
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Отанымыз түгілі озық елдердің �зін омақаса құлатқан індет іргемізден 
кетті дегенде б�ркімізді аспанға атып қуанғанымыз рас. Сау адамды 
сарсаңға салған сол бір сәттерде дертке шалдықпаудың жолын іздеп, 
денсаулығымызды ойлап дегбіріміз қашқаны да шындық. Бірақ коро-
навирустан түбегейлі құтылдық екен деп арқаны кеңге салуға әлі ерте. 
Сақтық шараларын ұмытуға болмайды. Себебі елдегі эпидемиялық 
жағдай күрделеніп, сырқаттанғандар саны �сіп жатыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованы 
қабылдады, деп хабарлайды Президенттің баспас�з қызметі. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Шыңырауға 
қауға 
салғанда...

Жеке инвесторлар 
стрестік активті 
қалай сатып 
алады?

9-бет3-бет

 EUR/KZT      469.59          USD/KZT      464.85          RUB/KZT      7.55         CNY/KZT      69.3ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
Қазақ стандағы əрбір отбасының 
əл-ауқатын арттыруға жəне 
жұмыспен қамту ісінің табысты 

болуы үшін жағдай жасауға 
бағытталатын жаңа əлеуметтік 
саясат қалыптастыру тəсілдері 
ұсынылды.

Тамара Дүйсенова Мемлекет 
басшысына Отбасының цифрлық 
картасын жасау, Əлеуметтік 
қызмет көрсету порталын жəне 
Əлеуметт ік  қазынашылық 
ақпараттық жүйесін дамы-
ту жоспары жөнінде айтты. 
Президент геосаяси жағдайдың 
өзгеруін жəне еңбек нарығына 
қысымның күшеюін ескере оты-
рып əзірленген көші-қон саясатын 
дамыту жоспарымен танысты. 

Кездесу соңында Қасым-
Жомарт Тоқаев əлеуметтік еңбек 
саласындағы өзекті проблема-
ларды шешу жөнінде бірқатар 
тапсырма берді. Мемлекет бас-
шысы жастарды жұмыспен қамту 
бағдар ламаларының тиімділігін 
арттыру, əлеуметтік қорғау 
жүйесінің тетік терін жетілдіру 
қажет екенін атап өтті.

Әр отбасының
әл-ауқаты артуға тиіс

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

«Салық және бюджетке т�ленетін басқа да міндетті т�лемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық  және бюджетке 

т�ленетін басқа да міндетті т�лемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметін 
�ткеру тәртібін жетілдіру, құқық қорғау органдары, арнаулы мемлекеттік органдар 

қызметкерлерінің және әскери қызметшілердің құқықтық және әлеуметтік қорғалуы 
мен жауаптылығын арттыру, ведомствоаралық үйлестіру, ішкі істер органдарының 

дербестігі, жекелеген қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылықты күшейту 
және қару айналымы мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының �кімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексіне �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Рауан ҚАЙДАР,
«Egemen Qazaqstan» 

Мамандардың айтуынша, маусым 
айында мамырмен салыстырғанда 
ауру деңгейі 6,3 есе – 94-тен 595 

жағдайға дейін өскен. Мəселен, 
сырқаттанушылықтың өсуі маусым 
айының ортасынан бастап байқалады 
жəне қазіргі уақытта орташа тəуліктік 
саны тəулігіне 130 жағдайды құрайды. 
Шілденің алғашқы 6 күнінде 773 жағдай 

тіркелген, бұл маусым айындағы сыр -
қаттанушылық деңгейінен 1,3 есе 
жоғары. Эпидемиялық жағдайды 
ба ға лау матрицасына сəйкес биыл 
4 шіл  деден бастап Алматы қаласы 
«сары аймақта» орналасқан.

Денсаулық сақтау министрлігінің 
11 шілдедегі мəліметтеріне сүйенсек, 
Қазақстанда 2 837 адам коронавирус 
инфекциясынан емделіп жатыр. Оның 
ішінде 291 пациент стационарда, 2 546 
науқас амбулаториялық деңгейде ем 
қабылдауда.

(Соңы 6-бетте)

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ

Эпидемиялық ахуал: 

Вирус жұқтырғандар көбейіп барады

Халің қалай, қазақ әскері?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бабалардан мирас болып қалған байтақ даланың 
тыныштығын күзету – Алаш  азаматының мой-
нына артылған асыл міндет. Тыныштықты 
қуатты армия қорғаса, елдің ырыс-құты артады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Табиғат 
МҰСЫЛМАНҚҰЛ, 
«Egemen Qazaqstan»

«Елімізді сыртқы қауіп-қа-
тер ден қорғап тұрған əскери қыз-
метшілерді мемлекет əрдайым 
қолдайды. Президент жəне Жо-
ғарғы Бас қолбасшы ретінде 
қор ғаныс саласына ерекше 
көңіл бөлуді өз жұмысымның 
ба сым бағыты ретінде санай-
мын», деген Президент Қасым-
Жо март Тоқаевтың Қорғаныс 

министрлігінің кеңейтілген алқа 
мəжілісінде сөйлеген сөзі қазақ 
жауынгерлерінің рухын көтерді. 

Кеңес Одағы тарағаннан 
кейін қазақ армиясын қайта 
құру жұмыстары тиянақты түрде 
жүргі зілді. Əрине, əскери рефор-
маны қайта бастау ешкімге де 
оңай соққан жоқ. 

Жаңадан министрлік құру, 
мем лекеттің қорғаныс саласын-
дағы доктринасын қабылдау, құ-
ры лымдық жүйені қайта жасақтау, 
армияны заманауи құралдармен 

қамтамасыз ету, əскердің əлеу-
меттік һəм қаржылық жағдайын 
шешу жас мемлекет үшін қиын-
ның қиыны екені айтпаса да 
түсінікті. Оның сыртында саяси-
əскери басшылық құрамын қа-
лыптастырып, ұлттық кадрлар-
ды даярлау, олардың кəсіби 
деңгейін шыңдау секілді сан 
алуан мəселе алдымызда кесе-
көлденеңдеп тұрды. Бірақ бұл 
міндеттердің бəрін жас мем-
ле кетіміз абыроймен еңсерді. 
Алыс-жақын шетелдерде жүрген 
гене ралдарымыз Отанға оралды. 
Саға дат Нұрмағанбетов бастаған 
əс кери саланың корифейлері 
ұлт тық əскерді құру ісін мықтап 
қолға алды. 

(Соңы 8-бетте)

АЙБЫН

РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Абай, Жетісу және Ұлытау облыстарынан Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды тағайындау туралы

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
44-бабының 2)  тармақшасына,  50-бабының 
2-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы сай-
лау туралы» 1995 жылғы 28  қыркүйектегі Қазақстан 
Республикасы Конститу циялық заңының 69-
бабы 1-тармағының 2) тармақшасына, 129-бабы-
на жəне «Қазақстан Республикасының əкімшілік-
аумақтық құрылысының кейбір мəселелері тура-
лы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 
жылғы 3 мамырдағы № 887 Жарлығына сəйкес 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Абай, Жетісу жəне Ұлытау облыстарынан 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депу-
таттарын сайлау 2022 жылғы 24 тамызға тағайындалсын.

2. Дауыс берудi өткiзу,  сайлау қорытындыларын 
белгілеу жəне Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенаты депутаттарының өкiлеттiк мерзiмiн айқындау 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 

Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 
129-бабына сəйкес жүзеге асырылатын болып 
белгіленсін.

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Абай, 
Жетісу жəне Ұлытау облыстарының əкімдері Абай, 
Жетісу жəне Ұлытау облыстарынан Қазақстан 
Республикасы Пар ламенті Сенатының депутатта-
рын сайлауды ұйымдас тырушылық, материалдық-
техникалық жəне қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі 
шараларды қабылдасын.

4. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 шілде
№ 957
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1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Салық кодексі):

1) бүкіл мəтін бойынша:
«мүгедектерді», «мүгедектердің», «мүгедектерге», 

«мүгедек», «мүгедек баланы», «мүгедектерінің», 
«мүгедектер», «мүгедекке», «мүгедек бала», «мүгедек 

баланың», «мүгедектің» деген сөздер тиісінше «мүгедектігі 
бар адамдарды», «мүгедектігі бар адамдардың», «мүгедектігі 
бар адамдарға», «мүгедектігі бар адам», «мүгедектігі бар 
баланы», «мүгедектігі бар адамдардың», «мүгедектігі бар 
адамдар», «мүгедектігі бар адамға», «мүгедектігі бар бала», 
«мүгедектігі бар баланың», «мүгедектігі бар адамның» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

(Жалғасы 13-14-беттерде)

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

1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексіне:

1) 32-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацындағы 
«тұрғын үйге, үй-жайға басып кірумен» деген сөздер 
«тұрғынжайға, үй-жайға басып кірумен, не тұрғынжайға, 

үй-жайға өрт қоюмен» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 147-бапта:
екінші бөліктің бірінші абзацы «өңдеу» деген 

сөзден кейін «(таратуды қоспағанда)» деген сөздермен 
толықтырылсын;

(Жалғасы 15-20-беттерде)

1-бап. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республи-
касының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1) бүкіл мəтін бойынша «мүгедектерді», «мүге дек-
тердің», «мүгедектер», «Мүгедектердің», «мүгедек» 
деген сөздер тиісінше «мүгедектігі бар адамдарды», 
«мүгедектігі бар адамдардың», «мүгедектігі бар адам-
дар», «Мүгедектігі бар адамдардың», «мүгедектігі бар 
адам» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 50-баптың екінші бөлігіндегі «1 жəне 2-топтағы 
мүгедектерге» деген сөздер «бірінші жəне екінші 
топтардағы мүгедектігі бар адамдарға» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 53-1-баптың бірінші абзацындағы «436-бабының 
бірінші бөлігінде,» деген сөздер алып тасталсын;

4) 54-баптың бірінші бөлігіндегі «436,» деген цифр-
лар алып тасталсын;

5) 83-баптың үшінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына» де-
ген сөздер «Мүгедектігі бар адамдарды абилитациялау 
мен оңалтудың жеке бағдарламасына» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

6) 191-бап алып тасталсын;
7) 233-бапта:

(Соңы 20-бетте)

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен спорттағы аса үздік жетістіктері жəне 
халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне 
спорт министрлігінің «Спортты дамыту дирекциясы» РМҚК спортшы-нұсқаушысы Елена Андреевна 
Рыбакина ІІ дəрежелі «Достық» орденімен марапатталды, деп хабарлады Президенттің баспасөз қызметі.

«Достық» орденімен марапатталды

«Тұнба 
таудан» 
қауіп төніп 
тұр

21-бет

С
ур

ет
т

і т
үс

ір
ге

н 
Е

рл
ан

 О
М

А
Р

, «
Е

Q
»



12 ШІЛДЕ 2022 ЖЫЛ 13РЕСМИ

(Жалғасы. Басы 1-бетте)

«I, II топтағы», «I немесе II топтағы», «I, II немесе 
III топтардағы» деген сөздер тиісінше «бірінші, екінші 
топтар дағы», «бірінші немесе екінші топтағы», «бірінші, 
екінші немесе үшінші топтардағы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 88-баптың 1-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларындағы 
«көмірсулардың» деген сөз «көмірсутек» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

3) 215-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«7-1. Төтенше ахуалдар салдарынан не төтенше жағдай-
дың қолданылуы кезеңінде тауарлар бүлінген, жоғалған 
жағдайларда қосылған құн салығын төлеуші салықтық 
тіркелім жасайды, онда осы баптың 3-тармағында көзделген 
мəліметтер, сондай-ақ мынадай деректер көрсетіледі:

1) тауардың атауы;
2) есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасы;
3) тауардың баланстық құны;
4) мұндай тауар бойынша қосылған құн салығын бұрын 

есепке жатқызуға негіз болған құжаттың деректемелері 
(атауы, нөмірі, күні), сондай-ақ тауардың қосылған құн 
салығынсыз құны (салық салынатын айналым мөлшері).»;

4) 241-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігінде:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгіленбесе, 

салық төлеушілердің жылдық жиынтық кірісінен:»;
27) тармақшаның төртінші абзацындағы «кіріс алып 

тасталуға жатады.» деген сөздер «кіріс;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 28) тармақшамен 
толықтырылсын:

«28) салық төлеуші жергілікті атқарушы орган қалыптас-
тыратын тізілімге енгізілген кезде көрсетілген жергілікті 
атқарушы орган құрған комиссияның шешімі бойынша 
шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері төтенше жағдай-
дың қолданылуы кезеңінде келтірілген мүліктік зиянның 
өтеміне алған ақшаның сомасы алып тасталуға жатады.»;

2-тармақта:
2) тармақша алып тасталсын;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) бейрезидент – заңды тұлғаның Қазақстан Респуб-

ликасындағы тұрақты мекемесі алған дивиденттер алып 
тасталуға жатпайды. Бұл ретте осы тармақшаның ережелері 
осы Кодекстің 645-бабы 9-тармағының 3) тармақшасында 
айқындалған шарттар орындалған кезде дивидендтерге 
қолданылмайды;»;

мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) осындай дивидендтерді есепке жазу күніне Қазақстан 

Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор 
биржаларының ресми тізіміндегі бағалы қағаздар бойынша 
алынған дивидендтер алып тасталуға жатпайды.

Осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережесі салықтық 
кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
өлшемшарттарға сəйкес биржада сауда-саттық жүзеге 
асырылған бағалы қағаздар бойынша дивидендтерге 
қолданылмайды.»;

5) 243-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері осы тармақтың
ережелерін салық төлеуші жергілікті атқарушы орган 
қалыптастыратын тізілімге енгізілген кезде, көрсетілген 
жергілікті атқарушы орган құрған комиссияның шешімі 
бойынша, төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде 
келтірілген мүліктік зиянның өтеміне ақша алынған мүлік 
бойынша қолданбайды.»;

6) 264-бап 22) тармақшасындағы «шығыстары шегерімге 
жатпайды.» деген сөздер «шығыстары;» деген сөзбен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 23) тармақшамен 
толықтырылсын:

«23) бейрезидент – өзара байланысты тараптан басқару-
шылық, консультациялық, консалтингтік, аудитор лық, 
дизайнерлік, заңдық, бухгалтерлік, адвокаттық, жар-
намалық, маркетингтік, франчайзингтік, қаржылық 
(сыйақы бойынша шығыстарды қоспағанда), инжини-
рингтік, агенттік көрсетілетін қызметтерді, роялтиді, зият-
керлік меншік обьектілерін пайдалануға құқықтарды сатып 
алу жөніндегі шығындар шегерімге жатпайды.

Осы тармақшаның бірінші бөлігінің мақсатында:
осы Кодекстің 1-бабының 2-тармағында аталған 

тұлғалар;
басқа заңды тұлғамен бірлесіп, компаниялардың бір 

тобына кіретін заңды тұлға; 
жеке жəне (немесе) заңды тұлғалардың арасындағы 

қатынастар осы бөлікте көрсетілген шарттарға қарамастан, 
өзара байланыстылық белгілеріне ие болған кезде, мұндай 
тұлғалар өзара байланысты тараптар деп танылады. Бұл 
ретте салық төлеуші өзара байланыстылықты танымаған 
жағдайда, мұндай тануды сот салық органының талап қоюы 
негізінде белгілейді.

Осы тармақшаның екінші бөлігінің мақсатында 
компаниялар тобы деп бас компанияны жəне акцияларын, 
қатысу үлестері мен өзге де үлестік құралдарын осындай бас 
компания тікелей немесе жанама иеленетін компанияларды 
қамтитын коммерциялық жəне коммерциялық емес 
ұйымдардың құрылымы түсініледі.»;

7) 270-бапта:
8-тармақтың бірінші абзацындағы «Өзіне» деген сөз 

«Егер осы баптың 8-1-тармағында өзгеше көзделмесе, 
жоғалуына, бүлінуіне» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
«8-1. Жоғалуына, бүлінуіне байланысты активтің 

бухгалтерлік есепке алуда танылуы тоқтатылатын тіркелген 
активтер жоғалған, бүлінген кезде, осы Кодекстің 241-бабы 
1-тармағы бірінші бөлігінің 28) тармақшасында көзделген 
ақшаны алу арқылы осындай тіркелген активтердің құны 
өтелген жағдайда, кіші топтың (топтың) құндық балансы 
көрсетілген ақша сомасына тең құнға азайтылады.»;

8) 288-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы3-2) тармақшамен толықтырылсын:

«3-2) бейрезидент – өзара байланысты тараптан басқа-
рушылық, консультациялық, консалтингтік, аудитор-
лық, дизайнерлік, заңдық, бухгалтерлік, адвокат тық, 
жарнамалық, маркетингтік, франчайзингтік, қаржы лық 
(сыйақы бойынша шығыстарды қоспағанда), инжини-
рингтік, агенттік көрсетілетін қызметтерді, роялтиді, 
зияткерлік меншік обьектілерін пайдалануға құқықтарды 
сатып алу жөніндегі шығындарды – салық салынатын 
кірістің 3 пайызынан аспайтын жалпы сома мөлшерінде 
азайтуға құқығы бар.

Осы тармақшаның мақсатында осы Кодекстің 264-бабы-
ның 23) тармақшасына сəйкес өзара байланысты деп 
танылғандар өзара байланысты тараптар деп танылады;»;

9) 297-баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 3) жəне 10) 
тармақшаларындағы «3), 4) жəне 5) тармақшаларына» деген 
сөздер «3) тармақшасына» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 307-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«5) осы Кодекстің 241-бабы 2-тармағының 4) тармақ-
шасында көрсетілген дивидендтер.»;

11) 310-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақ-
шасындағы «2-тармағында» деген сөздер «1-тармағында» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 320-бапта:
1-тармақтағы «Осы баптың 2-тармағында көрсетілген 

кірістерді қоспағанда, салық» деген сөздер «Салық» деген 
сөзбен ауыстырылсын;

2-тармақ алып тасталсын;
13) 340-баптың 3-тармағының бірінші бөлігінде:
3) тармақшадағы «3), 4) жəне 5) тармақшаларына» деген 

сөздер «3) тармақшасына» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) тармақшаның екінші бөлігіндегі «3), 4) жəне 5) 
тармақшаларына» деген сөздер «3) тармақшасына» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

14) 341-баптың 1-тармағында:
7) жəне 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«7) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен 

сыйақыларды есепке жазу күніне Қазақстан Республи-
касының аумағында жұмыс істейтін қор биржалары ның 
ресми тізіміндегі осындай дивидендтер мен сыйақылар.

Осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережесі күнтізбелік 
жылда Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
өлшемшарттарға сəйкес биржада сауда-саттық жүзеге 
асырылған бағалы қағаздар бойынша дивидендтерге 
қолданылады;

8) мыналарды:
акциялар бойынша, оның iшiнде депозитарлық қолхат-

тардың базалық активтерi болып табылатын акциялар 
бойынша төленуге жататын таза кірісті немесе оның бір 
бөлігін;

резидент-заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысу-
шылары арасында бөлетiн таза кірісті немесе оның бір 
бөл ігін;

резидент-заңды тұлға таратылған кезде немесе жарғылық 
капитал азайтылған кезде, сондай-ақ заңды тұлға құрыл-
тайшыдан, қатысушыдан осы резидент-заңды тұлғаға 
қатысу үлесiн немесе оның бір бөлігін сатып алған 
кезде жəне осындай эмитент-заңды тұлға акционерден 
осы эмитент шығарған акцияларды сатып алған кезде 
мүлiктi бөлуден түсетiн кірісті бөлу кезінде күнтізбелік 
жыл ішінде резидент-заңды тұлғадан республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген жəне тиісті қаржы 
жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіштің 30 000 еселенген мөлшері шегінде алынған 
дивидендтерге қолданылады;»;

22) тармақша мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен 
толықтырылсын:

«төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде келтірілген 
мүліктік зиянды өтеу түрінде;»;

15) 404-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы:
«жағдайлардың салдарынан» деген сөздер «ахуалдың 

салдарынан жəне (немесе) төтенше жағдайдың қолданылуы 
кезеңінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші бөліктермен 
толықтырылсын:

«Төтенше ахуалдар салдарынан туындаған жағдайларда 
тауарлар бүлінген, жоғалған кезде шағын жəне орта 
кəсіпкерлік субъектілері азаматтық қорғау саласындағы 
уəкілетті органның:

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қар-
жы лық есептілік туралы заңнамасына сəйкес ресім делген 
тауардың бүліну, жоғалу фактілерін растайтын құжат;

осы Кодекстің 215-бабының 7-1-тармағына сəйкес 
жасалған салықтық тіркелімде көрсетілген мəліметтер 
бар тауарлар бойынша төтенше ахуалдың туындау фактісі 
туралы растауы болған кезде, есепке жатқызылатын 
қосылған құн салығының сомасын азайтуды жүргізбейді.

Төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде туындаған 
жағдайларда тауарлар бүлінген, жоғалған кезде шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілері қылмыстық қудалауды 
жүргізетін органның:

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қар-
жылық есептілік туралы заңнамасына сəйкес ресім делген 
тауардың бүліну, жоғалу фактілерін растайтын құжат;

осы Кодекстің 215-бабының 7-1-тармағына сəйкес 
жасалған салықтық тіркелімде көрсетілген мəліметтер 
бар тауарлар (салық төлеуші жергілікті атқарушы орган 
қалыптастыратын тізілімге енгізілген кезде көрсетілген 
жергілікті атқарушы орган құрған комиссияның шешімі 
бойынша, төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде 
келтірілген мүліктік зиянның өтеміне ақша алынған 
тауарларды қоспағанда) бойынша салық төлеушіні 
төтенше жағдайға байланысты қылмыстық істер бойынша 
жəбірленуші деп тану туралы қаулысының көшірмесі 
болған кезде, есепке жатқызылатын қосылған құн салы-
ғының сомасын азайтуды жүргізбейді.»;

16) 427-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік 7) тармақшасындағы «бөлшектер бойынша 

осы Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында 
көрсетілген қосылған құн салығын төлеушілер қосылған 
құн салығын осы бапта айқындалған тəртіппен есепке 
жатқызу əдісімен төлейді.» деген сөздер «бөлшектер;» 
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7-1), 7-2) 
жəне 7-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«7-1) пестицидтер;
7-2) асыл тұқымды жануарлар жəне қолдан ұрықтан-

дыруға арналған жабдық;
7-3) тірі ірі қара мал бойынша осы Кодекстің 367-бабы 

1-тармағының 1) тармақшасында аталған қосылған құн 
салығын төлеушілер қосылған құн салығын осы бапта 
айқындалған тəртіппен есепке жатқызу əдісімен төлейді.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Бұл тізбеге Қазақстан Республикасының аумағында 

өндірілмейтін тауарлар енгізіледі.»;
мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Бұл тізбеге осы тармақтың бірінші бөлігінің 7-1), 

7-2) жəне 7-3) тармақшаларында көрсетілген, Қазақстан 
Рес публикасының қажеттіліктерін жаппайтын тауарлар 
енгізіледі.»;

4-тармақта:
екінші бөліктегі «осы Кодекстің 48-бабының 2-тар-

мағында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі» деген 
сөздер «бес жыл» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөлік мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-1) осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 7-2) жəне 
7-3) тармақшаларында көрсетілген жануарларды мəжбүрлі 
жағдайда сою нəтижесінде алынған ет жəне ет өнімдерін 
өткізу немесе осындай жануарлардың табиғи кему 
нормаларының шегінде кемуі (өлуі) осы бапта белгіленген 
талаптарды бұзушылық болып табылмайды.

Мəжбүрлі жағдайда сою тəртібін жəне табиғи кему 
нормаларын агроөнеркəсіптік кешенді дамыту саласындағы 
уəкілетті орган бекітеді;»;

5-тармақтың бірінші бөлігіндегі «осы Кодекстің 
48-бабының 2-тармағында белгіленген талап қоюдың 
ескіру мерзімі» деген сөздер «бес жыл» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

17) 428-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік 7) тармақшасындағы «бөлшектер бойынша 

осы Кодекстің 367-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында 
көрсетілген қосылған құн салығын төлеушілер қосылған 
құн салығын осы бапта айқындалған тəртіппен есепке 
жатқызу əдісімен төлейді.» деген сөздер «бөлшектер;» 
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7-1), 7-2) 
жəне 7-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«7-1) пестицидтер;
7-2) асыл тұқымды жануарлар жəне қолдан ұрықтан-

дыруға арналған жабдық;
7-3) тірі ірі қара мал бойынша осы Кодекстің 367-бабы 

1-тармағының 1) тармақшасында аталған қосылған құн 
салығын төлеушілер қосылған құн салығын осы бапта 
айқындалған тəртіппен есепке жатқызу əдісімен төлейді.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Бұл тізбеге Қазақстан Республикасының аумағында 

өндірілмейтін тауарлар енгізіледі.»;
мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толық ты-

рылсын:
«Бұл тізбеге осы тармақтың бірінші бөлігінің 7-1), 

7-2) жəне 7-3) тармақшаларында көрсетілген, Қазақстан 

Республикасының қажеттіліктерін жаппайтын тауарлар 
енгізіледі.»;

5-тармақта:
екінші бөліктегі «осы Кодекстің 48-бабының 2-тарма-

ғында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі» деген 
сөздер «бес жыл» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөлік мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-1) осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 7-2) жəне 
7-3) тармақшаларында көрсетілген жануарларды мəжбүрлі 
жағдайда сою нəтижесінде алынған ет жəне ет өнімдерін 
өткізу немесе осындай жануарлардың табиғи кему норма-
ларының шегінде кемуі (өлуі) осы бапта белгіленген 
талаптарды бұзушылық болып табылмайды.

Мəжбүрлі жағдайда сою тəртібін жəне табиғи кему 
нормаларын агроөнеркəсіптік кешенді дамыту саласындағы 
уəкілетті орган бекітеді;»;

18) 434-баптың 2-тармағында:
бірінші бөліктің 3) тармақшасында:
бірінші бөлікте:
«шикізат экспортынан» деген сөздер алып тасталсын;
«айырбастауды жүзеге асырған кəсіпкерлік субъек-

тілерінің» деген сөздер «айырбастаған кезде шикізатты 
экспорттаушылардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөліктегі «Кəсіпкерлік субъектілерінің» деген 
сөздер «Шикізатты экспорттаушылардың» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

оныншы бөліктің бесінші абзацында:
«шикізат экспортынан» деген сөздер алып тасталсын;
«айырбастауды жүзеге асырған кəсіпкерлік субъекті-

лері» деген сөздер «айырбастаған кезде шикізатты 
экспорттаушылар» деген сөздермен ауыстырылсын;

19) 444-баптың 2-тармағының бесінші бөлігіндегі 
«Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына им-
портталатын тауарлардың» деген сөздер «Импортталатын 
тауарлардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

20) 462-баптың бірінші бөлігінің 5) тармақшасындағы 
«көмірсулардың» деген сөз «көмірсутек» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

21) 463-баптың 4-тармағы 1) тармақшасы кестесінің 
14, 15, 16, 18, 21 жəне 22-жолдары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«
14. 2402-

ден
Фильтрлі сигареттер 15 900 теңге/

1 000 дана
15. 2402-

ден
Фильтрсіз сигареттер, 
папиростар

15 900 теңге/
1 000 дана

16. 2402-
ден

Сигариллалар 15 900 теңге/
1 000 дана

 »;
«

18. 2403-
тен

Құрамында никотин бар фарма-
цевтикалық өнімді қоспағанда, 
тұтыну ыдысымен қапталған 
жəне түпкілікті тұтынуға 
арналған түтіктік, шегетін, 
шайнайтын, соратын, иіскейтін, 
қорқорлы жəне өзге де темекі

14 150 теңге/ 
килограмм

 »;
«

21. 2403, 
2404-
тен

Қыздырылатын темекісі бар 
бұ йымдар (қыздырылатын 
темекі таяқшасы, темекісі бар 
қыз дырылатын капсула жəне 
өзгелер)

11 130 теңге/
1 000 дана

22. 2404-
тен

Электрондық сигареттерде пай-
далануға арналған картридж-
дердегі, резервуарлардағы жəне 
бас қа да контейнерлердегі құра-
мында никотин бар сұйықтық

55 теңге/
сұйықтық 
миллилитрі

 »;
22) 464-баптың 1-тармағының 2) жəне 3) тармақша-

ларындағы «көмірсулардың» деген сөз «көмірсутек» деген 
сөзбен ауыстырылсын;

23) 466-баптың екінші бөлігіндегі «көмірсулардың» де-
ген сөз «көмірсутек» деген сөзбен ауыстырылсын;

24) 468-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі 
«Төтенше оқиғалар салдарынан» деген сөздер «Төтенше 
ахуалдар салдарынан жəне (немесе) төтенше жағдайдың 
қолданылуы кезеңінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

25) 469-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы 
жəне 3-тармағының 1) тармақшасындағы «жағдайлар 
салдарынан» деген сөздер «ахуалдар салдарынан жəне 
(немесе) төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

26) 470-баптың тақырыбындағы жəне мəтініндегі 
«көмірсулардың» деген сөз «көмірсутек» деген сөзбен 
ауыстырылсын;

27) 595-баптың 2-тармағының кес тесі мынадай 
мазмұндағы 9.1-жолмен толықтырылсын:

«
9.1. Геостационарлық емес спутниктер 

қолданылатын спутниктік байланыс 
(түйіндесу станциясының бір 
қабылдау-беру құрылғысына, 
белдеуі қабылдауға 2МГц/беруге 
2МГц болатын ені үшін)

Қазақстан 
Республикасы

1

 »;
28) 606-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«606-3-бап. Төлемақы мөлшерлемесі
1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, цифрлық май-

нинг мақсатында төлемақыны есептеу есепті кезең үшін 
тұты нылған электр энергиясының 1 киловатт-сағаты 
үшін бағасына қарай мынадай мөлшерлемелер бойынша 
жүргізіледі:
Р/с
№

Тұтынылған электр энергиясының 
1 киловатт-сағаты үшін бағасы 

(теңгемен)

Электр энер-
гиясының 

1 киловатт-
сағаты үшін 

төлемақы 
мөлшерлемесі 

(теңгемен)
1. 1-ді қоса алғанға дейін 25
2. 1-ден жоғары 2-ні қоса алғанға дейін 24
3. 2-ден жоғары 3-ті қоса алғанға дейін 23
4. 3-тен жоғары 4-ті қоса алғанға дейін 22
5. 4-тен жоғары 5-ті қоса алғанға дейін 21
6. 5-тен жоғары 6-ны қоса алғанға дейін 20
7. 6-дан жоғары 7-ні қоса алғанға дейін 19
8. 7-ден жоғары 8-ді қоса алғанға дейін 18
9. 8-ден жоғары 9-ды қоса алғанға дейін 17
10. 9-дан жоғары 10-ды қоса алғанға дейін 16
11. 10-нан жоғары 11-ді қоса алғанға дейін 15
12. 11-ден жоғары 12-ні қоса алғанға дейін 14
13. 12-ден жоғары 13-ті қоса алғанға дейін 13
14. 13-тен жоғары 14-ті қоса алғанға дейін 12
15. 14-тен жоғары 15-ті қоса алғанға дейін 11
16. 15-тен жоғары 16-ны қоса алғанға дейін 10
17. 16-дан жоғары 17-ні қоса алғанға дейін 9
18. 17-ден жоғары 18-ді қоса алғанға дейін 8
19. 18-ден жоғары 19-ды қоса алғанға дейін 7
20. 19-дан жоғары 20-ны қоса алғанға дейін 6
21. 20-дан жоғары 21-ді қоса алғанға дейін 5
22. 21-ден жоғары 22-ні қоса алғанға дейін 4
23. 22-ден жоғары 23-ті қоса алғанға дейін 3
24. 23-тен жоғары 24-ті қоса алғанға дейін 2
25. 24-тен жоғары 1

Меншікті электр энергиясын пайдаланған кезде, осы 
баптың 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
цифрлық майнинг мақсатында төлемақы тұтынылған 
электр энергиясының 1 киловатт-сағаты үшін 10 теңге 
мөлшерлемесі бойынша есептеледі.

2. Цифрлық майнинг мақсатында төлемақы Қазақстан 
Республикасының аумағындағы меншікті электр стан-
цияларында жаңартылатын электр энергиясы көздерінен 
өндірілген электр энергиясын пайдаланған кезде тұты-
нылған электр энергиясының 1 киловатт-сағаты үшін 1 
теңге мөлшерлемесі бойынша есептеледі.

Электр энергиясын тұтыну көлемін есепке алудың 
бақылау аспаптары болмаған жəне (немесе) олар ақаулы 
күйде болған кезде цифрлық майнинг мақсатында төлемақы 
тұтынылған электр энергиясының 1 киловатт-сағаты үшін 
25 теңге мөлшерлемесі бойынша есептеледі.

3. Электр энергиясын тұтыну көлемін есепке алудың 
бақылау аспаптары болмаған жəне (немесе) олар ақаулы 
күйде болған жағдайларда цифрлық майнинг мақсатында 
тұтынылған электр энергиясының көлемі электр энер-
гиясының ең жоғары қуатын тəулік бойы тұтыну есебінен 
есептеледі.

4. Əртүрлі төлемақы мөлшерлемелерін қолданудың 
бірнеше негіздері бір мезгілде болған кезде анағұрлым 
жоғары төлемақы мөлшерлемесі қолданылады.»;

29) 645-баптың 9-тармағында:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен 

сыйақыларды есепке жазу күніне Қазақстан Респуб-
ликасының аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының 
ресми тізіміндегі осындай дивидендтер мен сыйақылар.

Бұл ретте осы тармақшаның ережелері салықтық 
кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
өлшемшарттарға сəйкес биржада сауда-саттық жүзеге 
асырылған бағалы қағаздар бойынша есептелген 
дивидендтерге қолданылады;»;

4) жəне 5) тармақшалар алып тасталсын;
30) 646-бапта:
1-тармақтың бірінші абзацындағы «2 жəне 3» деген 

сөздер «2, 3, 4 жəне 5» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 4 жəне 5-тармақтармен толық-

тырылсын:
«4. Уəкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген, жеңіл-

дікті салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаларға 
төленетіндерді қоспағанда, бейрезиденттің дивидендтер 
түріндегі кірістері мынадай шарттар бір мезгілде 
орындалған кезде 10 пайыз мөлшерлеме бойынша салық 
салуға жатады:

дивидендтерді есепке жазу күніне салық төлеуші 
дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу 
үлестерiн үш жылдан астам иеленеді;

дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға диви-
дендтер төленетін кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы 
болып табылмайды;

дивидендтерді төлеу күніне дивидендтерді төлейтін 
резидент-заңды тұлға активтерінің құнында жер қойнауын 
пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) болып 
табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкi 50 пайыздан 
аз болады.

Егер осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақ-
шасында аталған заңды тұлғаны қоспағанда, дивидендтерді 
төлейтін резидент-заңды тұлға есептелген корпоративтік 
табыс салығын қызмет бойынша, оның ішінде осындай 
азайту көзделген инвестициялық келісімшарт шеңберінде 
жүзеге асырылатын қызмет бойынша 100 пайызға азайтуды 
жүргізген жағдайда, осы тармақтың ережелері мынадай 
тəртіппен қолданылады:

егер тұтастай алғанда дивидендтерді төлейтін резидент-
заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс 
салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған 
корпоративтік табыс салығының үлесі 50 жəне одан көп 
пайызды құраса, онда осы тармақтың ережесі қолда-
нылмайды;

егер тұтастай алғанда дивидендтерді төлейтін резидент-
заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс 
салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған 
корпоративтік табыс салығының үлесі 50 пайыздан аз 
болса, онда осы тармақтың ережесі дивидендтердің бүкіл 
сомасына қолданылады.

Салық төлеушінің акцияларды немесе қатысу үлестерін 
иеленуінің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген 
мерзімі, егер салық төлеуші мұндай акцияларды немесе 
қатысу үлестерін бұрынғы меншік иелерінің қайта 
ұйымдастырылуы нəтижесінде алса немесе осы заңды 
тұлғалардың құрылтайшылары (меншік иелері) сол бір 
тұлғалар болып табылатын жағдайда бір заңды тұлға басқа 
заңды тұлғадан сатып алса, бұрынғы меншік иелерінің 
акцияларды немесе қатысу үлестерін иелену мерзімдері 
ескеріле отырып, жиынтық түрде айқындалады.

Осы тармақтың ережелері бұрын корпоративтік табыс 
салығы салынған жəне резидент-заңды тұлғадан:

акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлық қолхат-
тардың базалық активтері болып табылатын акциялар 
бойынша төленуге жататын кіріс;

резидент-заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысу-
шылары арасында бөлетін таза кірістің бір бөлігі;

құрылтайшы, қатысушы жарғылық капиталға салым 
ретінде енгізген мүлікті қоспағанда, резидент-заңды тұлға 
таратылған кезде немесе құрылтайшылар, қатысушылар 
салымдарының мөлшерін пропорционалды түрде азайту 
арқылы не құрылтайшылардың, қатысушылардың 
үлестерін толық немесе ішінара өтеу арқылы жарғылық 
капитал азайтылған кезде, сондай-ақ резидент-заңды 
тұлғаға қатысу үлесін құрылтайшы, қатысушы алып 
қойған кезде мүлікті бөлуден түсетін кіріс түрінде алынған 
кірістерге ғана қолданылады.

Бұл ретте дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға 
активтерінің құнындағы жер қойнауын пайдаланушылар 
(жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалар 
(тұлға) мүлкінің үлесі осы Кодекстің 650-бабына сəйкес 
айқындалады.

Осы тармақтың мақсатында жерасты суларын жəне 
(немесе) кең таралған пайдалы қазбаларды өз мұқтажы 
үшін өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын 
пайдаланушы болып табылатын осындай пайдаланушы жер 
қойнауын пайдаланушы болып танылмайды.

5. Уəкілетті орган бекіткен тізбеге енгізілген, жеңілдікті 
салық салынатын мемлекетте тіркелген тұлғаларға төлене-
тіндерді қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы-заңды 
тұлғалар төлейтін дивидендтер түріндегі бейрезиденттің 
кірістері мынадай шарттар бір мезгілде орындалған кезде 
10 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салуға жатады:

дивидендтерді есепке жазу күніне бейрезидент-салық 
төлеуші дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу 
үлестерін үш жылдан астам иеленеді;

дивидендтерді төлейтін резидент болып табылатын жер 
қойнауын пайдаланушы-заңды тұлға дивидендтер есепке 
жазылған айдың бірінші күнінің алдындағы он екі айлық 
кезең ішінде Қазақстан Республикасының аумағында 
орналасқан меншікті жəне (немесе) өзара байланысты 
тарап болып табылатын резидент-заңды тұлғаға тиесілі 
өндірістік қуаттарда көрсетілген кезеңде өндірілген көмірді 
қоса алғанда, минералды шикізаттың кемінде 70 пайызын 
кейіннен қайта өңдеуді (бастапқы қайта өңдеуден кейін) 
жүзеге асырады.

Егер осы Кодекстің 293-бабы 1-тармағының 6) тармақ-
шасында аталған заңды тұлғаны қоспағанда, дивидендтерді 
төлейтін резидент болып табылатын жер қойнауын 
пайдаланушы-заңды тұлға есептелген корпоративтік 
табыс салығын қызмет бойынша, оның ішінде осындай 
азайту көзделген инвестициялық келісімшарт шеңберінде 
жүзеге асырылатын қызмет бойынша 100 пайызға азайту-
ды жүргізген жағдайда, осы тармақтың ережелері мынадай 
тəртіппен қолданылады:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық  және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

(Соңы 14-бетте) 
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егер тұтастай алғанда дивидендтерді төлейтін резидент-
заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс 
салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған кор-
поративтік табыс салығының үлесі 50 жəне одан көп пайыз-
ды құраса, онда осы тармақтың ережесі қолданылмайды;

егер тұтастай алғанда дивидендтерді төлейтін резидент-
заңды тұлға бойынша есептелген корпоративтік табыс 
салығының жалпы сомасында 100 пайызға азайтылған 
корпоративтік табыс салығының үлесі 50 пайыздан аз 
болса, онда осы тармақтың ережесі дивидендтердің бүкіл 
сомасына қолданылады.

Салық төлеушінің акцияларды немесе қатысу үлестерін 
иеленуінің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген 
мерзімі, егер салық төлеуші мұндай акцияларды немесе 
қатысу үлестерін бұрынғы меншік иелерінің қайта 
ұйымдастырылуы нəтижесінде алса, бұрынғы меншік 
иелерінің акцияларды немесе қатысу үлестерін иелену 
мерзімдері ескеріле отырып, жиынтық түрде айқындалады.

Осы тармақтың мақсатында көмірді қоса алғанда, 
кейіннен қайта өңдеуге жіберілген минералды шикізаттың 
көлемін айқындаған кезде:

бастапқы қайта өңдеуден кейінгі кез келген қайта өңдеу 
нəтижесінде алынған өнімді өндіруге тікелей жіберілген;

бастапқы қайта өңдеу өнімін кейіннен қайта өңдеуде 
одан əрі пайдалану мақсатында өндірісте пайдаланылған 
шикізат ескеріледі.

Осы тармақтың ережелері бұрын корпоративтік табыс 
салығы салынған жəне резидент-заңды тұлғадан:

акциялар бойынша, оның ішінде депозитарлық қолхат-
тардың базалық активтері болып табылатын акциялар 
бойынша төленуге жататын кіріс;

резидент-заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысушы-
лары арасында бөлетін таза кірістің бір бөлігі;

құрылтайшы, қатысушы жарғылық капиталға салым 
ретінде енгізген мүлікті қоспағанда, резидент-заңды тұлға 
таратылған кезде немесе құрылтайшылар, қатысушылар 
салымдарының мөлшерін пропорционалды түрде азайту 
арқылы не құрылтайшылардың, қатысушылардың үлес-
терін толық немесе ішінара өтеу арқылы жарғылық капитал 
азайтылған кезде, сондай-ақ резидент-заңды тұлғаға қатысу 
үлесін құрылтайшы, қатысушы алып қойған кезде мүлікті 
бөлуден түсетін кіріс түрінде алынған кірістерге ғана 
қолданылады.

Бұл ретте дивидендтерді төлейтін резидент-заңды тұлға 
активтерінің құнындағы жер қойнауын пайдаланушылар 
(жер қойнауын пайдаланушы) болып табылатын тұлғалар 
(тұлға) мүлкінің үлесі осы Кодекстің 650-бабына сəйкес 
айқындалады.

Осы баптың 4-тармағының жəне осы тармақтың 
мақсатында бұрын корпоративтік табыс салығы салынған 
кірістер мынадай тəртіппен айқындалады:

осы Кодекстің 288-бабында көзделген кірістер мен 
шығыстар сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 300-бабына 
сəйкес ауыстырылатын залалдар сомасына азайтылған 
салық салынатын кіріс,

алу
осы Кодекстің 313-бабының 1 немесе 2-тармағында 

белгіленген мөлшерлеме мен осы Кодекстің 288-бабында 
көзделген кірістер мен шығыстар сомасына, сондай-ақ осы 
Кодекстің 300-бабына сəйкес ауыстырылатын залалдар 
сомасына азайтылған салық салынатын кірісті көбейту ар-
қы лы есептелген корпоративтік табыс салығының сомасы.

Бұрын корпоративтік табыс салығы салынған кіріс 
дивидендтер бөлінетін əрбір салықтық кезең үшін 
айқындалады.

Бұл ретте бұрын корпоративтік табыс салығы салынған 
кірісті айқындау кезінде корпоративтік табыс салығы 
бойынша төленген аванстық төлемдер сомасы есепке 
алынбайды.

Осы Кодекстің 314-бабында көрсетілген салықтық кезең 
аяқталғанға дейін дивидендтер бөлінген жəне төленген 
жағдайларда, салық агенті осы баптың 4-тармағының жəне 
осы тармақтың ережелерін қолдануға құқылы емес. 

Бұл ретте осы баптың 4-тармағында жəне осы тармақта 
белгіленген шарттар орындалған кезде тиісті салықтық кезең 
аяқталғаннан кейін салық агенті осы Кодекстің 211-бабында 
белгіленген тəртіппен бейрезиденттің кірісінен төлем 
көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы бойынша 
бұрын ұсынылған салықтық есептілікке өзгерістер мен 
толықтырулар енгізуге құқылы. Корпоративтік табыс 
салығының артық төленген сомасы туындаған кезде салық 
агентінің осы Кодекстің 11-тарауының 1-параграфында 
көзделген тəртіппен осындай соманы есепке жатқызуды 
жəне (немесе) қайтаруды жүргізуге құқығы бар.»;

31) 654-бапта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен 

сыйақыларды есепке жазу күніне Қазақстан Республи-
касының аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының 
ресми тізіміндегі осындай дивидендтер мен сыйақылар.

Бұл ретте осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережесі 
күнтізбелік жылда Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындаған өлшемшарттарға сəйкес биржада сауда-
саттық жүзеге асырылған бағалы қағаздар бойынша есепке 
жазылған дивидендтерге қолданылады;»;

4) тармақша алып тасталсын;
32) 681-баптың 5-тармағы 5) тармақшасындағы «сомасы 

қаралмайды.» деген сөздер «сомасы;» деген сөзбен 
ауысты рылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен 
толықтырылсын: 

«6) салық төлеуші жергілікті атқарушы орган қалыптас-
тыратын тізілімге енгізілген кезде көрсетілген жергілікті 
атқарушы орган құрған комиссияның шешімі бойынша 
шағын бизнес субъектілері төтенше жағдайдың қолданылуы 
кезеңінде келтірілген мүліктік зиянның өтеміне алған 
ақшаның сомасы қаралмайды.»;

33) 720-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«4. Көмірсутек кен орнын (кен орындарының тобын, кен 
орнының бір бөлігін) рентабельділігі төмен, тұтқырлығы 
жоғары, су басқан, дебиті аз жəне игерілген санаттарға 
жатқызу тəртібін, олардың тізбесін жəне пайдалы 
қазбаларды өндіру салығы бөлігінде салық салу тəртібін 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

Пайдалы қазбалардың қатты түрлерінің кен орнын (жер 
қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша 
кен орындарының тобын, кен орнының бір бөлігін) 
рентабельділігі төмен санатқа жатқызу өлшемшарттарын, 
сондай-ақ рентабельділік деңгейін жəне рентабельділіктің 
ішкі нормасының деңгейін айқындау тəртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды.»;

34) 745-баптың 6-тармағының бірінші бөлігінде:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында 

көрсетілгенді қоспағанда, осы баптың 2-тармағының 
3) тармақшасында көрсетілген минералды шикізаттың 
құны – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 
жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына 
сəйкес айқындалатын, пайдалы қазбалардың осындай 
түрлеріне сай келетін, 20 пайызға ұлғайтылған өндіру мен 
бастапқы қайта өңдеудің (байытудың) нақты өндірістік 
өзіндік құны негізінде;»;

мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) өнімдік ерітінділерден алынған уран құны – бекітілген 

коэффициентке сəйкес фунттарды килограмға ауыстыру 
ескеріле отырып, салықтық кезеңнің əрбір айы үшін табиғи 
уран концентраты (U3O8) нысанындағы уран фунты үшін 
шетел валютасындағы айлық баға белгіленімдерінің орташа 
арифметикалық мəні мен тиісті салықтық кезең үшін 
валюта айырбастаудың орташа арифметикалық нарықтық 
бағамының көбейтіндісі ретінде төменде келтірілген 
формула бойынша айқындалатын табиғи уран концентраты 
(U3O8) нысанындағы уранның бір килограмы үшін орташа 
өлшемді баға негізінде айқындалады.

Осы тармақшаның бірінші бөлігінің мақсаттары 
үшін табиғи уран концентраты (U3O8) ныса нындағы 
уран фунты үшін баға белгіленімі «Ux Consulting 
LLC» компаниясының (АҚШ) «Ux Weekly» жəне 
«TradeTech LLC» компаниясының (АҚШ) «Тhe Nuclear 
Market Review» дереккөздерінде жарияланатын ақпарат 
негізінде айдың соңғы күні шетел валютасында 
қолданылатын табиғи уран концентраты (U3O8) фунтына 
споттық бағаның айлық индикаторын білдіреді. Көрсетілген 

дереккөздердің бірінде табиғи уран концентраты (U3O8) 
нысанындағы уран бағасының белгіленімі туралы ақпарат 
болмаған жағдайда, осындай белгіленімі бар басқа 
көрсетілген дереккөздің бағасы қолданылады.

Осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген 
дереккөздерде табиғи уран концентраты (U3O8) ныса-
нындағы уран бағасының белгіленімі туралы ақпарат 
болмаған кезде Қазақстан Республикасының трансферттік 
баға белгілеу туралы заңнамасында айқындалатын басқа 
да дереккөздердің деректері бойынша баға қолданылады.

Табиғи уран концентраты нысанындағы уранның бір 
килограмы үшін орташа өлшемді баға мынадай формула 
бойынша айқындалады:

         P1 + P2 + P3S = ------------------- х K х E,
                   3
мұнда:
S – салықтық кезең үшін табиғи уран концентраты 

нысанындағы уранның бір килограмы үшін орташа 
өлшемді баға;

P1, P2, Р3 – салықтық кезең ішінде əрбір ай үшін 
дереккөздерден бағалардың орташа арифметикалық айлық 
белгіленімі;

бағалардың орташа арифметикалық айлық белгіленімі 
мынадай формула бойынша айқындалады:

               Cn + DnPn = --------------------,
                      2
мұнда:
Рn – бағалардың орташа арифметикалық белгіленімі;
Cn – «Ux Consulting LLC» компаниясының (АҚШ) «Ux 

Weekly» дереккөзінен есепті кезеңнің тиісті айының соңғы 
күніне табиғи уран концентраты (U3O8) нысанындағы уран 
фунты үшін бағаның айлық белгіленімінің мəні;

Dn – «TradeTech LLC» компаниясының (АҚШ) «Тhe 
Nuclear Market Review» дереккөзінен есепті кезеңнің 
тиісті айының соңғы күніне табиғи уран концентраты 
(U3O8) нысанындағы уран фунты үшін бағаның айлық 
белгіленімінің мəні (Exchange Value);

К – 2,59978 мөