.»;

6) 64-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «міндетті 
мүше болуға (қатысуға) негізделген» деген сөздер алып тас-
талсын;

7) 80 жəне 81-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«80-бап. Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің мақсаттары, 

міндеттері жəне шектері
1. Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің мақсаттары кəсіп-

керлік субъектісі өндіретін жəне өткізетін тауарлардың, 
жұмыс тардың, көрсетілетін қызметтердің адамдардың өмірі 
мен денсаулығына қауіпсіздігін, олардың заңды мүдде лерін 
қорғауды, қоршаған ортаға қауіпсіздігін, Қазақстан Респуб-
лика сының ұлттық қауіпсіздігін, мемлекеттің мүліктік мүдде-
лерін қорғауды қамтамасыз ету жəне ел экономикасының өсуін 
ынталандыратын кəсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдайлар 
жасау болып табылады.

2. Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің міндеттері:
1) адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтауды, қоршаған 

ортаны қорғауды;
2) ұлттық экономикаға инвестициялар тартуды ынталанды-

ратын реттеуші ортаны жəне инновациялық қызметке қолайлы 
экожүйе қалыптастыруды;

3) адал бəсекелестікті дамытуға жағдайлар жасауды;
4) кəсіпкерлердің іскерлік беделіне негізделген бизнестің 

адал, əдепті жүргізілуін ынталандыруды;
5) өзін-өзі реттеуді дамытуға жəрдемдесуді;
6) тұтынушылардың құқықтарын қорғауды қамтиды.
3. Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеу реттегіш құралдар 

арқылы жүзеге асырылады жəне:
1) Қазақстан Республикасының заңдары;
2) Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік 

құқық тық жарлықтары;
3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқық-

тық қаулылары;
4) Қазақстан Республикасы министрлерінің жəне орталық 

мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының өзге де 
басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтары;

5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жəне қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілері;

6) мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдері, 
əкімдердің нормативтік құқықтық шешімдері, əкімдіктердің 
нормативтік құқықтық қаулылары;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес міндетті 
талаптарды қамтитын өзге де құжаттар деңгейінде мемлекеттің 
кəсіпкерлік субъектілерінің орындауы үшін міндетті талаптар-
ды белгілеуіне негізделген.

4. Осы тараудың күші Қазақстан Республикасының қаржы 
заңнамасы саласындағы кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге, 
қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрези-
дент – банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының 
бейрезидент – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 
филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейре-
зидент – сақтандыру брокерлері филиалдарының жəне 
сақтандыру топтары мен банк конгломераттарының құрамына 
кіретін тұлғалардың қызметіне, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің жəне қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің жоба-
ларына қолданылмайды.

81-бап. Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің нысандары 
мен құралдары

1. Кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеу:
1) кəсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу;
2) техникалық реттеу;
3) бағалар мен тарифтерді мемлекеттік реттеу;
4) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес кəсіпкерлік 

субъектілерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру;

5) бəсекелестікті қорғау жəне монополистік қызметті шек-
теу нысанында;

6) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің өзге де нысандарында 
жүзеге асырылады.

2. Мынадай реттегіш құралдар:
1) кəсіпкерлік субъектілерінің жекелеген қызмет түрлерін 

немесе əрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруының рұқсат 
беру немесе хабарлама жасау тəртібі;

2) мемлекеттік бақылау мен қадағалау;
3) Қазақстан Республикасының заңдарында кəсіпкерлік 

субъектілерінің жауапкершілігін белгілеу;
4) ақпараттық құралдар;
5) өзін-өзі реттейтін ұйымға міндетті мүшелікке (қатысуға) 

негізделген өзін-өзі реттеу кəсіпкерлік субъектілерінің орын-
дауы үшін міндетті талаптардың орындалуын қамтамасыз ету 
құралдары болып табылады.»;

8) мынадай мазмұндағы 81-1-баппен толықтырылсын:
«81-1-бап. Кəсіпкерлік субъектілерінің орындауы үшін 

міндетті реттегіш құралдарды жəне (немесе) талаптарды  
қалып  тастыру шарттары

1. Реттегіш құралдар жəне (немесе) талаптар мынадай 
шарттар:

1) негізділік;
2) кəсіпкерлік қызметті реттеудің теңдігі;
3) ашықтық;
4) орындаушылық;
5) айқындық;
6) мөлшерлестік жəне ұтымдылық;
7) дəйектілік жəне болжамдылық негізінде қалыптас-

тырылады.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген шарттардың мы-

надай анықтамалары бар:
1) негізділік деп реттегіш құралдардың жəне (немесе) талап-

тардың жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін, адамдардың өмірі мен денсаулығын, қоршаған 
ортаны, Қазақстан Республикасының қорғанысы мен ұлттық 
қауіпсіздігін қорғау мақсатында ғана енгізілуі түсініледі;

2) кəсіпкерлік қызметті реттеудің теңдігі деп, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, 
осы реттеуді жүзеге асыру кезінде нарықтың жекелеген 
субъектілері үшін, оның ішінде квазимемлекеттік сектор 
субъектілері мен табиғи монополиялар субъектілері үшін 
неғұрлым тиімді құқықтық жағдайлар белгілеуге жол бермеу 
түсініледі;

3) ашықтық деп енгізілетін (өзгертілетін) реттегіш құрал 
жəне (немесе) талап туралы ақпараттың қолжетімділігі, олар-
ды енгізу уəждерінің анықтығы түсініледі;

4) орындаушылық деп кəсіпкерлік субъектілерінің 
енгізілетін реттегіш құралдың жəне (немесе) талаптың шарт-
тарын орындау мүмкіндігі түсініледі;

5) айқындық деп реттегіш құралдарды жəне (немесе) та-
лаптарды регламенттейтін нормативтік құқықтық актілердің 
нормаларын екіұдай түсінуге жол бермейтіндей етіп түсінікті, 
қолжетімді нысанда баяндау түсініледі;

6) мөлшерлестік пен ұтымдылық деп кəсіпкерлікті мемле-
кеттік реттеудің əсер ету деңгейінің Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясы мен заңдарында қорғалатын 
құнды лықтар үшін қолайсыз оқиғалардың басталу тəуекелі 
дəрежесіне сəйкестігі түсініледі;

7) дəйектілік пен болжамдылық деп енгізілетін жəне (не-
месе) қолданыстағы реттегіш құралдардың жəне (немесе) 
талаптардың Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жос-
парлау жүйесінің құжаттарына сəйкестігі түсініледі.

3. Реттегіш құралдарды жəне (немесе) талаптарды енгізу, 
сондай-ақ қолданыстағыларын өзгерту осы бапта белгіленген 
шарттар сақталып жүзеге асырылады.

Реттегіш құралдар жəне (немесе) талаптар осы Кодекстің 3 
жəне 80-баптарында белгіленген кəсіпкерлікті мемлекеттік рет-
теу мақсаттарына, міндеттеріне жəне кəсіпкерлік субъектілері 
мен мемлекеттің өзара іс-қимыл жасау қағидаттарына сəйкес 
келуге тиіс.

4. Енгізілетін жəне қолданыстағы реттегіш құралдардың 
жəне (немесе) талаптардың шарттарына сəйкестікті бағалау 
реттегіш құралдардың жəне (немесе) талаптардың реттеушілік 
əсеріне талдауды жүргізу жəне пайдалану қағидаларына 
сəйкес реттеушілік əсерге талдау жүргізу шеңберінде жүзеге 
асырылады.»;

9) 82-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«82-бап. Кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш 

құралдарды жəне (немесе) талаптарды енгізуді, реттеуді қатаң-
датуды көздейтін нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу жəне 
қабылдау ерекшеліктері

1. Егер мемлекеттік органдар кəсіпкерлік субъектілеріне 
қатысты жаңа реттегіш құралды жəне (немесе) талапты 
енгізуді, реттеуді қатаңдатуды жоспарлаған болса, мемлекеттік 
органдар кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын 
тəртіппен реттеушілік əсерді талдау рəсімін алдын ала жүр-
гізуге тиіс.

Кəсіпкерлік субъектілеріне қосымша міндеттер белгілеу 
немесе жүктемені өзгеше ұлғайту реттеуді қатаңдату болып 
табылады.

2. Кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты жаңа талапты енгізу 
немесе реттеуді қатаңдату, халықтың өмірі мен денсаулығына, 
қоршаған ортаға жəне Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздігіне жаппай қатер төндіруі мүмкін жағдайларды 
қоспағанда, реттегіш құралдардың жəне (немесе) талаптардың 
реттеушілік əсеріне талдауды жүргізу жəне пайдалану 
қағидаларында айқындалған тəртіппен кəсіпкерлік қызметті 
құқықтық реттеудің нақ сол саласындағы екі талаптың күшін 
жоюды көздеуге тиіс.

Кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде тиісті құқықтық 
қатынастарды реттеу алғаш рет енгізілетін жағдайларға, сон-
дай-ақ осы баптың 3-тармағы екінші бөлігінің 3) тармақ-
шасында көзделген жағдайларға осы тармақтың ережелері 
қолданылмайды.

3. Кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттеушілік құрал-
дарды жəне (немесе) талаптарды енгізуді немесе реттеуді 
қатаңдатуды көздейтін Қазақстан Республикасындағы 
мем ле кеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының жобалары, 
Қазақ стан Республикасының заңдары жобаларының тұжы-
рымдамалары, Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің жобалары, Еуразиялық экономикалық 
одақтың техникалық регламенттерінің жобалары реттеушілік 
əсерін талдауға жатады.

Бұл ретте, кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш 
құрал жəне (немесе) талаптар енгізілгенге дейін жəне енгізіл-
геннен кейін жəне (немесе) реттеу қатаңдатылғанға дейін жəне 
қатаңдатылғаннан кейін реттеушілік əсерге талдау жүргізу 
туралы талап:

1) авариялардың, дүлей зілзалалардың жəне өзге де төтенше 
жағдайлардың салдарларын еңсеру жөніндегі мəселелерді 
реттеуге;

2) қару-жарақ пен əскери техниканың айналымын, азаматтық 
жəне қызметтік қару мен оның патрондарының айналымын, 
есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, сол тектестер 
мен прекурсорлардың айналымын реттеуге;

3) қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының 
бейрезидент – банктері филиалдарының, Қазақстан Респуб-
ликасының бейрезидент – сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының 
бейрезидент – сақтандыру брокерлері филиалдарының жəне 
сақтандыру топтары мен банк конгломераттарының құрамына 
кіретін тұлғалардың қызметін реттеуге, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің жəне қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органның нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына;

4) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігіне 
жəне оның қаржы жүйесінің тұрақтылығына қатер төнген 
жағдайда арнаулы валюталық режим енгізуге;

5) мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді қамти-
тын нормативтік құқықтық актілердің жобаларына;

6) адамдардың инфекциялық жəне паразиттік аурулары 
мен жануарлардың жұқпалы аурулары туындаған жағдайда, 
тиісті аумақта карантиндік режимді енгізе отырып карантиндік 
аймақты, сондай-ақ карантинді немесе шектеу іс-шараларын 
белгілеу туралы шешімдер қабылдауға;

7) экстремизмге жəне терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 
мəселелерді реттеуге;

8) қарсы барлау жəне барлау қызметі саласындағы мəселе-
лерді реттеуге;

9) жедел-іздестіру қызметі саласындағы мəселелерді реттеуге;
10) күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету бойынша күзет іс-шараларын жүргізу мəселе-
лерін реттеуге;

11) соғыс жағдайын енгізуге жəне қамтамасыз етуге байла-
нысты мəселелерді реттеуге қолданылмайды.

Кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты жаңа реттегіш құралды 
жəне (немесе) талапты енгізу немесе реттеуді қатаңдату 
кезінде реттеушілік əсерге талдау жүргізу туралы талап-
тар Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Қазақстан 
Республикасы Парламенті депутаттарының заң шығару бас-
тамасы тəртібімен əзірленген заң жобаларына, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының Парламентінде заң жобаларын 
қарау процесіне де қолданылмайды. Қазақстан Республикасы 
Парламенті депутаттарының заң шығару бастамасы тəртібімен 
енгізілген заң жобалары бойынша, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Парламентінің қарауындағы заң жобаларына 
депутаттардың түзетулері бойынша Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қорытындысы шеңберінде, осы бапта белгіленген 
негіздер бойынша реттеушілік əсерге талдау жүргізілуі мүмкін.

4. Кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты жаңа реттегіш құралды 
жəне (немесе) талапты енгізу, реттеуді қатаңдату кəсіпкерлік 
қызметті реттеу мəселелері жөніндегі ведомствоаралық ко-
мис сияның отырысында мақұлдағаннан кейін ғана жүзеге 
асы рылады.

Кəсіпкерлік қызметті реттеу мəселелері жөніндегі ведом-
ство аралық комиссия Қазақстан Республикасының кəсіп керлік 
саласындағы заңнамасын жетілдіру мəселелері бойын ша 
ұсыныстар мен ұсынымдар тұжырымдау мақсатында құры-
латын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 

консультативтік-кеңесші орган болып табылады, оның 
негізгі функциялары:

1) реттеушілік əсерді талдау нəтижелерін қарау;
2) Қазақстан Республикасында кəсіпкерлік қызметті рет-

теудің жай-күйі туралы жылдық есепті қарау жəне мақұлдау;
3) сараптама топтарының ұсынымдарын қарау жəне олар 

бойынша шешімдер қабылдау;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де 

функцияларды жүзеге асыру болып табылады.
Кəсіпкерлік қызметті реттеу мəселелері жөніндегі ведом-

ство аралық комиссияның:
1) орталық атқарушы жəне басқа да мемлекеттік органдар-

мен жəне ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауға;
2) Қазақстан Республикасының кəсіпкерлік саласындағы 

заңнамасын жетілдіру мəселелері бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметіне ұсыныстар мен ұсынымдар енгізуге;

3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен 
басқа да ұйымдарының өкілдерін кəсіпкерлік қызметті реттеу 
мəселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырыс-
тарына шақыруға жəне оның құзыретіне кіретін мəселелер 
бойынша тыңдауға;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне

кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты ендіру және
Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жекелеген функцияларын қайта 

б�лу мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы 14-бетте) 
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4) мемлекеттік органдардан жəне басқа да ұйымдардан 
коммерциялық, банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де 
құпияны құрайтын мəліметтерді қоспағанда, қажетті матери-
алдарды сұратуға жəне алуға;

5) сараптама топтарын құруға, олар туралы ережені бекітуге 
жəне осындай сараптама топтарын қалыптастыру мен олардың 
қызметінің ашықтығын қамтамасыз етуге құқығы бар.

Осы тармақтың талаптары, Қазақстан Республикасының 
заңдары жобаларының тұжырымдамаларында жəне Қазақстан 
Республикасы заңдарының жобаларында кəсіпкерлік субъек-
тілеріне қатысты реттегіш құралды жəне (немесе) талапты 
енгізу, реттеуді қатаңдату жағдайларын қоспағанда, өңірлік 
маңызы бар актілердің жобаларына, сондай-ақ осы баптың 
3-тармағы екінші бөлігінің 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген жағдайларға қолданылмайды.

Өңірлік маңызы бар актілер деп Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары жəне жергілікті 
өкілді жəне атқарушы органдар, оның ішінде тиісті аумақтың 
əкімі қабылдаған нормативтік құқықтық актілер түсініледі.

5. Əкімшілік жəне (немесе) қылмыстық жауаптылықты 
енгізу немесе кəсіпкерлік субъектілерінің бұрыннан бар 
əкімшілік жəне (немесе) қылмыстық жауаптылығын қатаңдату 
жағына қарай қайта қарау реттеушілік əсерді талдаудан басқа, 
мыналарды:

1) заңдық жауаптылық шараларының жазалау сипатына 
жол бермеуді;

2) сол бір құқық бұзушылық үшін заңдық жауаптылықтың 
бірнеше түрі енгізілген жағдайда, заңдық жауаптылық 
мөлшерінің қисынды арақатынасын;

3) бұзылуы реттеушілік əсерді талдау шеңберінде заңдық 
жауаптылыққа алып келетін талаптарды нақтылауды көздеуге 
тиіс.»;

10) 83-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «онымен байланысты талаптардың» де-

ген сөздер «(немесе) талаптың, реттеуді қатаңдатудың» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

екінші бөліктегі «құралдарды пайдалану» деген сөздер 
«құралдарды жəне (немесе) талаптарды пайдалану, реттеуді 
қатаңдату» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2-тармақта:
бірінші бөлік «реттегіш құрал енгізілгенге дейін жəне 

енгізілгеннен кейін» деген сөздер «реттегіш құрал жəне (не-
месе) талап енгізілгенге дейін жəне енгізілгеннен кейін, реттеу 
қатаңдатылғанға дейін жəне қатаңдатылғаннан кейін» деген 
сөздермен ауыстырылсын жəне «құралдар» деген сөзден кейін 
«жəне (немесе) талаптар» деген сөздермен толықтырылсын; 

екінші бөлік «құралдардың» деген сөзден кейін «жəне (не-
месе) талаптардың, реттеуді қатаңдатудың» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

төртінші бөлік «құралдарды» деген сөзден кейін «жəне 
(немесе) талаптарды, реттеуді қатаңдатуды» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Қазақстан кəсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жөнін-

дегі уəкілдің ұсыныстарын қарау қорытындылары бойынша 
енгізілген кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органның ұсы-
ныстары негізінде кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш 
құр алдың жəне (немесе) талаптың, реттеуді қатаңдатудың күші 
жойылуы немесе олар қайта қаралуы мүмкін.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайда 
мемлекеттік органдар осы бапқа сəйкес реттеушілік əсерді 
талдау рəсімін алдын ала жүргізуге тиіс.»;

5-тармақтағы «құралды енгізудің немесе» деген сөздер 
«құралды жəне (немесе) талапты енгізудің,» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

6-тармақ мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толық-
тырылсын: 

«3) кəсіпкерлік саласындағы міндетті талаптар тізілімін 
қалыптастыру жəне жүргізу кезінде нормативтік құқықтық 
актінің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес міндетті талаптар қамтылатын өзге де құжаттың, 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісі 
жобасының, Қазақстан Республикасының заңы жоба-
сы тұжырымдамасының, Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаты жобасының немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес міндетті та-
лаптар қамтылатын өзге де құжат жобасының осы Кодекстің 
9, 11, 80, 81-1 жəне 82-баптарының талаптарына сəйкестігін 
растауды қамтамасыз етеді.»;

7-тармақтың екінші бөлігіндегі «құралды енгізудің немесе» 
деген сөздер «құралды жəне (немесе) талапты енгізудің,» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

11) мынадай мазмұндағы 83-1-баппен толықтырылсын:
«83-1-бап. Кəсіпкерлік саласындағы міндетті талаптар  

тізілімі
1. Кəсіпкерлік саласындағы міндетті талаптар тізілімі (бұдан 

əрі – талаптар тізілімі) деп кəсіпкерлік қызметті реттеу сала-
лары бөлінісінде реттеушілік актілердің жалпыға қолжетімді 
дерекқоры түсініледі.

Осы баптың мақсаттары үшін реттеушілік актілер деп 
қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ 
Қазақ стан Республикасының заңнамасына сəйкес кəсіпкерлік 
субъектілерінің орындауы үшін міндетті талаптар қамтылатын 
өзге де құжаттар түсініледі.

Талаптар тізілімі мынадай міндеттерді шешеді:
1) талаптардың осы Кодексте көзделген оларды қалып-

тастыру шарттарына жəне кəсіпкерлік субъектілері мен 
мемле кеттің өзара іс-қимыл жасау қағидаттарына сəйкестігін 
қамтамасыз ету;

2) кəсіпкерлік субъектілерінің қызметті жүзеге асыруы үшін 
міндетті талаптардың толық тізбесі туралы олардың хабардар 
болуын қамтамасыз ету.

2. Талаптар тізіліміне реттеудің тиісті салаларында кəсіп-
керлік субъектілерінің орындауы үшін міндетті талаптар 
қамтылатын қолданыстағы реттеушілік актілер енгізіледі. 

Талаптар тізіліміне реттеушілік актілер олардың тиімділігін 
бағалау, оның ішінде мемлекеттік реттеудің мəлімделген 
мақсаттарына қол жеткізу жəне осы Кодексте көзделген 
міндетті талаптарды қалыптастыру шарттарына жəне кəсіп-
керлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимыл жасау 
қағидаттарына сəйкестігі тұрғысынан оларға кейіннен талдау 
жүргізу үшін енгізіледі.

Реттеушілік актілер талаптардың тізіліміне енгізілуге 
жататын кəсіпкерлік қызметті реттеу салаларын Қазақстан 
Республикасының Үкіметі кəсіпкерлік қызметті реттеу мəсе-
лелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның ұсынымдары 
негізінде айқындайды.

3. Реттеушілік актілер кəсіпкерлік саласындағы міндетті 
талаптардың тізілімін жүргізу қағидаларына сəйкес кəсіп-
керлік жөніндегі уəкілетті органға берілетін талаптар тізі-
ліміне кəсіпкерлік қызметті реттеу кезінде оларды қолда-
натын рет теуші мемлекеттік органдардың ұсынуы бойынша 
енгізіледі.

Ұсынуда реттеуші мемлекеттік органдар кəсіпкерлік жө-
ніндегі уəкілетті органмен келісу бойынша реттеушілік 
актілерге кейіннен талдау жүргізу мерзімдерін айқындайды.

4. Реттеушілік актілерді талдау реттегіш құралдардың жəне 
(немесе) талаптардың реттеушілік əсеріне талдауды жүргізу 
жəне пайдалану қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

5. Реттеушілік актілер талаптардың тізіліміне былайша:
1) Қазақстан Республикасының заңдары баптар бойынша;
2) Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқық-

тық актілері жəне өзге де құжаттар деректемелері көрсетіле 
отырып, осы актілердің немесе құжаттардың атаулары бо-
йынша енгізіледі.

6. Егер реттеуші мемлекеттік орган реттеушілік актіге уақты-
лы талдау жүргізбесе, бұл акт талаптар тізілімнен шығарылады.

Реттеуші мемлекеттік орган осы Кодекстің 81-1-бабына 
сəйкес келмейтін талаптарды бұзғаны үшін кəсіпкерлерді 
жауаптылыққа тартуға жол бермеу мақсатында реттеушілік 
актілер талаптардың тізілімінде болмаған жəне (немесе) одан 
алып тасталған жағдайда: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделген талаптар бойынша – талаптар тізілімінен алып 
тасталған не талаптар тізілімінде болмау фактісі анықталған 
күннен бастап алты ай ішінде;

2) өзге де нормативтік құқықтық актілер мен құжаттар 
бо йынша –талаптар тізілімінен алып тасталған не талаптар 
тізілімінде болмау фактісі анықталған күннен бастап үш ай 
ішінде олардың күшін жоюға (күші жойылды деп тануға) не 
оларға өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізуге тиіс.

Осы тармақтың екінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақшаларында 
көзделген мерзімдер бұзылған жағдайда, кəсіпкерлік субъек-
тілерінің тиісті реттеушілік актілердің талаптарын сақтамауы 
оларды əкімшілік жауаптылыққа тартуға негіз болып табыл-
майды.

7. Талаптар тізілімін қалыптастыруды жəне жүргізуді 
кəсіп  керлік жөніндегі уəкілетті орган Құқықтық ақпараттың 
бірыңғай жүйесі базасында жүзеге асырады.»;

12) 84-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы 1-2) жəне 1-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«1-2) кəсіпкерлік саласындағы міндетті талаптардың 
тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту;

1-3) реттеушілік актілері талаптар тізіліміне енгізілуге жа-
татын кəсіпкерлік қызметті реттеу салаларын айқындау;»;

13) 85-баптың 2-тармағында:

мынадай мазмұндағы 5-1) жəне 5-2) тармақшалармен толық-
тырылсын:

«5-1) кəсіпкерлік саласындағы міндетті талаптардың тізі-
лімін жүргізу қағидаларын əзірлейді;

5-2) реттеуші мемлекеттік органдардың тəуекелдерді 
баға лау жəне басқару жүйесін қалыптастыруы қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді;»;

7) тармақша «құралдардың» деген сөзден кейін «жəне (не-
месе) талаптардың» деген сөздермен толықтырылсын;

14) 86-бапта:
1-тармақтың 2) тармақшасындағы «реттегіш құрал» деген 

сөздер «кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш құрал 
жəне (немесе) талап, реттеуді қатаңдату» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

2-тармақтың 2) тармақшасындағы «141-бабының 2 жəне 
3-тармақтарында,» деген сөздер алып тасталсын;
3-тармақтың бірінші абзацындағы «Реттегіш құрал» деген 

сөздер «Кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш құрал 
жəне (немесе) талап, реттеуді қатаңдату» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

15) 87-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы 
«141-бабы ның 2 жəне 3-тармақтарында,» деген сөздер алып 
тасталсын;

16) 100-1-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы «да-
уыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы мемлекетке тиесілі 
заңды тұлғалардың, олармен үлестес заңды тұлғалардың, 
ұлттық басқарушы холдингтердің (Ұлттық əл-ауқат қорын 
қоспағанда), ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
(Ұлттық əл-ауқат қорының тобына кіретін ұлттық компания-
ларды қоспағанда) жəне олармен үлестес заңды тұлғалардың 
технологиялар мен инновацияларды дамыту бөлігінде даму 
стратегиялары мен жоспарларын» деген сөздер «техно-
логиялар мен инновацияларды дамыту бөлігінде ұлттық 
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің жəне 
ұлттық компаниялардың даму жоспарларын, дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу 
жəне одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың, 
олармен үлестес заңды тұлғалардың, ұлттық басқарушы 
холдингтердің (Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда), ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың (Ұлттық əл-ауқат 
қорының тобына кіретін ұлттық компанияларды қоспағанда) 
жəне олармен үлестес заңды тұлғалардың даму жоспарлары 
мен іс-шаралар жоспарларын» деген сөздермен ауыстырылсын;

17) 101-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы «да-
уыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы мемлекетке тиесілі 
заңды тұлғалардың, олармен үлестес заңды тұлғалардың, 
ұлттық басқарушы холдингтердің (Ұлттық əл-ауқат қорын 
қоспағанда), ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
(Ұлттық əл-ауқат қорының тобына кіретін ұлттық компания-
ларды қоспағанда) жəне олармен үлестес заңды тұлғалардың 
даму стратегиялары мен жоспарларын» деген сөздер «ұлттық 
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің жəне 
ұлттық компаниялардың даму жоспарларын, дауыс беретін 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу 
жəне одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың, 
олармен үлестес заңды тұлғалардың, ұлттық басқарушы 
холдингтердің (Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда), ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың (Ұлттық əл-ауқат 
қорының тобына кіретін ұлттық компанияларды қоспағанда) 
жəне олармен үлестес заңды тұлғалардың даму жоспарлары 
мен іс-шаралар жоспарларын» деген сөздермен ауыстырылсын;

18) 112-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«112-1-бап. Ақпараттық құралдар
1. Ақпараттық құралдар деп мемлекеттік органдарға немесе 

өзге де тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген, бір мезгілде төмендегі өлшемшарттардың 
барлығына сəйкес келетін ақпаратты беру талаптары түсініледі:

1) ақпаратты беру міндетті болып табылады;
2) ақпаратты бермеу Қазақстан Республикасының заңдарына 

сəйкес жауаптылыққа алып келеді;
3) ақпаратты жеке кəсіпкерлік субъектілері береді.
2. Ақпараттық құралдар енгізу көзделетін Қазақстан 

Республикасының заңдары қолданысқа енгізілгеннен кейін 
реттеуші мемлекеттік орган ақпараттық құралдардың тізбесіне, 
сондай-ақ талаптар тізіліміне толықтырулар енгізуге бастама 
жасауға тиіс.

3. Ақпараттық құралдарды беру ақпараттық жүйелер 
пайдаланыла отырып, электрондық нысанда немесе қағаз 
жеткізгіште жүргізіледі. Ақпараттық құралды беру тəсілін 
жеке кəсіпкерлік субъектісі айқындайды.

Бұл ретте, ақпараттың берілуін автоматтандыру енгізілмейтін 
жəне қамтамасыз етілмейтін ақпараттық құралдарды беруді та-
лап етуге тыйым салынады.

4. Осы тараудың ережелері салық, кеден, қаржы саясаты, 
статистикалық қызмет саласында бар, сондай-ақ бір реттеу 
субъектісіне қолданылатын ақпараттық құралдарға қолда-
нылмайды.

Осы тараудың мақсаттары үшін қаржы саясаты деп 
қар жы ұйымдарының, Қазақстан Республикасы бейрези-
дент – банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасы 
бейрезидент – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 
филиалдарының, Қазақстан Республикасы бейрезидент – 
сақтандыру брокерлері филиалдарының, қаржы ұйымдары 
болып табылмайтын сақтандыру нарығына қатысушылардың, 
коллекторлық агенттіктердің, қаржы ұйымдарына ірі қатысу-
шылардың, эмиссиялық бағалы қағаздар эмитенттерінің, 
кредиттік бюролардың, сақтандыру топтарының жəне банк 
конгломераттарының құрамына кіретін тұлғалардың, төлем 
қызметтерін көрсететін нарық субъектілерінің қызметіне, 
валюталық құқық қатынастарын реттеуге, қаржылық 
қызметтер көрсетуге, сондай-ақ қаржы құралдарын шығаруға, 
олардың айналысына, оларды өтеуге жəне күшін жоюға бай-
ланысты қатынастар жиынтығы түсініледі.»;

19) 112-2 жəне 112-3-баптар алып тасталсын;
20) 116-баптың 3-тармағының 8) тармақшасы мынадай ре-

дакцияда жазылсын: 
«8) фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге, папиростарға, сига-

рил лаларға жəне қыздырылатын темекісі бар бұйымдарға ең 
төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеуге;»;

21) 124, 129 жəне 130-баптар мынадай редакцияда жазыл-
сын: 

«124-бап. Фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге, папиростарға,  
сигариллаларға жəне қыздырылатын темекісі бар бұйымдарға 
ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеу

Мемлекет Қазақстан Республикасының темекi өнiмдерiнiң 
өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы заңна-
масына сəйкес фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге, папиростарға, 
сигариллаларға жəне қыздырылатын темекісі бар бұйымдарға 
ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілейді.»;

«129-бап. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау саласындағы 
қатынастар

1. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау саласындағы қаты-
настарды реттеу Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
бақылау мен қадағалаудың жалпы құқықтық негіздерін 
белгілеу мақсатында жүзеге асырылады жəне бақылау мен 
қадағалау қызметін жүзеге асырудың бірыңғай қағидаттарын 
белгілеуге, сондай-ақ өздеріне қатысты мемлекеттік бақылау 
мен қадағалау жүзеге асырылатын мемлекеттік органдардың, 
жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдде-
лерін қорғауға бағытталған.

2. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау субъектілеріне 
(объектілеріне) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау жүргізуді 
ұйымдастыру саласындағы қатынастарды мемлекеттік рет-
теу, осы баптың 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 жəне 14-тармақтарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, құқықтық мəртебесі мен 
қызмет түрлеріне қарамастан, осы Кодекске сəйкес жүзеге 
асырылады.

3. Осы Кодексте:
1) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу тəртібі;
2) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу кезінде 

бақылау жəне қадағалау органдарының өзара іс-қимыл жа-
сау тəртібі;

3) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу кезінде 
мемлекеттік бақылау мен қадағалау субъектілерінің құқықтары 
мен міндеттері, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау жөніндегі шаралар;

4) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу кезінде 
бақылау жəне қадағалау органдары мен олардың лауазымды 
адамдарының құқықтары мен міндеттері белгіленеді.

4. Осы бапты, осы Кодекстің 130-бабын, 131-бабының 
1, 2, 3 жəне 4-тармақтарын жəне 131-1-бабын қоспағанда, 

осы тараудың күші:
1) жол жүрісі қауіпсіздігі талаптарын сақтауға;
2) көліктегі қауіпсіздік талаптарын сақтау тұрғысынан 

көліктік бақылау бекеттерінде автомобиль көлігі құралдарының 
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүріп өтуіне;

3) «Ішкі су көлігі туралы» жəне «Сауда мақсатында теңізде 
жүзу туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
кемелерді қауіпсіз пайдалану жөніндегі талаптардың орында-
луын мемлекеттік бақылау мен қадағалауға; 

4) тірі малды, жануарлардан жəне (немесе) өсімдіктерден 
алынатын өнім мен шикізатты өткізетін сауда базарларында, 
жануарлардан жəне (немесе) өсімдіктерден алынатын өнімдер 
мен шикізатты бірыңғай технологиялық циклде өндіруді, да-
йындауды (мал союды), сақтауды, қайта өңдеуді жүзеге асы-
ратын ұйымдарда мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 

бақылау мен қадағалауды жəне мемлекеттік карантиндік 
фитосанитариялық бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруға;

5) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жəне мемлекеттік 
орман қоры аумағында ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
мемлекеттік орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, орман-
дарды молықтыру мен орман өсіру саласындағы талаптардың 
сақталуына, сондай-ақ жануарлар жəне өсімдіктер дүниесі 
объектілерінің санкциясыз алып қойылуын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру мақсатына; 

6) жануарлар дүниесі объектілерінің санкциясыз алып 
қойылуын мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асы-
ру мақсатында: 

балық шаруашылығы су айдындарында – балықтардың 
белгіленген кəсіпшілік өлшемі, балық аулау мөлшерлері, 
құралдарының түрлері мен тəсілдері, жануарлар дүниесін 
пайдалануға шектеулер мен тыйым салулар, кейдейсоқ ау-
лау бөлігінде, сондай-ақ балық ресурстарын жəне басқа да 
су жануарларын аулауды есепке алу журналын (кəсіпшілік 
журналы) жүргізуге;

аңшылық шаруашылығы аумағында – жануарларды ау-
лау құралдарын алып қою, аулау тəсілі мен түрі, олардың 
жыныстық-жастық құрамы, жануарлар дүниесін пайдалануға 
шектеулер мен тыйым салулар бөлігінде жануарлар дүниесін 
пайдалану талаптарын сақтауға; 

7) карантиндік аймақтардағы жəне жануарлардың аса қауіпті 
ауруларының қолайсыз пункттеріндегі, ошақтарындағы, 
карантиндік объектілердің, аса қауіпті зиянды организмдердің 
таралу ошақтарындағы іс-шараларды мемлекеттік бақылауға 
жəне қадағалауға;

8) жолаушылар пойыздарында жүру жолында жолаушылар-
ды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдау қағидаларының 
сақталуын мемлекеттік бақылауға;

9) жергілікті атқарушы орган белгілеген орындардан тыс 
сауда-саттыққа;

10) халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік бақы-
лауға;

11) жиырма бір жасқа толмаған адамдарға алкоголь өнімін, 
темекі өнімін сатуды, балалар үшін тыйым салынған ақпарат 
қамтылатын ақпараттық өнімді он сегіз жасқа толмаған 
адамдарға таратуды, сондай-ақ кəмелетке толмағандардың 
ойын-сауық мекемелерінде болу тəртібін регламенттейтін 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының 
сақталуына байланысты мемлекеттік бақылау мен қадағалау 
субъектісін (объектісін), оларды жүргізу уақытын, мемлекеттік 
бақылау мен қадағалау субъектісінің (объектісінің) тұрған 
жерін күні бұрын айқындау мүмкін болмаған кезде мемлекеттік 
бақылау мен қадағалауға қолданылмайды.

5. Осы бапты, осы Кодекстің 130-бабын, 131-бабының 
1, 2, 3 жəне 4-тармақтарын, 154-бабының 2 жəне 3-тар-
мақтарын жəне 157-бабын қоспағанда, осы тараудың күші 
Қазақстан Республикасы бюджет заңнамасы талаптарының 
жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит жəне 
қаржылық бақылау туралы заңнамасына сəйкес жүргізілетін, 
республикалық жəне жергілікті бюджеттерді жоспарлау мен 
атқару мəселелерін реттейтін өзге де нормативтік құқықтық 
актілер талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға қолданылмайды.

6. Осы Кодекстің 130-бабын, 131-бабының 1, 2, 3 жəне 
4-тармақтарын, 131-1-бабын, 154-бабының 2 жəне 3-тар-
мақтарын жəне 157-бабын қоспағанда, осы тараудың күші:

1) жер қойнауын пайдаланушылардың жер қойнауын 
пайдалануға арналған келісімшарттар жəне (немесе) лицензия-
лар талаптарын орындауын мемлекеттік бақылау;

2) жеке-дара қолданылатын құқықтық актілердің сақталуын 
мемлекеттік бақылау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
шарттар мен өзге де мəмілелердің орындалуын мемлекеттік 
бақылау бөлігінде шарттық қатынастарды орындауға байла-
нысты мемлекеттік бақылауға қолданылмайды.

7. Осы тараудың күші «Рұқсаттар жəне хабарламалар 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген 
жағдайларда жəне егер Қазақстан Республикасының заңна-
масында рұқсаттық бақылау көзделген болса, рұқсат жəне 
(немесе) рұқсатқа қосымша берілгенге дейін өтініш берушінің 
біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сəйкестігіне 
рұқсаттық бақылау жүргізуге қолданылмайды.

8. Осы Кодекстің 131-бабының 1, 2, 3 жəне 4-тармақтарын 
жəне 131-1-бабын қоспағанда, осы тараудың күші кеден ісі 
саласындағы мемлекеттік бақылауға қолданылмайды.

9. Осы бапты (мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
бақылау мен қадағалау, мемлекеттік карантиндік фито-
санитариялық бақылау мен қадағалау, өсімдіктерді қорғау 
саласындағы мемлекеттік бақылау бөлігінде), осы Кодекстің 
130-бабын, 131-бабының 1, 2, 3 жəне 4-тармақтарын жəне  
131-1-бабын қоспағанда, осы тараудың күші:

1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 
кесіп өтуге;

2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекара-
сын жəне (немесе) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасын кесіп өткен кезде жəне (немесе) халықаралық 
шарттарға сəйкес айқындалатын жеткізу орындарын-
да, кедендік тазартуды аяқтау орындарында мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылау мен қадағалауды, 
мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау мен 
қадағалауды, өсімдіктерді қорғау саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүргізуге, сондай-ақ фитосанитариялық жəне 
ветеринариялық бақылау бекеттерінде мемлекеттік карантиндік 
фитосанитариялық бақылау мен қадағалауды, ветеринариялық-
саниатариялық бақылауды жүргізуге байланысты мемлекеттік 
бақылау мен қадағалауға қолданылмайды.

10. Осы бапты, осы Кодекстің 130-бабының 1-тармағын, 
131-1, 143, 144, 151, 153, 154, 155, 156 жəне 157-баптарын 
қоспағанда, осы тараудың күші орындалуын мемлекеттік 
бақылау мемлекеттік кірістер органдарына жүктелген 
Қазақстан Республикасының салық заңнамасы, Қазақстан 
Республикасының өзге де заңнамасы нормаларының орында-
луын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік бақылау мен 
қадағалауды жүзеге асыруға қолданылмайды.

11. Осы бапты, осы Кодекстің 130-бабын, 131-бабының 
1, 2, 3 жəне 4-тармақтарын, 138 жəне 139-баптарын, 

154-бабының 2 жəне 3-тармақтарын жəне 157-бабын қоспа-
ғанда, осы тараудың күші Қазақстан Республикасының қар-
жы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету 
мақсатында мемлекеттік бақылау мен қадағалауды, сондай-ақ 
қаржы нарығын, қаржы ұйымдарын, төлем жүйелерінің опера-
торлары мен операциялық орталықтарын, төлем ұйымдарын, 
сондай-ақ коллекторлық агенттіктерді мемлекеттік бақылау 
мен қадағалауды жүзеге асыруға қолданылмайды.

12. Осы тараудың күші:
1) прокуратура органдары жүзеге асыратын, Қазақстан Рес-

публикасының аумағында заңдылықтың сақталуына жоғары 
қадағалау;

2) қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу барысын-
да бақылау мен қадағалау;

3) сот төрелігі;
4) жедел-іздестіру қызметі;
5) қарсы барлау қызметі;
6) жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласындағы 

мемлекеттік бақылау;
7) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар ту-

ралы заңнамасы талаптарының сақталуын бақылау салала-
рындағы қатынастарға қолданылмайды.

13. Осы бапты, осы Кодекстің 130, 131-1, 133-баптарын, 
154-бабының 

2 жəне 3-тармақтарын жəне 157-бабын қоспағанда, осы 
тараудың күші:

1) ішкі істер органдары:
Қазақстан Республикасының азаматтық жəне қызметтік қару 

мен оның патрондарының айналымы саласындағы заңнамасы 
талаптарының сақталуы;

жеке тұлғалардың азаматтық қаруды сақтау, алып жүру жəне 
пайдалану талаптарын сақтауы;

осы Кодекстің 133-бабының талаптары жəне ішкі істер 
органдары жүргізетін жедел-профилактикалық іс-шара-
лар шеңберінде Қазақстан Республикасының есірткі құрал-
дарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың, 
аза мат тық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып 
жасал ған бұйымдардың айналымы саласындағы заңнамасы 
талаптарының сақталуы бойынша жүзеге асыратын мемле-
кеттік бақылау;

2) террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бөлігінде Қазақстан Респуб-
ликасының терроризмге қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы 
талаптарының сақталуы;

3) Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау 
саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы;

4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистика 
саласындағы заңнамасының сақталуы;

5) Қазақстан Республикасының жарылғыш заттардың заңды 
айналымы саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы 
салаларындағы қатынастарға қолданылмайды.

Монополияға қарсы орган жүзеге асыратын, Қазақстан 
Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңна-
масы талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүр-
гізу кезінде туындайтын қатынастар осы Кодекстің 20-тара-
уында реттеледі.

14. Осы бапты, осы Кодекстің 130-бабының 1 жəне 
3-тармақтарын, 131-бабының 1, 2, 3 жəне 4-тармақтарын 

қоспағанда, осы тараудың күші жеке жəне заңды тұлғалардың 
əуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздік 
жөніндегі талаптарды сақтауына байланысты мемлекеттік 
бақылау мен қадағалауға қолданылмайды.

15. Бұл ретте, осы баптың 4-тармағының 11) тармақшасында, 
5 (ішкі аудит қызметтерінің тексерулерін қоспағанда) жəне 10 
(акциздік бекеттердегі бақылауды қоспағанда)-тармақтарында, 
13-тармағының 1), 2) жəне 

5) тармақшаларында көрсетілген негіздер бойынша жүзеге 
асырылатын тексерулер құқықтық статистика жəне арнаулы 
есепке алу саласындағы уəкілетті органда міндетті тіркелуге 
жатады.

Бұл ретте, осы баптың 4-тармағының 11) тармақшасында, 
13-тармағының 1) (есірткі құралдары, психотроптық заттар 
мен прекурсорлар саласындағы) жəне 2) тармақшаларында 
көрсетілген тексерулерді тағайындау туралы акт тексеру 
басталғаннан кейін келесі жұмыс күні ішінде құқықтық статис-
тика жəне арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті органда 
тіркелуге жатады.

Бақылау жəне қадағалау органдары тоқсан сайын, есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың бесінен кешіктірмей, құқықтық 
статистика жəне арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті 
органға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген жеке 
кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты жүргізілген тексерулер 
туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасының Бас проку-
ратурасы айқындаған нысан бойынша ұсынады.

16. Осы Кодекстің 130-бабын, 131-бабының 1, 2, 3 
жəне 4-тармақтарын, 131-1-бабын, 154-бабының 2 жəне 
3-тармақтарын жəне 157-бабын қоспағанда, осы тараудың 
күші:

1) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын мемлекеттік 
бақылауды;

2) мемлекеттік органдар субъектілері болып табыла-
тын Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға қолданылмайды.

17. Осы баптың 4, 5, 6, 11, 12 жəне 14-тармақтарында 
көрсетілген мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу 
тəртібі жəне бұл ретте туындайтын қатынастар Қазақстан 
Республикасының заңдарында реттеледі.

Осы баптың 8 жəне 9-тармақтарында көрсетілген 
мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу тəртібі жəне 
бұл ретте туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының 
заңдарында, Қазақстан Республикасының халықаралық шарт-
тарында жəне Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын 
құрайтын актілерде регламенттеледі.

18. Осы баптың 5, 6 жəне 12-тармақтарында санамаланған 
қатынастарға ішкі бақылау бөлігінде Қазақстан Респуб-
ликасының Əкімшілік рəсімдік-процестік кодексі 38-бабының 
күші қолданылады.

19. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында осы 
баптың 4, 5, 6, 9, 11, 12 жəне 14-тармақтарында көрсетілген 
мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу тəртібін ре-
гламенттеу болмаса, мемлекеттік бақылау мен қадағалауды 
жүргізуге тыйым салынады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында, халықаралық 
шарттарда жəне Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын 
құрайтын актілерде осы баптың 8-тармағында көрсетілген 
мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу тəртібін ре-
гламенттеу болмаса, мемлекеттік бақылау мен қадағалауды 
жүргізуге тыйым салынады.

20. Кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты мемлекеттік 
бақылау мен қадағалау осы Кодекстің 138 жəне 139-баптарын-
да көзделген кəсіпкерлік субъектілерінің қызметі салаларында 
ғана жүзеге асырылады.

21. Осы Кодекстің 138 жəне 139-баптарына қызметтің жаңа 
салаларын енгізу үшін реттеуші мемлекеттік органдар осы 
Кодекстің 83-бабына сəйкес реттеушілік əсерді талдау рəсімін 
алдын ала жүргізуге тиіс.

22. Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей 
көзделген жағдайларда, осы тараудың ережелері Қазақстан 
Республикасының осы заңдарында реттелген қатынастарға 
қолданылады.

130-бап. Мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың мақсаты 
мен міндеттері

1. Экономикалық қауіпсіздікті, алдау практикасының ал-
дын алуды, табиғи жəне энергетикалық ресурстарды үнем-
деуді, отандық өнімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру мен 
жеке жəне заңды тұлғалардың конституциялық құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қоса алғанда, 
мемлекеттік бақылау мен қадағалау субъектісі өндіретін 
жəне өткізетін өнімнің, технологиялық процестердің адам-
дардың өмірі мен денсаулығына қауіпсіздігін, олардың мүлкін 
қорғауды, қоршаған ортаға қауіпсіздігін, Қазақстан Респуб-
ликасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мемлекеттік 
бақылау мен қадағалаудың мақсаты болып табылады.

2. Осы Кодекстің 141-бабының 6-тармағында, 143-бабының 
1-тармағында, 144-3-бабының 1-тармағында жəне 144-4-ба-

бының 5-тармағында көзделген нормативтік құқықтық 
актілерді қоспағанда, мемлекеттік органдардың кəсіпкерлік 
субъектілеріне мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу 
тəртібі мəселелері бойынша заңға тəуелді нормативтік құқық-
тық актілерді қабылдауына тыйым салынады.

3. Мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың міндеттері:
1) құқық бұзушылықтардың, зиян (нұқсан) келтірудің про-

филактикасын қамтамасыз ету;
2) мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың адал субъектілерін 

ынталандыру;
3) анықталған құқық бұзушылықтарды жою бойынша ша-

ралар қабылдау болып табылады.»;
22) 131-бапта:
тақырыптағы «кезіндегі» деген сөз «кезінде кəсіпкерлік 

субъектілеріне арналған» деген сөздермен ауыстырылсын; 
1-тармақта:
«бақылауды,» деген сөз «бақылау мен қадағалауды» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, мемлекеттік тілдегі 

мəтін өзгермейді;
2-тармақ «бейтараптылық,» деген сөзден кейін «мемлекеттік» 

деген сөзбен толықтырылсын; 
4-тармақта:
«тексерілетін адал субъектiлерді» деген сөздер «мемлекеттік 

бақылау мен қадағалаудың адал субъектілерін» деген сөздер-
мен ауыстырылсын;

«құқық бұзушыларға» деген сөздерден кейін «мемлекеттік» 
деген сөзбен толықтырылсын; 

мынадай мазмұндағы 5 жəне 6-тармақтармен толық-
тырылсын:

«5. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында мемле-
кеттік бақылау мен қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) 
бармай профилактикалық бақылауды жүргізу көзделсе, осы 
Кодекстің 144-1-бабына сəйкес мемлекеттік бақылау мен 
қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бармай профилак-
тикалық бақылау жүргізбестен, мемлекеттік бақылау мен 
қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылау жүргізуге тыйым салынады.

6. Жоспардан тыс тексерулерді қоспағанда, шағын кəсіп-
керлік, оның ішінде микрокəсіпкерлік субъектілері мемле-
кеттік тіркелген (қайта ұйымдастыру тəртібімен құрылған 
заңды тұлғалардан жəне қайта ұйымдастырылған заңды 
тұлғалардың құқық мирасқорларынан басқа) күннен бастап 
үш жыл ішінде оларға қатысты мемлекеттік бақылау мен 
қадағалауды жүргізуге тыйым салынады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің «Салық жəне бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) айқындалған 
мемлекеттік бақылау бөлігіндегі ережесі салықтық тексеру-
лерге ғана қолданылады.»;

23) 132-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі «оның 
ішінде мемлекеттік органдар, заңды тұлғалардың филиалда-
ры мен өкілдіктері» деген сөздер «олардың филиалдары мен 
өкілдіктері, мемлекеттік органдар» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

24) 134-бапта:
1-тармақта:
«тексерiлетiн субъектiлер» деген сөздер «бақылау мен 

қада ғалау субъектілері (объектілері)» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

«, оны жүзеге асыру барысында жəне оның нəтижелерi 
 бойынша жедел ден қоюсыз құқық шектеуші сипаттағы шара-
лар қолданылуы мүмкiн» деген сөздер алып тасталсын; 

4-тармақтың бірінші бөлігінде:
«тексерiлетiн субъектiлер» деген сөздер «бақылау мен 

қадағалау субъектілері (объектілері)» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

«132-бабының 2-тармағында көрсетiлген талаптарға 
сəйкестiгiне» деген сөздер «132-бабының 2-тармағында жəне 
143-бабының 3-тармағында көрсетiлген талаптарға сəйкестігі 
тұрғысынан» деген сөздермен ауыстырылсын;

25) 135-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«135-бап. Мемлекеттік қадағалау
1. Бақылау жəне қадағалау органының бақылау мен 

қадағалау субъектілері (объектілері) қызметінің Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға 
сəйкестігі тұрғысынан тексеру жəне байқау жөніндегі қызметі 
мемлекеттік қадағалау (бұдан əрі – қадағалау) болып табыла-
ды, оны жүзеге асыру барысында жедел ден қою шараларын 
қолдану құқығы беріледі.

(Жалғасы. Басы 1, 13-беттерде) 

(Жалғасы 15-бетте) 
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2. Қадағалау бақылау жəне қадағалау органының əкімшілік 
іс жүргізуді қозғамай жедел ден қою шараларын қолдануын 
білдіреді.

3. Қадағалау:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Про-

куратура туралы» Қазақстан Республикасының Заңына жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сəйкес 
прокуратура органдары мемлекет атынан жүзеге асыра-
тын, Қазақстан Республикасының аумағында заңдылықтың 
сақталуын жоғары қадағалау;

2) бақылау жəне қадағалау органдары осы Кодексте жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген 
тəртіп пен шарттарда жүзеге асыратын қадағалау болып 
бөлінеді.»;

26) 136-бапта:
1-тармақта:
«тексерiлетiн субъектiлерге» деген сөздер «бақылау мен 

қадағалау субъектілеріне (объектілеріне)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«тексерудi» деген сөз «бақылау мен қадағалауды» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Егер Қазақстан Республикасының заңдарында жедел ден 

қою шараларын қолдану тəртібі болмаса, бұл шараларды 
қолдануға тыйым салынады.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Егер бақылау мен қадағалау субъектісінің (объектісінің) 

қызметі, тауары (жұмысы, көрсететін қызметі) жеке жəне заңды 
тұлғалардың конституциялық құқықтарына, бостандықтары 
мен заңды мүдделеріне, адамдардың өмірі мен денсаулығына, 
қоршаған ортаға, Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіретін болса, бақылау жəне 
қадағалау органдары Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жағдайларда жедел ден қою шараларын қолданады.»;

мынадай мазмұндағы 3 жəне 4-тармақтармен толық-
тырылсын:

«3. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленетін 
жедел ден қою шараларын қолдану тəртібі:

1) жедел ден қою шараларын қолдану үшін негіздерді;
2) жедел ден қою шараларының түрлерін жəне талаптарды 

нақты бұзушылықтарға оларды қолдану шарттарын;
3) жедел ден қою шарасын (шараларын) қолдану туралы 

нұсқаманы (актіні, қаулыны) ресімдеу тəртібін қамтиды.
Осы Кодекстің 143-бабына сəйкес тексеру парағына 

енгізілген, бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдану 
үшін негіз болып табылатын талаптардың тізбесі Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалады.

4. Бақылау жəне қадағалау органдары осы Кодекстің 139-ба-
бында айқындалған қызмет салаларында жедел ден қою ша-
раларын қолданады.»;

27) 137-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«137-бап. Бақылау нысандары
1. Бақылау мен қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) 

қызметін бақылау:
1) ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібі осы Кодексте жəне 

Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында айқын  -
далатын, алдын алу-профилактикалық сипаттағы профилак-
тикалық бақылау;

2) ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібі осы Кодексте, ал осы 
Кодексте көзделген жағдайларда – Қазақстан Республикасының 
өзге де заңдарында айқындалатын тексерулер;

3) тергеп-тексеру нысанында жүзеге асырылады.
2. Профилактикалық бақылау мынадай түрлерге бөлінеді:
1) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 

профилактикалық бақылау;
2) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылау;
3) бақылау мақсатында сатып алу.
3. Тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:
1) «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес, берілген рұқсаттар бойынша 
біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына, жіберілген хабар-
ламалар бойынша талаптарға сəйкестігіне жүргізілетін тексе-
рулер (бұдан əрі – талаптарға сəйкестігін тексеру);

2) жоспардан тыс тексерулер.
4. Бақылау нысандарының бірі ретінде тергеп-тексеру осы 

Кодекстің 144-4-бабына жəне Қазақстан Республикасының 
өзге де заңнамасына сəйкес жүзеге асырылатын бақылау жəне 
қадағалау органдары əрекеттерінің кешенін білдіреді.

5. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексерулерді бақылау жəне қадағалау органдары мынадай 
əрекеттердің бірін жасау:

1) бақылау жəне қадағалау органы лауазымды адамының 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) баруы;

2) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру ны-
санасына қатысты қажетті ақпаратты сұрату;

3) бақылау мен қадағалау субъектісінің осы Кодекстің  
132-бабының 2-тармағында жəне 143-бабының 3-тармағында 
көзделген талаптарды сақтауы туралы ақпарат алу мақсатында 
оны шақырту арқылы жүргізеді.

6. Бақылау мен қадағалау субъектілерінің осы Кодекстің 
132-бабының 2-тармағына жəне 143-бабының 3-тармағына 
сəйкес тексеру парақтарында белгіленген талаптарды сақтауы 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру нысанасы 
болып табылады.

7. Профилактикалық бақылау немесе тексеру шеңберінде 
осы Кодекстің 136-бабының ережелеріне сəйкес жедел ден 
қою шаралары қолданылуы мүмкін.

Бақылау жəне қадағалау органы профилактикалық бақы-
лауды немесе тексеруді жүргізу барысында жедел ден қою ша-
расын (шараларын) қолдануға негіз болып табылатын тексеру 
парағының талаптарын бұзу фактісін байқаған кезде жедел ден 
қою шарасын (шараларын) қолдану туралы тиісті нұсқаманы 
(актіні, қаулыны) ресімдейді.»;

28) 138-бапта:
мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
«6-1) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында;»;
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«9) ықтимал радиациялық қауіпті қызметті жүзеге асыратын 

субъектілер үшін атом энергиясын пайдалану саласында;»;
29) 139-бапта:
19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«19) атом энергиясын пайдалану саласында;»;
22) тармақшадағы «саласында жүзеге асырылады.» деген 

сөздер «саласында;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 23) тармақшамен толықтырылсын:

«23) өрт қауіпсіздігі саласында жүзеге асырылады.»;
30) 13-тараудың 2-параграфының тақырыбы мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«2-параграф. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объек-

тісіне) бақылауды ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібі»;
31) 140-бап алып тасталсын;
32) 141, 143 жəне 144-баптар мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«141-бап. Тəуекелдерді бағалау жəне басқару жүйесі
1. Бақылау мен қадағалау субъектісі қызметінің нəтижесінде 

салдарларының ауырлық дəрежесі ескеріле отырып, адамның 
өміріне немесе денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке жəне 
заңды тұлғалардың заңды мүдделеріне, мемлекеттің мүліктік 
мүдделеріне зиян келтіру ықтималдығы тəуекел болып та-
былады. 

Тəуекелдерді бағалау деп бақылау жəне қадағалау орган-
дарының зиян келтіру ықтималдығын өлшеу жөніндегі қызметі 
түсініледі.

2. Бақылау жəне қадағалау мақсаттары үшін тəуекелдерді 
бағалау жəне басқару жүйесі деп қызметтің тиісті салаларын-
да тəуекелдің жол берілетін деңгейін қамтамасыз ете отырып, 
кəсіпкерлік еркіндігін барынша аз мүмкін болатындай дəрежеде 
шектеу мақсатында, бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды 
жəне (немесе) талаптарға сəйкестігін тексерулерді кейіннен 
жүзеге асыру үшін бақылау мен қадағалау субъектілерін 
(объектілерін) тəуекел дəрежелері бойынша бөлу арқылы осы 
баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген қолайсыз 
факторлардың туындау ықтималдығын азайтуға бағытталған, 
сондай-ақ нақты бақылау мен қадағалау субъектісі (объектісі) 
үшін тəуекел деңгейін өзгертуге жəне (немесе) мұндай бақылау 
мен қадағалау субъектісін (объектісін) бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылаудан жəне (немесе) талаптарға сəйкестігін тексерулер-
ден босатуға бағытталған басқарушылық шешімдерді қабылдау 
процесі түсініледі.

Бақылау мен қадағалау субъектісінің тікелей қызметіне, 
салалық даму ерекшеліктеріне жəне осы дамуға ықпал ететін 
факторларға байланысты, бақылау мен қадағалау субъектілерін 
(объектілерін) тəуекелдің əртүрлі дəрежелеріне жатқызуға 
мүмкіндік беретін сандық жəне сапалық көрсеткіштердің 
жиынтығы тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарты болып 
табылады.

3. Бақылау жəне қадағалау органы бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді жүзеге асыру кезінде 
тəуекелдерді басқару мақсаттары үшін бақылау мен қадағалау 
субъектілерін (объектілерін) мынадай тəуекел дəрежелерінің 
(бұдан əрі – тəуекел дəрежелері) біріне жатқызады:

1) жоғары тəуекел;
2) орташа тəуекел;
3) төмен тəуекел.
4. Тəуекелдің жоғары дəрежесіне жатқызылған бақылау мен 

қадағалау субъектілері (объектілері) қызметінің салалары үшін 
талаптарға сəйкестігіне тексерулер жүргізудің жиілігі тəуекел 
дəрежесін бағалау өлшемшарттарымен, бірақ жылына бір рет-
тен жиілетпей айқындалады.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы эпидемиялық маңыздылығы жоғары бақылау мен 
қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты талаптарға 
сəйкестігіне тексерулер жүргізу жиілігі жарты жылда бір рет-
тен жиілетпей айқындалады.

Тəуекелдің орташа дəрежесіне жатқызылған бақылау мен 
қадағалау субъектілері (объектілері) қызметінің салалары үшін 
талаптарға сəйкестігіне тексерулер жүргізудің жиілігі тəуекел 
дəрежесін бағалау өлшемшарттарымен, бірақ екі жылда бір 
реттен жиілетпей айқындалады.

Тəуекелдің төмен дəрежесіне жатқызылған бақылау мен 
қадағалау субъектілері (объектілері) қызметінің салалары үшін 
талаптарға сəйкестігіне тексерулер жүргізудің жиілігі тəуекел 
дəрежесін бағалау өлшемшарттарымен, бірақ үш жылда бір 
реттен жиілетпей айқындалады.

Тəуекелдің жоғары немесе орташа дəрежесіне жатқызылған 
бақылау мен қадағалау субъектілері (объектілері) қызметінің 
салалары үшін талаптарға сəйкестігін тексеру, бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылау, бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жəне жоспар-
дан тыс тексеру жүргізіледі.

Тəуекелдің төмен дəрежесіне жатқызылған бақылау мен 
қадағалау субъектілері (объектілері) қызметінің салалары 
үшін талаптарға сəйкестігін тексеру, бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау 
жəне жоспардан тыс тексеру жүргізіледі.

5. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне талаптарға 
сəйкестігін тексерулерді жүргізу үшін қолданылатын тəуекел 
дəрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтары 
реттеуші мемлекеттік органдардың, кəсіпкерлік жөніндегі 
уəкілетті органның бірлескен актісімен бекітіледі жəне реттеу-
ші мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орна-
ластырылады.

6. Бақылау мен қадағалау субъектілерін (объектілерін) 
іріктеуге арналған тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары, 
тексеру парақтары реттеуші мемлекеттік органдардың 
тəуекелдерді бағалау жəне басқару жүйесін қалыптастыруы 
қағидалары негізінде əзірленеді.

7. Тəуекелдерді бағалау жəне басқару жүйесін реттеуші 
мемлекеттік органдар бақылау мен қадағалау субъектілерін 
(объектілерін) нақты тəуекел дəрежелеріне жатқызатын 
жəне бақылау іс-шараларын жүргізу графиктерін немесе 
тізімдерін қалыптастыратын ақпараттық жүйелерді пайдала-
на отырып жүргізеді, сондай-ақ ол мемлекеттік статистикаға, 
ведомстволық статистикалық байқау қорытындыларына, 
сондай-ақ ақпараттық құралдарға негізделеді.

Тəуекелдерді бағалаудың жəне басқарудың ақпараттық 
жүйесі болмаған кезде бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жəне 
(немесе) тексеру жүзеге асырылатын бақылау мен қадағалау 
субъектілері (объектілері) санының ең аз жол берілетін шегі 
белгілі бір бақылау мен қадағалау саласындағы осындай 
бақылау мен қадағалау субъектілері (объектілері) жалпы 
санының бес пайызынан аспауға тиіс.

Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, бақылау 
жəне қадағалау органдарының тəуекелдерді бағалау жəне 
басқару жүйесін қалыптастыру тəуекел дəрежесін бағалау 
өлшемшарттарының өзіндік ерекшелігі мен құпиялылығы 
ескеріле отырып, реттеуші мемлекеттік органдардың 
тəуекелдерді бағалау жəне басқару жүйесін қалыптастыруы 
қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

8. Тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттары осы Кодекстің 
132-бабының 2-тармағына жəне 143-бабының 3-тармағына 

сəйкес тексеру парақтарында белгіленген жəне бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылаудың жəне (немесе) талаптарға сəйкестігін 
тексерудің нысанасы болып табылатын талаптардың бұзылу 
дəрежесін айқындауға негіз болып табылады.

Талаптардың бұзылуы ауырлығына қарай өрескел, елеулі 
жəне болмашы болып бөлінеді.

Осы Кодекстің 132-бабының 2-тармағына жəне 143-бабының 
3-тармағына сəйкес тексеру парақтарында белгіленген 

талаптардың бұзылуын өрескел, елеулі жəне болмашы 
бұзушылықтарға жатқызу реттеуші мемлекеттік органдардың 
тəуекелдерді бағалау жəне басқару жүйесін қалыптастыруы 
қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

9. Бақылау мен қадағалау субъектілері (объектілері) мына-
дай жағдайларда:

1) егер мұндай субъектілер Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген жағдайларда жəне тəртіппен үшінші 
тұлғалар алдында азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 
сақтандыру шарттарын жасаса;

2) егер Қазақстан Республикасының заңдарында жəне 
реттеуші мемлекеттік органдардың тəуекел дəрежесін бағалау 
өлшемшарттарында бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудан не-
месе тексерулер жүргізуден босату жағдайлары айқындалса;

3) егер субъектілер өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің 
нəтиже лерін тану туралы келісім жасалған, «Өзін-өзі реттеу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес ерікті 
мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымның 
мүшелері болса, ақпараттық жүйе қолданыла отырып, бақылау 
мен қадағалау субъектілері қызметінің тиісті салаларында 
тəуекелдің жоғары дəрежесінен тəуекелдің орташа дəрежесіне 
немесе тəуекелдің орташа дəрежесінен тəуекелдің төмен 
дəрежесіне ауыстырылады.

10. Реттеуші мемлекеттік органдар ерікті мүшелікке 
(қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшесіне 
(қаты сушысына) бақылау мен қадағалауды жүзеге асырған кез-
де кə сіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган айқындайтын тəртіп-
пен, өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің нəтижелерін тану 
туралы жасалған келісімді ескере отырып, тəуекел дəрежесін 
бағалау өлшемшарттарында осындай мүшеліктің (қатысудың) 
болу фактісін жеңілдететін индикатор ретінде ескереді.

Осы баптың осы тармағы бірінші бөлігінің, сондай-
ақ 9-тармағы 3) тармақшасының ережелері Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігі, қорғаныс, қоғамдық 
тəртіпті қамтамасыз ету салаларына қолданылмайды.

11. Бақылау мен қадағалау субъектілерін (объектілерін) 
бақылау нысандарын айқындауды реттеуші мемлекеттік ор-
гандар бақылау жүзеге асырылатын əрбір қызмет саласы үшін 
жүзеге асырады.»;

«143-бап. Тексеру парақтары
1. Реттеуші мемлекеттік орган мен кəсіпкерлік жөніндегі 

уəкі летті орган бақылау мен қадағалау субъектілерінің 
(объектілерінің) біртекті топтары үшін бірлескен актімен тек-
серу парақтарын бекітеді.

Бекітілген тексеру парақтары реттеуші мемлекеттік орган-
дардың интернет-ресурстарында орналастырылады.

2. Тексеру парағы бақылау мен қадағалау субъектілерінің 
(объектілерінің) қызметіне қойылатын міндетті талаптардың 
тізбесін қамтиды, оларды сақтамау адамның өмірі мен 
денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке жəне заңды тұлғалардың, 
мемлекеттің заңды мүдделеріне қатер төндіруге алып келеді.

Тексеру парағы бақылау мен қадағалау субъектілерінің 
(объектілерінің) біртекті топтары үшін бөліп жасалады.

Біртекті топтар деп сол бір талаптар қойылатын бақылау мен 
қадағалау субъектілері (объектілері) түсініледі.

3. Тексеру парақтарында белгіленген талаптар ғана тексеру-
ге жəне бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауға жатады.

Тексеру парағына енгізілетін талаптар бір мезгілде мынадай 
өлшемшарттардың бəріне сəйкес келуге тиіс:

1) экономикалық қауіпсіздікті, жеке жəне заңды тұлғалардың, 
мемлекеттің конституциялық құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін қорғауды қоса алғанда, адамдардың 
өміріне, денсаулығына, олардың мүлкін қорғауға, қоршаған 
орта үшін қауіпсіздікке, Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздігіне тікелей (тура) əсер ететін қызметпен (процеспен, 
əрекетпен) байланысты болу;

2) талаптардың сақталуын көзбен шолу, зертханалық зерт-
теу, қарап-тексеру жəне жете тексеру, растайтын құжаттардың 
бар-жоғын тексеру арқылы тексеруге болады;

3) талаптар жалпы сипатта болмауы жəне басқа нормативтік 
құқықтық актілерге сілтемені қамтымауы керек;

4) талапты бірнеше реттеуші мемлекеттік органның қайта-
лауына жол бермеу.

144-бап. Тексерулерді ұйымдастыру тəртібі
1. Талаптарға сəйкестігін тексеру осы Кодекстің 141-бабының 
4-тармағында белгіленген жиілікпен тəуекелдерді бағалау 

өлшемшарттары қолданылып жүзеге асырылады.
Біліктілік немесе рұқсат беру талаптары, сондай-ақ хабар-

лама жасау тəртібі шеңберіндегі талаптар Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленеді.

2. Реттеуші мемлекеттік орган бекіткен график талаптарға 
сəйкестігін тексеруді тағайындау үшін негіз болып табылады.

График өздеріне қатысты талаптарға сəйкестігін тексе-
ру тағайындалған бақылау мен қадағалау субъектілерін 

(объек тілерін) міндетті түрде көрсете отырып, бақылау 
мен қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты жыл 
сайынғы негізде қалыптастырылады.

Бақылау жəне қадағалау органы сол бір бақылау мен 
қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты талаптарға 
сəйкестігін тексеру графигін жəне бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылаудың жартыжылдық тізімдерін жасаған кезде оларды 
жүргізу кезеңінің бірыңғай мерзімдері белгіленеді.

3. Бақылау жəне қадағалау органы бақылау мен қадағалау 
субъектісін (заңды тұлғаның басшысын не оның уəкілетті ада-
мын, жеке тұлғаны) талаптарға сəйкестігіне тексеру жүргізудің 
басталғаны туралы тексеру басталғанға дейін кемінде күнтіз-
белік отыз күн бұрын оның басталу күнін көрсете отырып, 
жазбаша түрде хабардар етуге міндетті.

Бақылау мен қадағалау субъектісі тексеру жүргізудің баста-
луы туралы хабарлама алған, бірақ тексеру кезіне Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің 42-бабының 6-тармағына 
сəйкес мемлекеттік қайта тіркеуден өткен жағдайда, тексе-
ру жүргізудің басталғаны туралы қайта хабардар ету талап 
етілмейді.

4. Бақылау жəне қадағалау органы адамның өмірі мен 
денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке жəне заңды тұлғалардың, 
мемлекеттің заңды мүдделеріне төнген тікелей қатердің ал-
дын алу жəне (немесе) оны жою мақсатында, нақты бақылау 
мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) қатысты жоспардан 
тыс тексеруді тағайындауға негіз болған нақты фактілер мен  
мəн-жайлар бойынша тағайындайтын тексеру жоспардан тыс 
тексеру болып табылады.

Осы баптың 5-тармағының 3), 4), 7) жəне 8) тармақшаларында, 
8, 9 жəне 10-тармақтарында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, жоспардан тыс тексеруді жүргізу кезінде бақылау 
жəне қадағалау органы тексеру басталғанға дейін кемінде бір 
тəулік бұрын, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
тексеру жүргізудің нысанасын көрсете отырып, бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) жоспардан тыс тексе-
ру жүргізудің басталғаны туралы бақылау мен қадағалау 
субъектісіне хабар беруге міндетті. 

5. Бақылау мен қадағалау субъектілерін (объектілерін) жос-
пардан тыс тексеруге мыналар негіз болып табылады:

1) талаптарға сəйкестігін тексеру жəне бақылау мен қада-
ғалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилак-
тикалық бақылау нəтижесінде тəуекел дəрежесін бағалау 
өлшем шарттарында айқындалған, анықталған өрескел бұзушы-
лықтарды жою туралы нұсқамалардың орындалуын бақылау;

2) егер бақылау мен қадағалау субъектісі анықталған бұзушы-
лықтарды жою туралы ақпаратты бір реттен көп ұсынбаса жəне 
(немесе) бұзушылықтарды жоймаса, талаптарға сəйкестігін 
тексеру жəне бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау нəтижесінде тəуекел 
дəрежесін бағалау өлшемшарттарында айқындалған, анық-
талған елеулі жəне болмашы бұзушылықтарды жою туралы 
нұсқамалардың орындалуын бақылау;

3) сенімді негіздер жəне растайтын дəлелдемелер болған 
кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 
бұзушылықтар бойынша жеке жəне заңды тұлғалардың жол-
данымдары;

4) адамның өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға жəне 
жеке жəне заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне 
зиян келтірудің нақты фактілері бойынша не зиян келтіру 
қатері туралы прокуратура органдарының тапсырмалары;

5) адамның өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға жəне 
жеке жəне заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне 
зиян келтірудің, сондай-ақ жойылмауы адамның өмірі 
мен денсаулығына зиян келтіруге алып келетін Қазақстан 
Республикасы заңна масының талаптарын бұзушылықтардың 
нақты фактілері бойынша мемлекеттік органдардың жолда-
нымдары;

6) бақылау мен қадағалау субъектісінің бастапқы тексерумен 
келіспейтіні туралы жүгінуіне байланысты қайта тексеру (же-
дел ден қою шараларын қолданудың құқыққа сыйымсыздығы);

7) қылмыстық қудалау органының Қазақстан Республи-
касының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген негіздер 
бойынша тапсырмасы;

8) салық төлеушінің жолданымдары, «Салық жəне бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) айқындалған 
мəліметтер мен мəселелер.

6. Жоспардан тыс тексерулер анонимдік жолданымдар 
болған жағдайларда жүргізілмейді.

7. Нақты бақылау мен қадағалау субъектілеріне (объекті-
леріне) қатысты анықталған жəне осы жоспардан тыс тексеруді 
тағайындауға негіз болған фактілер мен мəн-жайлар жоспардан 
тыс тексеруге жатады.

8. Эпидемияның, карантиндік объектілер жəне аса қауіпті 
зиянды организмдер ошақтарының, инфекциялық, паразиттік 
аурулардың, уланулардың, радиациялық авариялардың тара-
лу қатері төнген жағдайда, бақылау мен қадағалау субъектісін 
алдын ала хабардар етпестен жəне тексеруді тағайындау ту-
ралы актіні тіркеместен, оны кейіннен құқықтық статистика 
жəне арнаулы есепке алу жөніндегі уəкілетті органға келесі 
жұмыс күні ішінде ұсына отырып, объектілерге жоспардан 
тыс тексеру жүргізіледі.

9. Бақылау жəне қадағалау органдары, сондай-ақ құқықтық 
статистика жəне арнаулы есепке алу жөніндегі уəкілетті ор-
ган орналасқан жерден едəуір шалғайдағы объектілерде не-
месе бақылау мен қадағалау субъектілерінде жоспардан тыс 
тексеру жүргізу үшін негіздер анықталған жағдайда, бақылау 
мен қадағалау субъектісін алдын ала хабардар етпестен жəне 
тексеруді тағайындау туралы актіні тіркеместен, оны кейіннен 
құқықтық статистика жəне арнаулы есепке алу жөніндегі 
уəкілетті органға келесі бес жұмыс күні ішінде ұсына отырып, 
жоспардан тыс тексеру жүзеге асырылады.

Жоспардан тыс тексеруді тағайындау туралы акт тіркелген 
жерден оны жүргізетін жерге дейін бір жүз километрден асатын 
арақашықтық бақылаушы жəне тіркеуші органдар орналасқан 
жерден едəуір шалғайда орналасу деп есептеледі.

10. Жалған пестицидтерді өндіру (формуляциялау), тасы-
малдау, сақтау, өткізу жəне қолдану, сондай-ақ жалған дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдарды өндіру, сатып алу, та-
сымалдау, сақтау, өткізу, сондай-ақ патогендігі I–II топтағы 
патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеу мəселелері 
бойынша жоспардан тыс тексерулер бақылау мен қадағалау 
субъектісін алдын ала хабардар етпестен жүргізіледі.

11. Осы баптың 5-тармағында санамаланған жоспардан тыс 
тексеруді жүргізу үшін негіздер мемлекеттік органдардың 
құрылымдық бөлімшелеріне, қызметін əділет органдарында не-
месе тіркеуші органда тіркемей жүзеге асыратын бейрезидент-
заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелеріне, бейрезидент-
заңды тұлғаларға да қатысты қолданылады. 

12. Жеке кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты мемлекеттік 
бақылау мен қадағалаудың қолданысын белгілі бір мерзімге 
тоқтата тұру туралы шешімді Қазақстан Республикасының 
Үкіметі қабылдайды.

13. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде 
(Салық кодексі) көзделген тексерулерді қоспағанда, осы 
Кодексте белгіленбеген өзге де тексеру түрлерін жүргізуге 
тыйым салынады.»;

33) мынадай мазмұндағы 144-1, 144-2, 144-3 жəне 144-4-бап-
тармен толықтырылсын:

«144-1-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылау

1. Бақылау жəне қадағалау органдары бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық 
бақылауды бақылау мен қадағалау субъектісі ұсынған 
есептілікті, уəкілетті мемлекеттік органдардың мəліметтерін, 
сондай-ақ мемлекеттік ақпараттық жүйелер мен электрондық 
ақпараттық ресурстардан алынған мəліметтерді жəне бақылау 
мен қадағалау субъектісінің (объектісінің) қызметі туралы 
басқа да құжаттар мен мəліметтерді зерделеу жəне талдау 
негізінде жүзеге асырады.

2. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бар-
май профилактикалық бақылау жүргізу үшін Қазақстан 
Республикасының заңдарында жүргізудің мақсаттары, 
құралдары, тəсілдері, субъектілердің (объектілердің) тізбесі, 
жүргізу жиілігі, бақылау мен қадағалау субъектісін (объектісін) 
байқауды есепке алу тəсілі міндетті түрде көрсетіле отырып, 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
профилактикалық бақылау жүргізу тəртібі айқындалады.

3. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бар-
май профилактикалық бақылау осы Кодекске жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де заңдарына сəйкес мынадай шарт-
тардың барлығы сақтала отырып жүзеге асырылады:

1) бақылау жəне қадағалау органдарының бақылау мен 
қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) баруына тыйым 
салынады;

2) құқықтық статистика жəне арнаулы есепке алу сала-
сындағы уəкілетті органда тіркеу əрі бақылау мен қадағалау 
субъектісін алдын ала хабардар ету талап етілмейді;

3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бар-
май профилактикалық бақылау қорытындылары бойынша, 
бұзушылық болған жағдайда əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы іс қозғамай, бірақ бақылау мен қадағалау субъектісіне 
оны жою тəртібі міндетті түрде түсіндіріле отырып, қоры-
тынды құжаттар (анықтама, қорытынды, ұсынымдар жəне 
басқалар) жасалады.

4. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 

профилактикалық бақылауды талдау нəтижелері бақылау 
мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылауды жүргізу үшін бақылау мен 
қадағалау субъектілерін (объектілерін) іріктеуге негіз болып 
табылады.

144-2-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау

1. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау – бақылау жəне қадағалау 
органдары бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы жүргізетін бақылауды білдіреді жəне оның 
нəтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда 
бақылау мен қадағалау субъектілеріне əкімшілік іс жүргізуді 
қозғамай оларды жою туралы нұсқама шығарылады, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жағдайларда жедел ден қою шаралары қолданылады.

Нақты бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
қатысты бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау, осы бақылаудың 
алдындағы жылы аталған бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) қатысты осы Кодекстің 131-бабының 5-тармағына 
жəне 144-1-бабына сəйкес бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жасалған 
жағдайда жүргізіледі.

2. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылаудың жиілігін 
бақылау жəне қадағалау органдары жоғары жəне орташа 
тəуекел дəрежелеріне жатқызылған бақылау мен қадағалау 
субъектілеріне (объектілеріне) қатысты жылына екі реттен 
жиілетпей айқындайды.

3. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жүргізу үшін реттеуші 
мемлекеттік органдар бақылау мен қадағалау субъектілерін 
(объектілерін) іріктеу үшін тəуекел дəрежесін бағалау 
өлшемшарттарына, тексеру парақтарына қатысты актілерді 
əзірлейді жəне кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органмен 
бірлесіп бекітеді, олар реттеуші мемлекеттік органдардың ин-
тернет-ресурстарында жəне өзге де цифрлық платформаларда 
қауіпсіздік режимін қамтамасыз ете отырып орналастырылады.

4. Реттеуші мемлекеттік органның немесе жергілікті 
атқарушы органның бірінші басшысы бекіткен бақылау мен 
қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) жартыжылдық 
тізімі бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды тағайындауға негіз бо-
лып табылады.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық 
тізімдері бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындалған 
объектілерді міндетті түрде көрсете отырып, бақылау мен 
қадағалау субъектілеріне қатысты қалыптастырылады.

Бақылау жəне қадағалау органдары бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жүргізу жылының алдындағы жылдың 10 
желтоқсанына дейінгі жəне ағымдағы күнтізбелік жылдың 10 
мамырына дейінгі мерзімде бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау 
жүргізудің бекітілген жартыжылдық тізімдерін құқықтық 
статистика жəне арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті 
органға бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық 
жиынтық тізімін қалыптастыру үшін жібереді.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық 
тізімдерінің нысанын Қазақстан Республикасының Бас проку-
ратурасы айқындайды.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық 
тізімдеріне өзгерістер енгізу Қазақстан Республикасының Бас 
прокуратурасы айқындайтын тəртіппен жүзеге асырылады.

Құқықтық статистика жəне арнаулы есепке алу сала-
сындағы уəкілетті орган бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргі-
зудің жартыжылдық жиынтық тізімін бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жүргізу жылының алдындағы жылдың 25 жел-
тоқсанына дейінгі жəне ағымдағы күнтізбелік жылдың 25 
мамырына дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының интернет-ресурсында орналастырады.

Бақылау жəне қадағалау органы бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жүргізудің жартыжылдық тізімі негізінде бақылау 
мен қадағалау субъектісін (заңды тұлғаның басшысын не 
оның уəкілетті адамын, жеке тұлғаны) бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жүргізудің басталғаны туралы күнін көрсете отырып, 
ол басталғанға дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын жаз-
баша түрде хабардар етуге міндетті.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің басталғаны 
туралы хабарлама қолма-қол табыс етіледі, табыс етілгені ту-
ралы хабарламасы бар тапсырысты пошта жөнелтілімі ныса-
нында не егер осы субъект бұрын электрондық поштасының 
мекенжайын бақылау жəне қадағалау органына ұсынған бол-
са, бақылау мен қадағалау субъектісінің осындай мекенжай-
ына электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қойылған 
электрондық құжат арқылы немесе өзге де қолжетімді тəсілмен 
жіберіледі.

Егер бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің басталғаны 
туралы хабарлама алған бақылау мен қадағалау субъектісі 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылау кезінде Қазақстан Республикасы 
Азаматтық кодексінің 42-бабының 6-тармағына сəйкес 
мемлекеттік қайта тіркеуден өткен болса, бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылау жүргізудің басталғаны туралы қайта ха-
бардар ету талап етілмейді.

5. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жүргізу қорытындылары 
бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, бақылау 
жəне қадағалау органы бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бұзушылықтарды жою мерзімдерін көрсете оты-
рып, оларды жою туралы нұсқама береді.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау қорытындылары бойынша 
осы Кодекстің 136-бабына сəйкес əкімшілік жауаптылыққа 
тартпай, жедел ден қою шаралары қолданылуы мүмкін.

6. Осы баптың ережелері əлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына шекті жол берілетін бөлшек сауда бағалары 
мөлшерінің сақталуына бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды 
жүзеге асыру кезінде қолданылмайды.

144-3-бап. Бақылау мақсатында сатып алу
1. Бақылау мақсатында сатып алу деп бақылау жəне 

қадағалау органының тауар нысанындағы өнімді бақылау шең-
берінде сатып алуды жүзеге асыруы түсініледі.

Бақылау мақсатында сатып алу профилактикалық бақы-
лаудың дербес түрі болып табылады, оны жүзеге асыру тəртібі 
Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне осы бапта 
айқындалады.

2. Бақылау мақсатында сатып алу нормативтік құқықтық 
актілерде жəне (немесе) нормативтік техникалық құжаттарда 
белгіленген талаптарға сəйкес келмейтін өнімді өткізу фактісін 
анықтау мақсатында жүзеге асырылады.

3. Бақылау мақсатында сатып алу сатып алынған өнімнің 
тізбесі жəне бақылау мен қадағалау субъектісінің (объектісінің) 
атауы туралы ақпаратты қамтитын төлем құжатымен рас-
талады.

4. Бақылау мақсатында сатып алудың қорытындылары 
бойынша бақылау жəне қадағалау органдары сатып алынған 
өнімнің нормативтік құқықтық актілерде жəне (немесе) 
нормативтік техникалық құжаттарда белгіленген талаптарға 
сəйкестігін зерттеуді осы Кодекстің 153-бабының екінші 
бөлігіне сəйкес тыйым салу-шектеу сипатындағы шараларды 
кейіннен қолдану мүмкіндігімен жүзеге асырады.

5. Бақылау мақсатында сатып алу Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарында профилактикалық бақылаудың осын-
дай түрін жүргізу тікелей көзделген қызмет салаларында 
жүргізіледі.

6. Бақылау мақсатында сатып алуды жүзеге асыруға жəне 
сатып алынған өнімді зерттеуге байланысты шығыстар бюджет 
қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

144-4-бап. Тергеп-тексеру
1. Тергеп-тексеру бақылаудың дербес нысаны болып табы-

лады, оның жүзеге асырылуы осы бапта айқындалған.
2. Тергеп-тексеру мақсаттары: 
1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу 

себептерін анықтау жəне тиісті шаралар қолдану;
2) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын 

бұзуға жол берген бақылау мен қадағалау субъектілерін 
(объектілерін) айқындау болып табылады.

3. Тергеп-тексеруді жүргізу үшін мыналар негіз болып та-
былады:

1) адамның өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға 
жəне жеке жəне заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды 

(Жалғасы. Басы 1, 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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мүдделеріне зиян келтірудің нақты фактілері бойынша, 
мұндай факт тұлғалардың кең тобына қатысты болған жəне 
бұзушылықтарға жол берген нақты бақылау мен қадағалау 
субъектісін (объектісін) анықтау талап етілетін жағдайларда, 
жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың, сондай-ақ мемлекеттік 
органдардың жолданымдары;

2) «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сəйкес қайтыс 
болуы туралы ақпарат (шұғыл хабархат);

3) эпидемияның, жалған жəне тіркелмеген пестицидтердің, 
ветеринариялық препараттардың, жемшөп қоспаларының, 
карантиндік объектілер мен аса қауіпті зиянды организм-
дер ошақтарының, инфекциялық, паразиттік аурулардың, 
уланулардың, радиациялық авариялардың туындауы мен тара-
луы туралы мемлекеттік органдар немесе қызмет субъектілері 
беретін ақпарат (шұғыл хабархат);

4) еңбек қызметіне байланысты жұмыскерлердің денсаулығын 
зақымдау жағдайлары жəне еңбекке жарамсыздыққа не өлімге 
алып келген жағдайлар;

5) алдындағы мəн-жайларын анықтау қажеттігі туын-
дайтын авариялар, технологиялық бұзушылықтар немесе 
оқыс оқиғалар, олардың себептерін, техникалық құрыл-
ғыларды пайдалану шарттарын, технологиялық процестерді 
бұзушылықтардың, өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарын, электр 
энергетикасы саласындағы талаптарды бұзушылықтардың 
сипатын анықтау, осындай авариялардың, технологиялық 
бұзушылықтардың немесе оқыс оқиғалардың салдарларын 
жою жəне оларды болғызбау жөніндегі іс-шараларды, авария-
дан, технологиялық бұзушылықтан немесе оқыс оқиғадан 
келтірілген материалдық залалды айқындау; 

6) нормативтік құқықтық актілерде жəне (немесе) норма-
тивтік техникалық құжаттарда белгіленген талаптарды 
адамның өміріне, денсаулығына жəне мекендеу ортасына 
қауіп төндіретіндей бұзушылық анықталған жағдайда, бақылау 
мақсатында сатып алу қорытындылары бойынша өнімді зерт-
теу нəтижелері.

4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген негіздер болған 
кезде бақылау жəне қадағалау органы тергеп-тексеруді жүргізу 
туралы шешім қабылдайды.

5. Тергеп-тексеруді жүргізу тəртібі Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленеді.

Тергеп-тексеруді жүргізу тəртібі мыналарды:
1) тергеп-тексеру жүргізілетін жағдайларды;
2) тергеп-тексеруді жүргізу мерзімдерін жəне ұзақтығын;
3) бақылау мен қадағалау субъектісін, құқықтық статисти-

ка жəне арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті органды, 
мүдделі мемлекеттік органдарды тергеп-тексеруді жүргізудің 
басталуы туралы хабардар ету мерзімдерін;

4) тəуелсіз сарапшыларды жəне өзге де мүдделі тұлғаларды 
тарту тəртібін;

5) тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның құрамын қалып-
тастыру шарттары мен тəртібін;

6) тергеп-тексеру материалдарын ресімдеу тəртібін қамтуға 
тиіс.

6. Тергеп-тексеруді жүргізу мерзімдері күнтізбелік отыз 
күннен аспауға тиіс жəне күнтізбелік отыз күнге бір рет қана 
ұзартылуы мүмкін.

7. Тергеп-тексеруді жүргізу қорытындылары бойынша 
бақылау жəне қадағалау органдары тергеп-тексеруді жүргізу 
үшін негіз болған Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарын бұзушылыққа жол берген бақылау мен қадағалау 
субъектісін (субъектілерін) айқындайды.

Тергеп-тексеруді жүргізу қорытындылары бойынша бұзу-
шылыққа жол берген бақылау мен қадағалау субъектісіне 
қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
шаралар қабылданады.

Бақылау жəне қадағалау органы мемлекеттік құпияларды не 
Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге де 
құпияны құрайтын мəліметтерді қоспағанда, тергеп-тексеруді 
жүргізу қорытындыларын интернет-ресурста жариялайды.

8. Тергеп-тексеру Қазақстан Республикасының заңдарында 
бақылаудың осындай нысанын жүргізу тікелей көзделген 
қызмет салаларында жүргізіледі.»;

34) 145, 146, 147, 148 жəне 149-баптар мынадай редакция-
да жазылсын:

«145-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе)  
тексеруді тағайындау туралы акт

1. Бақылау жəне қадағалау органының бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді тағайындау туралы актісі 
негізінде бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тек-
серу жүргізіледі.

2. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актіде мыналар көрсетіледі:

1) актінің күні мен нөмірі;
2) мемлекеттік органның атауы;
3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізуге уəкілеттік берілген адамның (адамдардың) тегі, аты, 
əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта 
көрсетілсе) жəне лауазымы;

4) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу үшін тартылатын мамандар, консультанттар жəне са-
рапшылар туралы мəліметтер;

5) бақылау мен қадағалау субъектісінің атауы немесе 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді жүргізу 
тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (егер 
ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе), оның 
тұрған жері, сəйкестендіру нөмірі, бақылау мен қадағалау 
объектілерінің тізбесі, аумақтың учаскесі;

6) тағайындалған бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың жəне 
(немесе) тексерудің нысанасы;

7) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу мерзімі;

8) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексе-
ру жүргізудің негіздері, оның ішінде міндетті талаптары 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылауға жəне (немесе) тексеруге жататын 
нормативтік құқықтық актілер;

9) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу кезеңі;

10) бақылау мен қадағалау субъектісінің осы Кодекстің 
155-бабында көзделген құқықтары мен міндеттері;

11) актілерге қол қоюға уəкілеттік берілген адамның қол-
таңбасы жəне мемлекеттік органның мөрі;

12) заңды тұлға басшысының не оның уəкілетті адамының, 
жеке тұлғаның бақылау мен қадағалау субъектісіне (объек-
тісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (неме-
се) тексеруді тағайындау туралы актіні алғаны немесе алудан 
бас тартқаны туралы қолтаңбасы.

146-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді тағайындау туралы актіні, олардың мерзімдерін 
ұзарту туралы қосымша актіні тіркеу

1. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне 
(Салық кодексі) сəйкес мемлекеттік кірістер органдары 
жүзеге асыратын қарсы тексерулерді қоспағанда, бақылау 
мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді тағайындау 
туралы акт, олардың мерзімдерін ұзарту туралы қосымша акт 
құқықтық статистика жəне арнаулы есепке алу саласындағы 
уəкілетті органда міндетті түрде тіркеледі.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы акт, олардың мерзімдерін ұзарту туралы 
қосымша акт бақылау мен қадағалау субъектілері (объектілері) 
міндетті түрде көрсетіле отырып, бақылау мен қадағалау 
субъектісіне қатысты тіркеледі.

Мемлекеттік кірістер органдары «Салық жəне бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген 
қарсы тексерулер жүргізген кезде бақылау мен қадағалау 
субъектісінің (объектісінің) тұрған жері бойынша құқықтық 
статистика жəне арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті 
органды хабардар етеді.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актіні, олардың мерзімдерін ұзарту тура-
лы қосымша актіні тіркеу есепке алу сипатында болады жəне 
тəуекелдерді бағалау мен басқарудың ведомстволық жүйелерін 
қалыптастыру жəне жетілдіру үшін пайдаланылады.

2. Бақылау жəне қадағалау органы бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді тағайындау туралы 
актіні, олардың мерзімдерін ұзарту туралы қосымша актіні 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 

басталғанға дейін оларды құқықтық статистика жəне арнау-
лы есепке алу саласындағы уəкілетті органның бақылау мен 
қадағалау субъектісінің (объектісінің) тұрған жері бойынша 
аумақтық органына ұсыну, оның ішінде электрондық нысанда 
ұсыну арқылы құқықтық статистика жəне арнаулы есепке алу 
саласындағы уəкілетті органда тіркейді.

Осы Кодекстің 144-бабы 5-тармағының 3), 4), 7) жəне 8) тар-
мақшаларында, 8, 9 жəне 10-тармақтарында көзделген негіздер 
бойынша жоспардан тыс тексеруді тағайындау туралы акт оны 
құқықтық статистика жəне арнаулы есепке алу саласындағы 
уəкілетті органның бақылау субъектісінің (объектісінің) 
тұрған жері бойынша аумақтық органына ұсыну, оның ішінде 
электрондық нысанда ұсыну арқылы, жоспардан тыс тексеру 
басталған күннен кейінгі келесі жұмыс күні ішінде құқықтық 
статистика жəне арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті 
органда тіркеледі.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексе-
руді тағайындау туралы актіні тіркеу кезінде бақылау жəне 
қадағалау органы бақылау мен қадағалау субъектісіне (объек-
тісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауға жəне (немесе) 
тексеруге жататын талаптардың тармақтарын көрсете отырып, 
тексеру парақтарын (олар болған кезде) ұсынады.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актілерді, олардың мерзімдерін ұзарту 
туралы қосымша актілерді тіркеудің, оларды тіркеуден 
бас тартудың жəне күшін жоюдың, бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді тоқтата тұру, қайта бастау, 
мерзімдерін ұзарту туралы хабарламалардың, қатысушылар 
құрамын өзгертудің жəне бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жəне 
(немесе) тексеру жəне олардың нəтижелері туралы ақпараттық 
есепке алу құжаттарын ұсынудың тəртібін Қазақстан Респуб-
ликасының Бас прокуратурасы айқындайды.

3. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
қажеттігі қоғамдық тəртіпке, халықтың денсаулығына жəне 
Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделеріне төнген 
қатерді дереу жоюды талап ететін əлеуметтік-экономи калық 
жағдайдың қалыптасуынан туындаса, Қазақстан Респуб-
ликасының өзге де заңдарында көзделген болса, сондай-ақ 
бұзушылықтардың тікелей жасалуы кезінде олардың жолын 
кесу жəне дəлелдемелерді бекіту үшін кезек күттірмейтін 
əрекеттер жасау қажеттігіне орай бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді жұмыстан тыс уақытта 
(түнгі уақытта, демалыс немесе мереке күндері) жүргізу 
кезінде бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексе руді 
тағайындау туралы актілерді тіркеу құқықтық статистика жəне 
арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті органда бақы лау 
мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру басталғаннан кейін 
келесі жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

147-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді жүзеге асыру кезіндегі бақылау жəне қадағалау ор-
гандары лауазымды адамдарының əрекеттері

1. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру үшін 
объектіге келген бақылау жəне қадағалау органының лауазым-
ды адамдары бақылау мен қадағалау субъектісіне:

1) егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, құқықтық стати-
стика жəне арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті орган-
да тіркелгені туралы белгі қойылған бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді тағайындау туралы актіні;

2) қызметтік куəлігін не сəйкестендіру картасын;
3) қажет болған кезде – құзыретті органның режимдік 

объектілерге баруға арналған рұқсатын;
4) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган айқындаған 

тəртіппен берілген, объектілерге бару үшін қажет болатын 
медициналық рұқсаттаманы көрсетуге міндетті.

2. Егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (заңды тұлғаның басшысына не оның 
уəкілетті адамына, жеке тұлғаға) бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді тағайындау туралы актіні 
табыс ету, сондай-ақ бақылау мен қадағалау субъектісін 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылауға жəне (немесе) тексеруге жататын 
талаптардың тармақтарын көрсете отырып, тексеру парағымен 
(ол болған кезде) таныстыру күні бақылау мен қадағалау су-
бъек тісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақы-
лау жəне (немесе) тексеру жүргізудің басталуы деп есеп теледі.

3. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актіні қабылдаудан, тексеру парағымен 
танысудан бас тартылған, сондай-ақ бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді жүзеге асыратын органның 
лауазымды адамының бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды 
жəне (немесе) тексеруді жүргізу үшін қажетті материалдарға 
қол жеткізуіне кедергі келтірілген жағдайларда, Қазақстан 
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 
462-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттама жасалады.

Хаттамаға бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді жүзеге асыратын бақылау жəне қадағалау органының 
лауазымды адамы жəне заңды тұлғаның басшысы не оның 
уəкілетті адамы, жеке тұлға қол қояды.

Заңды тұлғаның басшысы не оның уəкілетті адамы, жеке 
тұлға хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы, бұл ретте бас 
тарту себебіне жазбаша түсініктеме береді.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тек-
серуді тағайындау туралы актіні алудан бас тарту бақылау 
мен қа дағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылаудың жəне (немесе) тексерудің күшін жою 
үшін негіз болып табылмайды.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актіде көрсетілген лауазымды адам (адам-
дар) ғана бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді жүргізе алады.

Бұл ретте, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексе-
ру жүргізетін лауазымды адамдардың құрамы бақылау жəне 
қадағалау органының шешімі бойынша өзгеруі мүмкін, бұл 
туралы бақылау мен қадағалау субъектісі жəне құқықтық ста-
тистика жəне арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті орган 
ауыстыру себептері көрсетіле отырып, бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді тағайындау туралы актіде 
көрсетілмеген адамдардың бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауға жəне 
(немесе) тексеруге қатысуы басталғанға дейін хабардар етіледі.

4. Бір бақылау жəне қадағалау органының сол бір 
мəселе лердің аясында бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы бірнеше бақылау мен қадағалау 
субъектісіне профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді бір мезгілде жүргізуі қажет болған кезде, осы орган 
əрбір бақылау мен қадағалау субъектісі үшін бақылау мен 
қа дағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді тағайындау 
туралы актіні ресімдеуге жəне оны құқықтық статистика жəне 
арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті органда тіркеуге 
міндетті, бұған мынадай:

1) салық органдарында тіркеу есебіне қою;
2) бақылау-касса машиналарының немесе үш құрамдасты 

интеграцияланған жүйенің болуы;
3) сəйкестендіру құралдары мен есепке алу-бақылау марка-

ларының болуы жəне олардың төлнұсқалығы;
4) мынадай:
Қазақстан Республикасының аумағы бойынша тауарларды 

алып өту, өткізу жəне (немесе) тиеп-жөнелту кезінде;
тауарларды Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бо-

лып табылмайтын мемлекеттердің жəне Еуразиялық эконо-
микалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан 
Республикасының аумағына əкелу кезінде;

тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын 
мемле кеттердің жəне Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің аумағына əкету кезінде тауарларға ілеспе 
жүкқұжаттардың болуы жəне тауарлардың атауының, санының 
(көлемінің) тауарларға ілеспе жүкқұжаттарда көрсетілген 
мəліметтерге сəйкестігі;

5) лицензияның болуы;
6) төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді 

жүзеге асыруға арналған жабдықтың (құрылғының) болуы;
7) көліктік бақылау немесе ішкі істер органдары бекеттерінде 

автомобиль көлігі құралдарын тексеру кезінде импортта-
латын тауарларға тауар-көлік жүкқұжаттарының болуы 

жəне тауарлардың атауының тауар-көлік жүкқұжаттарында 
көрсетілген мəліметтерге сəйкестігі;

8) тауарларды Қазақстан Республикасының аумағынан 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
аумағына əкеткен кезде Қазақстан Республикасы ратифика-
циялаған халықаралық шарттарды іске асыру үшін қабыл-
данған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінде көзделген құжаттардың болуы жəне тауарлардың 
құжаттарда көрсетілген мəліметтерге сəйкестігі мəселелері 
бойынша жүргізілетін салықтық тексеру кірмейді.

148-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе)  
тексеруді жүргізу мерзімдері 

1. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу мерзімдері алдағы жұмыстардың көлемі, сондай-ақ 
қойылған міндеттер ескеріле отырып белгіленеді жəне ол:

1) микрокəсіпкерлік субъектілері үшін – бес жұмыс күнінен 
аспауға жəне бес жұмыс күніне дейін ұзартылуға тиіс;

2) шағын, орта жəне ірі кəсіпкерлік субъектілері үшін, 
сондай-ақ жеке кəсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын 
бақылау мен қадағалау субъектілері үшін:

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) талаптарға 
сəйкестігін тексеруді жүргізу кезінде – он бес жұмыс күнінен 
аспауға жəне он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімге 
ұзартылуға тиіс;

жоспардан тыс тексерулерді жүргізу кезінде – он жұмыс 
күнінен аспауға жəне он жұмыс күніне дейін ұзартылуға тиіс.

2. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу мерзімдерін бақылау жəне қадағалау органының бас-
шысы (не оның міндетін атқарушы адам):

1) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары 
шеңберінде шетелдік мемлекеттік органдардан ақпарат алу;

2) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізілетін тұлғаның тұрған жерін анықтау;

3) зертханалық зерттеулердің нəтижелерін алу қажет болған 
жағдайларда ғана, осы баптың 1-тармағында айқындалған 
мерзімдерге тек бір рет ұзартуы мүмкін.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
мерзімдері ұзартылған жағдайда, бақылау жəне қадағалау орга-
ны құқықтық статистика жəне арнаулы есепке алу саласындағы 
уəкілетті органда тіркей отырып, бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді ұзарту туралы қосымша 
актіні ресімдейді, онда бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды 
жəне (немесе) тексеруді тағайындау туралы алдыңғы актінің 
тіркелген күні мен нөмірі жəне ұзартудың себебі көрсетіледі.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
мерзімдері ұзартылған жағдайда, бақылау жəне қадағалау 
органы, осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында 
көзделген жағдайды қоспағанда, бұл туралы бақылау мен 
қадағалау субъектісін (заңды тұлғаның басшысын не оның 
уəкілетті адамын, жеке тұлғаны) міндетті түрде хабардар етеді.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексе-
ру мерзімдерін ұзарту туралы хабарламаны бақылау жəне 
қадағалау органы ол ұзартылғанға дейін бір жұмыс күні 
бұрын табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты 
пошта жөнелтілімі нысанында не егер осы субъект бұрын 
электрондық поштасының мекенжайын бақылау жəне 
қадағалау органына ұсынған болса, бақылау мен қадағалау 
субъектісінің осындай мекенжайына электрондық цифрлық 
қолтаңба арқылы қол қойылған электрондық құжат арқылы 
немесе өзге де қолжетімді тəсілмен жіберіледі.

149-бап. Өнім үлгілерін іріктеу тəртібі
1. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
кезінде өнім үлгілерін іріктеу жүргізіледі.

Іріктеп алынатын өнім үлгілерінің саны Қазақстан Респуб-
ликасы нормативтік құқықтық актілерінің жəне нормативтік 
құжаттарының өнімге жəне өнімді сынау əдістеріне қойылатын 
талаптарына сəйкес айқындалады.

2. Өнім үлгілерін іріктеуді бақылау мен қадағалау субъектісі 
басшысының немесе өкілінің жəне бақылау мен қадағалау 
субъектісі уəкілетті адамының қатысуымен бақылау жəне 
қадағалау органының лауазымды адамы жүргізеді жəне ол 
өнім үлгілерін іріктеу актісімен куəландырылады.

Іріктеп алынған өнім үлгілері жинақталған, қапталған жəне 
пломбаланған (мөрленген) болуға тиіс.

3. Өнім үлгілерін іріктеу актісі үш данада жасалады. Актінің 
барлық данасына өнім үлгілерін іріктеп алған бақылау жəне 
қадағалау органының лауазымды адамы жəне бақылау мен 
қадағалау субъектісінің басшысы не өкілі жəне бақылау мен 
қадағалау субъектісінің уəкілетті адамы қол қояды.

Өнім үлгілерін іріктеу актісінің бір данасы жолдамамен жəне 
тиісті түрде іріктеп алынған өнім үлгілерімен бірге сарапта-
ма (талдау, сынақ) жүргізу үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен уəкілеттік берілген ұйымға жіберіледі.

Өнім үлгілерін іріктеу актісінің екінші данасы бақылау мен 
қадағалау субъектісінде қалады.

Өнім үлгілерін іріктеу актісінің үшінші данасы өнім 
үлгілерін іріктеуді жүзеге асырған бақылау жəне қадағалау 
органының лауазымды адамында сақталады.

Өнім үлгілерін іріктеу актісінде:
1) жасалған орны мен күні;
2) бақылау жəне қадағалау органы басшысының өнім 

үлгілерін іріктеуді жүзеге асыруға негіз болған шешімінің 
күні мен нөмірі;

3) бақылау жəне қадағалау органының өнім үлгілерін 
іріктеуді жүзеге асыратын лауазымды адамдарының лауазымы, 
тегі, аты жəне əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын 
құжаттарда көрсетілсе);

4) өнім үлгілерін іріктеу жүргізілетін бақылау мен қадағалау 
субъектісінің (объектісінің) атауы жəне тұрған жері;

5) бақылау мен қадағалау субъектісі басшысының неме-
се өкілінің жəне бақылау мен қадағалау субъектісі уəкілетті 
адамының лауазымы мен тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке 
басын куəландыратын құжатта көрсетілсе);

6) өндіруші, өндірілу күні, партия сериясы (нөмірі), 
үлгі лердің жалпы құны көрсетілген іріктеп алынған өнім 
үлгілерінің тізбесі мен саны;

7) қаптаманың түрі жəне мөр (пломба) нөмірі көрсетіледі.
4. Өнім үлгілерін іріктеуге байланысты шығыстар бюджет 

қаражаты есебінен қаржыландырылады.»;
35) 150-бап алып тасталсын;
36) 151 жəне 152-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«151-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 

бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе)  
тексеруді жүргізу кезіндегі шектеулер

Бақылау жəне қадағалау органының лауазымды адамдары 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді жүргізу 
кезінде:

1) осы бақылау жəне қадағалау органының тексеру парақ-
тарында белгіленбеген талаптардың орындалуын, сондай-ақ 
егер мұндай талаптар өзінің атынан осы лауазымды адамдар 
əрекет ететiн мемлекеттік органның құзыретiне жатпаса, тек-
серуге; 

 2) егер құжаттар, ақпарат, өнім үлгілері, қоршаған орта 
объектілері мен өндірістік орта объектілерін зерттеп-қарау 
сынамалары бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылаудың жəне (немесе) 
тексерудің объектілері болып табылмаса немесе бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылаудың жəне (немесе) тексерудің нысанасына 
жатпаса, оларды ұсынуды талап етуге;

3) өнім үлгілерін, қоршаған орта объектілері мен өндірістік 
орта объектілерін зерттеп-қарау сынамаларын зерттеуді, сына-
уды, өлшеуді жүргізу үшін белгіленген нысан бойынша жəне 
(немесе) көрсетілген үлгілерді, сынамаларды ұлттық стандарт-
тарда, үлгілерді, сынамаларды іріктеу қағидаларында жəне 
оларды зерттеу, сынау, өлшеу əдістерінде, техникалық регла-
менттерде немесе олар күшіне енген күнге дейін қолданылатын 
өзге де нормативтік техникалық құжаттарда, зерттеу, сынау, 
өлшеу қағидалары мен əдістерінде белгіленген нормалардан 
асатын көлемде іріктеу туралы актіні ресімдеместен, оларды 
іріктеп алуға;

4) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне 
(немесе) тексеруді жүргізу нəтижесінде алынған жəне коммер-
циялық, салықтық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны 
құрайтын ақпаратты жария етуге жəне (немесе) таратуға;

5) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізудің белгіленген мерзімдерін асыруға;

6) осы Кодекстің 144-бабы 5-тармағының 3), 4), 5), 6), 7) 
жəне 8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
сол бір кезең ішінде сол бір мəселе бойынша жоғары 
тұрған (төмен тұрған) органы не өзге де мемлекеттік орган 
оған қатысты бұрын бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жəне 

(немесе) тексеру жүргізген бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді жүргізуге; 

7) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізу мақсатында бақылау мен қадағалау субъектілерінің 
есебінен шығынды сипаттағы іс-шараларды жүргізуге құқылы 
емес.

152-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру  
нəтижелерін ресімдеу тəртібі

1. Бақылау жəне қадағалау органының лауазымды адамы 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері 
бойынша: 

1) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелері туралы акт;

2) бұзушылықтар анықталған жағдайларда, анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқама жасайды.

2. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелері туралы актіде:

1) актінің жасалған күні, уақыты жəне орны;
2) бақылау жəне қадағалау органының атауы;
3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізуге негіз болған бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне 
(немесе) тексеруді тағайындау туралы актінің (бар болған кез-
де мерзімді ұзарту туралы қосымша актінің) күні мен нөмірі;

4) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, əкесінің аты (егер 
ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) жəне ла-
уазымы;

5) бақылау мен қадағалау субъектісінің атауы немесе тегі, 
аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта 
көрсетілсе), бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға 
өкілінің лауазымы;

6) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу күні, орны жəне кезеңі;

7) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелері туралы, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, 
олардың сипаты туралы мəліметтер;

8) тексеру парағының атауы жəне бұзушылықтар анықталған 
талаптардың тармақтары;

9) бақылау мен қадағалау субъектісі өкілдерінің, сондай-
ақ бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу кезінде қатысқан адамдардың бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері туралы актімен 
танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мəліметтер, 
олардың қолтаңбасы немесе қол қоюдан бас тартуы;

10) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) қолтаңбасы 
көрсетіледі.

3. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелері туралы актіге:

1) бұзушылықтар анықталған жағдайда, анықталған бұзу-
шылықтарды жою туралы нұсқама;

2) өнім үлгілерін іріктеу, қоршаған орта объектілері 
мен өндірістік орта объектілерін зерттеп-қарау актіле-
рі, жүргізілген зерттеулердің (сынақтардың) жəне сарап-
тамалардың хаттамалары (қорытындылары) жəне бар бол-
са, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелеріне байланысты басқа да құжаттар немесе олардың 
көшірмелері қоса беріледі.

4. Жүргізілуі барысында тексеру парақтары талаптарының 
тармақтарын бұзушылықтар анықталған бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері туралы əрбір акт 
бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы бір ғана 
нұсқама берілуі мүмкін.

5. Мемлекеттік кірістер органдары жүзеге асыратын тексе-
рулерді тағайындау, олардың нəтижелері туралы актіні (хабар-
ламаларды) қоспағанда, бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды 
жəне (немесе) тексеруді тағайындау туралы актінің, бақылау 
мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылаудың жəне (немесе) тексерудің 
нəтижелері туралы актінің, анықталған бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқаманың нысандарын Қазақстан Республикасының 
Бас прокуратурасы бекітеді.

6. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада:
1) нұсқаманың жасалған күні, уақыты жəне орны;
2) бақылау жəне қадағалау органының атауы;
3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, əкесінің аты (егер 
ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) жəне ла-
уазымы;

4) бақылау мен қадағалау субъектісінің атауы немесе тегі, 
аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта 
көрсетілсе), бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді жүргізу кезінде қатысқан жеке немесе заңды тұлға 
өкілінің лауазымы;

5) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу күні, орны жəне кезеңі;

6) тəуекел дəрежесін бағалаудың субъективті өлшем-
шарттарына сəйкес бұзушылықтың ауырлық дəрежесін 
міндетті түрде көрсете отырып, тексеру парағы талаптарының 
тармақтарына сəйкес анықталған бұзушылықтардың тізбесі;

7) анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдерін көрсете 
отырып, оларды жою бойынша нұсқаулар;

8) бақылау мен қадағалау субъектісі өкілінің (заңды тұлға 
басшысының не оның уəкілетті адамының, жеке тұлғаның), 
сондай-ақ бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексе-
ру кезінде қатысқан адамдардың нұсқамамен танысуы немесе 
танысудан бас тартуы туралы мəліметтер, олардың қолтаңбасы 
немесе қол қоюдан бас тартуы;

9) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) қолтаңбасы 
көрсетіледі.

7. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы 
орындау мерзімдері оны орындаудың нақты мүмкіндігіне 
ықпал ететін мəн-жайлар ескеріле отырып, бірақ анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқама табыс етілген күннен 
бастап кемінде күнтізбелік он күн болып айқындалады.

Анықталған бұзушылықтарды жою туралы мерзімдер 
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленеді.

Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы орын-
дау мерзімдерін айқындау кезінде:

1) бақылау мен қадағалау субъектісінің бұзушылықтарды 
жою бойынша ұйымдастырушылық, техникалық жəне 
қаржылық мүмкіндіктерінің бар-жоғы;

2) пайдаланылатын өндірістік объектілердің техникалық 
жай-күйінің ерекшеліктері;

3) мемлекеттік органдарда, жергілікті атқарушы орган-
дарда «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына 1, 2 жəне  3-қосымшаларда көздел-
ген тиісті рұқсатты алу немесе хабарламаны, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңдарында белгі ленген өзге 
де міндетті қорытындыларды, келісулерді жəне басқа да 
құжаттарды беру мерзімдері ескеріледі.

Қосымша уақыт жəне (немесе) қаржылық шығындар қажет 
болған жағдайда, бақылау мен қадағалау субъектісі өзіне 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері 
туралы акт жəне анықталған бұзушылықтарды жою тура-
лы нұсқама табыс етілген күннен бастап үш жұмыс күнінен 
кешіктірмей, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексе-
ру жүргізген бақылау жəне қадағалау органына анықталған 
бұзушылықтарды жою мерзімдерін ұзарту туралы өтінішпен 
жүгінуге құқылы.

Өтініште бақылау мен қадағалау субъектісі анықталған 
бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар-
ды жəне оларды жою мерзімдерін ұзартудың объективті 
себептерін баяндауға міндетті.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізген бақылау жəне қадағалау органы өтінішті алған күннен

(Жалғасы. Басы 1, 13-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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бастап үш жұмыс күні ішінде анықталған бұзушылықтарды 
жою мерзімдерін ұзарту туралы өтініште баяндалған дəйек-
терді ескере отырып, анықталған бұзушылықтарды жою 
мерзім дерін ұзарту немесе уəжді негіздемемен ұзартудан бас 
тарту туралы шешім қабылдайды.

8. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелері туралы акт, анықталған бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқама үш данада жасалады.

Бақылау жəне қадағалау органы бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері туралы актінің, 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың бірінші 
данасын құқықтық статистика жəне арнаулы есепке алу 
саласындағы уəкілетті органға жəне оның аумақтық органда-
рына электрондық нысанда тапсырады, екінші данасы бақылау 
мен қадағалау субъектісіне (заңды тұлғаның басшысына не 
оның уəкілетті адамына, жеке тұлғаға) танысу жəне анықталған 
бұзушылықтарды жою бойынша шаралар қабылдау жəне басқа 
да іс-қимылдар үшін қолын қойғызып қағаз жеткізгіште немесе 
электрондық нысанда табыс етіледі, үшіншісі бақылау жəне 
қадағалау органында қалады.

Бақылау мен қадағалау субъектісінің таңдауы бойын-
ша электрондық нысанда қалыптастырылған бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилак-
тикалық бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері тура-
лы акт, анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама 
«электрондық үкіметтің» веб-порталы немесе құқықтық 
статистика жəне арнаулы есепке алу саласындағы уəкілетті 
органның ақпараттық жүйелері арқылы беріледі.

Электрондық нысанда қалыптастырылған бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилак-
тикалық бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері туралы акт, 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама бақылау 
мен қадағалау субъектісі көрсеткен электрондық пошта ме-
кенжайына жіберіледі.

9. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тек-
серу нəтижелері бойынша ескертулер жəне (немесе) қарсы-
лықтар болған жағдайда, заңды тұлғаның басшысы немесе 
жеке тұлға не олардың өкілдері ескертулерді жəне (немесе) 
қарсылықтарды жазбаша түрде баяндайды.

Ескертулер жəне (немесе) қарсылықтар бақылау мен қада-
ғалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері туралы актіге қоса 
беріледі, бұл туралы тиісті белгі жасалады.

10. Егер осы тармақтың екінші бөлігінде өзгеше көзделмесе, 
бухгалтерлік жəне өзге де құжаттардың төлнұсқасын алып 
қоюға жəне алуға тыйым салынады.

Төлнұсқа құжаттарды алып қою жəне алу Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің нормала-
рына сəйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Əкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген жағдайларда 
жүргізіледі.

11. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
талаптарды бұзушылықтар болмаған жағдайда, бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді жүргізу кезінде 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері 
туралы актіде тиісті жазба жүргізіледі.

12. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актіде (бар болған кезде мерзімді ұзарту 
туралы қосымша актіде) көрсетілген бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылаудың жəне (немесе) тексерудің аяқталу мерзімінен 
кешіктірмей бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелері туралы актіні бақылау мен қадағалау субъектісіне 
табыс еткен күн бақылау мен қадағалау субъектісіне (объек-
тісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) 
тексеру мерзімінің аяқталуы болып есептеледі.

13. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада 
көрсетілген, анықталған бұзушылықтарды жою мерзімі 
өткеннен кейін бақылау мен қадағалау субъектісі осы 
нұсқамада белгіленген мерзім ішінде, бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақы лау жəне (немесе) тексеру жүргізген бақылау жəне 
қадағалау органына анықталған бұзушылықтарды жою туралы 
ақпаратты ұсынуға міндетті.

14. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою ту-
ралы нұсқаманың орындалуы туралы ақпаратты бақылау 
мен қадағалау субъектісі белгіленген мерзімде ұсынбаған 
жағдайда, бақылау жəне қадағалау органы екі жұмыс күні 
ішінде бақылау мен қадағалау субъектісіне нұсқаманың орын-
далуы туралы ақпаратты ұсыну қажеттігі туралы сұрау салу 
жібереді.

Осы тармақтың бірінші бөлігіне сəйкес анықталған бұзушы-
лықтарды жою туралы нұсқаманың орындалуы жөніндегі 
ақпарат ұсынылмаған жағдайда, бақылау жəне қадағалау 
органы, жоспардан тыс тексеру қорытындылары бойын-
ша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың 
орындалуын бақылауды қоспағанда, осы Кодекстің 144-бабы 
5-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларына сəйкес жоспардан 
тыс тексеру тағайындауға құқылы.

15. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада 
көрсетілген анықталған бұзушылықтар мерзімінен бұрын 
жойылған жағдайда, бақылау мен қадағалау субъектісі 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізген бақылау жəне қадағалау органына анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.

Бақылау мен қадағалау субъектісі анықталған бұзушы-
лықтарды жою туралы ұсынылған ақпаратқа бұзушылықтарды 
жою фактісін дəлелдейтін материалдарды (қажет болған кез-
де) қоса береді.

Бұл жағдайда осы Кодекстің 144-бабы 5-тармағының 1) жəне 
2) тармақшаларына сəйкес жоспардан тыс тексеру жүргізу 

талап етілмейді.»;
37) 152-1-бап алып тасталсын;
38) 153-бапта:
тақырыптағы «тексеру жүргiзу» деген сөздер «бақылауды 

жүзеге асыру» деген сөздермен ауыстырылсын;
бірінші бөлікте:
«тексеру жүргiзу нəтижесiнде тексерiлетiн субъектiнiң» де-

ген сөздер «бақылауды жəне қадағалауды жүргізу нəтижесінде 
бақылау мен қадағалау субъектісінің (объектісінің)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«2-тармағына» деген сөздерден кейін «жəне 143-бабының 
3-тармағына» деген сөздермен толықтырылсын; 
екінші бөліктегі «Тексерiлетiн субъектiге» деген сөздер 

«Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

39) 154, 155, 156 жəне 157-баптар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«154-бап. Мемлекеттік органдардың лауазымды адам-
дарының бақылауды жүзеге асыру кезіндегі құқықтары мен 
міндеттері

1. Мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының 
бақылау мен қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бақылау 
жүргізу кезінде:

1) осы Кодекстің 147-бабының 1-тармағында көрсетілген 
құжаттарды көрсеткен кезде бақылау мен қадағалау объек-
тісінің аумағына жəне үй-жайларына кедергісіз кіруге;

2) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексе-
ру нəтижелері туралы актіге немесе бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жəне (немесе) тексеру қорытындылары бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға қосу 
үшін қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде құжаттардың 
(мəліметтердің) көшірмелерін алуға, сондай-ақ бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру нысанасына сəйкес 
автоматтандырылған дерекқорларға (ақпараттық жүйелерге) 
қол жеткізуге;

3) аудио-, фото- жəне бейнетүсіруді жүзеге асыруға;
4) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нысанасына жататын техникалық бақылау құралдарының, 
байқау жəне тіркеп-белгілеу аспаптарының, фото- жəне 
бейнеаппаратураның жазбаларын пайдалануға;

5) мемлекеттік органдар мен ведомстволық бағынысты 
ұйымдардың мамандарын, консультанттары мен сарапшыла-
рын тартуға құқығы бар.

2. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүзеге асыратын бақылау жəне қадағалау органдарының ла-
уазымды адамдарының бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жəне 
(немесе) тексеру нысанасына жатпайтын талаптарды қоюына 
жəне өтінумен жүгінуіне тыйым салынады.

3. Бақылау жəне қадағалау органдарының лауазымды адам-
дары бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу кезінде:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, бақылау мен 
қадағалау субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін 
сақтауға;

2) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
осы Кодексте жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
өзге де заңдарында белгіленген негізде жəне тəртіпке қатаң 
сəйкестікте жүргізуге;

3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу кезеңінде бақылау мен қадағалау субъектілерінің 
(объектілерінің) белгіленген жұмыс режиміне кедергі 
келтірмеуге;

4) осы Кодекстің 132-бабының 2-тармағына жəне 143-ба-
бының 3-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген талаптарды бұзушылықтардың 
алдын алу, анықтау жəне жолын кесу бойынша Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес берілген өкілеттіктерді 
уақтылы жəне толық көлемде орындауға;

5) бақылау мен қадағалау субъектісінің не оның уəкілетті 
өкілінің бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді жүргізу кезінде қатысуына кедергі келтірмеуге, 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылаудың жəне (немесе) тексерудің ны-
санасына жататын мəселелер бойынша түсіндірмелер беруге;

6) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылаудың жəне (немесе) 
тексерудің нысанасына жататын қажетті ақпаратты бақылау 
мен қадағалау субъектісіне беруге;

7) бақылау мен қадағалау субъектісіне – бақылау мен 
қада ғалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилак-
тикалық бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері туралы 
актіні, бұзушылықтар анықталған жағдайда – бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы жүргізілген 
профилактикалық бақылаудың жəне (немесе) тексерудің 
нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқаманы олар аяқталған күні не «Қаржы нарығы 
мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде табыс етуге;

8) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу нəтижесінде алынған құжаттар мен мəліметтердің 
сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

155-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне)  
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе)  
тексеруді жүзеге асыру кезіндегі бақылау мен қадағалау  
субъек тісінің не оның уəкілетті өкілінің құқықтары мен 
міндеттері

1. Бақылау мен қадағалау субъектілері не олардың уəкілетті 
өкілдері бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүзеге асыру кезінде:

1) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу үшін объектіге келген бақылау жəне қадағалау 
органдарының лауазымды адамдарын мынадай:

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) осы 
Кодекстің 141-бабына сəйкес бекітілген Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілерінде көрсетілген 
талаптарға сəйкестігіне тексеруді жүргізу жиілігі сақталмаған;

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актіде (бар болған кезде мерзімді ұзарту 
туралы қосымша актіде) көрсетілген, осы Кодексте белгіленген 
мерзімдерге сəйкес келмейтін мерзімдер асып кеткен не өтіп 
кеткен;

осы Кодекстің 144-бабы 5-тармағының 3), 4), 5), 6), 7) жəне 
8) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, 

бақылау жəне қадағалау органы сол бір кезең ішінде сол 
бір мəселе бойынша өзіне бұрын бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жəне (немесе) тексеру жүргізілген бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) қатысты бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилак-
тикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді тағайындаған;

егер бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы алдыңғы профилактикалық бақылауда өрескел 
бұзушылықтар анықталмаған болса, осы Кодекстің 144-бабы 
5-тармағының 1) тармақшасына сəйкес жоспардан тыс тексе-
ру тағайындалған;

осы Кодекстің 141, 143-баптарында жəне 146-бабының 
1-тармағында көзделген ақпарат пен құжаттар болмаған;

жасалған не дайындалып жатқан қылмыстық құқық 
бұзушылықтар туралы арызда немесе хабарда, жеке, заңды 
тұлғалардың жəне мемлекеттің құқықтары мен заңды 
мүдде лерін бұзушылықтар туралы өзге де жүгінімдерде 
көрсетілген уақыт аралығы шеңберінен шығатын кезең 
үшін бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексерулер 
тағайындалған;

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу тиісті өкілеттіктері жоқ адамдарға тапсырылған;

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы бір актіде бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жəне (немесе) тексеру жүргізілетін бірнеше бақылау 
мен қадағалау субъектісі көрсетілген;

бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексе-
ру мерзімдерін осы Кодексте белгіленген мерзімнен асыра 
ұзартқан; 

осы Кодекстің 156-бабының 2-тармағына сəйкес осы 
Кодекстің талаптары өрескел бұзылған жағдайларда бақылау 
мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профи-
лак тикалық бақылауға жəне (немесе) тексеруге жібермеуге; 

2) егер құжаттар мен мəліметтер бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы жүргізілетін профи-
лактикалық бақылаудың жəне (немесе) тексерудің нысанасына, 
сондай-ақ бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді тағайындау туралы актіде көрсетілген кезеңге жат-
пайтын болса, оларды ұсынбауға;

3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді тағайындау туралы актіге, бақылау мен қадағалау 
субъек тісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақы лаудың жəне (немесе) тексерудің нəтижелері туралы 
актіге, бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылаудың жəне (немесе) 
тексерудің қорытындылары бойынша анықталған бұзушы-
лықтарды жою туралы нұсқамаға, сондай-ақ бақылау жəне 
қада ғалау органдарының лауазымды адамдарының əрекет-
теріне (əрекетсіздігіне) осы Кодексте жəне Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəртіппен шағым 
жасауға;

4) бақылау жəне қадағалау органдарының немесе лауа-
зымды адамдардың бақылау мен қадағалау субъектілерінің 
(объектілерінің) қызметін шектейтін, заңда негізделмеген 
тыйым салуларын орындамауға;

5) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару ар қылы профилактикалық бақылауды жəне (неме-
се) тексеруді жүзеге асыру процесін, сондай-ақ лауазымды 
адамның бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексе-
ру шеңберінде жасайтын жекелеген əрекеттерін лауазымды 
адамның қызметіне кедергі келтірмей, аудио- жəне бейнетех-
ника құралдарының көмегімен тіркеуге;

6) өзінің мүдделері мен құқықтарын білдіру, сондай-
ақ үшінші тұлғалардың осы тармақтың 5) тармақшасында 
көзделген əрекеттерді жүзеге асыруы мақсатында үшінші 
тұлғаларды бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауға жəне (немесе) тек-
серуге қатысу үшін тартуға құқылы. 

2. Бақылау жəне қадағалау органдары бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді жүргізген кезде, бақылау 
мен қадағалау субъектілері не олардың уəкілетті өкілдері:

1) осы Кодекстің 146-бабы 1-тармағының талаптары 
сақталған кезде бақылау жəне қадағалау органдары лауа-
зымды адамдарының бақылау мен қадағалау субъектісінің 
(объектісінің) аумағына жəне үй-жайларына кедергісіз кіруін 
қамтамасыз етуге;

2) коммерциялық, салықтық не заңмен қорғалатын өзге 
де құпияны қорғау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, 
бақылау жəне қадағалау органдарының лауазымды адамдарына 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру нəтижелері 
туралы актіге жəне анықталған бұзушылықтарды жою ту-
ралы нұсқамаға қоса тіркеу үшін қағаз жəне электрондық 
жеткізгіштердегі құжаттардың (мəліметтердің) көшірмелерін 
ұсынуға, сондай-ақ бақылау мен қадағалау субъектісіне 

(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың жəне 
(немесе) тексерудің нысанасына сəйкес автоматтандырылған 
дерекқорларға (ақпараттық жүйелерге) қолжетімділік беруге;

3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актінің екінші данасына алғаны туралы 
белгі қоюға;

4) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тек-
серу аяқталған күні бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жəне 
(немесе) тексеру нəтижелері туралы актінің екінші данасына 
алғаны туралы белгі қоюға;

5) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою ту-
ралы нұсқаманың екінші данасына алғаны туралы белгі қоюға;

6) егер осы Кодексте не Қазақстан Республикасының өзге 
де заңдарында өзгеше көзделмесе, бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді жүргізу кезеңінде 
тексерілетін құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге 
жол бермеуге;

7) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу үшін объектіге келген адамдардың осы объект үшін 
белгіленген нормативтерге сəйкес зиянды жəне қауіпті өнді-
рістік əсер ету факторларынан қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

8) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған жағдайда, 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылаудың жəне (немесе) тексерудің 
белгіленген мерзімдерінде бақылау жəне қадағалау объектісі 
тұрған жерде болуға міндетті.

156-бап. Осы Кодекстің талаптарын өрескел бұза отырып 
жүргізілген  бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылаудың жəне (немесе)  
тексерудің жарамсыздығы

1. Егер бақылау жəне қадағалау органы бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді ұйымдастыруға жəне 
жүргізуге қойылатын, осы Кодексте белгіленген талаптарды 
өрескел бұза отырып, бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне 
(немесе) тексеруді жүргізсе, олар жарамсыз деп танылады. 

Жарамсыз деп танылған бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (не-
месе) тексеру актісі жəне бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың жəне 
(немесе) тексерудің қорытындылары бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқама бақылау мен қадағалау 
субъектілерінің осы Кодекстің 132-бабының 2-тармағына жəне 
143-бабының 3-тармағына сəйкес белгіленген талаптарды 
бұзуының дəлелдемесі бола алмайды.

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жарамсыз деп тану жоғары тұрған мемлекеттік, оның 
ішінде алқалы органның, органның немесе соттың бақылау 
мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы осы 
профи лактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру актісінің, 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою ту-
ралы нұсқаманың күшін жоюы үшін негіз болып табылады. 

Жоғары тұрған мемлекеттік органның бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылаудың жəне (немесе) тексерудің жарамсыздығына байла-
нысты актінің күшін жою, бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың жəне 
(немесе) тексерудің жарамсыздығына байланысты анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың күшін жою ту-
ралы бақылау мен қадағалау субъектісінің өтінішін қарауы 
өтініш берілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге 
асырылады.

Мұндай өтінішті қараудың белгіленген мерзімінің бұзылуы 
бақылау мен қадағалау субъектісінің пайдасына шешіледі.

2. Осы Кодекстің талаптарын өрескел бұзуға:
1) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
жүргізу негіздерінің болмауы;

2) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актінің болмауы;

3) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
жүргізудің басталғаны туралы хабарламаның болмауы, сол 
сияқты хабарлама мерзімдерін сақтамау;

4) осы Кодекстің 151-бабының талаптарын бұзу;
5) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 

бару арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) осы 
Кодекстің 141-бабына сəйкес бекітілген Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілерінде көрсетілген 
талаптарға сəйкестігіне тексеру жүргізудің кезеңділігін бұзу;

6) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді 
тағайындау туралы актіні бақылау мен қадағалау субъектісіне 
ұсынбау;

7) бақылау жəне қадағалау органдарының өздерінің құзы-
ретіне кірмейтін мəселелер бойынша бақылау мен қада ғалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жəне (немесе) тексеруді тағайындауы;

8) бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жəне (немесе) тексеру 
туралы актіні құқықтық статистика жəне арнаулы есепке алу 
саласындағы уəкілетті органда тіркеу міндетті болғанда, оны 
тіркемей бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылауды жəне (немесе) 
тексеруді жүргізу;

9) осы Кодекстің 148-бабында көзделген бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилак-
тикалық бақылауды жəне (немесе) тексеруді жүргізу мерзім-
дерін бұзу;

10) осы Кодекстің 131-бабының 5-тармағына сəйкес бақылау 
мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай алдын ала 
профилактикалық бақылау жүргізусіз бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылауды жүргізу жатады.

157-бап. Бақылау жəне қадағалау органдары мен олардың 
лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекет-
сіздігіне)  шағым жасау тəртібі

1. Бақылауды жүзеге асыру кезінде бақылау мен қадағалау 
субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған 
жағдайда, бақылау мен қадағалау субъектісі бақылау жəне 
қадағалау органдары мен олардың лауазымды адамдарының 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) осы Кодекстің 
29-тарауында көзделген тəртіппен жоғары тұрған мемлекеттік 
органға не Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген тəртіппен сотқа шағым жасауға құқылы.

2. Бақылау мен қадағалау субъектісі бақылау жəне қадағалау 
органдары мен олардың лауазымды адамдарының қылмыстық 
істі тергеп-тексеруге байланысты шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағым жасауды Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексінде белгіленген тəртіппен 
жүзеге асырады.»;

40) 309-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«3-1) кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті органға осы Кодекстің 
82-бабының 3-тармағына сəйкес кəсіпкерлік субъектілерінің 
шағымдары бойынша қолданыстағы реттегіш құралдардың 
жəне (немесе) талаптардың күшін жою немесе оларды қайта 
қарау жөнінде ұсыныстар енгізеді;».

4. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексіне:

1) 26-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын: 

«4) жұмыс беруші шетелдік жұмыс күшін тартуға жер-
гілікті атқарушы органның рұқсатын алғанға дейін не ше-
телдік жұмыскер өз бетінше жұмысқа орналасу үшін білік-
тілігінің сəйкестігі туралы анықтаманы немесе еңбекші 
көшіп келушіге халықтың көші-қоны мəселелері жөніндегі 
уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен берілген рұқсатты 
алғанға дейін немесе Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген шектеулерді немесе ерекшеліктерді сақтамай, 
Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын 
шетелдіктермен жəне азаматтығы жоқ адамдармен;»;

 2) 30-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын: 

«6) халықтың көші-қоны мəселелері жөніндегі уəкілетті 
орган айқындайтын тəртіппен жергілікті атқарушы органдар 
беретін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсаттың, еңбекші 
көшіп келушіге рұқсаттың жəне өз бетінше жұмысқа орналасу 
үшін біліктілігінің сəйкестігі туралы анықтаманың Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленетін мерзімдері 
шегінде жасалуы мүмкін.». 

5. 2020 жылғы 7 шiлдедегi «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне:

1) бүкіл мəтін бойынша «профилактикалық бақылау 
мен қадағалау», «профилактикалық бақылау мен қадаға-
лаудың», «профилактикалық бақылау мен қадағалауды», 
«профилактикалық бақылау жəне қадағалау» деген сөздер 
тиісінше «профилактикалық бақылау», «профилактикалық 
бақылаудың», «профилактикалық бақылауды», «профилак-
тикалық бақылау» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 3-баптың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшалары мы-
надай редакцияда жазылсын: 

«1) тегін медициналық көмектiң кепiлдiк берілген көлемi, 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-

ляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет 
қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі 
шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша 
денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу, мұндай сатып алуды арнаулы мемлекеттік 
орган дардың медициналық бөлімшелері жүзеге асыратын 
жағдайларды қоспағанда;

2) тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемi, 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-
ляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет 
қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі 
шеңберiнде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде дəрiлiк заттар мен медициналық бұйым-
дарды сатып алу, мұндай сатып алуды арнаулы мемлекеттік 
органдардың медициналық бөлімшелері жүзеге асыратын 
жағдайларды қоспағанда;

3) тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемi,
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-

ляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет 
қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі 
шеңберiнде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде дəрiлiк заттар мен медициналық 
бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді;»;

3) 6-баптың 3) жəне 4) тармақшалары мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«3) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-
ляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет 
қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі 
шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде дəрілік заттарды, медициналық 
бұйымдарды жəне арнаулы емдік өнімдерді сатып алуды, 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды 
ұйымдастыру жəне өткізу тəртібін айқындайды; 

4) бірыңғай дистрибьютордың тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын 
адамдарға бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің 
қосымша көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік заттар мен 
медициналық бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерді, дəрілік заттар мен медициналық 
бұйымдарды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу тəртібін айқындайды;»;

4) 7-бапта:
49) тармақша «көлемі» деген сөзден кейін «, қылмыстық-

атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары 
мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты 
есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі» деген 
сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 59-1), 59-2), 59-3), 59-4), 59-5) жəне 
59-6) тармақшалармен толықтырылсын:

«59-1) Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігімен 
келісу бойынша, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесінің мекемелерінде ұсталатын, туберкулезбен ауыра-
тын адамдарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

59-2) Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігімен 
келісу бойынша, ауруына байланысты жазасын өтеуден 
босатуға ұсынылатын сотталғандарды медициналық куəлан-
дырудан өткізу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді жəне жа-
засын өтеуден босатуға негіз болып табылатын аурулардың 
тізбесін айқындайды;

59-3) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау 
субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін бюджет қаражаты 
есебінен сатып алу жəне олардың ақысын төлеу тəртібін 
айқындайды;

59-4) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу 
изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға меди-
циналық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың үлгілік 
штаттары мен штат нормативтерін əзірлейді жəне бекітеді;

59-5) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша 
көлемі шеңберінде ұсынылатын медициналық көрсетілетін 
қызметтерге арналған тарифтерді қалыптастыру қағидалары 
мен əдістемесін əзірлейді жəне бекітеді;

59-6) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдарды 
медициналық техникамен жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен нормативтерін 
əзірлейді жəне бекітеді;»;

92) тармақша «көлемі» деген сөзден кейін «, қылмыстық-
атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары 
мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты 
есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі» деген 
сөздермен толықтырылсын;

5) 12-бапта:
1-тармақтың 6) тармақшасы «денсаулық сақтау ұйымдарын» 

деген сөздерден кейін «, оның ішінде қылмыстық-атқару 
(пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен 
мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек 
көрсететін ұйымдарды» деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақ мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толық-
тырылсын:

«21-1) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
дəрілік қамтамасыз етуді қоса алғанда, медициналық көмек 
көрсетуді, оның ішінде əлеуметтік маңызы бар аурулардың 
жəне айналадағыларға қауіп төндіретін аурулардың профилак-
тикасын жəне оларды емдеуді ұйымдастырады;»;

6) 13-бап мынадай мазмұндағы 21-1), 21-2) жəне 21-3) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«21-1) сотталғандарды жазасын өтеуден босатуға негіз бо-
лып табылатын аурулардың тізбесі бойынша медициналық 
куəландырудан өткізу үшін арнаулы медициналық комиссия 
құрады;

21-2) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

21-3) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша 
көлемі шеңберінде ұсынылатын медициналық көрсетілетін 
қызметтерге арналған тарифтерді əзірлейді жəне бекітеді;»;

7) 28-баптың 3-тармағында:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қадағалау 

осы Кодекске жəне Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне сəйкес жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау 

тексеру жəне профилактикалық бақылау нысанында жүзеге 
асырылады.»;

екінші жəне үшінші бөліктердегі «профилактикалық 
бақылау мен қадағалау» деген сөздер «профилактикалық 
бақылау» деген сөздермен ауыстырылсын; 

8) 32-баптың 2-тармағында:
«Тəуекел дəрежесін бағалау негізінде тексерулер жүргізудің 

ерекше тəртібі нысанында мемлекеттік бақылауды, жоспардан 
тыс тексерулерді, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды, бақылау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды» деген 
сөздер «Профилактикалық бақылау, тексеру жəне тергеп-
тексеру нысанында мемлекеттік бақылауды» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«тексерудің немесе профилактикалық бақылаудың» деген 
сөздер «профилактикалық бақылаудың, тексерудің немесе 
тергеп-тексерудің» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 33-бап алып тасталсын;
10) 35-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) тармақ-

шамен толықтырылсын:
«2-1) денсаулық сақтауды жергілікті мемлекеттік басқару 

органдары қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің 
тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдарға 
қатысты жүргізеді.

Денсаулық сақтау субъектісі медициналық көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндет-
темелерге мониторинг нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
мониторинг нəтижелеріне медициналық қызметтер (көмек) 

(Жалғасы. Басы 1, 13-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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көрсету саласындағы мемлекеттік органға шағым жасауы 
мүмкін;»;

11) 36-бапта:
4-тармақтағы «жəне профилактикалық бақылау мен 

қадағалау» деген сөздер «, профилактикалық бақылау, тер-
геп-тексеру жəне қадағалау» деген сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақ алып тасталсын;
12) 40-бап алып тасталсын;
13) 42-бапта: 
«профилактикалық бақылау мен қадағалау» деген сөздер 

«профилактикалық бақылау» деген сөздермен ауыстырылсын;
орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мəтін 

өзгермейді;
14) 44-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«44-бап. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 

бармай халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы профилактикалық бақылау

1. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы профилактикалық бақылау ақпараттық жүйе-
лерден алынған деректерді, сондай-ақ бақылау мен қадағалау 
субъектісінің (объектісінің) қызметі туралы басқа да мəлі-
меттерді талдау жəне салыстыру арқылы жүргізіледі.

2. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы профилактикалық бақылаудың мақсаттары:

1) бұзушылықтарды уақтылы анықтау, олардың жолын кесу 
жəне оларға жол бермеу, бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері 
бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық сала-
маттылығы саласын дағы мемлекеттік орган анықтаған бұзу-
шылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау мен қадағалау 
субъектілеріне (объектілеріне) беру;

2) оларға əкімшілік жүктемені азайту;
3) өнім мен көрсетілетін қызметтер қауіпсіздігінің ныса-

налы көрсеткіштеріне, қоршаған ортаның сапасына қатысты 
жəне өнімге, көрсетілетін қызметтерге жəне қоршаған ортаға 
ықтимал əсер ететін өндірістік процестерді реттеу құралдарына 
қатысты шешімдер қабылдау үшін мекендеу ортасының 
адамның денсаулығына əсері туралы анық ақпаратты алу;

4) уланулардың туындауы мен инфекциялық аурулар, 
кəсіптік аурулар тұтануының алдын алу бойынша орындала-
тын іс-шаралардың тиімділігін бағалау, олардың туындауын 
болжау мүмкіндігі;

5) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілер талап-
тарының сақталуын қамтамасыз ету;

6) штаттан тыс ахуалдарға жедел алдын ала отырып ден қою;
7) басшылар мен жұмыскерлердің санитариялық-гигиеналық 

хабардар болуы мен жауапкершілігінің неғұрлым жоғары 
деңгейін қалыптастыру;

8) жұртшылыққа қоғамдық денсаулықты сақтау жөніндегі 
субъектілердің (объектілердің) қызметі жəне халықтың 
денсаулығы үшін тəуекелдер туралы хабар беру болып та-
былады.

3. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы профилактикалық бақылау тоқсанына бір реттен 
жиілетпей жүргізіледі.

4. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы профилактикалық бақылау нəтижелері бойын-
ша бұзушылықтар анықталған жағдайда, камералдық бақы-
лауды қоспағанда, анықталған бұзушылықтарды жою ту-
ралы ұсыным ресімделеді. Анықталған бұзушылықтарды 
жою туралы ұсынымның нысанын халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган белгілейді. 

5. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бар-
май халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы профилактикалық бақылау бары-
сында анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным 
бұзушылықтар анықталған күннен бастап жеті жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) мынадай тəсілдердің бірімен:

1) хабарламасы бар тапсырысты хатпен пошта арқылы 
жіберіледі;

2) бақылау мен қадағалау субъектісінің (объектісінің) өкіліне 
немесе лауазымды адамына қолын қойғызып табыс етіледі;

3) «электрондық үкімет» веб-порталындағы пайдаланушының 
жеке кабинетіне электрондық тəсілмен жіберіледі. 

6. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бар-
май халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы профилактикалық бақылау барысын-
да анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымда 
көрсетілген, анықталған бұзушылықтарды ұсыным табыс 
етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап отыз жұмыс 
күні ішінде тиісінше жою бақылау мен қадағалау субъектісінің 
(объектісінің) ұсынымды орындауы деп танылады. 

7. Бақылау субъектісі (объектісі) анықталған бұзушы-
лықтарды жою туралы ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен 
келіспеген жағдайда, анықталған бұзушылықтарды жою тура-
лы ұсыным табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органға қарсылық жіберуге құқылы. 

8. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы профилактикалық бақылау барысында анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде 
орындамау бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау үшін бақылау мен 
қадағалау субъектісін (объектісін) іріктеуге негіз болып та-
былады.

9. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылау нəтижелері халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның жəне оның аумақтық бөлімшелерінің 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
профилактикалық бақылауды арнаулы тіркеу журналын-
да есепке алуына жатады, ол нөмірленуге, тігілуге жəне 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның немесе оның аумақтық 
бөлімшесінің мөрімен бекемделуге тиіс.»;

15) 45-баптың тақырыбындағы «профилактикалық бақы-
лау мен қадағалаудың» деген сөздер «профилактикалық 
бақылаудың» деген сөздермен ауыстырылсын; 

16) 54-баптың 3-тармағында:
«Тəуекел дəрежесін бағалау негізінде тексерулер жүргізудің 

ерекше тəртібі нысанында мемлекеттік бақылауды, жоспардан 
тыс тексерулерді, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылауды, бақылау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды» деген 
сөздер «Профилактикалық бақылау, тексеру жəне тергеп-тек-
серу нысанында мемлекеттік бақылауды» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«тексерудің немесе профилактикалық бақылаудың» деген 
сөздер «профилактикалық бақылаудың, тексерудің немесе 
тергеп-тексерудің» деген сөздермен ауыстырылсын;

17) 69-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен толық-

тырылсын:
«4-2) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-

геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтердің ақысын 
төлеуге;»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-

геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде денсаулық 
сақтау субъектілері көрсететін қызметтерге ақы төлеу уəкілетті 
орган айқындайтын тəртіппен медициналық көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен көлемі жөніндегі шарттық мін-
дет темелерге мониторинг нəтижелері ескеріле отырып 
жүргізіледі.»;

18) 104-бап мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«6-1. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктерде шектеу іс-шара-
ларының, оның ішінде карантиннің сақталуын қамтамасыз 
ету мақсатында жергілікті атқарушы органдар мониторингтік 
топтар құруы мүмкін. 

Құрылған мониторингтік топтар, олардың құрамы жəне 
өкілеттіктері туралы ақпарат, сондай-ақ мониторингтік топтың 
əрекет ету алгоритмі бұқаралық ақпарат құралдарында жəне 
жергілікті атқарушы органдардың сайттарында орналасты-
рылады.

Мұндай топтардың қызметі жеке жəне заңды тұлғалардың 
инфекциялық аурулардың таралу қатерінің алдын алуға бай-
ланысты қоғамдық тəртіпті, санитариялық-эпидемияға қарсы, 
санитариялық-профилактикалық жəне шектеу іс-шараларын, 
оның ішінде карантинді сақтауына мониторинг жүргізу арқылы 
жүзеге асырылады.

Мониторинг жүргізу тексеру болып табылмайды жəне 
мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың өзге нысандарына 
жатпайды.

Мониторинг жүргізу үшін көрсетілген топтар объектіге 
барған кезде көрсететін, мониторинг тағайындау туралы 
электрондық нысандағы актіні алу үшін ақпараттық ресурста 
алдын ала тіркелуді жүзеге асырады.

Мониторингтік топтардың инфекцияның таралу қатерінің 
алдын алуға байланысты Қазақстан Республикасының 
Бас мемлекеттік санитариялық дəрігері қаулысының жəне 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы нормативтік құқықтық актілердің бұзылу 
белгілерін көрсететін фото- жəне бейнеақпаратты кейіннен 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органға жіберу 
үшін, кəсіпкерлік субъектілерінің жұмысына араласпай жəне 
заңды кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға кедергі келтірмей, 
жинауға құқығы бар.

Мониторингтік топтардың құзыретіне əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істерді қозғау жатпайды.

Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу 
кезеңінде мониторингтік топтың құрамында мониторингтік 
топтарды құру жəне мониторинг жүргізу тəртібіне сəйкес 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның өкілі болған жағдайда, 
мониторингтік топ шектеу іс-шараларының, оның ішінде 
карантиннің шарттарын бұзушылықтарды сол жерде, тіпті 
кəсіпкерлік субъектілерінің қызметін тоқтата тұруға дейін 
жолын кесуге құқылы. Бұл жағдайда əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы іс қозғауды халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның өкілі тікелей жүргізеді.

Мониторингтік топтар өз қызметін инфекцияның таралу 
қатерінің алдын алуға байланысты халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік 
құқықтық актілер мен Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік 
санитариялық дəрігерінің қаулылары шеңберінде жүзеге асы-
рады. 

Кəсіпкерлік субъектісін мониторингтеу нəтижелері бойын-
ша инфекцияның таралу қатерінің алдын алуға байланыс-
ты Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңна-
масының талаптарын бұзушылықтар анықталған жағдайда, 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік органның лауазымды адамы 
санитариялық-эпидемияға қарсы жəне санитариялық-
профилактикалық іс-шараларды жүргізу туралы қаулы береді.

Мониторингтік топтарды құру жəне мониторинг жүргізу 
тəртібін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган айқындайды.

Мониторингтік топтар қызметін жүзеге асырған кезде 
кəсіпкерлік субъектілерінің Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексіне жəне заңнамасына сəйкес меншікке 
қол сұғылмаушылықты қоса алғанда, өз құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғауға құқығы бар.»;

19) 125-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«2-1. Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
медициналық оңалту уəкілетті орган айқындайтын тізбе 
бойын ша жіті жай-күйлерден, хирургиялық араласудан, жара-
қаттардан, сондай-ақ олардың салдарынан кейін көрсетіледі.»;

20) 143-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«143-бап. Ұстап алынған, күзетпен қамауға алынған, ар-

наулы мекемелерге орналастырылған, қылмыстық-атқару 
(пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен 
мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық  көмек 
көрсету

1. Ұстап алынған, күзетпен қамауға алынған жəне арнау-
лы мекемелерге орналастырылған адамдарға медициналық 
көмек уəкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының ішкі істер органдары айқындайтын тəртіппен 
көрсетіледі. 

2. Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
медициналық көмек уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен 
көрсетіледі. 

3. Осы баптың 1 жəне 2-тармақтарында аталған адамдар осы 
Кодекстің 134-бабы 1-тармағының 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) жəне 
9) тармақшаларында көрсетілген медициналық көмекті алу 
кезінде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын 
пайдаланады.»;

21) 152-баптың 2-тармағындағы «жəне Ішкі істер министр-
лігімен» деген сөздер алып тасталсын;

22) 195-баптың 3) тармақшасы мынадай мазмұндағы бесінші 
абзацпен толықтырылсын:

«қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қаражат 
есебінен көрсетілетін;»;

23) 202-баптың 3-тармағында:
бірінші абзацтағы «адамдарға» деген сөзден кейін «, оның 

ішінде қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу 
изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға» деген 
сөздермен толықтырылсын;

5) тармақшадағы «тегін» деген сөз «қылмыстық-атқару 
(пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен 
мекемелерінде ұсталатын адамдарды қоспағанда, тегін» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

6. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 20-6-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасына, оның орын-
басарларына, сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкі мен оның 
ведомстволарының өзге де қызметкерлеріне ұзақтығы күнтіз-
белік отыз күн болатын жыл сайынғы ақысы төленетін еңбек 
демалысы беріледі.»;

2) 4-1-тарау мынадай мазмұндағы 20-8-баппен толық-
тырылсын:

«20-8-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің қызметкерлерін 
іссапарға жіберу

1. Қазақстан Ұлттық Банкінің қызметкерлері Қазақстан 
Ұлттық Банкінің алдына қойылған міндеттерді орындау 
мақсатында Қазақстан Республикасының дипломатиялық 
қызмет туралы заңнамасында реттелетін тəртіппен Қазақстан 
Республикасының шет елдердегі мекемелеріне, халықаралық 
ұйымдарға жəне (немесе) олардың өкілдіктеріне жəне өзге де 
ұйымдарға іссапарға жіберілуі мүмкін.

2. Қазақстан Ұлттық Банкінің іссапарға жіберілген 
қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Ұлттық 
Банкінің бюджет қаражаты (шығыстар сметасы) есебінен 
жүзеге асырылады жəне Қазақстан Ұлттық Банкінің Бас-
қармасы айқындайтын тəртіппен жəне шарттарда айқындалады.

3. Қазақстан Ұлттық Банкінің іссапарға жіберілген 
қызметкерлерін жəне олармен бірге жүретін отбасы мүшелерін 
(жұбайын (зайыбын), кəмелетке толмаған балаларын, 
кəмелетке толмаған асырап алған балаларын, сондай-ақ 
кəмелетке толған, еңбекке жарамсыз балаларын жəне (немесе) 
ата-аналарын) əлеуметтік жəне медициналық қамтамасыз ету, 
кепілдіктер беру шарттары, өтемақылар мен өзге де төлемдерді 
төлеу, оның ішінде залалды өтеу шарттары Қазақстан Ұлттық 
Банкінің тиісті актісінде айқындалады.».

7. «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 
адамдарды əкiмшiлiк қадағалау туралы» 1996 жылғы 15 
шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына:

12-баптың а) тармақшасындағы «пробация қызметіне», 
«пробация қызметінің» деген сөздер тиісінше «жергілікті 
атқарушы органдарға», «олардың» деген сөздермен ауысты-
рылсын.

8. «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз 
ететін арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау 
тəртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 23-бапта:
2-тармақтағы «Ішкі істер министрлігі,» деген сөздер алып 

тасталсын;
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі тергеу 

изоляторының əкімшілігі күдіктілер мен айыпталушыларға 
медициналық қызмет көрсету үшін үй-жайлар береді жəне 
осы үй-жайлардың тиісінше жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.»;

3-тармақтағы «мекеменің» деген сөз «ұйымдардың» деген 
сөзбен ауыстырылсын; 

2) 24-баптың 3-тармағындағы «дəрі-дəрмектермен» деген 
сөз «дəрілік заттармен» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«25-бап. Қосымша ақылы көрсетілетін қызметтермен 

қамтамасыз ету
1. Тергеу изоляторларында күдіктілер, айыпталушылар 

жəне сотталушылар мүмкіндігіне қарай, қосымша ақылы 
тұрмыстық жəне медициналық көрсетілетін қызметтермен 
қамтамасыз етіледі.

2. Күдіктілерге, айыпталушыларға жəне сотталушыларға 
ақылы тұрмыстық қызметтерді тергеу изоляторының 
əкімшілігі көрсетеді, олардың тізбесі мен көрсетілу тəртібін 
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті белгілейді. 

3. Күдіктілерге, айыпталушыларға жəне сотталушыларға 
ақылы медициналық қызметтерді Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес тергеу изоляторларында орналасқан 
медициналық ұйымдар көрсетеді.»;

4) 29-баптың 2-тармағында:
«қызмет көрсету» деген сөздер «қамтамасыз ету» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Мамандандырылған медициналық қамтамасыз ету ден-
саулық сақтау саласындағы уəкілетті орган айқындайтын 
тəртіппен жүзеге асырылады.».

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

1) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4-4) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«4-4) денсаулық сақтау ұйымдарын, оның ішінде қылмыстық-
атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен 
мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек 
көрсететін ұйымдарды дамыту мен олардың жұмыс істеуіне 
бағытталған іс-шараларды бекіту;»;

2) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 14-5) жəне 
14-6) тармақшалармен толықтырылсын:

«14-5) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінде 
сотталғандарға медициналық көмек көрсету үшін медициналық 
ұйымдарды (соматикалық, психиатриялық жəне туберкулезге 
қарсы ауруханалар (бөлімшелер), амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін ұйымдар) ұйымдастырады;

14-6) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тер-
геу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға 
медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дəрілік 
қамтамасыз етуді қоса алғанда, медициналық көмек көрсетуді, 
оның ішінде əлеуметтік маңызы бар аурулардың жəне 
айналадағыларға қауіп төндіретін аурулардың профилакти-
касын жəне оларды емдеуді ұйымдастырады;».

10. «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі ту-
ралы» 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

15-2-бапта:
тақырыптағы «Мемлекеттік қызметшілердің өзге мемле-

кеттік органдардан» деген сөздер «Өзге мемлекеттік ор-
гандардан мемлекеттік қызметшілердің жəне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі қызметкерлерінің» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

1-тармақтағы «мемлекеттік қызметшілердің Қазақстан 
Республикасының өзге мемлекеттік органдарынан» деген 
сөздер «Қазақстан Республикасының өзге мемлекеттік органда-
рынан мемлекеттік қызметшілердің, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі қызметкерлерінің» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

2-тармақ «мемлекеттік қызметшілерге» деген сөздерден 
кейін «, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызмет-
керлеріне» деген сөздермен толықтырылсын. 

11. «Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемле-
кеттiк реттеу туралы» 2003 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 3-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«4) фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге, папиростарға, 
сигариллаларға жəне қыздырылатын темекісі бар бұйымдарға 
ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеуді қамтиды.»;

2) 5-бап 2-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2-1) фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге, папиростарға, 

сигариллаларға жəне қыздырылатын темекісі бар бұйымдарға 
ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілейді;».

12. «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары ту-
ралы» 2005 жылғы 30 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

5-бап 6-тармағының 10) тармақшасындағы «нəтижелері 
қамтылуға тиіс.» деген сөздер «нəтижелері;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен 
толықтырылсын:

«11) жеке кəсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын 
Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының жо-
балары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушысы 
болуға ниеттенетін халықаралық шарттар бойынша Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасының жəне 
жеке кəсіпкерлік мəселелері жөніндегі сараптама кеңесі 
мүшелерінің сараптама қорытындысы қамтылуға тиіс.».

13. «Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегі банк-
терiнде орналастырылған депозиттерге мiндеттi кепiлдiк беру 
туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

18-баптың 1-тармағында:
бірінші бөліктің екінші абзацындағы «он бес» деген сөздер 

«жиырма» деген сөзбен ауыстырылсын;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Депозитордың қатысушы банкте осы тармақтың бірінші 

бөлігінде көрсетілген кепілдік берілген депозиттердің бірнеше 
алуан түрі болған кезде депозиттерге міндетті кепілдік беруді 
жүзеге асыратын ұйым олар бойынша жиынтық кепіл дік 
берілген өтемді депозиттің əрбір түрі бойынша жеке белгі-
ленген кепілдік берілген өтемнің ең жоғары мөлшері шегінде, 
бірақ жиырма миллион теңгеден асырмай төлейді.». 

14. «Босқындар туралы» 2009 жылғы 4 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 6-бапта:
9), 10), 11) жəне 12) тармақшалар алып тасталсын;
13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«13) босқын мəртебесін беру, ұзарту, одан айыру жəне оны 

тоқтату рəсімдерін жүзеге асыру жөніндегі комиссия туралы 
үлгілік ережені əзірлейді жəне бекітеді;»;

13-1), 13-2), 13-3), 13-4) жəне 13-5) тармақшалар алып тас-
талсын;

2) мынадай мазмұндағы 6-1-баппен толықтырылсын:
«6-1-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қала-

лардың жəне астананың жергілікті атқарушы органдарының 
құзыреті

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне 
астананың жергілікті атқарушы органдары:

1) өз құзыреті шегінде босқындар мəселелері бойынша 
мемлекеттік саясатты іске асырады;

2) пана іздеген адамның куəлігін береді;
3) босқын мəртебесін беру, ұзарту, одан айыру жəне оны 

тоқтату рəсімдерін жүзеге асырады;
4) босқын куəлігін береді;
5) пана іздеген адамдардың жəне босқындардың тізімдерін 

қалыптастырады жəне ай сайын уəкілетті органға, ұлттық 
қауіпсіздік органдарына жəне ішкі істер органдарына жібереді;

6) босқын мəртебесін беру, ұзарту, одан айыру жəне оны 
тоқтату рəсімдерін жүзеге асыру жөніндегі комиссияларды 
құрады;

7) пана іздеген адамдар мен босқындар құқықтарының 
сақталуын қамтамасыз етеді;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында жергілікті 
атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді 
жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде жүзеге асырады.»;

3) 7-бап мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толық-
тырылсын:

«2-2. Ішкі істер органдары:
1) пана іздеген адамдар мен босқындарды Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрғылықты жері бойынша 
тіркеуді жүзеге асырады;

2) жол жүру құжатының үлгісін бекітеді;
3) жол жүру құжатын беруді жүзеге асырады;
4) ұлттық қауіпсіздік органдарының ұсынуы бойынша 

табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 
туын даған, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шека-
расын бұзушыларды шекаралық іздестіру, шектес мемлекет 
азаматтарының Қазақстан Республикасының аумағына қарулы 
басып кіруіне немесе жаппай өтуіне тойтарыс беру кезінде пана 
іздеген адамдар мен босқындардың шекаралық аймақта (бел-
деуде) орналасқан жергілікті жердің жекелеген учаскелеріне 
немесе объектілерге кіруін шектейді немесе тыйым салады;

5) заңды күшіне енген сот шешімдерін орындау үшін пана 
іздеген адамдар мен босқындарды мəжбүрлеп шығарып 
жіберуді жүзеге асырады;

6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңда-
рында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;

4) 8-бапта:
1-тармақтың 4) тармақшасындағы «уəкілетті органның» 

деген сөздер «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне астананың жергілікті атқарушы органының» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

2-тармақта:
4) тармақшадағы «уəкілетті органға» деген сөздер «облыс-

тың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
жергілікті атқарушы органына» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) Қазақстан Республикасының аумағында тұрғылықты 

жері өзгерген кезде бұрынғы тұрғылықты жері бойынша об-
лыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
жергілікті атқарушы органының есебінен шығуға жəне келген 
күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жаңа тұрғылықты жері 
бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне астананың жергілікті атқарушы органында есепке 
тұруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен тұрғылықты жері бойынша тіркеуді 
ресімдеуге;»;

5) 9-бапта:
1-тармақтың 3) тармақшасындағы «уəкілетті органның» 

деген сөздер «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне астананың жергілікті атқарушы органының» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

2-тармақта:

2) тармақшадағы «уəкілетті органға» деген сөздер «облыс-
тың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
жергілікті атқарушы органына» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
 «3) Қазақстан Республикасының аумағында тұрғылықты 

жері өзгерген кезде бұрынғы тұрғылықты жері бойын-
ша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне 
астананың жергілікті атқарушы органының есебінен шығуға 
жəне келген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жаңа 
тұрғылықты жері бойынша облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органын-
да есепке тұруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен тұрғылықты жері бо-
йынша тіркеуді ресімдеуге міндетті.»;

6) 10-бапта:
1-тармақтағы «жазбаша өтінішхатпен өзі немесе осыған 

уəкілетті өкіл арқылы өзінің келген жері бойынша босқын 
мəртебесін беру туралы уəкілетті органға» деген сөздер 
«босқын мəртебесін беру туралы жазбаша өтінішхатпен жеке 
өзі немесе осыған уəкілеттік берілген өкілі арқылы өзінің 
келген жері бойынша облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органына» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

2-тармақ алып тасталсын;
3-тармақта:
бірінші бөліктегі «– көші-қон бақылауы пунктіне, ал мұндай 

пункт болмаған жағдайда» деген сөздер алып тасталсын;
екінші бөліктегі «уəкілетті органға» деген сөздер «облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті 
атқарушы органына» деген сөздермен ауыстырылсын; 

4-тармақтың бірінші жəне екінші бөліктеріндегі «уəкілетті 
органға», «Уəкілетті орган» деген сөздер тиісінше «облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті 
атқарушы органына», «Облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы органы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
«8. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 

жəне астананың жергілікті атқарушы органы тиісті шешім 
қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уəкілетті 
органға жəне ішкі істер органдарына босқын мəртебесін беру, 
ұзарту немесе босқын мəртебесін беруден, ұзартудан бас тарту 
туралы хабар береді.»; 

7) 11-бапта:
1-тармақтағы «Уəкілетті орган» деген сөздер «Жергілікті 

атқарушы орган» деген сөздермен ауыстырылсын; 
2-тармақтың төртінші бөлігіндегі «уəкілетті органға» де-

ген сөздер «жергілікті атқарушы органға» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

5-тармақтағы «уəкілетті орган» деген сөздер «облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
жергілікті атқарушы органы» деген сөздермен ауыстырылсын; 

6-тармақтағы «уəкілетті орган» деген сөздер «облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
жергілікті атқарушы органы» деген сөздермен ауыстырылсын; 

8) 13-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
 «2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне 

астананың жергілікті атқарушы органы босқын мəртебесінен 
айыру туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде аталған адамға бұл шешімнің себептері көрсетілген 
жəне қабылданған шешімге шағым жасау тəртібі түсіндірілген 
шешімнің көшірмесін табыс етеді немесе жібереді, сондай-ақ 
қабылданған шешім туралы уəкілетті орган мен ішкі істер ор-
гандарына хабар береді.»;

9) 15-баптағы «Уəкілетті органның» деген сөздер 
«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне 
астананың жергілікті атқарушы органының» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

10) 18-бапта:
1-тармақтағы «уəкілетті органның немесе соттың» деген 

сөздер «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне 
астананың жергілікті атқарушы органының, уəкілетті органның 
не соттың» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «уəкілетті орган» деген 
сөздер «ішкі істер органдары» деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 21-баптың екінші бөлігі 3) тармақшасының екінші 
абзацындағы «Уəкілетті орган» деген сөздер «Жергілікті 
атқарушы орган» деген сөздермен ауыстырылсын.

15. «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 
наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

12-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«12-2-бап. Респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика  

саласындағы мемлекеттік бақылау
1. Респонденттерге қатысты мемлекеттік статистика сала-

сындағы мемлекеттік бақылауды мемлекеттік статис тиканың 
тиісті органдары Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне жəне осы Заңға сəйкес респонденттерге бармай 
профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырады.

2. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылаудың 
мақсаты респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді 
ұсыну тəртібін бұзуына жол бермеу, оларға бұзушылықтарды 
өз бетінше жою құқығын беру жəне оларға түсетін əкімшілік 
жүктемені азайту болып табылады.

3. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылау 
респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
графигінде көрсетілген мерзімдерде респонденттердің 
алғашқы статистикалық деректерді ұсынбағанын, сондай-
ақ олардың анық емес алғашқы статистикалық деректерді 
ұсынуын анықтау түрінде жүзеге асырылады.

4. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылау 
статистикалық нысанда белгіленген мерзімдерде мыналарды:

1) респонденттер Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
статистика саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкес 
ұсынатын статистикалық нысандарды;

2) алғашқы статистикалық деректердің анықтығын рас-
тау үшін статистикалық ақпаратты түзу кезінде – өз құзыреті 
шегінде мемлекеттік статистика органдарының сұрау салуы 
бойынша алынған ақпаратты талдау арқылы жүргізіледі.

5. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылау 
нəтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, 
бұзушылықтарды жою туралы қорытынды ресімделеді, ол 
бұзушылықтар анықталған күннен бастап екі жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде респондентке жіберіледі.

6. Төменде санамаланған тəсілдердің бірімен жіберілген 
қорытынды мынадай жағдайларда:

1) алғаны туралы белгі қойылып – қолма-қол;
2) тапсырыс хат арқылы – поштамен;
3) респондент бұрын ұсынған статистикалық нысан-

да көрсетілген респонденттің электрондық мекенжайына 
жөнелтілген күннен бастап – электрондық тəсілмен;

4) респондент бұрын ұсынған статистикалық нысанда 
көрсетілген ұялы байланыстың абоненттік нөміріне жіберілген 
күннен бастап – мəтіндік хабарламамен табыс етілді деп 
есептеледі.

7. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылау 
нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою ту-
ралы қорытынды табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

8. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылау 
жүргізудің жиілігі Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
статистика саласындағы заңнамасында көзделген статис-
тикалық нысандарды ұсынудың кезеңділігі бойынша айқын-
далады.

9. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылау 
нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою ту-
ралы қорытынды белгіленген мерзімде орындалмаған кез-
де, мемлекеттік статистика органдары əкімшілік іс жүргізу 
қозғайды.

10. Респонденттерге бармай профилактикалық бақылау 
нəтижелерін тиісті мемлекеттік статистика органдары мем-
ле кеттік статистика органдарының тиісті ақпараттық жүйе-
лерінде электрондық түрде есепке алады.».

16. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) даму жоспары – мемлекеттік кəсіпорынның, акция-

ларының бақылау пакеті (жарғылық капиталға қатысу үлесі) 
мемлекетке тиесілі акционерлік қоғам мен жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктің бесжылдық кезеңге арналған негізгі 
қызмет бағыттарын жəне қаржы-шаруашылық қызметінің 
көрсеткіштерін айқындайтын құжат;»;

4) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 32-2) жəне 37-2) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«32-2) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 

холдингтердің жəне ұлттық компаниялардың даму жоспары 
– ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтің, ұлттық 
компанияның онжылдық кезеңге арналған миссиясын, пайы-
мын, стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін айқындайтын 
жəне негіздейтін құжат;»;

 «37-2) іс-шаралар жоспары – ұлттық басқарушы холдингтің, 
ұлттық холдингтің жəне ұлттық компанияның бесжылдық 
кезеңге арналған негізгі қызмет бағыттарын жəне қаржы-
шаруа шылық қызметінің көрсеткіштерін айқындайтын 
құжат;»;

(Жалғасы. Басы 1, 13-17-беттерде) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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2) 4-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
«9. Егер «Астана» халықаралық қаржы орталығының 

актілерінде заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) 
арасында өзге тəртіп орнату мүмкіндігі көзделмесе, осы 
Заңның акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктерге қатысты қолданылатын ережелері мемлекет 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы 
құқығына сəйкес тіркелген заңды тұлғалардың құрылтайшысы 
(қатысушысы, салымшысы, акционері, мүшесі) ретінде əрекет 
ететін жағдайларға, оның ішінде мемлекеттің акцияларға 
(жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) мүліктік құқықтарды 
сатып алуы бөлігінде қолданылады.»;

3) 8-баптың 5-тармағының бірінші бөлігі «жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктердің» деген сөздерден кейін «, «Астана» 
халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығына 
сəйкес тіркелген заңды тұлғалардың» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

4) 11-бап мынадай мазмұндағы 15-3) тармақшамен толық-
тырылсын:

«15-3) «Астана» халықаралық қаржы орталығының қолда-
ныстағы құқығына сəйкес тіркелген заңды тұлғалардағы 
акцияларды, үлестерді, пайларды жəне үлестік қатысудың 
басқа да нысандарын сатып алу туралы шешім қабылдайды, 
мемлекеттің акционер (қатысушы, салымшы, мүше) ретінде 
осындай заңды тұлғаларды басқаруға қатысу құқығын жүзеге 
асырады немесе осы құқықты мемлекеттік мүлік жөніндегі 
уəкілетті органға береді;»;

5) 13-бапта:
3) тармақшаның екінші жəне үшінші абзацтарындағы 

«акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы 
холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың 
даму стратегиялары мен даму жоспарларын», «акционері мем-
лекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стра-
тегиялары мен даму жоспарларының» деген сөздер тиісінше 
«ұлттық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң 
жəне ұлттық компаниялардың даму жоспарларын жəне 
акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы 
холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың 
іс-шаралар жоспарларын», «ұлттық басқарушы холдингтердiң, 
ұлттық холдингтердiң жəне ұлттық компаниялардың даму 
жоспарларының жəне акционері мемлекет болып табылатын 
ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, 
ұлттық компаниялардың іс-шаралар жоспарларының» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4-3) тармақшадағы «акционері мемлекет болып табы-
латын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдинг-
тердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен 
даму жоспарларының» деген сөздер «ұлттық басқарушы 
холдингтердің, ұлттық холдингтердің жəне ұлттық компания-
лардың даму жоспарларының жəне акционері мемле-
кет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар 
жоспарларының» деген сөздермен ауыстырылсын; 

4-4) тармақшадағы «акционері мемлекет болып табылатын 
ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, 
ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жос-
парларын» деген сөздер «ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің жəне ұлттық компаниялардың даму жос-
парларын жəне акционері мемлекет болып табылатын ұлттық 
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың іс-шаралар жоспарларын» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

6) 14-бап мынадай мазмұндағы 26-4) жəне 26-5) тармақша-
лармен толықтырылсын:

«26-4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойын-
ша, орналастырылатын акцияларға ақы төлеуді, «Астана» 
халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығына 
сəйкес тіркелген заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сəйкес ақшаны, 
сондай-ақ республикалық мүлікті, оның ішінде акцияларды, 
үлестерді, пайларды жəне жарғылық капиталға қатысудың өзге 
де нысандарын енгізу арқылы салым енгізуді жүзеге асырады;

26-5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан мемле-
кеттің акционер (қатысушы, салымшы, мүше) ретінде 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы 
құқығына сəйкес тіркелген заңды тұлғаларды басқаруға қатысу 
құқықтарын «Астана» халықаралық қаржы орталығының 
актілерінде айқындалған тəртіппен жүзеге асырады;»;

7) 15-баптың 7) тармақшасындағы «акционері мемле-
кет болып табылатын тиісті саладағы ұлттық басқарушы 
холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
даму стратегиялары мен даму жоспарларының» деген сөздер 
«ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің 
жəне ұлттық компаниялардың даму жоспарларының жəне 
акционері мемлекет болып табылатын тиісті саладағы ұлттық 
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың іс-шаралар жоспарларының» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

8) 114-бапта:
тақырып «сатып алу ақысына» деген сөздерден кейін «не 

«Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы 
құқығына сəйкес тіркелген заңды тұлғалардың жарғылық 
капи талына (акцияларын төлеуге)» деген сөздермен толық-
тырылсын; 

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Осы баптың ережелері мемлекеттік мүлікті «Астана» 

халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығына 
сəйкес тіркелген заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 
(акцияларды төлеуге) мүліктік салым ретінде беру үшін де 
қолданылады.»; 

9) 169-бапта:
тақырып «жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің» деген 

сөздерден кейін «, сондай-ақ «Астана» халықаралық қаржы 
орталығының қолданыстағы құқығына сəйкес тіркелген өзге 
де заңды тұлғалардың» деген сөздермен толықтырылсын; 

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Осы баптың ережелері мемлекеттің «Астана» халық-

аралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығына сəйкес 
тіркелген заңды тұлғалардағы акцияларды, үлестерді, пайлар-
ды жəне үлестік қатысудың басқа да нысандарын сатып алуы 
жағдайларына да қолданылады.»;

10) 173-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Осы баптың күші мемлекеттің «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының қолданыстағы құқығына сəйкес тіркелген 
заңды тұлғалардағы акцияларды, үлестерді, пайларды жəне 
үлестік қатысудың басқа да нысандарын сатып алуы жағдай-
ларына қолданылмайды.»;

11) 181-баптың 5-тармағының бірінші бөлігінде:
3) тармақша «даму жоспарларын» деген сөздерден кейін 

«, іс-шаралар жоспарларын» деген сөздермен толықтырылсын; 
4) тармақшадағы «даму жоспарын» деген сөздер «іс-шаралар 

жоспарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) тармақшадағы «даму жоспарларының» деген сөздер «іс-

шаралар жоспарларының» деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 184-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «даму стратегиялары мен даму жоспарла-

рын» деген сөздер «ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің жəне ұлттық компаниялардың даму жоспарла-
рын жəне іс-шаралар жоспарларын» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

екінші бөліктегі «даму стратегиялары» деген сөздер «даму 
жоспарлары» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөліктегі «Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарлары», 
«даму стратегияларын» деген сөздер тиісінше «Іс-шаралар 
жоспарлары», «даму жоспарларын» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

2-тармақта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзацтағы «даму стратегиялары» деген сөздер «даму 

жоспарлары» деген сөздермен ауыстырылсын; 
2) тармақшадағы «заңды тұлғалардың, оның ішінде ұлттық 

компаниялардың даму стратегиялары» деген сөздер «заңды 
тұлғалардың даму стратегиялары, оның ішінде ұлттық компа-
ниялардың даму жоспарлары» деген сөздермен ауыстырылсын; 

екінші жəне үшінші бөліктердегі «даму стратегияларын» 
деген сөздер «даму жоспарларын» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

3-тармақтағы «Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің жəне ұлттық компаниялардың даму жоспарла-
ры» деген сөздер «Іс-шаралар жоспарлары» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы 

холдингтердің, ұлттық холдингтердің жəне ұлттық компа-
ниялардың даму жоспарларының жəне Ұлттық əл-ауқат 
қорын қоспағанда, мемлекет акционері болып табылатын 
ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, 
ұлттық компаниялардың іс-шаралар жоспарларының жо-
балары Қазақстан Республикасының стратегиялық жəне 
бағдарламалық құжаттарында баяндалған мақсаттар мен 
міндеттерге сəйкестігі, сондай-ақ əлеуметтiк-экономикалық 
даму болжамында көрсетiлген бюджет параметрлерiне 
сəйкестiгi тұрғысынан мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi 
уəкiлеттi органмен келісіледі.»;

5-тармақтағы «даму жоспарларын» деген сөздер «іс-шаралар 
жоспарларын» деген сөздермен ауыстырылсын;

6-тармақтағы «Мемлекет акционерi болып табылатын 
ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық 
компаниялар үшiн даму стратегиялары мен даму жоспар-
ларын» деген сөздер «Ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің жəне ұлттық компаниялардың даму 
жоспарларын жəне мемлекет акционерi болып табылатын 
ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық 
компаниялар үшiн іс-шаралар жоспарларын» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

7-тармақтағы «даму стратегияларының», «даму жос пар-
ларының», «Мемлекет акционерi болып табылатын ұлт-
тық басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдинг тердiң, 
ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму 
жоспарларының» деген сөздер тиісінше «даму жоспар-
ларының», «іс-шаралар жоспарларының», «Ұлттық басқа-
рушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің жəне ұлттық 
компа ниялардың даму жоспарларының жəне мемлекет 
акционерi болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердiң, 
ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың іс-шаралар 
жоспарларының» деген сөздермен ауыстырылсын;

8-тармақтағы «даму стратегиясының», «даму жоспарларын» 
деген сөздер тиісінше «даму жоспарларының», «іс-шаралар 
жоспарларын» деген сөздермен ауыстырылсын;»; 

13) 186-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Осы баптың күші мемлекеттің «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының қолданыстағы құқығына сəйкес тіркелген 
заңды тұлғалардың құрылтайшысы (қатысушысы, салым-
шысы, акционері, мүшесі) ретінде əрекет ету жағдайларына 
«Астана» халықаралық қаржы орталығының актілеріне қайшы 
келмейтін бөлігінде қолданылады.»;

14) 199-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«2. Есепке алу объектілері үшін мемлекеттік мүліктің 
тізілімінде көрсетілетін қосымша мəліметтердің құрамына 
ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің 
жəне ұлттық компаниялардың даму жоспарлары, мемлекеттік 
кəсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар 
мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, оның ішінде 
мемлекет акционері болып табылатын ұлттық басқарушы 
холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 
іс-шаралар жоспарлары, даму жоспарлары жəне олардың орын-
далуы туралы есептер кіреді.».

 17. «Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 22 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 9-баптың 5-1), 5-3), 6-2) жəне 16-1) тармақшалары алып 
тасталсын;

2) 11-бап мынадай мазмұндағы 14-1), 14-2) жəне 14-3) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«14-1) халықтың көші-қоны саласындағы ведомствоаралық 
үйлестіруді жүзеге асырады;

14-2) көші-қон процестерін реттеу жəне мониторингтеу 
саласындағы шаралар жүйесін əзірлейді;

14-3) облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалар-
дағы, астанадағы көші-қон процестерін реттеудің үлгілік 
қағидаларын əзірлейді;»;

3) 15-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4-2) 
тармақшамен толықтырылсын:

«4-2) еңбекші көшіп келушіге рұқсаттар береді, оларды 
ұзартады жəне кері қайтарып алады;»;

4) 43-2-баптың 3-тармағындағы «Қазақстан Респуб-
ликасының Ішкі істер министрлігі» деген сөздер «халықтың 
көші-қоны мəселелері жөніндегі уəкілетті орган» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

18. «Ұлттық əл-ауқат қоры туралы» 2012 жылғы 1 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 3) тармақшасындағы «Қордың даму страте-
гиясы» деген сөздер «Қордың даму жоспары» деген сөздер-
мен ауыстырылсын;

2) 6-1-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы «Қордың 
даму стратегиясын» деген сөздер «Қордың даму жоспарын» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) 7-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы «Қордың 
даму стратегиясын» деген сөздер «Қордың даму жоспарын» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

4) 8-баптың 3-тармағының 1), 2), 3) жəне 4) тармақ-
шаларындағы «даму жоспарын», «даму жоспарының», «даму 
жоспары» деген сөздер тиісінше «іс-шаралар жоспарын», 
«іс-шаралар жоспарының», «іс-шаралар жоспары» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

5) 10-баптың 2-тармағының 8) тармақшасындағы «даму 
жоспарларын» деген сөздер «іс-шаралар жоспарларын» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6) 16-бапта:
тақырыптағы «даму стратегиялары мен даму жоспарлары» 

деген сөздер «даму жоспарлары мен іс-шаралар жоспарлары» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

1-тармақтағы «даму стратегиясы» деген сөздер «даму жос-
пары» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2-тармақтағы «Даму стратегиясын», «даму жоспары», «даму 
жоспарының», «даму стратегиясын» деген сөздер тиісінше 
«Даму жоспарын», «іс-шаралар жоспары», «іс-шаралар 
жоспарының», «даму жоспарын» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

3-тармақтағы «даму стратегиясы», «даму стратегиялары», 
«даму стратегиясын», «даму стратегияларын», «даму жоспар-
ларын» деген сөздер тиісінше «даму жоспары», «даму жоспар-
лары», «даму жоспарын», «даму жоспарларын», «іс-шаралар 
жоспарларын» деген сөздермен ауыстырылсын.

19. «Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы» 2013 
жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 26-баптың 1) тармақшасының алтыншы абзацы алып 
тасталсын;

2) 28-баптың 1) тармақшасы үшінші абзацындағы «куəлігінің 
үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою 
жəне жою тəртібін əзірлейді» деген сөздер «куəлігінің» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен 
толықтырылсын:

«босқындар мəселелері жөніндегі қатынастарды рет-
теу саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 
мемлекеттік орган – босқын куəлігінің үлгілерін, оларды 
ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою жəне жою 
тəртібін əзірлейді;».

20. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыз-
дандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 16) тармақшасының үшінші абзацы «адамдарға» 
деген сөзден кейін «жəне Қазақстан Республикасының ішкі 
істер органдарындағы медициналық лауазымдары 2022 жылғы 
1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, 
лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары 
үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік 
қызметте кемінде он екі жыл жəне алты ай болған адамдар 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-
ляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық 
ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай 
адамдарға» деген сөздермен толықтырылсын; 

2) 4-баптың 2-тармағы 2) тармақшасының бірінші бөлі-
гіндегі «арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу 
жəне нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 
қаңтардан бастап жойылған, еңбек сіңірген жылдары үшін 
зейнетақы төлемдерін алатын адамдарды» деген сөздер «еңбек 
сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алатын, арна-
улы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу жəне нысанды 
киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 
жойылған адамдарды жəне Қазақстан Республикасының ішкі 
істер органдарындағы медициналық лауазымдары 2022 жылғы 
1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, 
лауазымы қыс қартылған кезде еңбек сіңірген жылдары 
үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау орган дарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік 
қызметте кемінде он екі жыл жəне алты ай болған адамдар 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-
ляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық 
ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай адам-
дарды» деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) 10-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы «арнау-
лы атақтар, сыныптық шендер алу жəне нысанды киiм киiп 
жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған, 
еңбек сiңiрген жылдары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға 
құқығы бар адамдарға» деген сөздер «еңбек сiңiрген жыл-
дары үшiн зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар, арнау-
лы атақтар, сыныптық шендер алу жəне нысанды киiм киiп 
жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған 
адамдарға жəне Қазақстан Республикасының ішкі істер 
органдарындағы медициналық лауазымдары 2022 жылғы 
1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, 
лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары 
үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік 
қызметте кемінде он екі жыл жəне алты ай болған адамдар 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-
ляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық 
ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай 
адамдарға» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 24-бапта:
2 -тармақтың 3 )  тармақшасы «жəне  Қазақстан 

Респуб ли касының ішкі істер органдарындағы медициналық 
лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кез-
де еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы 
мемле кеттік жəне құқық қорғау органдарындағы қызметте, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл жəне 
алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан 
медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, 
осындай адамдар» деген сөздермен толықтырылсын; 

3-тармақтың 2) тармақшасы «жəне Қазақстан Республика-
сының ішкі істер органдарындағы медициналық лауазымдары 
2022 жылғы 1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қысқартылған, лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген 
жылдары үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы мемлекеттік 
жəне құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік 
фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл жəне алты ай 
болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйе-
сінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан 
медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, 
осындай адамдар» деген сөздермен толықтырылсын; 

5) 64-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарындағы 

медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған адамдар 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-
ляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық 
ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай 
адамдарға, штаттың қысқартылуына байланысты не денсаулық 
жағдайы салдарынан, не Қазақстан Республикасының ішкі 
істер органдарындағы лауазымы қысқартылған кезде ар-
наулы атағы бойынша құқық қорғау қызметінде болудың 
шекті жасына сəйкес келетін жасқа толуына байланысты 
жұмыстан шығарылған адамдарға еңбек сіңірген жылдары 
үшін зейнетақы төлемдерін алу құқығы жалпы еңбек өтілі жи-
ырма бес жəне одан көп жыл болған, оның кемінде он екі жыл 
жəне алты айын үзіліссіз əскери қызмет, арнаулы мемлекеттік 
жəне құқық қорғау органдарындағы қызмет, мемлекеттік 
фельдъегерлік қызмет құраған кезде туындайды. Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық 
лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кез-
де еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарындағы қызметте, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл 
жəне алты ай болған адамдарға еңбек сіңірген жылдары үшін 
зейнетақы төлемдеріне жеңілдіктерді сақтау қағидаларын, 
олар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу 
изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық 
ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды.»;

4-тармақтағы «арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу жəне 
нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан 
бастап жойылған, қызметтен шығарылған күні еңбек сіңірген 
жылдары үшін зейнетақы төлемдерінің тағайындалуына 
құқығы болмаған адамдарға,» деген сөздер «қызметтен 
шығарылған күні еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдерінің тағайындалуына құқығы болмаған, арнаулы 
атақтар, сыныптық шендер алу жəне нысанды киiм киiп 
жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған 
адамдарға жəне Қазақстан Республикасының ішкі істер 
органдарындағы медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 
шілдеден жəне 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, 
лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары 
үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік 
қызметте кемінде он екі жыл жəне алты ай болмаған адам-
дар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу 
изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық 
ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай 
адамдарға» деген сөздермен ауыстырылсын; 

5-тармақ «адамдар» деген сөзден кейін «жəне Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық 
лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кез-
де еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарындағы қызметте, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл жəне 
алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан 
медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, 
осындай адамдар» деген сөздермен толықтырылсын; 

8-тармақ «адамдардың» деген сөзден кейін «жəне Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық 
лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кез-
де еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарындағы қызметте, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл жəне 
алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан 
медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, 
осындай адамдардың» деген сөздермен толықтырылсын; 

6) 65-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік «адамдарға» деген сөзден кейін «жəне 

Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарындағы 
медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, лауазы-
мы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз 
əскери қызметте, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 
органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік 
қызметте кемінде он екі жыл жəне алты ай болған адамдар 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-
ляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық 
ұйымдардағы жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай 
адамдарға» деген сөздермен толықтырылсын;

үшінші бөлік «3) тармақшасына» деген сөздерден кейін 
«, 2-1-тармағына» деген сөздермен толықтырылсын;
4-тармақ «адамдарды» деген сөзден кейін «жəне Қазақстан 

Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық 
лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кез-
де еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарындағы қызметте, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл жəне 
алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан 
медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, 
осындай адамдарды» деген сөздермен толықтырылсын;

6-тармақ «адамдардың» деген сөзден кейін «жəне Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық 
лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кез-
де еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарындағы қызметте, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл жəне 
алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан 
медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, 
осындай адамдардың» деген сөздермен толықтырылсын; 

7) 66-баптың бірінші бөлігі «адамдардың» деген сөзден ке-
йін «жəне Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарын-
дағы медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы 
қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз əскери 
қызметте, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау орган-
дарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте 
кемінде он екі жыл жəне алты ай болған адамдар қылмыстық-
атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары 
мен мекемелерінде орналасқан медициналық ұйымдарда 
жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай адамдардың» де-
ген сөздермен толықтырылсын;

8) 70-бап «адамдарға» деген сөзден кейін «жəне Қазақстан 
Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық 
лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден жəне 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кез-
де еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз əскери қызметте, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарындағы қызметте, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл жəне 
алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан 
медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, 
осындай адамдарға» деген сөздермен толықтырылсын.

21. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер па-
латасы туралы» 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына:

мынадай мазмұндағы 26-2-баппен толықтырылсын:
«26-2-бап. Корпоративтік басқару жөніндегі ұлттық кеңес
1. Корпоративтік басқару жөніндегі ұлттық кеңес (бұдан 

əрі – Ұлттық кеңес) төралқаның жанындағы алқалы консуль-
тативтік-кеңесші орган болып табылады.

Ұлттық кеңес өз қызметінде Ұлттық палата органдарынан 
тəуелсіз болады.

2. Ұлттық кеңестің құрамы мемлекеттік жоспарлау жөнін-
дегі орталық уəкілетті органның, мемлекеттік мүлік жөнін-
дегі уəкілетті органның, қаржы нарығы мен қаржы ұйым-
дарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органның, ұлттық холдингтердің, қор биржаларының, 

бейінд і халықаралық институттардың, өзге де мүдделі 
ұйым дардың өкілдерінен, сондай-ақ корпоративтік басқару 
саласындағы беделді халықаралық жəне ұлттық сарапшылар-
дан қалыптастырылады.

3. Ұлттық кеңестің төрағасы мен мүшелері төралқаның 
шешімімен қайта сайлану мүмкіндігі беріліп, төрт жылдық 
мерзімге сайланады.

4. Ұлттық Кеңестің шешімдері Ұлттық кеңестің көзбе-көз 
немесе сырттай отырысына қатысып отырған мүшелерінің 
жалпы дауыс санының үштен екісін құрайтын білікті көпшілік 
дауыспен қабылданады.

Ұлттық кеңестің көзбе-көз немесе сырттай отырыстарын 
өткізу үшін кворум сайланған мүшелердің жалпы санының 
үштен екісін құрайды.

5. Ұлттық кеңес:
1) Қазақстан Республикасында корпоративтік басқаруды 

дамыту мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне жəне мүдделі мемлекеттік органдарға ұсынымдар 
əзірлейді;

2) Қазақстан Республикасының Үкіметімен жəне қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органмен келісу бойынша қазақстандық 
(елдік) корпоративтік басқару кодексін жəне корпоративтік 
басқарудың ұсынымдық сипаттағы өзге де стандарттарын 
əзірлейді жəне қабылдайды;

3) Ұлттық палата Қазақстан Республикасының Үкіметімен 
жəне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органмен жасайтын жəне 
Қазақстан Республикасында корпоративтік басқаруды дамыту 
жөніндегі, оның ішінде қазақстандық (елдік) корпоративтік 
басқару кодексі мен корпоративтік басқарудың өзге де стан-
дарттарын практикалық тұрғыдан іске асыру, корпоративтік 
басқару деңгейін бағалау жөніндегі шараларды көздейтін 
келісім негізінде корпоративтік басқару деңгейін арттыруға 
жəрдемдеседі;

4) қазақстандық акционерлік қоғамдардағы корпоративтік 
басқару практикасына жыл сайынғы шолуды дайындайды;

5) жыл сайынғы жұмыс жоспарын бекітеді;
6) атқарылған жұмыс туралы жыл сайынғы есепті жария-

лайды;
7) Ұлттық кеңес жұмысының қажетті қағидалары мен 

рəсімдерін айқындайды.
6. Ұлттық кеңестің қызметі туралы ақпарат, оған қоса 

ол қабылдаған қазақстандық (елдік) корпоративтік басқару 
кодексі жəне корпоративтік басқарудың өзге де стандарттары 
Ұлттық палатаның интернет-ресурсында жалпыға қолжетімді 
режимде орналастырылуға тиіс.».

22. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 32-1) тармақшасының екінші жəне үшінші 
абзацтарындағы «мемлекеттік қадағалауды» деген сөздер 
«мемлекеттік бақылау мен қадағалауды» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 12-2-бапта:
2) тармақшадағы «мемлекеттік қадағалауды» деген сөздер 

«мемлекеттік бақылау мен қадағалауды» деген сөздермен 
 ауыстырылсын;

20) тармақшадағы «мемлекеттік қадағалау» деген сөз-
дер «мемлекеттік бақылау мен қадағалау» деген сөздермен 
 ауыстырылсын;

3) 15-баптың 3-тармағының 21) тармақшасындағы «мемле-
кеттік қадағалау» деген сөздер «мемлекеттік бақылау мен 
қадағалау» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 36-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы «мемле-
кеттік қадағалауға» деген сөздер «мемлекеттік бақылау мен 
қадағалауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 38-бапта:
4-тармақта:
мынадай мазмұндағы бірінші бөлікпен толықтырылсын:
«4. Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау Қазақ-

стан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес бақылау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақылау жəне тексеру нысанында жүзеге асырылады.»;

бірінші бөлікте:
«4. Мемлекеттік» деген сөздер «Мемлекеттік» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
«тексеру нəтижелерінде» деген сөздер «бақылау субъектісіне 

(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нəтиже-
сінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

«тексерілетін субъектіге» деген сөздер «бақылау субъек-
тісіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

«бұзушылықтарды жою» деген сөздер «анықталған бұзушы-
лықтарды жою» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама бақылау 

субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық 
бақы лау жəне (немесе) тексеру аяқталған күні бақылау 
субъектісіне табыс етіледі.»; 

үшінші бөлікте:
«Субъектiлер» деген сөз «Бақылау субъектілері» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
«өтініші бойынша» деген сөздерден кейін «анықталған» 

деген сөзбен толықтырылсын; 
5-тармақтағы «болмашы» деген сөз «төмен» деген сөзбен 

ауыстырылсын; 
6-тармақ «қорытынды қолданылатын кезеңге» деген 

сөздерден кейін «бақылау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылаудан жəне» деген сөздермен 
толықтырылсын;

6) 39-бапта:
тақырып «мемлекеттік» деген сөзден кейін «бақылау мен» 

деген сөздермен толықтырылсын;
1-тармақта:
«қадағалау» деген сөз «бақылау мен қадағалау» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«бағытталады» деген сөз «бағытталған» деген сөзбен ауыс-

тырылсын; 
2-тармақта: 
бірінші абзацта: 
«қадағалау» деген сөз «бақылау мен қадағалау» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, мемлекеттік тілдегі 

мəтін өзгермейді;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы, сондай-ақ газ жəне 

газбен жабдықтау саласындағы мемлекеттік бақылау мен 
қадағалау Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
жəне осы Заңға сəйкес жүзеге асырылады.»;

3-тармақта:
бірінші абзацтағы «мемлекеттік қадағалауды» деген сөздер 

«мемлекеттік бақылау мен қадағалауды» деген сөздермен 
ауыс тырылсын;

1), 2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшалардағы «мемлекеттік 
қадағалау» деген сөздер «мемлекеттік бақылау мен қадағалау» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

4-тармақтың бірінші бөлігіндегі «мемлекеттік қадағалау» 
деген сөздер «мемлекеттік бақылау мен қадағалау» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

7) 69-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы 
«мемлекеттік қадағалау» деген сөздер «мемлекеттік бақылау 
мен қадағалау» деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 77-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің үшінші абзацындағы 
«мемлекеттік қадағалауды» деген сөздер «мемлекеттік бақылау 
мен қадағалауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 78-баптың 1-тармағындағы «мемлекеттік қадағалау» деген 
сөздер «мемлекеттік бақылау мен қадағалау» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

10) 86-баптың 4-тармағындағы «мемлекеттік қадағалау» 
деген сөздер «мемлекеттік бақылау мен қадағалау» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

23. «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары ту-
ралы» 2014 жылғы 23 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 5-бапта: 
8) тармақшадағы «, халықтың көші-қоны жəне босқындар» 

деген сөздер «жəне халықтың көші-қоны» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

8-1), 8-2) жəне 8-3) тармақшалар алып тасталсын;
2) 6-бапта:
1-тармақтың 24) тармақшасы мынадай редакцияда жазыл-

сын: 
«24) жол жүру құжатын беруді жүзеге асыруға;»;
2-тармақтың 34) тармақшасы мынадай редакцияда жазыл-

сын: 
«34) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі меке-

мелерінде ұсталатын адамдарды психикаға белсенді əсер ететін 
заттарды тұтыну фактісін жəне масаң күйде болғанын анықтау 
тұрғысынан куəландыру үшін медициналық ұйымдарға жет-
кізуге;»;

3) 11-бапта:
5) тармақшадағы «жəне босқындар» деген сөздер алып тас-

талсын;
25) тармақшада:
жиырма тоғызыншы абзац алып тасталсын;
отыз бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«жол жүру құжатының үлгілерін;».
24. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 

мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 4-бап мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықты-

рылсын:

(Жалғасы. Басы 1, 13-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 
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«6) заңдылық.»;
2) 1-тарау мынадай мазмұндағы 9-1-баппен толықтырылсын:
«9-1-бап. Заңдылық
Уəкілетті мемлекеттік органдар немесе уəкілетті мемлекеттік 

органдардың лауазымды адамдары рұқсат беру жəне ха-
барламаны қабылдау кезінде осы Заңның жəне Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің 
талаптарын сақтауға міндетті.»;

3) 29-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы «, дара 
кəсіпкердің немесе жеке практикамен айналысатын адамның 
тұрған жері бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;

4) 51-бапта:
1-тармақтағы «жəне профилактикалық бақылау» деген 

сөздер алып тасталсын;
2-тармақтағы «бақылау субъектісіне (объектісіне) бару 

арқылы профилактикалық бақылау тəртібімен» деген сөздер 
алып тасталсын;

3-тармақтағы «жəне профилактикалық бақылау» деген 
сөздер алып тасталсын.

25. «Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 5-1-баптың 1-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларындағы 
«стратегиялар мен даму жоспарларының» деген сөздер 
«ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің 
жəне ұлттық компаниялардың даму жоспарларының жəне іс-
шаралар жоспарларының» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 20-баптың 2-тармағындағы «стратегияларды жəне даму 
жоспарларын» деген сөздер «ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің жəне ұлттық компаниялардың даму 
 жоспарларын, іс-шаралар жоспарларын жəне даму жоспарла-
рын» деген сөздермен ауыстырылсын.

26. «Өзін-өзі реттеу туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 3-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«4-1. Кəсіпкерлік немесе кəсіптік қызмет саласындағы 
міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеу 
бұл салада Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасынан басқа, ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген 
өзін-өзі реттейтін ұйымдар жəне (немесе) кəсіпкерлік немесе 
кəсіптік қызмет субъектілері міндетті түрде мүшесі болатын 
өзге де коммерциялық емес ұйымдар жұмыс істеген жағдайда 
ғана енгізіледі.»;

2) 4-бапта:
1-тармақ 3) тармақшасындағы «күшейту өзін-өзі реттеудің 

негізгі мақсаттары болып табылады.» деген сөздер «күшейту;» 
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тар-
мақшамен толықтырылсын:

«4) өзін-өзі реттеу субъектілерінің реттеуші мемлекеттік 
органдармен тиімді өзара іс-қимылын ұйымдастыру өзін-өзі 
реттеудің негізгі мақсаттары болып табылады.»;

2-тармақ 8) тармақшасындағы «жол бермеу болып табыла-
ды.» деген сөздер «жол бермеу;» деген сөздермен ауыстыры-
лып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

«9) адал бəсекелестік болып табылады.»;
3) 6-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толық-

тырылсын:
«4-1) ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі 

реттейтін ұйыммен қызмет нəтижелерін тану туралы келісім 
жасасу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

4) 7-бапта:
4) тармақша «міндетті» деген сөзден кейін «немесе ерікті» 

деген сөздермен толықтырылсын; 
мынадай мазмұндағы 4-2) жəне 4-3) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«4-2) ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі 

реттейтін ұйыммен қызмет нəтижелерін тану туралы келісім 
жасасады;

4-3) өзін-өзі реттеуді дамыту жөніндегі шаралар кешенін, 
оның ішінде уəкілетті органның, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кəсіпкерлер палатасының негізделген ұсыныстарын 
ескере отырып əзірлейді жəне бекітеді;»;

5) 10-баптың 1-тармағындағы «жарғы жəне» деген сөздер 
«жарғы жəне (немесе)» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 12-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Өзін-өзі реттейтін ұйымның басқару органдарының бас-
шылары мен мүшелерін сайлау мерзімдері мен тəртібі өзін-
өзі реттейтін ұйымның жарғысында жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленеді.»;

7) 13-баптың 3-тармағының 7) тармақшасындағы «нысан 
бойынша,» деген сөздер алып тасталсын;

8) 14-баптың 1-тармағының төртінші бөлігіндегі «беруіне 
жол берілмейді» деген сөздер «беруге заңды өкіліне ғана жол 
беріледі» деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 15-баптың 6-тармағында:
бірінші бөліктің 1) тармақшасы алып тасталсын;
екінші бөліктегі «1) жəне 2) тармақшаларында» деген сөздер 
«2) тармақшасында» деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 18-бапта:
бірінші бөлікте:
7) тармақша алып тасталсын;
12) тармақшасындағы «алуға құқығы бар.» деген сөздер 

«алуға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 
13) жəне 14) тармақшалармен толықтырылсын:

«13) өзін-өзі реттеу субъектілерінің қызметін реттейтін заң 
жобаларының тұжырымдамаларын, нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларын талқылауға қатысуға;

14) өзін-өзі реттеу нысанына қатысты мемлекеттік сая-
сатты қалыптастыру жəне іске асыру мəселелері бойынша 
ұсыныстарды реттеуші мемлекеттік органдардың қарауына 
енгізуге құқығы бар.»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін 

ұйымның əзірленіп жатқан қағидалар мен стандарттарды 
реттеуші мемлекеттік органмен келісуге құқығы бар.»;

11) 19-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігінде:
мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
«5-1) өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) 

үшін міндетті қағидалар мен стандарттарды əзірлеуге жəне 
бекітуге;»;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі 

реттеу мəселелері жөніндегі қағидалар мен стандарттарды 
реттеуші мемлекеттік органмен келісуге;»;

3-тармақта:
 «Өзін-өзі реттейтін ұйым» деген сөздер «Міндетті 

мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйым» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

«бірін» деген сөз «біреуін немесе бірнешеуін» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Қызмет нəтижелерін тану туралы келісім жасалған, ерікті 

мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйым осы 
Заңның 28-бабының 1-тармағында көзделген мүліктік жауап-
кершілікті қамтамасыз етудің бір немесе бірнеше тəсілдерін 
пайдалану арқылы өз міндеттемелері жəне өз мүшелерінің 
(қатысушыларының) міндеттемелері бойынша Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген тəртіппен жəне 
жағдайларда жауап береді.»;

12) 20-бапта:
1-тармақта:
бірінші абзацтағы «əзірлеуге құқылы» деген сөздер «əзір-

лейді жəне бекітеді» деген сөздермен ауыстырылсын; 
1) тармақшадағы «нақты» деген сөз алып тасталсын;
3 жəне 4-тармақтар алып тасталсын;
5-тармақта:
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер пала-

тасы кəсіпкерлік қызмет саласындағы, міндетті мүшелікке 
(қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қағида-
лары мен стандарттарын олардың мазмұнының осы Заңның 
24, 25 жəне 26-баптарында көзделген талаптарға сəйкестігі 
тұрғысынан қарайды.»; 

екінші бөліктегі «кезден» деген сөз «күннен» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

төртінші бөлікте:
«жəне уəкілетті орган» деген сөздер алып тасталсын; 
«кезден» деген сөз «күннен» деген сөзбен ауыстырылсын;
бесінші бөліктегі «жəне уəкілетті орган» деген сөздер алып 

тасталсын; 
13) мынадай мазмұндағы 20-1 жəне 20-2-баптармен толық-

тырылсын:
«20-1-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидаларына қойы-

латын  талаптар
1. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидаларында мыналар:
1) жалпы ережелер (өзін-өзі реттейтін ұйымның атауы, тер-

миндер мен анықтамалар);
2) өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелеріне (қатысушыла-

рына) қойылатын жалпы талаптар, мүшелердің (қатысушылар-
дың) кəсіби мінез-құлық қағидалары;

3) өзін-өзі реттейтін ұйымның жəне оның мүшелерінің 
(қатысушыларының) қызметін ұйымдастыру тəртібі;

4) өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелерін (қатысушыларын) 
тексеруді ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібі;

5) өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің (қатысушылары-
 ның) жауапкершілігі жəне оған тарту тəртібі;

6) өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелеріне (қатысушыла  -
рына) жаза қолдану, оларды алу жəне шағым жасау тəртібі;

7) мүдделер қақтығысын болғызбау немесе реттеу жөнін-
дегі шаралар;

8) өзін-өзі реттейтін ұйымның атына келіп түскен, оның 
мүшелеріне (қатысушыларына) берілген шағымдар туралы 
реттеуші мемлекеттік органға хабар беру тəртібі;

9) мүліктік жауапкершілікті қамтамасыз ету шараларын 
пайдалану тəртібі;

10) дауларды сотқа дейінгі реттеу тəртібі;
11) қорытынды ережелер (қағидаларды қолданысқа енгізу, 

қайта қарау жəне күшін жою тəртібі) көзделуге тиіс.
2. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары іскерлік əдеп 

қағидаларының талаптарына сəйкес келуге, өзін-өзі реттеудегі 
мүдделер қақтығысын жоюға немесе азайтуға тиіс.

3. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидалары жосықсыз 
бəсекелестікке, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қыз-
меттерді) тұтынушылар мен өзге де тұлғаларға моральдық 
зиян немесе нұқсан келтіретін əрекеттер, өзін-өзі реттейтін 
ұйым мүшесінің (қатысушысының) іскерлік беделіне не өзін-
өзі реттейтін ұйымның іскерлік беделіне нұқсан келтіретін 
əрекеттер жасауға кедергі келтіретін талаптарды белгілеуге 
тиіс.

4. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қағидаларында өзін-өзі 
реттейтін ұйым өз бетінше айқындайтын өзге де ережелер 
көзделуі мүмкін.

20-2-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның стандарттарына 
қойылатын  талаптар

1. Өзін-өзі реттейтін ұйымның стандартында:
1) жалпы ережелер (мақсаты мен қолданылу саласы, 

нормативтік сілтемелер, терминдер мен анықтамалар (бар бол-
са), жалпы мақсаттары мен қағидаттары, өнімге, процестерге 
жəне көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар);

2) өнімнің, процестер мен көрсетілетін қызметтердің 
жалпы сипаттамалары, процестерді орындау, көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыру, өнімді өндіру жəне өткізу тəртібі;

3) қорытынды ережелер (стандарттарды қолданысқа енгізу, 
қайта қарау жəне күшін жою тəртібі) көзделеді.

2. Өзін-өзі реттейтін ұйымның стандарты Қазақстан 
Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасында 
белгіленген талаптарға сəйкес келуге тиіс.

3. Өзін-өзі реттейтін ұйымның стандартында өзін-өзі 
реттейтін ұйым өз бетінше айқындайтын өзге де ережелер 
көзделуі мүмкін.»;

14) 25-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «уəкілетті 
орган жəне» деген сөздер алып тасталсын;

15) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«4-1) банктік шот жəне банктік салым шарттары талапта-
рымен екінші деңгейдегі банктерде ақшаны орналастырудан 
алынған кірістер;»;

16) 28-бапта:
1-тармақтың бірінші абзацындағы «бірін» деген сөз «біреуін 

немесе бірнешеуін» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 

көзделмесе, өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің (қатысу-
шыларының) өздері өндірген тауарларды (жұмыстарды, 
көрсе тілетін қызметтерді) тұтынушылар мен өзге де тұлғалар 
алдындағы мүліктік жауаптылығын қамтамасыз ету жөніндегі 
төлемдерден басқа, өтемақы қорынан кез келген төлемді жүзеге 
асыруға жол берілмейді.»;

17) 29-1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Реттеуші мемлекеттік органдар кəсіпкерлік жəне кəсіптік 

қызмет субъектілерін өзін-өзі реттеуге өтуге ынталандыруды: 
1) кəсіпкерлік немесе кəсіптік қызмет саласында ерікті 

мүшелікке (қатысуға) негізделген жəне тиісті кəсіпкерлік 
жəне (немесе) кəсіптік қызмет түрі субъектілерінің көпшілігін 
біріктіретін өзін-өзі реттейтін ұйымдар жұмыс істеген кезде 
міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуді 
енгізу тұрғысынан реттеушілік əсерге талдау рəсімін жүргізу;

2) ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін 
ұйымның өз мүшелерінің (қатысушыларының) кəсіпкерлік 
немесе кəсіптік қызметін бақылауды жүзеге асыру жөніндегі 
қызметінің нəтижелерін осындай қызмет нəтижелерін тану 
туралы келісім негізінде тану;

3) өзін-өзі реттеу нысанасына байланысты мəселелер бойын-
ша өзін-өзі реттейтін ұйымдарды нормашығармашылыққа 
қатысуға тарту арқылы жүзеге асырады.»;

18) 3-тарау мынадай мазмұндағы 29-2-баппен толық ты-
рылсын: 

«29-2-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың реттеуші 
мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы

1. Ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін 
ұйымның өз мүшелерінің кəсіпкерлік немесе кəсіптік қызметін 
бақылауды жүзеге асыру жөніндегі қызметінің нəтижелерін 
ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін 
ұйымның мүшесін (қатысушысын) мемлекеттік бақылау мен 
қадағалауды жүзеге асыратын бақылау жəне қадағалау ор-
гандары қызмет нəтижелерін тану туралы келісім негізінде 
тануы мүмкін.

2. Қызмет нəтижелерін тану туралы келісім жасалған 
жағдайда мемлекеттік бақылау мен қадағалау тəуекел дəре-
жесін бағалау өлшемшарттары ескеріле отырып, ерікті 
мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйымның 
мүшелеріне (қатысушыларына) қатысты жүзеге асырылады.

3. Қызмет нəтижелерін тану туралы келісім ерікті мүшелікке 
(қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйыммен жаса-
луы мүмкін, оның қағидалары мен стандарттары реттеуші 
мемлекеттік органмен келісіледі.

4. Егер өзін-өзі реттейтін ұйымның өз мүшелерінің (қаты-
сушыларының) кəсіпкерлік немесе кəсіптік қызметін бақылауы 
бақылау мен қадағалау субъектілері қызметінің Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға 
сəйкестігі тұрғысынан бақылау жəне қадағалау органы жүзеге 
асыратын бақылау мен қадағалауға сəйкес келген жағдайда, 
қызмет нəтижелерін тану туралы келісім жасасуға жол беріледі.

5. Қызмет нəтижелерін тану туралы келісімді жасасу жəне 
оның қолданысын тоқтату тəртібін, сондай-ақ оның елеулі 
шарттарын кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган айқындайды.

6. Қызмет нəтижелерін тану туралы келісімді ерікті 
мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттейтін ұйым 
елеулі шарттар сақталған жəне өзі реттеуші мемлекеттік орган-
ға жүгінген жағдайда жасайды.».

27. «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау туралы» 
2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 12-бапта:
1-тармақтың 4) тармақшасындағы «акционері мемле-

кет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стра-
тегиялары мен даму жоспарларының» деген сөздер «ұлттық 
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің жəне ұлттық 
компаниялардың даму жоспарларының жəне акционері мем-
лекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, 
ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар 
жоспарларының» деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақтың 10) тармақшасындағы «мемлекет акционері 
болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлт-
тық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму страте-
гиялары мен даму жоспарларына» деген сөздер «ұлттық 
басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің жəне ұлттық 
компаниялардың даму жоспарларына жəне мемлекет акционері 
болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар жоспар-
ларына» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 20-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі «даму 
жоспарларының» деген сөздер «іс-шаралар жоспарларының, 
даму жоспарларының» деген сөздермен ауыстырылсын.

28. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қара-
шадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

16-баптың 8-тармағы 1) тармақшасының алтыншы абзацы 
«, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің 
жəне ұлттық компаниялардың даму жоспары» деген сөздермен 
толықтырылсын.

29. «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 
2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының 

Заңына:
26-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 9) тармақшасы 

«, сондай-ақ үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған 
жұмыс істемейтін адамдар» деген сөздермен толықтырылсын.

30. «Атом энергиясын пайдалану туралы» 2016 жылғы 
12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«7-бап. Атом энергиясын пайдалану саласындағы мемле-

кеттік бақылау мен қадағалау
1. Атом энергиясын пайдалану саласындағы мемлекеттік 

бақылау тексеру жəне профилактикалық бақылау нысанында 
жүзеге асырылады.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы мемлекеттік 
қадағалау Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
жəне осы Заңға сəйкес жүзеге асырылады.

Атом энергиясын пайдалану саласында лицензиялана-
тын қызмет түрін жүзеге асыратын бақылау мен қадағалау 
субъектілерін тексеру «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес берілген лицен-
зиялар бойынша біліктілік талаптарына сəйкестігіне (бұдан 
əрі – талаптарға сəйкестігін тексеру) жүргізіледі.

Талаптарға сəйкестігін тексеру, қызметін ықтимал радиа-
циялық қауіптілігі I, II, III жəне IV санаттағы объектілермен 
жүзеге асыратын бақылау мен қадағалау субъектілеріне 
бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Респуб-
ликасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес жүргізіледі.

Қызметін ықтимал радиациялық қауіптілігі I, II, III жəне 
IV санаттағы объектілермен жүзеге асыратын бақылау мен 
қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бармай про филак-
тикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексіне жəне осы Заңға сəйкес жүргізіледі.

2. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бар-
май профилактикалық бақылау алдын алу-профилактикалық 
сипатта болады.

3. Атом энергиясын пайдалану саласында бақылау мен 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық 
бақылау:

1) Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану 
саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкес жеке жəне 
заңды тұлғалар ұсынатын ақпарат пен есептілікті;

2) Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану 
саласындағы заңнамасын бұзушылық туралы ақпарат келіп 
түскен кезде өз құзыреті шегінде уəкілетті органның сұрау 
салуы бойынша алынған, осы заңнаманы сақтау мəселелері 
жөніндегі ақпаратты; 

3) Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдала-
ну саласындағы заңнамасын сақтау мəселелеріне қатысты, 
жеке жəне заңды тұлғалардан келіп түсетін ақпаратты талдау 
арқылы жүргізіледі.

4. Қызметін ықтимал радиациялық қауіптілігі I, II, III жəне 
IV санаттағы объектілермен жүзеге асыратын субъектілер атом 
энергиясын пайдалану саласындағы бақылау мен қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау 
субъектілері болып табылады.

5. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бар-
май профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша бақылау 
мен қадағалау субъектісінің əрекеттерінен (əрекетсіздігінен) 
бұзушылықтар анықталған жағдайда, уəкілетті орган бұзу-
шы лықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде бақылау мен қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері 
бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсы-
нымды ресімдейді жəне жібереді.

6. Төменде санамаланған тəсілдердің бірімен жіберілген, 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы ұсыным мынадай:

1) алғаны туралы белгі қойылып – қолма-қол;
2) хабарламасы бар тапсырысты хатты жіберу арқылы – 

поштамен;
3) бақылау мен қадағалау субъектісі уəкілетті органға 

бұрын ұсынған құжаттарда көрсетілген бақылау мен қадағалау 
субъектісінің электрондық мекенжайына уəкілетті органның 
жөнелтуі арқылы – электрондық тəсілмен жіберілген 
жағдайларда, табыс етілді (алынды) деп есептеледі.

7. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды орындау мерзімі оны 
табыс еткен (алған) күннен кейінгі күннен бастап кемінде он 
жұмыс күнін құрауға тиіс.

8. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы ұсынымда көрсетілген 
бұзушылықтармен келіспеген жағдайда бақылау мен қадағалау 
субъектісі ұсыным жіберген уəкілетті органға ұсыным табыс 
етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.

9. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде 
орындамау бақылау мен қадағалау субъектісін (объектісін) 
бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне 
енгізуге алып келеді.

10. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай 
профилактикалық бақылау жүргізудің жиілігі қажеттілігіне 
қарай, бірақ Қазақстан Республикасының атом энергиясын 
пайдалану саласындағы заңнамасында көзделген ақпарат пен 
есептілікті ұсыну кезеңділігінен жиілетпей айқындалады.»;

2) 7-1-бап алып тасталсын;
3) 26-3-баптың 4-тармағындағы «7 жəне 7-1-баптарына» 

деген сөздер «7-бабына» деген сөздермен ауыстырылсын.
31. «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі 

Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 17-1-бап мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толық-

тырылсын:
«6-1. Кəсіпкерлік қызметті реттеу саласындағы пилоттық 

жобаны жүргізу үшін мемлекеттік органдар мұндай пилоттық 
жобаны жүргізу шарттарын заңнамалық деңгейде бекітуді 
қамтамасыз етуге тиіс.

Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің кəсіпкерлік қызметті рет-
теу саласындағы пилоттық жобаға қатысуы тек қана ерікті 
болып табылады.»;

2) 60-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік саясатты жүргізетін, белгілі бір салада 

(қызмет аясында) реттеуді жəне басқаруды жүзеге асыратын 
немесе құзыретіне тиісті мəселелерді шешу жатқызылған 
мемлекеттік органдар не өзге де мемлекеттік органдар өздеріне 
берілген өкілеттіктерге сəйкес жеке немесе заңды тұлғалардың 
жүгінуі бойынша нақты субъектілерге қатысты немесе нақты 
жағдайға қолданылатын нормативтік құқықтық актілерге өз 
құзыреті шегінде түсіндірмелер беруге міндетті.

Мұндай түсіндірмелер:
1) жолданымда қойылған мəселелер шегінде түпкілікті си-

патта болуға; 
2) дербес деректерді қамтитын жəне (немесе) Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді қоспағанда, тиісті мемлекеттік органның ин-
тернет-ресурсында ұқсас жолданымдарды қорыту арқылы 
жалпыға қолжетімді режимде жариялануға тиіс.

Мұндай түсіндірмелердің міндетті заңдық күші болмайды 
жəне ұсынымдық сипатта болады.

Жолданымды жіберген жəне мемлекеттік органнан өзіне 
қатысты немесе нақты жағдайға қолдануға қатысты түсіндірме 
алған нақты субъектінің алынған түсіндірмеге сəйкес жүзеге 
асырылатын қызметі, егер мұндай түсіндірме кейіннен кері 
қайтарып алынса, қате деп танылса немесе мазмұны өзгермеген 
сол нормативтік құқықтық актіге қатысты мағынасы өзгеше, 
жаңа түсіндірме берілсе де тиісті міндетті талаптарды бұзу 
ретінде саралана алмайды.»;

3) 13-тарау мынадай мазмұндағы 62-1-баппен толық-
тырылсын:

«62-1-бап. Міндетті талаптарды сақтау рəсімдері туралы 
хабар беру

1. Мемлекеттік саясатты жүргізетін, белгілі бір салада 
(қызмет аясында) реттеуді жəне басқаруды жүзеге асыратын 
немесе құзыретіне тиісті мəселелерді шешу жатқызылған 
мемлекеттік органдар не өзге де мемлекеттік органдар өздеріне 
берілген өкілеттіктерге сəйкес міндетті талаптарды сақтауға 
міндетті тұлғалардың кең ауқымына міндетті талаптарды сақтау 
рəсімі, бақылау мен қадағалау субъектілерінің құқықтары мен 
міндеттері, мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) жүзеге 
асыратын мемлекеттік органдардың жəне олардың лауазым-
ды адамдарының өкілеттіктері, міндетті талаптарды тиісінше 
сақтаудың өзге де мəселелері туралы хабар беруді қамтамасыз 
етеді.

2. Бақылау мен қадағалау субъектілеріне хабар беру міндетті 
талаптарды сақтау жөніндегі басшылықтарды шығару арқылы 
да жүзеге асырылады.

Міндетті талаптарды сақтау жөніндегі басшылыққа 
міндетті талаптарды сақтау тəсілдеріне қатысты түсінік беру, 
міндетті талаптарды сақтау үлгілері, бақылау мен қадағалау 
субъектілерінің міндетті талаптарды сақтауды қамтамасыз 
ету үшін нақты шаралар қабылдауы жөніндегі ұсынымдар 
енгізіледі.

Көрсетілген басшылықта жаңа міндетті талаптар қам-
тылмайды.

3. Міндетті талаптарды сақтау жөніндегі басшылықты тиісті 
мемлекеттік органның басшысы бекітеді жəне ол мемлекеттік 
органның интернет-ресурсында, сондай-ақ құқықтық ақпа-
раттың бірыңғай жүйесінде жалпыға қолжетімді режимде 
жарияланады.

4. Бақылау мен қадағалау субъектілері міндетті талаптарды 
сақтау жөніндегі басшылықты ерікті негізде қолданады жəне 
ол ұсынымдық сипатта болады.

5. Бақылау мен қадағалау субъектілерінің жəне (неме-
се) олардың жұмыскерлерінің міндетті талаптарды сақтау 
жөніндегі басшылыққа сəйкес жүзеге асырылатын қызметі 
міндетті талаптарды бұзу ретінде саралана алмайды.».

32. «Пробация туралы» 2016 жылғы 30 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 3-тармағында:
1) тармақшадағы «пробация қызметінің есебінде тұратын» 

деген сөздер «өздеріне қатысты пробация қолданылатын» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

3) жəне 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) өздеріне қатысты сот пробациялық бақылау белгілеген 

сотталғандарға пробациялық бақылауды жүзеге асыру; 
4) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемесінде 

жазасын өтеп жатқан сотталған адамды босатуға дайындау.»;
2) 3-бапта:
5) тармақшадағы «пробация қызметінің есебінде тұратын» 

деген сөздер «өздеріне пробация қолданылатын» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6) тармақшадағы «пробация қызметінің есебінде тұратын» 
деген сөздер «өздеріне қатысты пробация қолданылатын» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

3) 4-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«4-бап. Өздеріне қатысты пробация қолданылатын адамдар, 

олардың құқықтары мен міндеттері»;
2-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы 

«Пробация қызметінің есебінде тұратын» деген сөздер «Өзде-
ріне қатысты пробация қолданылатын» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

3-тармақтың бірінші бөлігінде:
бірінші абзацтағы «Пробация қызметінің есебінде тұратын» 

деген сөздер «Өздеріне қатысты пробация қолданылатын» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) пробациялық бақылаудың тəртібі мен шарттарын 

орындауға жəне сақтауға;»; 
2) тармақша алып тасталсын;
4) 5-баптың 3-тармағындағы «əлеуметтік-құқықтық көмек 

көрсетудің жеке бағдарламасы негізінде» деген сөздер алып 
тасталсын;

5) 6-баптың 2-тармағында:
бірінші бөліктегі «əлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің 

жеке бағдарламасы негізінде» деген сөздер алып тасталсын;
екінші бөлік алып тасталсын;
6) 9-бапта:
2-тармақта:
 2) тармақшадағы «, сондай-ақ оған əлеуметтік-құқықтық 

көмек ұсынудың көлемін айқындау үшін қажетті өзге де 
мəліметтерді» деген сөздер алып тасталсын;

3) тармақша алып тасталсын;
4) тармақшадағы «көмек алуды ұсыну жəне одан бас тарту» 

деген сөздер «көмек алу» деген сөздермен ауыстырылсын; 
3-тармақтағы «пробация қызметінің есебінде тұратын 

адамдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
əлеуметтік-құқықтық көмек көрсету мəселелері бойынша» де-
ген сөздер «Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

7) 12-баптың 1) тармақшасындағы «күдіктінің, айып-
талушының мінез-құлқын түзеуге бағытталған, оларға əлеу-
меттік-құқықтық көмек көрсету жөніндегі» деген сөздер «сотқа 
дейінгі баяндаманы дайындау жөніндегі» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

8) 13-бапта:
4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
 «4. Пробация қызметі осы Заңның 9-бабы 2-тармағының 

9) тармақшасында көзделген тəртіппен алынған мəліметтер 
негізінде сот талқылауы басталғанға дейін сотқа дейінгі про-
бация қолданылатын адамға ұсынылатын сотқа дейінгі баян-
даманы жасайды.»;

5-тармақтағы «Бұл ретте адамға əлеуметтік-құқықтық 
көмек көрсету əлеуметтік-құқықтық көмек көрсетудің жеке 
бағдарламасына сəйкес жалғасады.» деген сөздер алып тас-
талсын;

9) 14-бапта:
1-тармақтағы «, олардың əлеуметтік-құқықтық көмек 

көрсетудің жеке бағдарламасында көзделген іс-шараларды 
орындауы, пробация қызметінің ұсынымдарын ұстануы жəне 
оның көмегін қабылдауы» деген сөздер алып тасталсын;

2-тармақтың үшінші бөлігінде:
2) тармақша алып тасталсын;
6) тармақшадағы «жəне оның көмегін алуы» деген сөздер 

алып тасталсын;
10) 15-баптың 6-тармағы алып тасталсын;
11) 16-бапта:
3 жəне 4-тармақтардағы «пробация қызметі қылмыстық-

атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемесінің əкімшілігімен 
бірлесіп» деген сөздер «қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесі мекемесінің əкімшілігі» деген сөздермен ауыстырыл-
сын;

6-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«6. Пенитенциарлық пробация қолданылатын соттал-

ғандардың өтініші бойынша қылмыстық-атқару (пени тенциар-
лық) жүйесі мекемесінің əкімшілігі босатылғаннан кейін өздері 
таңдаған тұрғылықты жердегі жергілікті атқарушы органдар-
мен бірлесіп, олардың:»;

7-тармақтың бірінші абзацындағы «Пробация қызметі» 
деген сөздер «Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі 
мекемесінің əкімшілігі» деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 17-бапта:
2-тармақтағы «Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес оның тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органдары 
жүзеге асыратын пробациялық бақылау, сондай-ақ пробация 
қызметінің əлеуметтік-құқықтық көмек көрсету мəселелері 
бойынша жəрдемдесуі» деген сөздер «оның тұрғылықты жері 
бойынша полиция жүзеге асыратын пробациялық бақылау, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жергілікті атқарушы органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
жəне өзге де ұйымдардың əлеуметтік-құқықтық көмек көр-
сетуі» деген сөздермен ауыстырылсын; 

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Осы баптың 1-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында 

көрсетілген адамдарға қатысты пенитенциарлықтан кейінгі 
пробация Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жергілікті атқарушы органдарға жүгіну арқылы олардың бас-
тамасы бойынша оларға əлеуметтік-құқықтық көмек көрсету 
нысанында жүзеге асырылады.»;

6-тармақ алып тасталсын;
13) 18-баптың 4) тармақшасындағы «кəмелетке толмаған 

адамға əлеуметтік-құқықтық көмек көрсету мəселелері бо-
йынша» деген сөздер алып тасталсын;

14) 19-баптың 3-тармағының бірінші бөлігіндегі «жəне оған 
қажетті əлеуметтік-құқықтық көмек көлемін айқындау» деген 
сөздер алып тасталсын.

33. «Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің 
сатып алуы туралы» 2021 жылғы 8 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

6-баптың 1-тармағындағы «даму жоспарлары» деген сөздер 
«даму жоспарлары, іс-шаралар жоспарлары» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

2-бап. 
1. Осы Заң:
1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 

алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тар-
мағының 1) тармақшасын, 4) тармақшасының үшінші, 
төртінші, бесінші жəне тоғы зыншы абзацтарын, 5), 6), 
7), 8), 10), 11), 20), 21), 22), 23) жəне 24) тармақшаларын, 
3-тармағының 20) тармақшасын, 21) тармақшасының екінші 
жəне үшінші абзацтарын, 7, 11, 15 жəне 32-тармақтарын;

2) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының екінші абзацын, 2) 
тармақшасының екінші абзацын, 2-тармағы 4) тармақшасының 
алтыншы, жетінші жəне сегізінші абзацтарын, 5-тармағының 2), 
3), 4), 5), 6), 10), 17), 19), 20), 21), 22) жəне 23) тармақшаларын, 
8, 9 жəне 20-тармақтарын;

3) мынадай:
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изо-

ляторларында ұсталатын адамдарға қатысты – 2022 жылғы 
1 шілдеден бастап;

қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекеме-
лерінде ұсталатын адамдарға қатысты 2023 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 2), 3), 
9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) жəне 19) тармақшаларын;

4) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының үшінші абзацын, 
2) тармақшасының үшінші абзацын, 3-тармағының 4), 11) 
жəне 12) тармақшаларын, 13) тармақшасының екінші, үшінші 
жəне төртінші абзацтарын, 14) тармақшасының үшінші абза-
цын, 15) тармақшасын, 18) тармақшасының сегізінші жəне 
тоғызыншы абзацтарын, 21) тармақшасының төртінші – жетпіс 
жетінші абзацтарын, 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 
31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38) жəне 39) тармақшаларын, 
5-тармағының 1), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) жəне 16) 
тармақшаларын, 22-тармағын, 24-тармағының 4) тармақшасын, 
26-тармағы 2) тармақшасының екінші жəне үшінші абзацта-
рын, 3) тармақшасын, 4) тармақшасының екінші жəне төртінші 
абзацтарын, 10) тармақшасының жетінші жəне сегізінші аб-
зацтарын, 11) тармақшасының екінші – алтыншы, оныншы 
жəне он бірінші абзацтарын, 12) тармақшасының екінші жəне 
үшінші абзацтарын, 17) тармақшасының төртінші абзацын, 
18) тармақшасын жəне 30-тармағын қоспағанда, алғашқы рес-
ми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабының 15-тармағы 2023 жылғы 1 қаң-
тарға дейін қолданылады деп белгіленсін.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 30 желтоқсан
№ 95-VIІ ҚРЗ

(Соңы. Басы 1, 13-19-беттерде) 
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1) 116-баптың 3-тармағының 10) тармақшасындағы «элек-
трондық сауда алаңдарынан» деген сөздер «тауар биржала-
рынан» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 124-1-баптың тақырыбы мен мəтініндегі «электрондық 
сауда алаңдарынан» деген сөздер «тауар биржаларынан» де-
ген сөздермен ауыстырылсын.

2. «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 14-1) тармақшасы алып тасталсын;
2) 6-тарау мынадай мазмұндағы 32-2-баппен толық-

тырылсын:
«32-2-бап. Көтерме-тарату орталықтары
Кейіннен ішкі жəне (немесе) сыртқы нарықтарда көтерме 

жəне (немесе) бөлшек саудада өткізу үшін, үлесі тауарлардың 
жалпы ассортиментінің кемінде алпыс пайызын құрайтын 
азық-түлік тауарларын жəне тізбесі көтерме-тарату 
орталықтарына қойылатын талаптарда айқындалатын азық-
түлік емес тауарларды тиісінше сақтауға жəне (немесе) олар-
мен жасалатын сатып алу, дайындау, бөлу жəне (немесе) өзге 
де операцияларды орындауға арналған қойма үй-жайларынан, 
павильондардан жəне (немесе) арнайы жабдығы бар басқа да 
үй-жайлардан тұратын көпфункционалды инфрақұрылымдық 
сауда-логистикалық кешен көтерме-тарату орталығы деп та-
нылады.

Көтерме-тарату орталықтары қызметтер кешенін көрсетеді 
немесе технологиялық мамандануына жəне көрсетілетін 
қызметтер түріне қарай мынадай болып бөлінуі мүмкін:

1) сақтайтын көтерме-тарату орталығы азық-түлік та-
уарларын сақтауға жəне олармен жасалатын сатып алу, 
дайындау, бөлу жəне (немесе) өзге де операцияларды 
орындауға арналған, көбінесе жеміс-көкөніс өнімдері мен 
өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру орындарына жақын 
орналасқан жəне отандық ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілерге, сыртқы сауда қызметіне қатысушыларға 
жəне ішкі сауда субъектілеріне кейіннен ішкі жəне сыртқы 
нарықтарда өткізу үшін ауыл шаруашылығы өнімдерін 
қабылдау, сақтау жəне бастапқы өңдеу (тазалау, калибрлеу, 
сұрыптау, орау жəне басқа да көрсетілетін қызметтер) бо-
йынша қызметтер көрсететін жылжымайтын мүлік объектісі 
болып табылады;

2) бөлетін көтерме-тарату орталығы азық-түлік жəне азық-
түлік емес тауарларды сақтауға жəне өткізу объектілері 
бойынша бөлуге жəне тауарларды сауда объектілерінің 
мұқтаждары үшін уақытша сақтау жəне тиеу (ауыстырып 
тиеу) жөніндегі логистикалық қызметтерді көрсетуге арналған 
жылжымайтын мүлік объектісі болып табылады;

3) сауда көтерме-тарату орталығы сыртқы сауда қызметіне 
қатысушыларға жəне (немесе) ішкі сауда субъектілеріне 
сауда қызметін жүзеге асыру кезеңіне инфрақұрылымдық 
сауда-логистикалық кешен шегіндегі сауда алаңдарына, 
сақтау орындарына жəне басқа да үй-жайларға кедергісіз 
қол жеткізуді ұсынатын жылжымайтын мүлік объектісі бо-
лып табылады.».

3. «Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
1-1) жəне 2) тармақшалардағы «заңды тұлға» деген сөздер 

«кəсіпкерлік субъектісі» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-1) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«2-1) биржалық қамтамасыз ету – биржалық саудаға 

қаты сушылар биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін тауар 
биржасына немесе тауар биржасының клирингтік орта лы-
ғына жасалатын биржалық мəмілелер бойынша өздерінің 
міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде қайтарым 
негізінде енгізетін ақшалай қамтылым;

3) биржалық сауда – тауар биржасында Қазақстан Респуб-
ликасының тауар биржалары туралы заңнамасына сəйкес 
электрондық нысанда биржалық сауда-саттық өткізу, мəмі-
лелерді тіркеу жəне ресімдеу арқылы жүзеге асырылатын 
биржалық тауарларды өткізу жөнін дегі кəсіпкерлік қызмет;»;

4) тармақша алып тасталсын;
5), 6), 7), 10) жəне 11-2) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын:
«5) биржалық сауда-саттық – тауар биржасының биржалық 

мəмілелер жасасу процесін автоматтандыруды қамтамасыз 
ететін электрондық сауда жүйесіне берілген электрондық 
өтінімдер негізінде биржалық тауарлар бойынша мəмілелер 
жасауға бағытталған, биржалық сауда қағидалары шеңберінде 
жүргізілетін процесс;

6) биржалық саудаға қатысушылар – тауар биржасында 
биржалық сауданың белгіленген қағидалары бойынша өзара 
іс-қимыл жасайтын клиенттер, брокерлер, дилерлер жəне 
маркет-мейкерлер;

7) биржалық тауар – осы Заңда белгіленген шектеулерді 
ескере отырып, тауар биржасы биржалық саудаға жіберген 
стандартталған немесе стандартталмаған тауар;»; 

«10) клиент – осы Заңда белгіленген тəртіппен биржалық 
тауармен мəмілелер жасау үшін брокердің көрсететін 
қызметтерін пайдаланатын жеке тұлға, оның ішінде дара 
кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға немесе заңды тұлға;»; 

«11-2) қосарланған қарсы аукцион режимі – биржалық 
мəмілелер сатушылар мен сатып алушылар бəсекелестігі 
нəтижесінде анонимді түрде жасалатын, ал стандартталған 
тауарға баға сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі деңгейінде 
белгіленетін сауда режимі;»; 

мынадай мазмұндағы 11-3) тармақшамен толықтырылсын:
«11-3) маркет-мейкер – баға белгілеулерді қою жəне 

мерзімді келісімшарттарды сатып алу жəне сату жөніндегі 
міндеттемелерді қабылдау арқылы биржалық нарықтың 
өтімділігін қалыптастыратын жəне қолдайтын заңды тұлға;»;

14-1) тармақшадағы «брокерлердің» деген сөз «тауар 
биржа ларының, брокерлердің» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

мынадай мазмұндағы 14-3) тармақшамен толықтырылсын:
«14-3) сауда лоты – биржалық тауарды сатуға (сатып алуға) 

арналған өтінімде көрсетілген биржалық тауардың саны оған 
еселенуге тиіс биржалық тауар саны;»;

16-1) жəне 16-2) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«16-1) стандартталған тауар – Еуразиялық экономикалық 
одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар 
номенклатурасына енгізілген біртекті тауар жəне (немесе) 
бірліктері барлық жағынан да бір-біріне сəйкес келетін, сол 
бір функцияларды орындауына мүмкіндік беретін ұқсас си-
паттамалары бар жəне ұқсас құрамдастардан тұратын, түрлі 
өндірушілерден шыққан партиялар бірін-бірі толық алмасты-
ратын қасиетке ие тауар, оның ішінде көміртегі бірліктері;

16-2) стандартталмаған тауар – стандартталған тауарларды, 
көміртегі бірлігін, жылжымайтын мүлікті жəне зияткерлік 
меншік объектілерін қоспағанда, айналымнан алынбаған не-
месе айналымы шектелмеген тауар;»;

мынадай мазмұндағы 16-3) тармақшамен толықтырылсын:
«16-3) стандартты аукцион режимі – биржалық мəмілелер 

төмендетуге немесе жоғарылатуға арналған аукцион барысын-
да сатып алушы (сатушы) – аукционның бастамашысы үшін 
ең үздік баға бойынша жасалатын сауда режимі;»;

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«17) тауар биржасының мүшелері – осы Заңда айқындалған 

тəртіппен тауар биржасы аккредиттеген брокерлер, дилерлер 
жəне маркет-мейкерлер;»;

18) тармақша алып тасталсын;
19) тармақшадағы «тауар биржасына» деген сөздер «та-

уар биржасында биржалық саудаға» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

2) 4-бапта:
2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2-1) мүдделі мемлекеттік органдармен келісу бойынша 

биржалық сауда қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;
6-1) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 10-3), 10-4) жəне 10-5) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«10-3) ауыл шаруашылығы өнімдерін қоспағанда, биржалық 

сауда қағидаларында көзделген жағдайларда бір сауда сес-
сиясында сауда лотының ең жоғары мөлшерін белгілейді;

10-4) биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттықты 
ұйымдастыратын тауар биржаларының тізілімін жəне 
стандартталмаған тауарлармен биржалық сауда-саттықты 
ұйымдастыратын тауар биржаларының тізілімін жүргізеді, 
сондай-ақ оны өзінің интернет-ресурсында орналастырады;

10-5) маркет-мейкерлердің тізілімін жүргізеді, сондай-ақ 
оларды өзінің интернет-ресурсында орналастырады;»;

3) 3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Тауар биржасы жəне оның міндеттері»;
4) 6-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік «биржасының» деген сөзден кейін «элек-

трондық» деген сөзбен толықтырылсын;
үшінші бөлік алып тасталсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тауар биржасының жарғылық капиталы мыналарды 

құрайды: 
биржалық тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыратын 

тауар биржасы үшін – Қазақстан Республикасының тиісті 
қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы 
заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде алты 
жүз мың еселенген мөлшері;

стандартталмаған тауарлармен ғана сауда-саттықты ұйым-
дастыратын тауар биржасы үшін – Қазақстан Республикасының 
республикалық бюджет туралы заңында тиісті қаржы жылына 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде үш жүз мың 
еселенген мөлшері.

Тауар биржалары жарғылық капиталды жүз пайыз ақшалай 
баламада қалыптастырады.

Ақшалай баламада қалыптастырылған жарғылық капитал 
тауар биржасының арнайы банктік шотындағы төмендемейтін 
ақшалай қалдықты білдіреді.»;

5) мынадай мазмұндағы 6-1-баппен толықтырылсын: 
«6-1-бап. Тауар биржасының міндеттері
Мыналар тауар биржасының негізгі міндеттері болып та-

былады:
1) белгіленген қағидалар бойынша биржалық мəмілелер 

жасаудың барынша ашық жүйесі бар сауда тетігін құру;
2) тауарлардың ұйымдасқан нарығын дамыту;
3) тауар нарықтарында бəсекелестікті дамытуда жəрдемдесу;
4) биржалық тауарларға баға белгілеудің ашықтығы мен 

түсініктілігін қамтамасыз етуде жəрдемдесу.»;
6) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«10-бап. Биржалық сауда қағидалары 
1. Биржалық сауда қағидалары биржалық тауарлар-

мен биржалық мəмілелер жасау кезінде биржалық саудаға 
қатысушылар қызметінің тəртібін айқындайды.

2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:
1) брокерлерді, дилерлерді жəне маркет-мейкерлерді ак-

кредиттеу, оларды аккредиттеуді тоқтата тұру жəне тоқтату 
шарттары мен тəртібі;

2) индустриялық сертификаты бар дилерлерді аккредиттеу, 
оларды аккредиттеуді тоқтата тұру жəне тоқтату шарттары 
мен тəртібі;

3) маркет-мейкерлер қызметінің шарттары;
4) биржалық сауда-саттыққа қатысу процесінде автомат-

тандырылған алгоритмдерді қолдану шарттары мен тəртібі;
5) клиенттерді биржалық сауда-саттыққа қатысушылар 

ретінде тіркеу шарттары мен тəртібі;
6) осы Заңның 15-1-бабында белгіленген сауда режимдерінде 

биржалық сауда-саттық өткізу тəртібі;
7) биржалық сауда-саттықты мерзімді келісімшарттармен 

өткізу тəртібі;
8) биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген жекелеген та-

уар түрлерімен биржалық сауда-саттық өткізуге (биржалық 
мəмілелер жасауға) қойылатын ерекше шарттар (сауда режимі, 
бір сауда сессиясындағы сауда лотының ең жоғары мөлшері, 
баға өтінімдерінің ауқымы, өткізілетін биржалық тауардың 
ай сайынғы (тоқсан сайынғы) көлемі, биржалық тауарға ақы 
төлеу жəне оны беру (тиеп-жөнелту) фактілерін растайтын 
құжаттардың болуы жəне өзге де шарттар);

9) стандартталмаған тауарлармен, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының халықаралық міндеттемелерін еске-
ре отырып, жер қойнауын пайдаланушылар сатып алатын 
тауарлардың ел ішіндегі құндылығын арттыруды көздейтін, 
тауарлармен жасалатын биржалық сауда тəртібі;

10) биржалық қамтамасыз ету мөлшерін айқындау тəртібі;
11) биржалық сауда-саттықта биржалық тауарлармен 

жасал ған мəмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге 
асыру тəртібі; 

12) өзін-өзі реттейтін ұйымдармен өзара іс-қимыл тəртібі;
13) тауар биржасы мүшелерінің биржалық мəміленің 

заңдылығын қамтамасыз ету тəртібі;
14)  тауар биржасындағы биржалық сауда-саттықты тоқтата 

тұру жəне қайта бастау шарттары мен тəртібі;
15) биржалық төрелік қызметін қалыптастыру мен 

ұйымдастыру тəртібі, сондай-ақ биржалық тауарлармен 
биржа лық мəмілелер жасауға байланысты дауларды шешу 
тетіктері;

16) биржалық сауда бойынша құжаттарды қабылдау (бекіту) 
тəртібі;

17) тауар биржасында биржалық тауарлармен биржалық 
мəмілелерді есепке алу жəне тіркеу, сондай-ақ стандартталған 
тауарлармен биржадан тыс мəмілелерді тіркеу тəртібі;

18) биржалық алым мөлшерін қалыптастыру жəне 
өтінімдерді қамтамасыз ету тəртібі;

19) тауар биржасының уəкілетті органға есептер беру 
тəртібі;

20) тауар биржасы арқылы мемлекеттік жəне өзге де сатып 
алуды өткізу тəртібі;

21) өткізілетін биржалық сауда-саттық туралы ақпаратты 
тауар биржасының интернет-ресурсында орналастыру тəртібі;

22) биржалық саудаға қатысушыларды санаттау арқылы 
олардың қаржылық орнықтылығын айқындау шарттары;

23) тауарлар мен сауда-саттықты тауар биржасында секция-
лар бойынша бөлу жəне əрбір секцияға жекелеген талаптар 
қою тəртібі.

Мұнай өнімдерімен жəне сұйытылған мұнай газымен 
биржалық сауда-саттықты жүзеге асыратын секцияларға же-
келеген талаптар мыналарды қамтиды:

тиісті стандартталған тауарды өткізуге жол берілетін тауар 
биржаларына қойылатын талаптар жəне тауар биржаларының 
осындай талаптарға сəйкестігін растау тəртібі;

тиісті стандартталған тауармен биржалық саудаға қатысу-
шыларға қойылатын талаптар;

тиісті стандартталған тауармен биржалық сауда-саттықты 
ұйымдастыруға жəне өткізуге қойылатын талаптар.

3. Тауар биржасы биржалық сауда қағидаларында реттел-
меген жəне қосымша регламенттеуді талап ететін биржалық 
тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруға жəне өткізуге 
байланысты ұйымдық-техникалық мəселелер  бойынша та-
уар биржасының тиісті ішкі құжаттарын бекітуге құқылы.»;

7) 11-бапта:
2-тармақ алып тасталсын;
3-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі 

мəтін өзгермейді;
8) 13-бапта:
2-тармақта:
мынадай мазмұндағы 2-5) тармақшамен толықтырылсын:
«2-5) клиенттерді биржалық сауда-саттыққа қатысушылар 

ретінде тіркеуді;»;
5) тармақша алып тасталсын;
10) жəне 11) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«10) биржалық саудаға қатысушыларды оқыту жəне 

олардың біліктілігін арттыру жөнінде оқу курстарын ұйым-
дастыруды;

11) тауар биржасының электрондық сауда жүйесін пай-
далануды;»;

3-тармақ «дилерлік» деген сөзден кейін «, маркет-
мейкерлік» деген сөзбен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Тауар биржалары жəне биржалық саудаға қатысушылар 

қаржылық тұрақтылықтың ең төменгі шегіне сəйкес келуге 
міндетті.»;

9) 13-1-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік сатып алу тауар биржасында биржалық 

сауда қағидаларында белгіленген тəртіппен жүзеге асыры-
лады.»;

10) 13-2-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) биржалық сауда қағидаларын сақтауға;»;
11) мынадай мазмұндағы 13-3-баппен толықтырылсын: 
«13-3-бап. Көміртегі бірліктерімен сауданы жүзеге асыра-

тын тауар биржасы Көміртегі бірліктерімен сауданы жүзеге 
асыратын тауар биржасы мамандандырылған тауар биржа-
ларына жатады.»;

12) 14-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толық-

тырылсын:
«2-1) тауар биржасының мүшелері жасаған мəмілелердің 

көлеміне қарай сараланған биржалық алым белгілеуге құқығы 
бар. 

Индустриялық сертификаты бар жəне тауар биржасында 
өздері өндіретін тауарларды өткізу жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын дилерлер үшін сараланған алым жер қойнауын 
пайдаланушылар сатып алатын тауарлардың ел ішіндегі 
құндылығының артуын ескере отырып жəне Қазақстан 
Республикасының халықаралық міндеттемелерін ескере оты-
рып белгіленеді;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Биржалық саудаға қатысушылардан алынатын төлем-

дердің мөлшері тауар биржасының ішкі құжаттарында 
айқындалады жəне биржалық саудаға қатысушыларға танысу 
үшін қолжетімді болуға тиіс.»;

13) 15-бапта:
1-тармақтағы «Қазақстан Республикасының тауар биржа-

лары туралы заңнамасына жəне биржалық сауда ережелеріне 
сəйкес ол жүргізетін сауда-саттыққа қатысушылармен» деген 
сөздер «биржада Қазақстан Республикасының тауар биржала-
ры туралы заңнамасына жəне биржалық сауда қағидаларына 
сəйкес ол жүргізетін сауда-саттықтың биржалық саудаға 
қатысушыларымен» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген биржалық тауар-

лармен осы баптың 5-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген талаптарды бұза отырып, тауар биржаларынан тыс 
жерде жасалған мəмілелер мүдделі тұлғалардың, монополияға 
қарсы органның не прокурордың талап қоюы бойынша жа-
рамсыз деп танылады.»;

мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
«6. Биржалық сауда-саттықта биржалық тауарлармен 

жасалған мəмілелер бойынша есеп айырысулар ұлттық ва-
лютада жүзеге асырылады.»;

14) 15-1-бапта:
3-тармақтың 5) тармақшасындағы «аукционға» деген сөз 

«биржалық саудаға» деген сөздермен ауыстырылсын;
5-тармақтағы «сауданың үлгілік» деген сөздер «сауда» де-

ген сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Тауар биржалары биржалық сауда-саттықты қосарланған 

қарсы аукцион режимінде өткізген кезде биржалық 
мəмілелерді сақтандыруды жүзеге асыруға құқылы.»;

15) 17-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«7-1. Мемлекеттік сатып алу, жер қойнауын пайдалану-
шылардың сатып алуы, квазимемлекеттік сектор субъекті-
лерінің сатып алуы бойынша сауда-саттық өткізу кезінде 
клирингтік ұйымға сатып алу сомасының кемінде бір пайы-
зы мөлшерінде биржалық сауда-саттыққа қатысуға арналған 
өтінімді қамтамасыз ету енгізіледі.»;

16) 5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Брокерлердің, дилерлердің жəне маркет-мей-

керлердің қызметі. Тауар биржасындағы коммерциялық 
құпия»;

17) 19-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-

тырылсын:
«Өздері өндіретін тауарларды өткізу жөніндегі қызметті 

жүзеге асыратын тұлғалар өзге қосымша талаптарсыз индус-
трия лық сертификатты көрсете отырып тауар биржасында 
дилерлер ретінде аккредиттеледі.»;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Тауар биржасы мынадай жағдайларда:
1) брокерлік жəне дилерлік қызмет тауар биржасында ак-

кредиттелген күннен бастап қатарынан күнтізбелік он екі ай 
ішінде жүзеге асырылмағанда;

2) тауар биржасында брокерлік жəне дилерлік қызметті 
жүзеге асыруды ерікті түрде тоқтату туралы шешім қабыл-
данғанда;

3) осы Заңның 21-бабының 3-тармағында көзделген əрекет-
тердің біреуі қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде екі реттен 
артық жасалғанда тауар биржасында брокерлік жəне дилерлік 
аккредиттеудің күшін жою туралы шешім қабылдайды.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы ең төменгі 

қатысу үлесін тікелей немесе жанама түрде иеленетін, сондай-
ақ өзінде бар азаматтық-құқықтық қатынастар негізінде жеке-
дара басқаруды жүзеге асыратын жеке тұлға екі жəне одан да 
көп брокердің жəне (немесе) дилердің басшысы жəне (немесе) 
құрылтайшысы (тең құрылтайшысы) бола алмайды.»;

18) 19-1-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Тауар биржалары, брокерлер, дилерлер жəне мар-

кет-мейкерлер өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері 
(қатысушылары) болып табылады. Тауар биржалары, бро-
керлер, дилерлер жəне маркет-мейкерлер өзін-өзі реттейтін 
бір ұйымның ғана мүшелері (қатысушылары) бола алады.»;

7-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«1) брокердің, дилердің жəне маркет-мейкердің, тауар 
биржасының өтініші бойынша;»;

19) 21-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«21-бап. Брокер мен дилердің тауар биржасындағы өзара 

іс-қимылы
1. Тауар биржасы өз өкілеттіктері шегінде брокерлер мен 

олардың клиенттерінің өзара қатынастарын регламенттейді, 
биржалық сауданы бұзушыларға шаралар қолданады.

2. Тауар биржасы брокерлер мен дилерлер үшін сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу жөніндегі үлгі стандарттар əзірлейді 
жəне бекітеді.

Брокерлер мен дилерлер өз қызметін жүзеге асыру кезінде 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі стандарт-
тарды бекітеді жəне тиісті шаралар, оның ішінде сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін се-
бептер мен жағдайларды барынша азайту жөнінде шаралар 
қабылдайды.

3. Клиенттермен жəне (немесе) олардың өкілдерімен жəне 
(немесе) клиенттермен үлестес үшінші тұлғалармен өзара іс-
қимыл кезінде брокерге:

1) биржалық мəміле жасау кезінде клиенттердің нарықтық 
мінез-құлқын өзгерту мақсатында оларға тікелей немесе 

жанама қысым көрсетуге;
2) биржалық сауда-саттықта баға өтінімдерін əдейі 

жоғарылату (кеміту) мақсатында орындалуы көзделмейтін 
шарттар жасасуға (өтінімдерді беруге, кері қайтарып алуға);

3) өткізілетін биржалық тауарларға баға белгілеуге əсер 
ететін бағаларды белгілеу не ұстап тұру мəселелері бойынша 
екі жəне одан да көп клиент арасында келісімдер жасасуға 
(келіссөздер жүргізуге);

4) қандай да бір таңдалған клиенттің басқа клиент-
ке мүліктік жəне өзге де зиян келтіруге əкеп соғатын 
артықшылығын беруге;

5) биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін басқа бро-
керлермен жəне (немесе) дилерлермен биржалық сауда-
саттықтың бəсекелестігін азайтуға бағытталған үлестес бо-
луды пайдалануға тыйым салынады.»;

20) мынадай мазмұндағы 21-1-баппен толықтырылсын:

«21-1-бап. Маркет-мейкерлердің қызметі
1. Тауар биржасы мен маркет-мейкердің өзара іс-қимылы 

келісім, сондай-ақ тауар биржасының ішкі құжаттары 
негізінде жүзеге асырылады.

2. Маркет-мейкер биржалық сауда-саттыққа қатысады жəне 
бағаны, сұранысты, ұсынысты немесе биржалық сауда-саттық 
көлемін қолдауды жүзеге асырады.

3. Маркет-мейкердің биржалық сауда-саттыққа дилер 
ретінде кемінде үш жыл үздіксіз қатысу тəжірибесі болуға 
тиіс.

4. Маркет-мейкердің қызметі базалық активі стандартталған 
тауарлар болып табылатын биржалық сауда-саттықта ғана 
мерзімді келісімшарттармен жүзеге асырылады.

5. Маркет-мейкерлер қызметінің шарттары мен шектеулері 
биржалық сауда қағидаларында белгіленеді.»;

21) 23-баптың 2-тармағындағы «Брокерлер» деген сөз 
«Маркет-мейкерлер, брокерлер» деген сөздермен ауысты-
рылсын.

4. «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді жəне 
олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 2011 жылғы 
20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) кіріспе  «мазутты» деген сөзден кейін «, жол битумын» 
деген сөздермен толықтырылсын;

2) 1-бапта:
5) тармақша алып тасталсын;
10) тармақша «, жол битумы» деген сөздермен толықты-

рылсын;
16) тармақша мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттерін 

өзгерту мақсатында мұнай өнімдері базаларының резер-
вуарында жəне (немесе) автожанармай құю станцияларының 
ыдыстарында жүзеге асырылатын компаундирлеу мұнай 
өнімдерін өндіруге жатпайды;»;

17) тармақша алып тасталсын;
3) 7-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) өндіріс паспортын, өндіріс паспортының нысанын 

бекіту жəне кері қайтарып алу тəртібін əзірлейді жəне 
бекітеді;»;

8), 21) жəне 21-4) тармақшалар алып тасталсын;
4) 8-баптың 10-2) тармақшасы алып тасталсын;
5) 12-бапта:
1-тармақтың 4), 5) жəне 9) тармақшалары алып тасталсын;
2-тармақтағы «4), 5),» жəне «9),» деген цифрлар алып тас-

талсын;
3-тармақта:
6) тармақшадағы «мұнай өнімдері өндірісін» деген сөздер 

«жол битумын қоспағанда, мұнай өнімдері өндірісін» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

7) тармақшадағы «мұнай өнімдерінің» деген сөздер «жол 
битумын қоспағанда, мұнай өнімдерінің» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

6) 15-бап алып тасталсын;
7) 19-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-

тырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері жол битумын 

өткізуге қолданылмайды.»;
3-тармақта:
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Автожанармай құю станцияларының (жылжымалы 

үлгідегі автожанармай құю станцияларын қоспағанда) жəне 
(немесе) мұнай өнімдері базаларының мұнай өнімдерін 
сақтауға арналған ыдыстардағы, осындай автожанармай 
құю станцияларының жəне (немесе) мұнай өнімдері базала-
рының меншік иесінің жəне (немесе) иеленушісінің (жалға 
алушысының) ауысуына байланысты жүзеге асырылатын 
мұнай өнімдерін осындай ыдыстардан мұнай өнімдерін 
ағызбай (тиеп-жөнелтпей) өткізуге жол беріледі.»;

мынадай мазмұндағы төртінші жəне бесінші бөліктермен 
толықтырылсын:

«Жол битумын өткізу, тиеп-жөнелту жəне (немесе) тасы-
малдау, айдау есепке алатын бақылау аспаптары қолданылмай 
жүзеге асырылады.

Мұнай өнімдерін биржалық сауда қағидаларына сəйкес 
тауар биржалары арқылы өткізу мұнай өнімдерін сақтауға 
арналған тиісті резервуарлардан мұнай өнімдерін ағызбай 
(тиеп-жөнелтпей) жүзеге асырылуы мүмкін.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мұнай өнімдерін көтерме жəне бөлшек сауда арқылы 

өткізу, сондай-ақ мұнай өнімдерінің экспорты жəне импорты 
кезінде мұнай өнімдерінің айналымы саласындағы уəкілетті 
орган бекітетін қағидаларға сəйкес ілеспе жүкқұжаттар ресім-
деледі.

Мұнай өнімдерін автожанармай құю станциясынан бөл-
шек сауда арқылы өткізу кезінде ілеспе жүкқұжаттар ресім-
делмейді.

Автожанармай құю станцияларының (жылжымалы үлгі-
дегі автожанармай құю станцияларын қоспағанда) жəне 
(немесе) мұнай өнімдері базаларының мұнай өнімдерін 
сақ тауға арналған ыдыстардағы, осындай автожанармай 
құю стан цияларының жəне (немесе) мұнай өнімдері базала-
рының меншік иесінің жəне (немесе) иеленушісінің (жалға 
алушысының) ауысуына байланысты жүзеге асырылатын 
мұнай өнімдерін сатып алу жағдайын қоспағанда, ілеспе 
жүкқұжаттары жоқ мұнай өнімдерін сатып алуға жəне (не-
месе) сақтауға тыйым салынады.»;

8) 20-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«2. Автожанармай құю станцияларының (жылжымалы 
үлгідегі автожанармай құю станцияларын қоспағанда) жəне 
(немесе) мұнай өнімдері базаларының мұнай өнімдерін 
сақтауға арналған ыдыстардағы, осындай автожанармай 
құю станцияларының жəне (немесе) мұнай өнімдері база-
ларының меншік иесінің жəне (немесе) иеленушісінің 
(жалға алушысының) ауысуына байланысты жүзеге асыры-
латын мұнай өнімдерін өткізу жағдайын қоспағанда, мұнай 
өнімдерін өткізу жəне (немесе) тиеп-жөнелту, сондай-ақ 
теміржол, автомобиль, теңіз, ішкі су жəне əуе көлігімен та-
сымалдау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру кезінде 
міндетті түрде ілеспе жүкқұжаттар ресімделеді.»;

9) 21-бапта:
3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі мұнай берушінің 

меншікті алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері бо-
лып табылатын мазут пен жол битумын мұнай өнімдерін 
өндірушінің өндірістік объектісінің резервуарында басқа 
мұнай берушіге өткізу жағдайларына қолданылмайды.»;

6-тармақ «берушілер» деген сөзден кейін «, жол битумын 
қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

8-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
«9. Автожанармай құю станцияларының (жылжымалы 

үлгідегі автожанармай құю станцияларын қоспағанда) жəне 
(немесе) мұнай өнімдері базаларының мұнай өнімдерін 
сақтауға арналған ыдыстардағы, осындай автожанармай 
құю станцияларының жəне (немесе) мұнай өнімдері базала-
рының меншік иесінің жəне (немесе) иеленушісінің (жалға 
алушысының) ауысуына байланысты мұнай өнімдерін бөлшек 
сауда арқылы өткізушілер жүзеге асыратын мұнай өнімдерін 
өткізу мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізуге жат-
пайды.»; 

мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:
«10. Осы баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің жəне 

4-тар мағының ережелері мұнай өнімдерін биржалық сау-
да қағидаларына сəйкес тауар биржалары арқылы өткізуге 
қолданылмайды.»;

10) 22-баптың 1-тармағының екінші бөлігі «өткізушілер» 
деген сөзден кейін «, автожанармай құю станцияларының 
(жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларын 
қоспағанда) жəне (немесе) мұнай өнімдері базаларының мұнай 
өнімдерін сақтауға арналған ыдыстардағы, осындай автожа-
нармай құю станцияларының жəне (немесе) мұнай өнімдері 

(Жалғасы 22-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сауда 
қызметі, биржалық сауданы дамыту және дербес деректерді қорғау 

мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
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базаларының меншік иесінің жəне (немесе) иеленушісінің 
(жалға алушысының) ауысуына байланысты мұнай өнімдерін 
бөлшек сауда арқылы өткізушілер жүзеге асыратын мұнай 
өнімдерін өткізу жағдайын қоспағанда,» деген сөздермен 
толықтырылсын.

5. «Газ жəне газбен жабдықтау туралы» 2012 жылғы 9 қаң-
тардағы Қазақстан Республикасының Заңына: 

1) 1-бапта:
13) тармақша алып тасталсын;
36) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«36) топтық резервуарлық қондырғы – ыдыстар тобынан, 

сақтандыру-бекіту жəне реттеу арматурасынан, газ құбыр-
ларынан тұратын жəне сұйытылған мұнай газын сақтауға жəне 
газ тұтыну жүйелеріне беруге арналған инженерлік құрылыс, 
оны пайдалану Қазақстан Республикасының табиғи моно-
полиялар туралы заңнамасына сəйкес табиғи монополиялар 
салаларына жатқызылған;»;

мынадай мазмұндағы 36-1) тармақшамен толықтырылсын:
«36-1) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйесі – тұр-

мыстық баллондардың айналымы жəне тұрмыстық баллон-
дарда өткізілетін сұйытылған мұнай газының көлемі туралы 
ақпаратты автоматты түрде жинауға, өңдеуге, сақтауға жəне 
беруге арналған техникалық құрылғылар мен бағдарламалық 
қамтылым кешені;»;

43) тармақша алып тасталсын;
2) 6-бапта:
7) тармақшадағы «электрондық сауда алаңдарынан» де-

ген сөздер «тауар биржаларынан» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

18-1) тармақша алып тасталсын; 
мынадай мазмұндағы 18-6) тармақшамен толықтырылсын:
«18-6) тұрмыстық баллондарды сəйкестендіру жəне 

тұрмыс тық баллондарды есепке алу жүйелерінің жұмыс істеу 
қағи даларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

3) 7-баптың 4-тармағының 1) тармақшасындағы «элек-
трондық сауда алаңдарынан» деген сөздер «тауар биржала-
рынан» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 10-бапта:
3-тармақта:
4) тармақша алып тасталсын;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) газ толтыру станцияларының, газ толтыру пункттерінің, 

топтық резервуарлық қондырғылардың жəне автогаз құю 
станцияларының иелері;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Уəкілетті орган сұйытылған мұнай газымен жабдықтау 

жүйелерінің субъектілерін есепке алуды жүргізеді жəне олар-
дың тізбесін интернет-ресурста жариялайды.»;

5) 12-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Магистральдық газ құбырына, газ тарату жүйесіне не-

месе топтық резервуарлық қондырғыға қосылуға арналған 
техникалық шарттарды осындай объектіні пайдаланушы газ 
тасымалдау не газ тарату ұйымы немесе топтық резервуарлық 
қондырғының иесі береді. Бұл ретте берілген техникалық 
шарттар газбен жабдықтау жүйелерінің жаңадан салынып 
жатқан, жаңғыртылатын жəне (немесе) реконструкцияланатын 
объектілерін жобалау үшін негіз болып табылады.»;

6) 17-бапта:
4-тармақта:
4) тармақша алып тасталсын;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) газ толтыру станциялары, газ толтыру пункттері, топтық 

резервуарлық қондырғылар мен автогаз құю станциялары 
иелерінің;»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Газ тасымалдау немесе газ тарату ұйымы неме-

се топтық резервуарлық қондырғылардың иесі газ тарату 
жүйесіне немесе топтық резервуарлық қондырғыға қосылған 
тұтынушыларды осы Заңда белгіленген шарттарда тауарлық 
немесе сұйытылған мұнай газымен іркіліссіз жабдықтауды 
қамтамасыз етуге міндетті.»;

9-тармақта:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) газ тасымалдау немесе газ тарату ұйымының өкілдері 

немесе топтық резервуарлық қондырғылардың иесі газ 
құбыр ларына, газ жабдығына жəне есепке алу аспаптарына 
жіберілмеген;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын бөлшек 

сау дада өткізу шартына сəйкес жеткізіліп берілген тауарлық 
немесе сұйытылған мұнай газы үшін дебиторлық бере-
шек болған жағдайларда, газ тасымалдау немесе газ тарату 
ұйымы немесе топтық резервуарлық қондырғылардың иесі 
бұзушылықтар жойылғанға дейін тұтынушыға тауарлық не-
месе сұйытылған мұнай газын беруді біржақты тəртіппен 
тоқтата тұруға құқылы.»;

7) 19-баптың 3 жəне 4-тармақтары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Коммуналдық-тұрмыстық жəне тұрмыстық тұты-
нушылар тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын беруді 
жүзеге асыратын газ тарату ұйымымен немесе топтық 
резервуарлық қондырғылардың иесімен не Қазақстан 
Республикасының өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
заңнамасына сəйкес өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған, газ тұтыну 
жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын 
мамандандырылған тəуелсіз ұйыммен өздеріне тиесілі газ 
тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге арналған 
шарт жасасуға міндетті.

4. Тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын 
пайдаланатын коммуналдық-тұрмыстық жəне тұрмыстық 
тұтынушылар тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай 
газын бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын газ толтыру 
пунктінің иесімен өздеріне тиесілі газ жабдығына техникалық 
қызмет көрсетуге арналған шарт жасасуға міндетті.»;

8) 20-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында 

тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын жəне 
Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған 
мұнай газын беру жоспары шеңберінде тауар биржалары-
нан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын 
мемлекеттік реттеу»;

1 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының 

ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу 
бағаларын жəне Қазақстан Республикасының ішкі нарығына 
сұйытылған мұнай газын беру жоспары (бұдан əрі – өнім беру 
жоспары) шеңберінде тауар биржаларынан тыс өткізілетін 
сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу 
жүзеге асырылады.»;

«5. Өнім беру жоспары шеңберінде тауар биржаларынан 
тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағасы 
жыл сайын 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіле оты-
рып белгіленеді жəне Қазақстан Республикасының бүкіл 
аумағында қолданылады.»;

6-тармақ алып тасталсын;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Тауарлық газды Қазақстан Республикасының ішкі 

нарығында көтерме саудада өткізуді немесе сұйытылған 
мұнай газын өнім беру жоспары шеңберінде облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың 
аумағында тауар биржаларынан тыс өткізуді жүзеге асыра-
тын тұлғалар белгіленген шекті бағаларды асырып жібермеуге 
міндетті.»;

10-тармақ алып тасталсын;
9) 27-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігінде:
4) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) заңды негіздерде сатып алынған сұйытылған мұнай 

газы топтық резервуарлық қондырғылардың, газ толтыру 
пункттерінің жəне (немесе) автогаз құю станцияларының 
иелеріне өнім беру жоспарынан тыс өткізілген жағдайда – газ 
толтыру станцияларының иелері;»;

5-тармақ алып тасталсын;
10) 27-1-бапта:
1-тармақтағы «ай» деген сөз «тоқсан» деген сөзбен ауыс-

тырылсын;
2-тармақтағы «айдың» деген сөз «тоқсанның» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Сұйытылған мұнай газын тауар биржаларынан тыс беру 

бөлігіндегі жиынтық өтінім жоспарланып отырған тоқсан ның 
алдындағы ай басталғанға дейін кемінде күнтізбелік отыз 
бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде, осы баптың 11-тар-
мағының бірінші бөлігінде аталған тұлғалардың облыстың, 

республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың
тиісті жергілікті атқарушы органына жіберілетін өтінімдері 
негізінде қалыптастырылады.»;

4 жəне 5-тармақтарда:
«электрондық сауда алаңдары», «Электрондық сауда алаң-

дары» деген сөздер тиісінше «тауар биржалары», «Тауар бир-
жалары» деген сөздермен ауыстырылсын;

«айдың» деген сөз «тоқсанның» деген сөзбен ауыстырыл-
сын;

9-тармақтың бірінші бөлігіндегі «айдың» деген сөз «тоқсан-
ның» деген сөзбен ауыстырылсын;

10-тармақтағы «айдың» деген сөз «тоқсанның» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

11-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Мыналар:
1) сұйытылған мұнай газын мұнай-газ-химия өнімдерін 

өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланатын өнеркəсіптік 
тұтынушылар;

2) топтық резервуарлық қондырғылардың иелері кейіннен 
топтық резервуарлық қондырғылар арқылы тұрмыстық жəне 

коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға бөлшек саудада 
өткізуге жататын көлемде;

3) газ толтыру пункттерінің иелері кейіннен тұрмыстық 
баллондарды есепке алу жүйелері берген бірегей кодтары 
бар тұрмыстық баллондарда тұрмыстық жəне коммуналдық-
тұрмыстық тұтынушыларға бөлшек саудада өткізуге жататын 
көлемде, өнім беру жоспары шеңберінде тауар биржаларынан 
тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газын сатып алу құқығына 
ие болады.»;

екінші бөліктегі «3)» деген цифр «1)» деген цифрмен ауыс-
тырылсын;

12-тармақ алып тасталсын;
14-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-

тырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі:
1) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары 

негізінде Қазақстан Республикасында өндірілетін шикі газ-
дан Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерде 
өндірілген; 

2) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
сəйкес шикі газды қайта өңдеу жөніндегі инвестициялық 
келісімшартта көрсетілген жобаның өзін-өзі ақтауы кезеңі 
ішінде аталған инвестициялық жобаны іске асыру кезінде газ 
жəне газбен жабдықтау саласындағы əріптестік шеңберінде 
өндірілген сұйытылған мұнай газының меншік иелеріне 
қолданылмайды.»;

11) 28-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«28-бап. Сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу
1. Мыналар сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада 

өткізуді жүзеге асырады:
1) тұрмыстық, коммуналдық-тұрмыстық жəне өнеркəсіптік 

тұтынушылардың сұйытылған мұнай газын сақтау ыдыстары-
на құю арқылы бөлшек саудада өткізген жағдайда, газ толтыру 
станцияларының иелері;

2) сұйытылған мұнай газын тұрмыстық баллондарда 
тұрмыстық жəне коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға 
бөлшек саудада өткізген жағдайда, газ толтыру пункттерінің 
иелері;

3) топтық резервуарлық қондырғылар арқылы тұрмыстық 
жəне коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға сұйытылған 
мұнай газын бөлшек саудада өткізген жағдайда, топтық 
резервуарлық қондырғылардың иелері;

4) автомобиль көлігі құралдарына сұйытылған мұнай газын 
құю арқылы бөлшек саудада өткізген жағдайда, автогаз құю 
станцияларының иелері;

5) сұйытылған мұнай газы өнеркəсіптік тұтынушыларға 
бөлшек саудада өткізілген жағдайда, өздеріне меншік құқы-
ғында немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутегі 
шикізатын өңдеу процесінде өндірілген сұйытылған мұнай 
газын өндірушілер, оның меншік иелері, Қазақстан Респуб-
ликасының аумағынан тысқары жерде өндірілген жəне 
тұтыну үшін Қазақстан Республикасының аумағына əкелінген 
сұйытылған мұнай газының меншік иелері.

2. Топтық резервуарлық қондырғылардың иелері олардың 
сақталуын жəне жарамды техникалық жай-күйде болуын 
қамтамасыз етуге міндетті.

3. Жеке жəне заңды тұлғалардың газ жабдығын сұйытылған 
мұнай газымен жабдықтау жүйесіне қосуды, сұйытылған 
мұнай газымен жабдықтау жүйесінің объектілерін жаңғыртуды 
жəне (немесе) реконструкциялауды, сондай-ақ қосудың техно-
логиялық сызбасын өзгертуді топтық резервуарлық қондыр-
ғылардың иелері осы тұлғалар есебінен жүзеге асырады.

4. Сұйытылған мұнай газын тұтынушыларға топтық 
резервуарлық қондырғылар арқылы бөлшек саудада өткізу 
тұтынушы мен топтық резервуарлық қондырғылардың иесі 
арасындағы сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу 
шарты негізінде жүзеге асырылады.

5. Тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын 
бөлшек саудада өткізуді тұрмыстық баллондардың жарамды 
техникалық жай-күйін қамтамасыз етуге міндетті газ толтыру 
пункттерінің иелері жүзеге асырады.

Бұл ретте тұрмыстық баллондарға сұйытылған мұнай газын 
құюға газ толтыру пункттерінде жол беріледі.

6. Газ толтыру пункттерінің иелері:
1) тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын са-

тып алатын тұтынушыларды абоненттік есепке алуды жүзеге 
асыруға;

2) толтырылатын тұрмыстық баллондарды техникалық 
жарамдылық тұрғысынан зерттеп-қарауға;

3) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелері беретін 
бірегей кодпен жəне (немесе) газ толтыру пункті иесінің 
тауар белгісімен тұрмыстық баллондарды сəйкестендіруді 
жүзеге асыруға;

4) тұтынушыларға сатылатын əрбір тұрмыстық баллонның 
сапасына кепілдік талонын беруге;

5) газ баллондары қондырғыларына авариялық жəне жос-
парлы қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге міндетті.

7. Мыналарға:
1) қабаты екі қабаттан асатын көп пəтерлі тұрғын үйлерде 

тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын сақтауға 
жəне (немесе) пайдалануға;

2) нақ сол бір газ толтыру станцияларын екі жəне одан 
да көп жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың бір мезгілде 
пайдалануына;

3) сұйытылған мұнай газын өткізуге арналған газ толтыру 
пункттері мен автогаз құю станцияларын екі жəне одан да көп 
жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың бір мезгілде пайдала-
нуына тыйым салынады.

8. Сұйытылған мұнай газын тұтынушылардың газ тұтыну 
жүйелеріне беруге арналған үй ішіндегі газ жабдығын пайда-
ланатын топтық резервуарлық қондырғылардың иелері оның 
сақталуын жəне жарамды техникалық жай-күйде болуын 
қамтамасыз етуге міндетті.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі тұрғынжай 
ішіндегі газ жабдығына қолданылмайды.»;

12) 29-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толық-
тырылсын:

«5. Тұрмыстық баллондарды сəйкестендіру жəне тұрмыстық 
баллондарды есепке алу жүйелерінің жұмыс істеу қағидалары 
мыналарды:

1) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелеріне қойы-
латын талаптар жəне олардың осындай талаптарға сəйкестігін 
растау тəртібін;

2) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелерін 
белгіленген талаптарға сəйкес келмейді деп танудың негіздері 
мен тəртібін;

3) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелерін уəкілетті 
органның ақпараттық жүйесімен үйлестіру тəртібін;

4) тұрмыстық баллондарға қойылатын талаптарды жəне 
оларды сəйкестендіру тəртібін;

5) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйесінде тұрмыстық 
баллондар есепке алынатын шарттарды;

6) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйесінде тұрмыстық 
баллондарды есепке алу тəртібін белгілейді.»;

13) 30-баптың 5 жəне 6-тармақтарындағы «жəне газ 
желісі ұйымдары» деген сөздер «ұйымдары жəне топтық 
резервуарлық қондырғылардың иелері» деген сөздермен 
ауыс тырылсын.

6. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 
жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

19-1-баптың 2-тармағы 5) тармақшадағы «бойынша 
мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартады.» деген 
сөздер «бойынша;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін талап етілетін, «Дербес деректер жəне оларды 
қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына 
сəйкес берілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол 

жеткізуге келісімі болмауы бойынша мемлекеттік қызметтерді 
көрсетуден бас тартады.».

7. «Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013 
жылғы 21 мамырдағы  Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1) жəне 2-2) тармақшалармен 

толықтырылсын: 
«2-1) дербес деректерге қол жеткізуді мемлекеттік бақылау 

сервисі (бұдан əрі – мемлекеттік сервис) – дербес деректер 
субъектісінен дербес деректерді жинауға, өңдеуге немесе 
оларды үшінші тұлғаларға беруге келісім алуды қоса алғанда, 
мемлекеттік органдардың жəне (немесе) мемлекеттік заңды 
тұлғалардың ақпараттандыру объектілеріндегі дербес де-
ректерге қол жеткізу кезінде меншік иелерінің жəне (неме-
се) операторлардың, үшінші тұлғалардың дербес деректер 
субъектісімен жəне уəкілетті органмен ақпараттық өзара іс-
қимылын қамтамасыз ететін қызмет;

2-2) дербес деректерге қол жеткізуді мемлекеттік емес 
бақылау сервисі (бұдан əрі – мемлекеттік емес сервис) – дербес 
деректер субъектісінен дербес деректерді жинауға, өңдеуге 
немесе оларды үшінші тұлғаларға беруге келісім алуды қоса 
алғанда, мемлекеттік емес ақпараттандыру объектілеріндегі 
дербес деректерге қол жеткізу кезінде меншік иелерінің жəне 
(немесе) операторлардың, үшінші тұлғалардың дербес дерек-
тер субъектісімен ақпараттық өзара іс-қимылын қамтамасыз 
ететін қызмет;»;

11-2) тармақша алып тасталсын;
2) 6-бапта:
үшінші бөлік алып тасталсын;
төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Субъект туралы жиналуы жəне өңделуі Қазақстан 

Рес публикасының заңнамасы бұзыла отырып жасалған 
мəліметтер субъектінің немесе оның заңды өкілінің талап 
етуі бойынша не соттың немесе өзге де уəкілетті мемлекеттік 
органдардың шешімі бойынша бір жұмыс күні ішінде дер-
бес деректердің жалпыға бірдей қолжетімді көздерінен алып 
тас талады.»;

3) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«7-бап. Дербес деректерді жинау, өңдеу шарттары жəне 

жалпыға бірдей қолжетімді көздерден алынған дербес дерек-
терді  жинаудың, өңдеудің ерекшеліктері 

1. Осы баптың 5-тармағында жəне осы Заңның 9-бабында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді жи-
науды, өңдеуді меншік иесі жəне (немесе) оператор, сондай-
ақ үшінші тұлға субъектінің немесе оның заңды өкілінің 
келісімімен уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен жүзеге 
асырады.

2. Қайтыс болған (сот хабар-ошарсыз кеткен деп таныған 
немесе қайтыс болды деп жариялаған) субъектінің дер-
бес деректерін жинау, өңдеу Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

3. Дербес деректерді жалпыға бірдей қолжетімді көздерде 
таратуға субъектінің немесе оның заңды өкілінің келісімі 
болған кезде жол беріледі.

4. Осы баптың 3-тармағының талаптары орналастыру 
міндеті Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
ақпарат жарияланған жағдайларда ақпарат иеленушілерге 
қолданылмайды.

5. Ақпарат көзіне сілтеме болған жағдайда, осы баптың 
3 жəне 4-тармақтарының негізінде жарияланған дербес 
деректерді үшінші тұлғалардың қайта жинауына, өңдеуіне 
жəне таратуына жол беріледі.

6. Осы Заңның 16-бабында көзделген жағдайларды қоспа-
ғанда, дербес деректерді трансшекаралық беру түрінде дер-
бес деректерді өңдеу, дербес деректерді жалпыға бірдей 
қолже тімді көздерде тарату, сондай-ақ оларды үшінші 
тұлғаларға беру субъектінің келісімі болған жағдайда 
жүзеге асырылады.

7. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық 
ресурстарда дербес деректерді жинау, өңдеу ерекшеліктері 
осы Заңның ережелері ескеріле отырып, Қазақстан Респуб-
ликасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сəйкес 
белгіленеді.

8. Дербес деректерді өңдеу нақты, алдын ала айқындалған 
жəне заңды мақсаттарға жетумен шектелуге тиіс. Дербес 
деректерді жинау мақсаттарымен үйлеспейтіндей етіп дербес 
деректерді өңдеуге жол берілмейді.

9. Мазмұны мен көлемі дербес деректерді өңдеу мақсат-
тарына қатысты артық болып табылатын дербес деректер 
өңделуге жатпайды.»;

4) 8-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Субъект немесе оның заңды өкілі дербес деректерді 

жинауға, өңдеуге жазбаша, мемлекеттік сервис, мемлекеттік 
емес сервис арқылы не келісімді алғанын растауға мүмкіндік 
беретін өзге де тəсілмен келісім береді (оны кері қайтарып 
алады).

Мемлекеттік органдардың жəне (немесе) мемлекеттік 
заңды тұлғалардың ақпараттандыру объектілеріндегі дер-
бес деректерді жинау жəне (немесе) өңдеу кезінде келісім 
мемлекеттік сервис арқылы беріледі.»;

3-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге келісім мы-

наларды қамтиды:
1) оператордың атауы (тегі, аты, əкесінің аты (егер ол 

жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе), бизнес 
сəйкестендіру нөмірі (жеке сəйкестендіру нөмірі);

2) субъектінің тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты 
куəландыратын құжатта көрсетілсе);

3) дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісім қолданыста 
болатын мерзім немесе кезең;

4) оператордың дербес деректерді үшінші тұлғаларға беру 
мүмкіндігі немесе оның болмауы туралы мəліметтер;

5) дербес деректерді өңдеу процесінде оларды транс-
шекаралық берудің болуы не болмауы туралы мəліметтер;

6) дербес деректердің жалпыға бірдей қолжетімді көздерде 
таратылуы туралы мəліметтер;

7) субъектіге байланысты жиналатын деректердің тізбесі;
8) меншік иесі жəне (немесе) оператор айқындайтын өзге 

де мəліметтер.»;
5) мынадай мазмұндағы 8-1 жəне 8-2-баптармен толық-

тырылсын:
«8-1-бап. Мемлекеттік сервис
1. Меншік иелері жəне (немесе) операторлар, үшінші 

тұлғалар мемлекеттік органдардың жəне (немесе) мемлекеттік 
заңды тұлғалардың дербес деректер бар ақпараттандыру 
объектілерімен өзара іс-қимыл жасаған жағдайда, осы Заңның 
9-бабының 1), 2), 9) жəне 9-2) тармақшаларында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді жинау жəне 
өңдеу процестеріне тартылған өздерінің ақпараттандыру 
объектілерінің мемлекеттік сервиспен интеграциялануын 
қамтамасыз етеді.

Интеграция Қазақстан Республикасы заңнамасының мем-
лекеттік құпияларға, жеке басының құпиясына, отбасылық, 
банктік, коммерциялық құпияға, медицина қызметкерінің 
құпиясына жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияларға 
жатқызылған мəліметтерді, сондай-ақ басқа да құпия ақпа-
ратты ұсыну жөніндегі нормалары сақтала отырып жүзеге 
асырылады.

Өзге жағдайларда мемлекеттік сервиспен интеграция ерікті 
негізде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік сервиспен интеграциялау тəртібін уəкілетті 
орган айқындайды жəне «электрондық үкіметтің» 
ақпараттандыру объектілерін интеграциялау қағидаларында 
айқындалады.

2. Мыналар мемлекеттік сервис арқылы қамтамасыз етіледі:
1) субъектінің немесе оның заңды өкілінің мемлекеттік 

органдардың жəне (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың 
ақпараттандыру объектілеріндегі дербес деректерді жинауға 
жəне (немесе) өңдеуге келісім беруі (одан бас тартуы);

2) субъектінің немесе оның заңды өкілінің мемлекеттік 
органдардың жəне (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың 
ақпараттандыру объектілеріндегі дербес деректерді жинауға 
жəне (немесе) өңдеуге келісімді кері қайтарып алуы;

3) субъектіні мемлекеттік органдардың жəне (немесе) 
мемлекеттік заңды тұлғалардың ақпараттандыру объек-
тілеріндегі өзінің дербес деректерімен жасалатын əрекеттер 
туралы хабардар ету (қол жеткізу, қарау, өзгерту, толықтыру, 
беру, бұғаттау, жою);

4) субъектіге мемлекеттік органдардың жəне (немесе) 
мемлекеттік заңды тұлғалардың ақпараттандыру объек-
тілеріндегі өзінің дербес деректерін жинауға жəне (немесе) 
өңдеуге келісімі бар меншік иелері жəне (немесе) операторлар 
туралы мəліметтерді ұсыну.

3. Осы Заңның 9-бабының 4), 6), 8) жəне 9-3) тармақ-
шаларында көзделген жағдайларда,  субъектіні мемлекеттік 
органдардың жəне (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың
ақпараттандыру объектілеріндегі оның дербес деректеріне

қол жеткізуге (жинауға жəне өңдеуге) сұрау салулардың бас-
тамашылары туралы мемлекеттік сервис арқылы хабардар ету 
қамтамасыз етіледі.

8-2-бап. Мемлекеттік емес сервис
1. Меншік иелері жəне (немесе) операторлар, үшінші 

тұл ғалар субъектінің немесе оның заңды өкілінің дербес 
деректерді жинауға жəне (немесе) өңдеуге келісімін алу 
жөніндегі рəсімдерді оңтайландыру мақсатында мемлекеттік 
органдардың жəне (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың 
дербес деректерді қамтитын ақпараттандыру объектілерімен 
өзара іс-қимылы болмаған жағдайда, мемлекеттік емес 
сервистерді пайдалануға құқылы.

2. Мыналар мемлекеттік емес сервис арқылы қамтамасыз 
етіледі:

1) субъектінің немесе оның заңды өкілінің дербес дерек-
терді жинауға жəне (немесе) өңдеуге келісім беруі (одан бас 
тартуы);

2) субъектіні оның дербес деректерімен жасалатын əрекет-
тер (қарау, өзгерту, толықтыру, беру, бұғаттау, жою) туралы 
хабардар ету;

3) субъектіні үшінші тұлғалардың оның дербес деректеріне 
қол жеткізуі туралы хабардар ету.»;

6) 9-баптың 1), 6) жəне 9-1) тармақшалары мынадай редак-
цияда жазылсын:

«1) құқық қорғау органдарының, соттардың жəне əкімшілік 
құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғайтын жəне қарайтын 
өзге де уəкілетті мемлекеттік органдардың қызметін, атқару-
шылық іс жүргізуді жүзеге асырған;»;

«6) Қазақстан Республикасының адамның жəне азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету жөніндегі 
заңнамасының талаптары сақталған жағдайда, журналистiң 
заңды кəсiптік қызметi жəне (немесе) теле-, радиоарналардың, 
мерзімді баспасөз басылымдарының, ақпарат агенттіктерінің, 
желілік басылымдардың қызметі не ғылыми, əдеби немесе өзге 
де шығармашылық қызмет жүзеге асырылған;»;

«9-1) салықтық (кедендік) əкімшілендіруді жəне (немесе) 
бақылауды жүзеге асыру үшін мемлекеттік кіріс органдары 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес жеке жəне 
заңды тұлғалардан ақпарат алған;»;

7) 10-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Үшінші тұлғалар мемлекеттік органдардың жəне (не-

месе) мемлекеттік заңды тұлғалардың ақпараттандыру объек-
тілеріндегі дербес деректерді субъектінің мемлекеттік сервис 
арқылы расталған келісімі болған жағдайда «элек трондық 
үкіметтің» веб-порталы арқылы ала алады.»;

8) 15-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер бұл ретте өзге де жеке жəне (немесе) заңды тұлға-

лар дың заңды мүдделері қозғалмаса, субъектінің немесе оның 
заңды өкілінің келісімі болған жағдайда дербес деректерді 
таратуға жол беріледі.»;

9) 18-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толық-
тырылсын:

«3-1) осы Заңның 7-бабының 5-тармағында жəне 9-бабында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, субъектінің немесе оның 
заңды өкілінің келісімінсіз дербес деректерді жинау жəне 
өңдеу анықталған кезде;»;

10) 22-баптың 1-тармағында:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Меншік иесі жəне (немесе) оператор, сондай-ақ үшінші 

тұлға осы Заңға жəне Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын тəртіпке сəйкес:»;

4) тармақшадағы  «беруді қамтамасыз ететін дербес 
деректерді қорғау жөніндегі қажетті шараларды қолдануға 
міндетті.» деген сөздер «беруді;» деген сөзбен ауыстыры-
лып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) осы Заңның 8-бабы 4-тармағының 3), 4), 5) жəне 6) 
тармақшаларында көзделген əрекеттерді тіркеуді жəне есепке 
алуды қамтамасыз ететін дербес деректерді қорғау жөніндегі 
қажетті шараларды қабылдауға міндетті.»;

11) 24-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«5) осы Заңның 8-бабының 2-тармағында көзделген жағдай-
лардан басқа, дербес деректерді жинауға, өңдеуге, жалпыға 
бірдей қолжетімді көздерде таратуға, үшінші тұлғаларға бе-
руге жəне трансшекаралық беруге келісімін кері қайтарып 
алуға;»;

12) 25-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде:
мынадай мазмұндағы 1-1) жəне 3-1) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«1-1) оператордың дербес деректерді жинауға, өңдеуге 

жəне қорғауға қатысты саясатын айқындайтын құжаттарды 
бекітуге;»;

«3-1) жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
шеңберінде уəкілетті органның сұрау салуы бойынша меншік 
иесінің жəне (немесе) оператордың осы Заңның талаптарын 
сақтауын қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын тəсілдер мен 
рəсімдер туралы ақпарат беруге;»;

6) жəне 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«6) субъектінің өтініші бойынша өзіне қатысты ақпаратты 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
мерзімдерде хабарлауға;

7) субъектіге немесе оның заңды өкіліне ақпарат беруден бас 
тартқан жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген мерзімдерде дəлелді жауап ұсынуға;»;

13) 27-1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1), 7-2), 
7-3) жəне 

7-4) тармақшалармен толықтырылсын:
«6-1) дербес деректер жəне оларды қорғау мəселелері 

жөніндегі консультативтік кеңес құрады, сондай-ақ оны 
қалыптастыру жəне оның қызметінің тəртібін айқындайды;»;

«7-2) дербес деректерге қол жеткізуді мемлекеттік бақылау 
сервисінің жұмыс істеу қағидаларын бекітеді;

7-3) мемлекеттік емес ақпараттандыру объектілерінің 
мемлекеттік органдардың жəне (немесе) мемлекеттік 
заңды тұлғалардың ақпараттандыру объектілерімен дербес 
деректерді беру жүзеге асырылатын жəне (немесе) дербес де-
ректерге қолжетімділік берілетін интеграциялануын келіседі;

7-4) дербес деректерге қол жеткізуді мемлекеттік бақылау 
сервисімен интеграциялау қағидаларын бекітеді;».

8. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 
16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1-қосымшаның 46-жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«

46. Тауар 
биржаларының 
қызметімен айна-
лысу құқығына 
лицензия

1. Биржалық тауарлар-
мен биржалық сауда-
саттық.
2. Стандартталмаған 
 тауарлармен биржалық 
сауда-саттық.

Иеліктен 
шығарыл-
майтын; 
1-сынып

».
9. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қара-

шадағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1-баптың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) қол жеткізу шектелген ақпарат – мемлекеттік құпия-

ларға, жеке басының құпиясына, отбасылық, банктік, 
коммерциялық құпияға, медицина қызметкерінің құпиясына 
жəне (немесе) заңмен қорғалатын өзге де құпияларға жатқы-
зылған ақпа рат, қолжетімділігі шектеулі дербес деректер,  
сондай-ақ «Қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі 
бар қызметтік ақпарат;».

10. «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 46-2) тармақшамен толық-
тырылсын:

«46-2) көпфакторлы аутентификациялау – əртүрлі пара-
метрлер комбинациясының, оның ішінде парольдерді немесе 
аутентификациялық белгілерді (цифрлық сертификаттарды, 
токендерді, смарт-карталарды, бірреттік парольдердің гене-
раторларын жəне биометриялық сəйкестендіру құралдарын) 
генерациялаудың жəне енгізудің көмегімен пайдаланушының 
шынайылығын тексеру тəсілі;»;

2) 36-бапта: 
1-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толық-

тырылсын:
«Қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді қамтитын элек-

трондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізу кезінде көпфак-
торлы аутентификациялау қолданылады.»;

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті электрондық нысанда көрсеткен 

кезде дербес деректер субъектісінің немесе оның заңды 
өкілінің дербес деректерді ақпараттық жүйелер арқылы 
жинауға жəне өңдеуге келісімі дербес деректерге қол жеткізуді 
мемлекеттік бақылау сервисі арқылы беріледі.

4. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің 
меншік иелері немесе иеленушілері дербес деректер субъек-
тілерін немесе олардың заңды өкілдерін дербес деректерге 
қол жеткізуді мемлекеттік бақылау сервисі арқылы автоматты 
режимде дербес деректер субъектілері немесе олардың заңды 
өкілдері «электрондық үкімет» веб-порталында тіркелген 

(Жалғасы. Басы 1, 21-беттерде) 

(Соңы 23-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1) аулау қызметі – жануарларды аулаумен, уақытша ұстаумен 
жəне жансыздандырумен айналысатын, облыстардың, рес-
публикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық 
ұйым, сондай-ақ дара кəсіпкерлер жəне мемлекеттік емес 
заңды тұлғалар;

2) жабайы жануарлар – жабайы табиғат табиғи мекендеу 
ортасы болып табылатын, оның ішінде еріксіз жəне (немесе) 
жартылай ерікті жағдайларда ұсталатын жануарлар;

3) жануарға қатыгездікпен қарау – жануардың өліміне, 
мертігуіне немесе оның саулығына өзге де зиян келуіне алып 
келген немесе алып келуі мүмкін қасақана іс-əрекет;

4) жануарды эвтаназиялау (бұдан əрі – эвтаназиялау) – 
жануардың ауырсынуын жəне физикалық қиналуын болғызбай 
оны дəрі-дəрмекпен жансыздандыру; 

5) жануардың иесі – жануар меншік құқығымен немесе 
өзгедей заттық құқықпен тиесілі болатын жеке немесе заңды 
тұлға;

6) жануарлар – омыртқалы жануарлар;
7) жануарларға арналған оңалту орталығы – жануардың 

иесіне жəне (немесе) жауапты адамға не табиғи мекендеу 
ортасына қайтарылуға жататын немесе жатпайтын, тіршілігі 
мен саулығына қатер төндіретін жағдайға ұшыраған, табиғи 
жағдайларда тіршілік ете алмайтын жануарларды, сондай-
ақ жеке немесе заңды тұлғалардан алып қойылған неме-
се тəркіленген үй жануарларын (компаньон-жануарларды) 
шектеулі қабылдауға, емдеуге, уақытша ұстауға, оңалтуға 
жəне бейімдеуге арналған жəне жабдықталған мүліктік кешен;

8) жануарларға арналған панажай – тіршілігі мен саулығына 
қатер төндіретін жағдайға ұшыраған жануарларды, қараусыз 
қалған жəне қаңғыбас жануарларды, сондай-ақ жеке немесе 
заңды тұлғалардан алып қойылған немесе тəркіленген үй жа-
нуарларын (компаньон-жануарларды) ұстауға арналған жəне 
жабдықталған мүліктік кешен;

9) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
қоғамдық инспектор (бұдан əрі – қоғамдық инспектор) – 
жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы қоғамдық 
бақылауды жүргізу қағидаларына сəйкес жануарларға жауап-
кершілікпен қарау саласындағы қоғамдық бақылауды жүзеге 
асыратын жеке тұлға;

10) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
уəкілетті орган – жануарларға жауапкершілікпен қарау сала-
сын дағы басшылық пен салааралық үйлестіруді жүзеге асы-
ратын орталық атқарушы орган;

11) жануарларды уақытша ұстау пункті – табылған, ауланған 
қараусыз қалған жəне қаңғыбас жануарларды, сондай-ақ жеке 
немесе заңды тұлғалардан алып қойылған немесе тəркіленген 
үй жануарларын (компаньон жануарларды) уақытша ұстауға 
əдейі арналған жəне жабдықталған мүліктік кешен; 

12) жануарлардың төбелесі – жануарларды бір-біріне 
айтақтау нəтижесінде не олардың тұқымдық сипаттамалары 
салдарынан, жануар иесінің жəне (немесе) жауапты адамның 
айқастың алдын алу немесе тоқтату жөніндегі шараларды 
əдейі қабылдамауы кезінде туындаған екі жəне одан көп 
жануардың айқасы;

13) жауапты адам – жануар иесінің осы Заңда белгіленген 
құқықтары мен міндеттерін жануар иесінің жазбаша тапсыр-
масы бойынша өзіне алатын адам;

14) жылжымалы хайуанаттар бағы – жануарларды ұстау 
жəне тасымалдау арқылы ғылыми маңызы жоқ цирк, эстрада, 
ойын-сауық қызметінде жануарларды көпшілікке демонстра-
циялау үшін пайдаланылатын арнайы жабдықталған жылжы-
малы конструкциялар, оның ішінде торлар;

15) зоологиялық жатынжай – дара кəсіпкер немесе мемле-
кеттік емес заңды тұлға құрған, жануарлардың иелерімен 
келісу бойынша үй жануарларын (компаньон-жануарларды) 
уақытша ұстауға немесе ұстай тұруға арналған жəне жабдық-
талған мүліктік кешен; 

16) зоологиялық питомник – дара кəсіпкер, мемлекеттік 
не мемлекеттік емес заңды тұлға құрған, асыл тұқымдық 
құндылығы бар немесе арнаулы мақсаттағы жануарларды 
ұстау жəне өсіру үшін əдейі жабдықталған жəне соған арналған 
мүліктік кешен; 

17) контактілі зоопарк – жануарларды көпшілікке де-
монстрациялау жəне келушілерге физикалық контакт беру 
мақсатында оларды ұстау үшін пайдаланылатын арнайы 
жаб дықталған құрылысжайлар, үй-жайлар, көлік, торлар, 
қоршаулар жəне басқа да конструкциялар;

18) қаңғыбас жануарлар – иесі жоқ иттер мен мысықтар;
19) қараусыз қалған жануарлар – ұстау орнынан тыс жерде 

жəне жануардың иесі жəне (немесе) жауапты адам тарапынан 
бақылаусыз қалған жануарлар; 

20) қызметтік жануарлар – іздеу, күзету, патрульдік-бекет-
тік, қорғау-қарауыл, іздестіру-құтқару мақсаттарында жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге 
де қызметтік мақсаттарда арнайы даярланған жəне пайдала-
нылатын (қолданылатын) жануарлар;

21) мертігу – Қазақстан Республикасының ветеринария сала-
сындағы заңнамасында айқындалған жағдайларды қоспағанда, 
қандай да бір ағзаның функциясын толық немесе ішінара 
жоғалтуға, сондай-ақ жануардың анатомиялық тұтастығын 
бұзуға алып келген, жануардың саулығына келтірілген ауыр 
зиян;

22) стерилизациялау – жануарды хирургиялық, дəрі-дəрмек-
пен не өзге тəсілдермен ұрпақ өрбіту қабілетінен айыру;

23) ұстау орны – жануардың иесі жəне (немесе) жауапты 
адам пайдаланатын, жануар ұсталатын ғимараттар, құры лыс-
тар, құрылысжайлар, үй-жайлар немесе жер учаскелері;

24) үй жануарлары (компаньон жануарлар) (бұдан əрі – 
үй жануарлары) – қай түрге жататынына қарамастан, адам 
эстетикалық қажеттіліктері мен қарым-қатынас қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін дəстүрлі түрде асырайтын жəне өсіретін 
жануарлар; 

25) үй жануарларын есепке алу – үй жануарына жеке нөмір 
берілгені, тұрғылықты жері көрсетілген оның иесі жəне жүр-
гізілген ветеринариялық іс-шаралар туралы мəліметтерді мін-
детті тіркеу;

26) үй жануарларын есепке алу бұйымдары (құралдары) – 
үй жануарларын есепке алу үшін пайдаланылатын болюстер, 
чиптер жəне басқа да бұйымдар (құралдар);  

27) үй жануарларын серуендету – жануар иесінің жəне (не-
месе) жауапты адамның жануарды ұстау орнының шегінен 
тыс жерге шығаруды көздейтін жəне жануардың қозғалыс 
белсенділігіне, табиғи қажеттіліктерін атқаруға деген физио-
логиялық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 
əрекеттері; 

28) үй жануарларының өз бетінше серуендеуі – үй 
жануарларының ұстау орнынан тыс жерде жануар иесінсіз 
жəне (немесе) жауапты адамсыз өз бетінше болуы;

29) эксперименттік (зертханалық) жануарлар – ғылыми 
зерттеулер, биологиялық тестілеу, оқу процесін жүргізу үшін, 
медициналық мақсаттарда, сондай-ақ биомедициналық пре-
параттар алу үшін өсірілетін, ұсталатын жəне пайдаланыла-
тын жануарлар.

2-бап. Қазақстан Республикасының жануарларға жауап-
кершілікпен қарау саласындағы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының жануарларға жауап-
кершілікпен қарау саласындағы заңнамасы Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілерінен тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халық-
аралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар 

белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қол-
данылады.

3-бап. Жануарларға жауапкершілікпен қарауды реттеу 
қағидаттары 

Мыналар: 
1) жануарларға ауырсыну мен физикалық қиналуды сезіне 

алатын тіршілік иесі ретінде қарау;
2) жануардың тіршілігі, саулығы мен амандығы үшін иесінің 

дербес жауапты болуы;
3) жануарларды қатыгездікпен қараудан қорғау;
4) халықты жануарларға адамгершілікпен жəне ізгілікпен 

қарауға тəрбиелеу жануарларға жауапкершілікпен қарауды 
реттеу қағидаттары болып табылады.

4-бап. Жануарларды қатыгездікпен қараудан қорғау
1. Жануарларға қатыгездікпен қарауға тыйым салынады.
2. Жануарларға қарау кезінде: 
1) жануардың өлуіне, мертігуіне немесе саулығына өзге де 

зиян келтіруге алып келген немесе алып келуі мүмкін жану-
арды ұрып-соғуға, азаптауға, оның ішінде аштықпен, шөлмен 
азаптауға жəне жануарды бөлшектеу, өртеу, суға батыру, 
тұншықтыру, өлімші етіп ұру арқылы өзге де зорлық-зомбылық 
əрекеттеріне;

2) ауырсынуды басатын препараттар мен анестетиктерді 
қолдану жануардың саулығына зиян келтіруі мүмкін болатын 
жағдайларды қоспағанда, жануарларға ауырсынуды басуды 
немесе анестезияны қолдану көрсетілген ветеринариялық 
жəне өзге де емшараларды тиісті заттарды міндетті түрде 
қолданбай жүргізуге;

3) бұзақылық пиғылмен не қызметтік міндеттерді атқаруға 
немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылатын аң аулауға байланысты емес мақсаттарда 
жануарларды адамға жəне (немесе) басқа жануарларға 
айтақтауға;

4) жануарлар жəне (немесе) олардың ұрпағы жануарларға 
арналған панажайларға орналастырылғанға немесе өзге де 
заңды тəсілмен иеліктен шығарылғанға дейін жануарлар 
иелерінің немесе жауапты адамдардың оларды ұстау жөніндегі 
міндеттерін орындаудан бас тартуына;

5) егер жануар иесінде жəне (немесе) жауапты адамда 
тіршілігі мен саулығы үшін қауіпті жай-күйдегі жануарға 
көмек көрсету мүмкіндігі болса немесе өздері оны тіршілігі 
мен саулығы үшін қауіпті жай-күйге түсірсе, жануарға бұл 
адамдардың көмек көрсетпеуіне;

6) жануарлар төбелесін ұйымдастыруға жəне өткізуге;
7) «Дене шынықтыру жəне спорт туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес жануарлар пайдаланыла-
тын ұлттық спорт түрлері бойынша спорттық іс-шараларды 
қоспағанда, жануардың мертігуіне немесе саулығына өзге де 
зиян келтірілуіне не жануарлардың өліміне алып келетін ойын-
сауық іс-шараларын ұйымдастыруға жəне өткізуге; 

8) жануардың мертігуіне немесе саулығына өзге де зиян 
келтірілуіне не жануардың өліміне алып келетін мүкəммалды 
жəне өзге де құрал-жабдықты пайдалануға;

9) иттер мен мысықтарды тамаққа пайдалану, сою немесе 
мертіктіру немесе саулығына өзге де зиян келтіру арқылы 
осындай жануарлардан өнім мен шикізат алу үшін олар-
ды өсіруге, ұстауға, пайдалануға, сондай-ақ мысықтар мен 
иттердің жүнін тарау тəсілімен алуды қоспағанда, осындай 
өнімді өткізуге;

10) ветеринариялық дəрігер болып табылмайтын адамның 
эвтаназиялауды жүргізуіне;

11) үй жануарларын жəне жабайы жануарларды ғылы-
ми мақсаттарда будандастыруды қоспағанда, оларды шағы-
лыстыруға тыйым салынады.

3. Егер жануарды нысаналы мақсаты бойынша одан əрі пай-
далану мүмкін болмаса, жануардың иесі жəне (немесе) жауап-
ты адам мұндай жануарды ол өз өлімімен өлгенге дейін бағуды 
қамтамасыз етуге не оны жануарларға арналған панажайға, қа-
жетті жағдайлар жасай алатын жеке немесе заңды тұлғаларға 
беруге міндетті.

Егер жануар саулығының жағдайы жасына байланысты 
өзгерістерге, созылмалы аурулардың болуына, жарақаттан 
кейінгі жағдайына орай ұдайы ауырсынуды сезінуге не ағзалар 
жүйелерінің бұзылуына немесе тірек-қимыл аппаратының 
ауыр функционалдық бұзылуына байланысты жануардың 
тіршілік ету сапасының нашарлауын білдірсе, жануардың иесі 
ветеринариялық дəрігердің қорытындысы бойынша эвтана-
зиялау туралы шешім қабылдауға құқылы.

4. Мыналар:
1) жануар адамға жəне (немесе) жануарға шабуыл жасаған 

жағдайда жəне жануар адамның, жануарлардың өміріне немесе 
саулығына, сондай-ақ қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздікке қатер 
төндіретін өзге де жағдайларда жануарға қарау; 

2) дератизациялау; 
3) жануарларды еріксіз жəне (немесе) жартылай ерікті 

жағдайларда ұсталатын басқа жануарларды қоректендіру 
үшін пайдалану;

4) осы Заңның жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сəйкес жүзеге 
асырылатын аң аулау, балық аулау немесе балық шаруа-
шылығын жүргізу, жабайы жануарлардың санын реттеу, ауыл 
шаруашылығы жануарларын сою, ветеринариялық іс-шаралар, 
эвтаназиялау;

5) Қазақстан Республикасында тіркелген діни бірлестіктердің 
дін ұстанушылары діни жораларды өткізу кезінде, егер бұл 
олардың діни ілімінде көзделсе, жануарларды сою жануарларға 
қатыгездікпен қарау болып табылмайды.

5-бап. Жануарларға жауапкершілікпен қарау саласында 
халықты ағарту жəне тəрбиелеу, жануарларға қатыгездікпен 
қарауды насихаттауға тыйым салу

1. Халықтың жануарларға адамгершілікпен жəне ізгілікпен 
қарауын тəрбиелеу, жануарларға қатыгездікпен қарауға жол 
бермеу мақсатында жануарларға жауапкершілікпен қарау са-
ласында халықты ағарту жəне тəрбиелеу жүзеге асырылады.

Жануарларға жауапкершілікпен қарау саласында халықты 
ағарту мен тəрбиелеуді мемлекеттік органдар, жергілікті 
атқарушы органдар, білім беру жəне денсаулық сақтау 
ұйымдары, табиғат қорғау ұйымдары, қоғамдық бірлестіктер, 
өзге де заңды тұлғалар, сондай-ақ жеке тұлғалар Қазақстан 
Республикасының жануарларға жауапкершілікпен қарау 
саласындағы заңнамасы туралы хабарлау, биоэтика курсын 
оқыту немесе білім беру жүйесінде жануарларға ізгілікпен 
қарау бойынша сыныптан тыс жұмыс жүргізу, көрмелер, се-
минарлар, конференциялар, конкурстар, жарыстар жəне басқа 
да іс-шаралар өткізу арқылы жүзеге асырады.

2. Пайда табу мақсатында немесе онсыз, жануарларға 
қатыгездікпен қарауды насихаттауға жəне (немесе) соған 
шақыруға, оның ішінде баспа, дыбыс-бейне жəне өзге де ха-
барлар мен материалдарды шығару, демонстрациялау, тарату 
жəне өзге де пайдалану арқылы насихаттауға жəне (немесе) 
соған шақыруға тыйым салынады. 

3. Жануарларға қатыгездікпен қарау фактілерін жазып-
көрсету «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының талаптарына сəйкес жүзеге асыры-
лады.

2-тарау. ЖАНУАРЛАРҒА ЖАУАПКЕРШІЛІКПЕН ҚАРАУ 
САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖƏНЕ 

БАСҚАРУ
6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жануарларға  

жауапкершілікпен қарау саласындағы құзыреті
Қазақстан Республикасының Үкіметі жануарларға жауап-

кершілікпен қарау саласында: 
1) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 

мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын əзірлейді;

2) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясында, 
заңдарында жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 
актілерінде жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

7-бап. Жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
уəкілетті органның құзыреті

Жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
уəкілетті орган: 

1) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асырады; 

2) жануарларды жануарларға арналған панажайларда, 
зоологиялық жатынжайларда, жануарларды уақытша ұстау 
пунктерінде, жануарларға арналған оңалту орталықтарында, 
зоологиялық питомниктерде ұстау қағидаларын əзірлейді 
жəне бекітеді; 

3) жануарларды мəдени-ойын-сауық мақсаттарында пайда-
лану жəне оларды ұстау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

4) өздерінің мекендеу ортасына қайтару мүмкін емес, 
еріксіз жəне (немесе) жартылай ерікті жағдайлардағы жабайы 
жануарларға қарау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

5) жануарларды аулаудың, уақытша ұстаудың жəне жан-
сыздандырудың үлгілік қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

6) жануарларға арналған панажайлар қызметінің қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді;

7) жануарларға арналған панажайларды есепке алу қағида-
ларын əзірлейді жəне бекітеді;

8) жануарларды тасымалдау қағидаларын əзірлейді жəне 
бекітеді;

9) үй жануарларын есепке алу қағидаларын жəне есепке 
алуға жататын үй жануарларының тізбесін əзірлейді жəне 
бекітеді;

10) тұрғынжайларда ұстауға тыйым салынған жануарлардың 
тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;

11) жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй 
жануарларының тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;

12) үй жануарларын ұстаудың жəне серуендетудің үлгілік 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

13) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
қоғамдық бақылауды жүргізу, сондай-ақ жеке тұлғаларға 
жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы қоғамдық 
инспекторлар куəліктерін беру қағидаларын əзірлейді жəне 
бекітеді;

14) қаңғыбас жануарларды вакциналау жəне стерилизация-
лау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

15) еріксіз жəне (немесе) жартылай ерікті жағдайларда 
ұсталатын басқа жануарларды қоректендіру үшін пайдаланы-
латын жануарлардың тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;

16) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң-
дарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

8-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қала лардың, астананың жергілікті өкілді органдарының 
жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы құзыреті

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті өкілді органдары жануарларға жауап-
кершілікпен қарау саласында:

1) үй жануарларын ұстау жəне серуендету қағидаларын 
бекітеді;

2) жануарларды аулау, уақытша ұстау жəне жансыздандыру 
қағидаларын бекітеді;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес азамат-
тардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету 
жөніндегі өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

9-бап. Жергілікті атқарушы органдардың жануарларға 
жауапкершілікпен қарау саласындағы құзыреті

1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары жануарларға 
жауапкершілікпен қарау саласында: 

1) үй жануарларын ұстау жəне серуендету қағидаларын 
əзірлейді;

2) үй жануарларын серуендетуге не өзге мақсатта жану-
арлармен жүруге тыйым салынған орындарды айқындайды, 
сондай-ақ қажет болған кезде үй жануарларын серуендетуге 
арналған орындарды жабдықтайды; 

3) жануарларға арналған панажайлардың қызметін ақпа-
раттық қамтамасыз етуді жəне жануарларды жаңа иелеріне 
беруге, адасып қалған жануарлардың иелерін іздеуге, үй жану-
арларын стерилизациялау қажеттігін хабарлауға бағытталған 
əлеуметтік жарнаманы ұйымдастырады;

4) үй жануарларын есепке алуды ұйымдастырады;
5) жануарларды аулау, уақытша ұстау жəне жансыздандыру 

қағидаларын əзірлейді;
6) қаңғыбас жануарлардың санын реттеуді ұйымдастырады;
7) жануарларға арналған панажайларды есепке алуды 

жүргізеді;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасында жергілікті 

атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жергі-
лікті мемлекеттік басқару мүддесінде жүзеге асырады.

2. Жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республи-
касының заңнамасында белгіленген тəртіппен жануарларға 
арналған панажайларды салу мен күтіп-ұстауды ұйымдас-
тыруға, жануарларға арналған жекеше панажайларды қоса 
қаржыландыруды жүзеге асыруға құқылы.

3-тарау. ЖАНУАРЛАРДЫ ҰСТАУ ЖƏНЕ ОЛАРҒА 
ҚАРАУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ТАЛАПТАР

10-бап. Жануарларды ұстау жөніндегі жалпы талаптар 
1. Жануарларды ұстау жөніндегі жалпы талаптарға:
1) жануарлардың биологиялық, түрлік жəне жеке ерекше-

ліктеріне сəйкес келуге, олардың табиғи қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға тиіс жануарларды ұстау жағдайлары;

2) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкес жануарлар ауруларының 
профилактикасын, диагностикасын, оларды емдеуді жəне жо-
юды қамтамасыз ету жатады. 

2. Жануарлардың жекелеген санаттарын ұстау осы Заңда 
жəне Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында 
реттеледі.

3. Тұрғынжайларда ұстауға тыйым салынған жануарлар 
тізбесіне енгізілген жануарларды тұрғынжайларда ұстауға 
жəне өсіруге жол берілмейді.

4. Аулау қызметтері, жануарларға арналған панажай-
лар, жануарларды уақытша ұстау пункттері қаңғыбас жа-
нуарларды вакциналауды Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес бюджет қаражаты, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де 
көздер есебінен жүзеге асырады.

11-бап. Үй жануарларын есепке алу
1. Есепке алынуға тиіс үй жануарлары тізбесіне енгізілген, 

жеке жəне заңды тұлғаларға меншік құқығымен жəне өзге де 
заттық құқықтармен тиесілі, оның ішінде жануарларға арналған 
панажайлардағы, жануарларды уақытша ұстау пункттеріндегі, 
жануарларға арналған оңалту орталықтарындағы, зоологиялық 
питомниктердегі үй жануарлары міндетті есепке алынуға, 
жануар иесі ауысқан жағдайда үй жануарларын есепке алу 
қағидаларында көзделген дерекқорда міндетті қайта есепке 
алынуға жатады.

2. Үй жануарларын есепке алуды облыстардың, респуб-
ликалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымдар, ветеринария саласындағы емдеу-профилактикалық 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе мемлекеттік 
емес заңды тұлғалар жүзеге асырады.

3. Жануарлар иелерінің дербес деректері қамтылатын 
ақпаратпен жұмыс істеу Қазақстан Республикасының дербес 

деректер жəне оларды қорғау туралы заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

4. Үй жануарларын есепке алу үй жануарларын есепке алу 
бұйымдарын (құралдарын) пайдалана отырып, ақылы негізде 
жүргізіледі.

Иелері халықтың əлеуметтік осал топтарына жататын үй 
жануарларын есепке алу үй жануарларын есепке алу қағида-
ларына сəйкес бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

5. Үй жануарын есепке алу кезінде оған үй жануарла-
рын есепке алу қағидаларында айқындалған тəртіппен үй 
жануарының жеке нөмірі беріледі.

6. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымдар, ветеринария саласындағы емдеу-
профилактикалық кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын 
жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғалар тоқсан сай-
ын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей, 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдарына үй жануарларын 
есепке алу қағидаларына сəйкес есепке алынған үй жануарла-
ры туралы ақпарат беруге міндетті.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары тоқсан сайын, есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың 30-ынан кешіктірмей, жануарларға 
жауапкершілікпен қарау саласындағы уəкілетті органға үй 
жануарларын есепке алу қағидаларына сəйкес есепке алынған 
үй жануарлары туралы ақпарат береді.

7. Есепке алынған үй жануарларының иелері үй жануарла-
ры өлген кезден бастап он тəуліктен аспайтын мерзімде бұл 
туралы облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымдарға не ветеринария саласындағы 
емдеу-профилактикалық кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыра-
тын жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға хабарлауға 
міндетті.

12-бап. Жануарларды тасымалдауға қойылатын жалпы та-
лаптар

1. Жануарларды тасымалдау кезінде олардың азыққа, 
суға, ауаға, қозғалысқа, табиғи қажеттіліктерін атқаруға 
деген қажеттіліктері қанағаттандырылуға тиіс, сондай-ақ 
жануарлар үшін зиянды сыртқы əсерлерден оларды қорғау 
қамтамасыз етіледі. Көлік кеңістігінің көлемі тасымалданатын 
жануарлардың биологиялық, түрлік жəне жеке ерекшеліктеріне 
сəйкес келуге тиіс.

2. Жануарларды тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік 
құралы жануарларды тиеу, тасымалдау жəне түсіру кезінде 
жануарлардың мертігуін немесе саулығына өзге де зиян келті-
рілуін немесе жануарлардың өлуін, сондай-ақ көлік құралынан 
олардың өз бетімен шығып кетуін болғызбайтындай етіп 
жабдықталуға тиіс.

3. Жануарларды тасымалдау жануарларды тасымалдау 
қағидалары сақтала отырып жүзеге асырылады.

13-бап. Жануарларды өсіруге қойылатын жалпы талаптар
1. Жануарларды өсіру кезінде жануарларды ұстауға 

қойылатын, осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының өзге 
де заңнамасында көзделген жалпы талаптар ескерілуге тиіс. 

2. Жануарлардың ұрпағына қажетті жағдайлар жасау мүмкін 
болмаған кезде жануардың иелері жəне (немесе) жауапты адам-
дар оларды стерилизациялауды қамтамасыз етеді.

14-бап. Ветеринариялық қызметтер көрсету кезінде жануар-
ларға қарау ерекшеліктері

1. Жануардың иесі жəне (немесе) жауапты адам Қазақстан 
Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасына 
сəйкес жануарға ветеринариялық көмектің уақтылы көрсетілуін 
қамтамасыз етуге міндетті.

2. Жануарларға қатты ауырсынуды тудыратын емшараларды 
ветеринария мамандықтары бойынша жоғары, орта білімнен 
кейінгі немесе техникалық жəне кəсіптік білімі бар адамдар 
жүргізеді, олар қарсы көрсетілімдер болмаған жағдайда ау-
ырсынуды басуды немесе анестезияны қолдануға міндетті.

3. Күрделі хирургиялық операцияларға, оның ішінде күшті 
əсер ететін анестезия препараттары пайдаланылатын опера-
цияларға жататын ветеринариялық емшаралар мен манипуля-
цияларды ветеринария мамандықтары бойынша жоғары білімі 
бар адамдар жүргізе алады.

15-бап. Жануарларды жансыздандыру жəне олардың 
өлекселерімен жұмыс істеу

1. Жануарларды жансыздандыруға:
1) егер жануарлардың физикалық қиналуын өзгеше тəсілмен 

тоқтату мүмкін болмаса, жануарлардың физикалық қиналуын 
тоқтату үшін;

2) жануарлардың жаңа туған төлінде ауытқулар мен 
кемістіктердің анық білінген белгілері болып, ол тіршілік етуге 
қабілетсіз болған кезде;

3) Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, 
өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы заңнамасында 
айқындалған тəртіппен жабайы жануарлардың санын рет-
теу мен аң аулау, балық аулау жəне балық шаруашылығын 
жүргізу кезінде;

4) жануар (жануарлар) адамға, жануарларға шабуыл жасаған 
жағдайда жəне (немесе) жануарлар адамның, жануарлардың 
өміріне немесе саулығына, сондай-ақ қоғамдық тəртіп пен 
қауіпсіздікке қатер төндіретін өзге де жағдайларда;

5) адамның жəне жануарлардың саулығына қауіп төндіретін 
жануарлардың аса қауіпті жəне жұқпалы ауруларын Қазақстан 
Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасына 
сəйкес жою кезінде жол беріледі.

2. Жануарларды жансыздандыру кезінде мынадай талаптар 
сақталуға тиіс:

1) жансыздандыру жүргізілетін үй-жай басқа жануарлар 
ұсталатын үй-жайдан бөлек болуға тиіс;

2) жансыздандыру жануарлардың өлім алдындағы физика-
лық қиналуын болғызбайтын əдістермен жүргізіледі;

3) жануарларды тұншығудан, электр тоғынан, термиялық 
əсерден, уланудан, оның ішінде пестицидтермен уланудан 
өлуге алып келетін, жансыздандырудың адамгершілікке 
жат əдістерін жəне басқа да ауырсыну тудыратын əдістерді 
қолдануға тыйым салынады.

3. Осы баптың 2-тармағының талаптары осы баптың 
1-тармағының 4) тармақшасында көзделген, адамның жəне 
(немесе) жануардың өміріне немесе саулығына, сондай-
ақ қоғамдық тəртіп пен қауіпсіздікке нақты қатерді жою 
кезінде жануарларды жансыздандыру жағдайларына қол-
данылмайды. 

4. Жануарларды жансыздандыру жəне олардың өлекселерімен 
жұмыс істеу кезінде Қазақстан Республикасының ветеринария 
саласындағы заңнамасының талаптары сақталуға тиіс.

4-тарау. ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРДАҒЫ ЖАНУАРЛАРҒА 
ҚАРАУ, ОЛАРДЫ ҰСТАУ ЖƏНЕ ПАЙДАЛАНУ 

КЕЗІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
16-бап. Жабайы жануарларға қарау кезіндегі талаптар
Жабайы жануарларға қатыгездікпен қарауды болғызбау 

мақсатында оларға қарау кезіндегі талаптар осы Заңда жəне 
Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, 
өсімін молайту жəне пайдалану саласындағы заңнамасында 
белгіленеді.

17-бап. Ауыл шаруашылығы жануарларына қарау кезіндегі 
талаптар

1. Ауыл шаруашылығы жануарларын ұстау, тасымал-
дау, оның ішінде сою орнына тасымалдау осы Заңның жəне 
Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

(Соңы 24-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы

жағдайда дербес деректерді ақпараттық өзара іс-қимыл 
шеңберінде пайдаланудың, өзгертудің жəне толықтырудың 
барлық жағдайлары туралы хабардар етуге міндетті.»;

3) 44-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Мемлекеттік емес ақпараттық жүйені мемлекеттік 

органның ақпараттық жүйесімен дербес деректерді беру 
жүзеге асырылатын жəне (немесе) дербес деректерге қол-
жетім ділік берілетіндей етіп интеграциялау дербес деректерді 
қорғау сала сындағы уəкілетті органмен келісу бойынша 
жүргізіледі.».

11. «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі 
Қазақ стан Республикасының Заңына:

18-баптың 4-тармағының төртінші бөлігі алып тасталсын.
12. «Табиғи монополиялар туралы» 2018 жылғы 27 желтоқ-

сандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
23-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «сауданың 

үлгілік» деген сөздер «сауда» деген сөзбен ауыстырылсын.
2-бап.

1. Осы Заң:
1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 4-тармағының 7) тармақшасының бесінші, алтын-
шы, оныншы, он бірінші, он екінші жəне он үшінші абзацта-
рын, 8) тармақшасын, 9) тармақшасының алтыншы, жетінші 
абзацтарын жəне 10) тармақшасын;

2) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 2 жəне 11-тармақтарын;

3) 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 5-тармағы 10) тармақшасының он алтыншы абза-
цын;

4) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 3-тармағының 11) тармақшасын қоспағанда, 
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабы 4-тармағының 7) тармақшасының 
оныншы, он бірінші, он екінші жəне он үшінші абзацта-
ры жəне 8) тармақшасы 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін 
қолданылады деп белгіленсін.

3. Мыналар:

1) осы Заң қабылданғанға дейін жұмыс істеген тауар бир-
жалары осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап жиыр-
ма төрт ай ішінде айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың 
еселенген мөлшерінен кем емес ақшалай баламада енгізу 
арқылы жарғылық капиталды ұлғайтуды жүзеге асырады 
деп белгіленсін.

Осы талап орындалмаған жағдайда, тауар биржасы сауда-
саттықты стандартталмаған тауарлармен ғана жүзеге асырады;

2) осы Заң қолданысқа енгізілген кезде мемлекеттік 
органдардың жəне (немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың 
дербес деректерді қамтитын ақпараттандыру объектілерімен 
өзара іс-қимыл жасайтын меншік иелері жəне (немесе) 
операторлар, «Дербес деректер жəне оларды қорғау ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1), 
2) жəне 9-2) тармақшаларында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, осы Заң қолданысқа енгізілген күннен ба-
стап бір жыл ішінде дербес деректерді жинау жəне 
өңдеу процестеріне тартылған өздерінің ақпараттандыру 
объектілерін дербес деректерге қол жеткізуді мемлекеттік 
бақылау сервисімен интеграциялауды қамтамасыз етеді;

3) осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін субъектінің не-
месе оның заңды өкілінің дербес деректерді жинауға жəне 
(немесе) өңдеуге келісімін алған меншік иелері жəне (неме-
се) операторлар субъектінің мемлекеттік органдардың жəне 
(немесе) мемлекеттік заңды тұлғалардың ақпараттандыру 
объектілеріндегі дербес деректерін жинауды жəне (немесе) 
өңдеуді бұдан кейін де жүзеге асыратын жағдайда, дербес 
деректерге қол жеткізуді мемлекеттік бақылау сервисіне 
аталған келісім туралы мəліметтер жібереді деп белгіленсін. 
Осы тармақшада көрсетілген ақпаратты дербес деректерге қол 
жеткізуді мемлекеттік бақылау сервисіне беруді меншік иелері 
жəне (немесе) операторлар осы Заң қолданысқа енгізілген 
күннен бастап бір жыл ішінде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының Президенті

Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы  30 желтоқсан
№ 96-VIІ  ҚРЗ

(Соңы. Басы 1, 21-22-беттерде) 
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2. Ауыл шаруашылығы жануарларын сою Қазақстан 
Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасының 
талаптары сақтала отырып жүзеге асырылады.

18-бап. Жануарларды мəдени-ойын-сауық мақсаттарында 
пайдаланған жағдайда оларға қарау кезіндегі талаптар 

1. Жануарларды мəдениет, демалыс жəне ойын-сауық сала-
сындағы қызметті жүзеге асыру кезінде, оның ішінде зоо-
парктерде, цирктерде, спорттық жарыстарда, жарнама жасау 
процесінде, кинематография туындыларын жасау кезінде, 
фото жəне бейне өнімдерді жасау үшін, телевидениеде, ағарту 
қызметінде, демонстрациялау мақсаттарында пайдалану жа-
нуарларды мəдени-ойын-сауық мақсаттарында пайдалану 
болып табылады.

2. Жануарларды мəдени-ойын-сауық мақсаттарында пайда-
лану жəне ұстау адамның жəне (немесе) жануардың өмірі мен 
саулығына зиян келтіруді болғызбау үшін қажетті қауіпсіздік 
шараларын сақтау ескеріле отырып жүзеге асырылады.

3. Егер жануарларды ұстау олардың тіршілігі мен саулы-
ғына зиян келтірмей, биологиялық, түрлік жəне жеке ерек-
шеліктеріне сəйкес неғұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз 
етуге мүмкіндік бермесе, жануарларды стационарлық океана-
риумдарда пайдалануға жол берілмейді.

4. Жануарды мəдени, ойын-сауық жəне демонстрациялау 
мақсаттарында пайдалану тиімділігін арттыру мақсаттарында 
оның саулығының жағдайын нашарлататын дəрілік жəне өзге 
де препараттарды қолдануға тыйым салынады.

5. Жануарларды мəдени-ойын-сауық мақсаттарында пайда-
лануды көздейтін қызметті жүзеге асыруға оларды ұстау орын-
дарында, сол үшін əдейі арналған ғимараттарда, құрылыстарда, 
үй-жайларда немесе оқшауланған аумақтарда жол беріледі.

6. Жануарларды мəдени-ойын-сауық мақсаттарында пайда-
лануды көздейтін қызметті көрермендерге немесе келушілерге 
жануарларға физикалық контакт беру арқылы, оның ішінде 
коммерциялық пайдалану жəне фото мен бейне түсірілімдер 
жасау үшін адамдардың белгіленбеген тобының оларға қол 
жеткізуі үшін жүзеге асыруға жол берілмейді.

7. Ауыл шаруашылығы жануарларының жəне үй жануар-
ларының көрмелерін қоспағанда, жылжымалы хайуанат-
тар бақтарының, контактілі зоопарктердің, жылжымалы 
океанариумдардың, жылжымалы жануарлар көрмелерінің 
қызметіне тыйым салынады.

8. Дельфинарийлердің қызметіне тыйым салынады.
9. Ауыл шаруашылығы жануарларының жəне үй жануар-

ларының көрмелерін қоспағанда, дельфинарийлер, жылжыма-
лы хайуанаттар бақтарын, контактілі зоопарктер, жылжымалы 
океанариумдар,  жылжымалы жануарлар көрмелерін құруға 
тыйым салынады.

19-бап. Эксперименттік (зертханалық) жануарлармен жұмыс 
істеу кезіндегі талаптар

1. Жануарларды ғылыми зерттеулер, биологиялық тестілеу, 
оқу процесін жүргізу кезінде, медициналық мақсаттарда, 
сондай-ақ биомедициналық препараттар алу кезінде экспе-
рименттік (зертханалық) жануарларға қатыгездікпен қарауды 
көздейтін пайдалану осы мақсаттар үшін баламалы объектілер 
мен модельдерді пайдалану мүмкін болмайтын жағдайларда 
ғана жүзеге асырылуы мүмкін. 

2. Эксперименттік (зертханалық) жануарларға олар қатты 
ауырсынатын емшараларды жүргізу ауырсынуды, физикалық 
қиналуды барынша азайту үшін ауырсынуды басу немесе анес-
тезия қолданыла отырып жүзеге асырылады.

3. Эксперименттік (зертханалық) жануарлармен жұмыс істеу 
кезінде жануарлардың барынша аз саны пайдаланылуға тиіс.

4. Ветеринариялық дəрігердің қорытындысында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, жануарларды ұстау орындары-
нан шығарып алу кезінде эксперименттік (зертханалық) 
 жа нуарларды дыбыс шығару мүмкіндігінен хирургиялық 
жолмен айыруға, оларға жарақаттау əдістері мен тəсілдерін 
қолдануға жол берілмейді.

5. Эксперименттік (зертханалық) жануарлармен жұмыс 
істеу кезінде:

1) жануарларға қатыгездікпен қарауды көздейтін демонстра-
цияларды оқу мақсаттарында өткізуге;

2) егер жануарларға қатыгездікпен қарауды көздейтін бол-
са, рефлекторлық қызметтің жақсы таныс құбылыстарының 
демонстрацияларын оқу мақсаттарында өткізуге;

3) биологиялық препараттардың сапасын бақылау мақса-
тында оларды өндіру кезінде, сондай-ақ иммундау схемаларын 
зерделеу кезінде пайдаланылатын жануарларды қоспағанда, 
ауырсындыратын емшараларды жүргізу үшін жануарды бір 
реттен артық пайдалануға;

4) он төрт жасқа толмаған адамдар қатысқан немесе болған 
кезде эксперименттік (зертханалық) жануарларға хирургиялық 
жəне əсер етудің өзге де ауырсындыратын əдістерімен байла-
нысты тəжірибелер жүргізуге тыйым салынады.

6. Ғылыми зерттеулер, биологиялық тестілеу, оқу проце-
сін жүргізу үшін, медициналық мақсаттарда, сондай-ақ 
биомедициналық препараттар алу кезінде пайдаланылатын 
эксперименттік (зертханалық) жануарларды ұстау жəне 
өсіру ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағи-
далар, ветеринариялық нормативтер жəне Қазақстан Респуб-
ликасының өзге де нормативтік құқықтық актілері сақтала 
отырып, жүзеге асырылады.

7. Адамдар санитариялық қағидаларға жəне өзге де арнаулы 
талаптарға сəйкес жабдықталған, жануарларды ұстауға жəне 
өсіруге арналған үй-жайлары, сондай-ақ жануарларды күтіп-
бағуды қамтамасыз ететін қызметкерлері болған кезде ғана 
жануарларды тəжірибелерде пайдалана алады.

8. Эксперименттік (зертханалық) жануарды жансызданды-
руды жануардың иесі жəне (немесе) жауапты адам осындай 
құқық берген адам жүргізеді.

9. Эксперименттік (зертханалық) жануардың өлексесін кə-
де ге жарату оның өлгені расталғаннан кейін ғана жүргізілуі 
мүмкін. 

20-бап. Қызметтік жануарлармен жұмыс істеу кезіндегі 
талаптар

1. Қызметтік жануарларды даярлауды (үйретуді) тиісті ма-
мандар жүзеге асырады.

2. Қызметтік жануарларды даярлау (үйрету) кезінде 
 жануарларды жүйелі түрде жарақат алуға алып келетін əре-
кеттерді орындауға мəжбүрлеуге тыйым салынады.

21-бап. Үй жануарларына қарау жəне оларды ұстау кезіндегі 
талаптар

1. Жануардың иесі немесе жауапты адам:
1) ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағида-

лардың,  ветеринариялық жəне гигиеналық норматив тердің 
талаптарын сақтауға;

2) үй жануарларын есепке алу қағидаларына сəйкес үй жа-
нуарларын есепке алуды жүргізуге;

3) басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін бұзбай, үй жануарларына жауапкершілікпен 
қарауды жүзеге асыруға;

4) адамның жəне (немесе) жануардың өмірі мен саулығына, 
сондай-ақ жеке жəне заңды тұлғалардың мүлкіне үй 

жануарының зиян келтіруін болғызбау үшін қажетті қауіпсіздік 
шараларын қабылдауға;

5) үй жануарына Қазақстан Республикасының ветеринария 
туралы заңнамасына сəйкес ветеринариялық көмектің уақтылы 
көрсетілуін жəне профилактикалық ветеринариялық іс-
шаралардың, оның ішінде вакциналаудың уақтылы жүргізілуін 
қамтамасыз етуге;

6) жергілікті атқарушы органдардың ветеринария саласын-
дағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелеріне, облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары құрған мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымдарға, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
бақылау жəне қадағалау органдарына үй жануарларының 
аса қауіпті жəне жұқпалы ауруларына ұшырау күдігі тура-
лы, сондай-ақ үй жануарының аса қауіпті жəне жұқпалы 
аурулардың салдарынан өлгені туралы дереу хабарлауға;

7) стерилизациялау арқылы үй жануарларының қалаусыз 
ұрпағын болғызбау бойынша шаралар қабылдауға;

8) денсаулық сақтау ұйымына жəне жергілікті атқарушы 
органдардың ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асы-
ратын бөлімшелеріне, облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары 
құрған мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарға, мемлекеттік 
ветеринариялық-санитариялық бақылау жəне қадағалау орган-
дарына жануарының жеке тұлғаларға немесе жануарларға дене 
жарақаттарын салған жағдайлары туралы дереу хабарлауға 
жəне аса қауіпті жəне жұқпалы аурулардың ықтимал болуын 
анықтау мақсатында қарап-тексеру жəне қажетті клиникалық 
жəне (немесе) зертханалық-диагностикалық зерттеулер 
не ветеринариялық байқаулар жүргізу үшін өзінің жануа-
рын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымға, ветеринария саласында емдеу-
профилактикалық кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке 
немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға жеткізуге;

9) үй жануарларының тұрғын жəне тұрғын емес үй-
жайларды, оның ішінде кондоминиум объектілерін, қоғамдық 
орындарды ластауына, сондай-ақ үй жануарларының қоршаған 
ортаға зиян келтіруіне жол бермеуге;

10) осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
заңнамасында көзделген өзге де талаптарды сақтауға міндетті.

2. Үй жануарларының құлақтары мен құйрықтарын тұқыл-
дау, егер бұл тұқым стандарты бойынша міндетті болып та-
былса ғана жүргізіледі. Рудименттік бақайларды алып тастауға, 
егер олар тұқым стандарты бойынша міндетті болып табыл-
маса, үй жануарына ыңғайсыздық немесе ауырсыну тудырса, 
жол беріледі. Үй жануарларына аталған емшаралар ауырсы-
нуды басумен немесе анестезиямен жүргізілуге тиіс. Жануар 
денесінің бөліктерін кесу үй жануарына қажетті көмек көрсету 
мақсатында жүргізіледі.

22-бап. Үй жануарларын серуендетуге қойылатын талаптар
1. Үй жануарларын серуендету жеке тұлғалардың жəне 

жануарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ жеке 
немесе заңды тұлғалардың мүлкін зиян келтіруден қорғау шар-
тымен жүзеге асырылуға тиіс.

2. Жануардың иесі жəне (немесе) жауапты адам қоғамдық 
тəртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында үй жануар-
ларын ұстау жəне серуендету қағидаларын сақтауға міндетті.

3. Иттердің өз бетінше серуендеуіне тыйым салынады.
4. Үй жануарларының мінез-құлқын бақылай алмай-

тын, оның ішінде алкогольдік, есірткілік жəне (немесе) 
уытқұмарлық масаң күйдегі адамдардың оларды серуендетуіне 
тыйым салынады.

5. Жануар иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жа-
нуары жануардың иесіне жəне (немесе) жауапты адамға меншік 
құқығымен немесе өзге де заңды негізде тиесілі қоршалған 
аумақта болатын жағдайларды қоспағанда, серуендету орны-
на қарамастан, жануар иесінің ерекше жауапкершілігін  талап 
ететін үй жануарларын тұмылдырықсыз жəне қарғыбаусыз се-
руендетуге тыйым салынады. Осы аумаққа кіреберісте жануар 
иесінің ерекше жауапкершілігін талап ететін үй жануарының 
бар екендігі туралы ескерту жазбасы жасалуға тиіс.

6. Он алты жасқа толмаған адамдарға жануар иесінің ерекше 
жауапкершілігін талап ететін үй жануарларын серуендетуге 
тыйым салынады. 

5-тарау. ҚАРАУСЫЗ ҚАЛҒАН ЖƏНЕ ҚАҢҒЫБАС 
ЖАНУАРЛАРҒА ҚАРАУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

23-бап. Қараусыз қалған жəне қаңғыбас жануарларға қарау 
жөніндегі қызмет

1. Қараусыз қалған жəне қаңғыбас жануарларға қарау 
жөніндегі қызмет:

1) жануарлардың аса қауіпті жəне жұқпалы ауруларының, 
оның ішінде жануарлар қоздырғыштарын тасымалдаушы бо-
луы мүмкін, адамға жəне жануарларға ортақ аурулардың та-
ралуына байланысты жағдайлардың туындауының алдын алу;

2) жеке тұлғалардың денсаулығына жəне (немесе) мүлкіне, 
заңды тұлғалардың мүлкіне зиян келтіруді болғызбау;

3) жануарлар дүниесі объектілеріне жəне олар мекендейтін 
ортаға залал келтіруді болғызбау;

4) тіршілігі үшін қауіпті жағдайдағы жануарларға көмек 
көрсету;

5) адасып қалған жануарларды иелеріне немесе жауапты 
адамдарға қайтару;

6) қаңғыбас жануарлардың санын бюджет қаражаты жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған 
өзге де көздер есебінен стерилизациялау арқылы реттеу;

7) қаңғыбас жануарларды бюджет қаражаты жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де 
көздер есебінен вакциналау мақсаттарында жүзеге асырылады.

2. Қараусыз қалған жəне қаңғыбас жануарларға қарау 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезіндегі іс-шаралар:

1) аулау қызметтерінің қараусыз қалған жəне қаңғыбас жа-
нуарларды аулауын;

2) қараусыз қалған жəне қаңғыбас жануарларды осы 
Заңда көзделген, жануарларды ұстауға қойылатын жалпы 
талаптарға сəйкес жануарларды уақытша ұстау пункттерінде 
не жануарларға арналған панажайларда ұстауды;

3) қараусыз қалған жануарлардың иелерін іздестіруді, 
сондай-ақ қаңғыбас жануарларға иелерді іріктеп таңдауды 
қамтиды.

24-бап. Жануарларды аулау, уақытша ұстау жəне жансыз-
дандыру 

1. Жануарларды аулауды, уақытша ұстауды жəне жансыз-
дандыруды аулау қызметі жүзеге асырады.

2. Жануарларды аулауды, уақытша ұстауды жəне жансыз-
дандыруды дара кəсіпкерлер жəне мемлекеттік емес заңды 
тұлғалар бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыра алады. 

3. Жануарларды аулау, уақытша ұстау жəне жансыздан-
дыру осы Заңға жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

25-бап. Қаңғыбас жануарлардың санын реттеу 
1. Қаңғыбас жануарлардың санын реттеу мемлекет, жануар-

ларды аулаумен, уақытша ұстаумен жəне жансыздандыру-
мен айналысатын дара кəсіпкерлер жəне мемлекеттік емес 
заңды тұлғалар жануарларды стерилизациялау, жайластыру, 
халыққа білім беру іс-шараларын жəне түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу арқылы қаңғыбас жануарлардың санын азайту үшін 
қабылдайтын шаралар кешенін білдіреді.

2. Қаңғыбас жануарлардың санын уларды, өзге де химиялық 
препараттарды пайдалануды қоса алғанда, кез келген тəсіл-
дермен жансыздандыру арқылы реттеуге тыйым салынады.

26-бап. Жануарларға арналған панажайлар
1. Жануарларға арналған панажайлар өз қызметін жануар-

ларға арналған панажайлар қызметінің қағидаларына сəйкес 
жүзе асырады.

2. Жануарларға арналған панажайлар мемлекеттік жəне же-
кеше болуы мүмкін.

3. Жануарларға арналған панажайлар жануар иесімен немесе 
жауапты адаммен келісу бойынша үй жануарларын уақытша 
ұстау (орналастыру), сондай-ақ ветеринариялық жəне өзге де 
қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыра алады. 

4. Жануарларға арналған панажайлардың жануар иесінен 
немесе жауапты адамнан жануарды ұстауға байланысты 
шығыстардың өтемін, сондай-ақ егер жануарға олар қажет 
болса, ветеринариялық көрсетілетін қызметтердің құнын 
алуға құқығы бар.

5. Жануарларға арналған панажайлардың лауазымды адам-
дары:

1) жануар иесінің жəне (немесе) жауапты адамның талап 
етуі бойынша жануарды қайтаруға;

2) жеке тұлғалардың жануарларға арналған панажайға 
санитариялық өңдеу күндерін қоспағанда, жұмыс уақытында 
жануарларға арналған панажай белгілеген тəртіппен бару 
мүмкіндігін қамтамасыз етуге;

3) жануарларға арналған панажайдағы жануарлардың 
көбеюіне жол бермеу жөніндегі шараларды қабылдауға;

4) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен қаңғыбас жануарларға 
стерилизациялау жүргізуге;

5) ауырған немесе жарақаттанған жануарды емдеуді, сондай-
ақ вакциналауды қоса алғанда, профилактикалық іс-шаралар 
жүргізуді қамтамасыз етуге;

6) қараусыз қалған жануарлардың иелерін іздестіруді жəне 
қаңғыбас жануарларға иелерді іріктеп таңдауды жүргізуге;

7) жануарларды сəйкестендіруді жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретін олардың жеке сипаттамаларын тіркей отырып, 
жануарлардың жануарларға арналған панажайға келіп түсуін 
жəне одан шығуын құжаттамалық есепке алуды жүргізуге 
міндетті.

6-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЖАНУАРЛАРҒА ЖАУАПКЕРШІЛІКПЕН ҚАРАУ 

САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ САҚТАЛУЫН 
ҚОҒАМДЫҚ БАҚЫЛАУ

27-бап. Қазақстан Республикасының жануарларға жауап-
кершілікпен қарау саласындағы заңнамасының сақталуын 
қоғамдық бақылау

1. Жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
қоғамдық бақылауды қоғамдық инспекторлар жəне жарғысында 
жануарларға жауапкершілікпен қарау саласында қоғамдық 
бақылау жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру көзделген 
коммерциялық емес ұйымдар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырады.

2. Жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы қоғам-
дық бақылау ерікті жəне өтеусіз негізде жүзеге асырылады. 

28-бап. Жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
қоғамдық инспекторлар мен коммерциялық емес ұйымдардың 
құқықтары

1. Қоғамдық инспекторлардың:
1) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 

бұзушылықтарды аудио, фото жəне бейнетехника құрал-
дарының көмегімен тіркеуге жəне тиісті материалдарды мем-
лекеттік органдарға жіберуге;

2) Қазақстан Республикасының жануарларға жауапкер-
шілікпен қарау саласындағы заңнамасының талаптарын бұзу-
шылықтардың алдын алуда жəне оларды анықтауда мемле-
кеттік органдарға жəрдемдесуге;

3) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласында халықты 
ағарту жөніндегі жұмысқа қатысуға құқығы бар.

2. Жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
коммерциялық емес ұйымдардың:

1) мемлекеттік органдардан өздерінің жарғылық мақсаттары 
мен міндеттерін іске асыруға қажетті ақпарат алуға;

2) жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
қоғамдық бақылау нəтижелері бойынша мемлекеттік орган-
дарға ұсыныстар енгізуге;

3) жануарлардың қажеттеріне бөлінген бюджет қаражаты-
ның пайда ланылуы туралы ақпаратты сұратуға жəне алуға 
құқығы бар.

3. Жануарларға жауапкершілікпен қарау саласындағы 
қоғамдық бақылауды жүзеге асыру кезінде жануарларға жауап-
кершілікпен қарау саласындағы қоғамдық инспекторларға 
жəне коммерциялық емес ұйымдарға жануарларды уақытша 
ұстау пункттерінің, жануарларға арналған панажайлардың 
жəне жануарларға қарау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын 
өзге де ұйымдардың аумағы мен үй-жайларына қолжетімділік 
қамтамасыз етілуге тиіс.

7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖƏНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР
29-бап. Қазақстан Республикасының жануарларға жауап-

кершілікпен  қарау саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін 
жауаптылық Қазақстан Республикасының жануарларға 
жауапкершілікпен қарау саласындағы заңнамасын бұзу 
Қазақстан Респуб ликасының заңдарында белгіленген 
жауаптылыққа алып келеді.

30-бап. Өтпелі ережелер
1. Осы Заңның 7-бабы 2) тармақшасының қолданысы 2025 

жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру 
кезе ңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады 
деп белгіленсін:

«2) жануарларды жануарларға арналған панажайларда, 
зоологиялық жатынжайларда, жануарларды уақытша ұстау 
пункттерінде, жануарларға арналған оңалту орталықтарында, 
зоологиялық питомниктерде, контактілі зоопарктерде, жыл-
жымалы хайуанаттар бақтарында ұстау қағидаларын əзірлейді 
жəне бекітеді;». 

2. Осы Заңның 18-бабы 3-тармағының қолданысы 2029 
жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру 
кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп 
белгіленсін:

1) осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап 2025 жылғы 
1 қаңтарға дейін: 

«3. Егер жануарларды ұстау, тасымалдау олардың тіршілігі 
мен саулығына зиян келтірмей, биологиялық, түрлік жəне 
жеке ерекшеліктеріне сəйкес неғұрлым тиімді пайдалануды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік бермесе, жануарларды жыл  жы-
малы хайуанаттар бақтарында, ауыл шаруашылығы жануар-
ларының жəне үй жануарларының көрмелерін қоспағанда, 
жылжымалы жануарлар көрмелерінде, сондай-ақ дель-
финарийлерде, жылжымалы жəне стационарлық океана-
риумдарда жəне контактілі зоопарктерде пайдалануға  жол 
берілмейді.»;

2) 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 2029 жылғы 1 қаңтарға 
дейін:

«3. Егер жануарларды ұстау, тасымалдау олардың тіршілігі 
мен саулығына зиян келтірмей, биологиялық, түрлік жəне 
жеке ерекшеліктеріне сəйкес неғұрлым тиімді пайдалануды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік бермесе, жануарларды дельфи-
нарийлерде, стационарлық океанариумдарда пайдалануға 
жол берілмейді.».

3. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құрылған жылжы-
малы хайуанаттар бақтары, контактілі зоопарктер, жылжымалы 
океанариумдар, ауыл шаруашылығы жануарларының жəне үй 
жануарларының көрмелерін қоспағанда, жылжымалы жануар-
лар көрмелері Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін таратылуға 
немесе қайта ұйымдастырылуға жатады.

4. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құрылған дель-
финарийлер Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен 2029 жылғы 1 қаңтарға дейін таратылуға 
немесе қайта ұйымдастырылуға жатады.

5. Көрсетілген мерзімдер өткеннен кейін осы баптың 3 жəне 
4-тармақтарында аталған, өз қызметін тоқтатпаған жəне (не-

месе) өздерінің құрылтай құжаттарын осы Заңның талаптары-
на сəйкес келтірмеген тұлғалар облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы 
органдарының жүгінуі бойынша сот тəртібімен таратылады.

31-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тəртібі 
Осы Заң:
1) 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін 

осы Заңның 9-бабы 1-тармағының 4) тармақшасын, 11-бабын, 
21-бабы 1-тармағының 2) тармақшасын;

2) 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
осы Заңның 18-бабының 7-тармағын;

3) 2029 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
осы Заңның 18-бабының 8-тармағын қоспағанда, алғашқы 
ресми жария ланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
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3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көз делген:
1) екі жəне одан да көп жануарға қатысты жасалған;
2) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар 

тобы жасаған;
3) бірнеше рет;
4) жас балалардың көзінше;
5) жария түрде немесе бұқаралық ақпарат құралдарын неме-

се телекоммуникация желілерін пайдалана отырып жасалған 
іс-əрекеттер –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе бел гілі бір қыз метпен 
айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра оты-
рып немесе онсыз, бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, 
не төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 
тартуға, не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шекте-
уге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.».

2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексіне:

191-бапта:
екінші бөлік «315 (бірінші бөлігінде),» деген сөздерден кейін 

«316 (үшінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
 он алтыншы бөлік «316» деген цифрлардан кейін «(бірінші 

жəне екінші бөліктерінде)» деген сөздермен толықтырылсын.
3. 2020 жылғы 7 шiлдедегi «Халық денсаулығы жəне денсау-

лық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне:

1) 1-баптың 1-тармағының 160) тармақшасындағы 
«зертханалық» деген сөз «эксперименттік (зертханалық)» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

2) 227-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі «адамдарға жəне» 
деген сөздерден кейін «эксперименттік (зертханалық)» деген 
сөздермен толықтырылсын.

4. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

6-баптың 2-2-тармағындағы «иттер мен мысықтарды асырау 
жəне серуендету қағидаларын, қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулау жəне жою қағидаларын» деген сөздер «үй жануарла-
рын ұстау жəне серуендету қағидаларын, жануарларды ау-
лау, уақытша ұстау жəне жансыздандыру қағидаларын» деген 
сөздермен ауыстырылсын. 

5. «Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

40-баптың 1-тармағының 26) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын: 

«26) жануарларды тасымалдау;».
6. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңына:
1) 10-бапта:
1-тармақта:
4-3) тармақшадағы «иттер мен мысықтарды асырау жəне се-

руендету қағидаларын, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау 
жəне жою қағидаларын» деген сөздер «үй жануарларын ұстау 
жəне серуендету қағидаларын, жануарларды аулау, уақытша 
ұстау жəне жансыздандыру қағидаларын» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

4-9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«4-9) жануарларды аулауды, уақытша ұстауды жəне жансыз-

дандыруды ұйымдастыру;»;
1-1-тармақта:
23) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«23) жануарларды аулауды, уақытша ұстауды жəне жансыз-

дандыруды ұйымдастыру;»;
27) тармақшадағы «иттер мен мысықтарды асырау жəне се-

руендету қағидаларын, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау 
жəне жою қағидаларын» деген сөздер «үй жануарларын ұстау 
жəне серуендету қағидаларын, жануарларды аулау, уақытша 
ұстау жəне жансыздандыру қағидаларын» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 11-баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің жетінші абзацы 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«жануарларды аулауды, уақытша ұстауды жəне жансыздан-
дыруды;».

7. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

134-баптың 2-тармағы 18) тармақшасының он үшінші абзацы 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«жануарларды аулауды, уақытша ұстауды жəне жансыздан-
дыруды;».

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

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
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2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған іс-əрекет – жеке тұлғаларға – жиырма, лауазым-
ды адамдарға қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға алып келеді.

407-2-бап. Қазақстан Республикасының жануарларға 
жауапкершілікпен қарау саласындағы заңнамасын бұзу 

1. Қазақстан Республикасының жануарларға жауап-
кершілікпен қарау саласындағы заңнамасында белгіленген:

1) жануарларды аулауға, уақытша ұстауға жəне жансыз-
дандыруға;

2) үй жануарларын есепке алуға;
3) осы Кодекстің 406-бабы бірінші бөлігі 2) тар мақ -

шасының үшінші абзацында көзделген жағдай ларды 
қоспағанда, жануарларды зоологиялық питом ник терде, 
жануарларға арналған панажайларда, зооло гиялық жа-
тынжайларда, жануарларды уақытша ұстау пункт терінде, 
жануарларға арналған оңалту орталықтарында ұстауға;

4) үй жануарларын ұстауға жəне серуендетуге; 
5) осы Кодекстің 406-бабы бірінші бөлігі  2) 

тармақшасының бесінші абзацында, 571-бабының 2-1 жəне 
төртінші бөлік терінде көзделген жағдайларды қоспағанда, 
жануарларды тасымалдауға қойылатын талаптарды бұзу – 

жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға – жиыр-
ма, заңды тұлғаларға отыз айлық есептік көрсеткіш мөл-
шерінде айыппұл салуға алып келеді. 

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған іс-əрекет –

жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға – 
отыз, заңды тұлғаларға қырық айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.»;

2) 408-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«408-бап. Ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағи-

даларын бұзу 
1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

астананың жергілікті өкілді органдары белгілеген ауыл 
шаруа шылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзу – 
үш айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
алып келеді.

2. Жеке тұлғалардың мүлкіне залал келтіруге əкеп 
соққан дəл сол əрекет –

он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
алып келеді.»;

3) 685-бапта:
бірінші бөліктегі «408» деген цифрлар «407-1, 407-2, 

408» деген цифрлармен ауыстырылсын;
екінші бөлікте:
3) тармақша «197,» деген цифрлардан кейін «407-1, 407-

2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
4) тармақша «386,» деген цифрлардан кейін «407-1, 407-

2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
4) 709-бапта:
бірінші бөлік «396 (бірінші бөлігінде),» деген сөздерден 

кейін «407-1, 407-2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
екінші бөлікте:
1) тармақша «396 (бірінші бөлігінде),» деген сөздерден 

кейін  «407-1, 407-2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
2), 3), 4) тармақшалардағы «388-баптарында» деген 

сөздер «388, 407-1, 407-2-баптарында» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5) 729-бапта:
бірінші бөлік «405,» деген цифрлардан кейін «407-1, 

407-2, 408,» деген цифрлармен толықтырылсын;
үшінші бөлік «386,» деген цифрлардан кейін «407-1, 

407-2,» деген цифрлармен толықтырылсын.
2-бап. 
1. Осы Заң, 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолда-

ныс қа енгізілетін 1-баптың 1) тармақшасының оныншы 
абза цын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күні нен 
кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабы 1) тармақшасы он бірінші 
абзацының қолданысы 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін 
тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзац 
мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

«3) осы Кодекстің 406-бабы бірінші бөлігі 2) тармақ ша-
сының үшінші абзацында көзделген жағдайларды қос па-
ғанда, жануарларды зоологиялық питомниктерде, жануар-
ларға арналған панажайларда, зоологиялық жатынжай-
ларда, жануарларды уақытша ұстау пункттерінде, жануар-
ларға арналған оңалту орталықтарында, жылжымалы хай-
уанаттар бақтарында, контактілі зоопарктерде ұстауға;».

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
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(Соңы. Басы 1, 23-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының �кімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне жануарларға 

жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша 
�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне жануарларға жауапкершілікпен 

қарау мәселелері бойынша �згерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы


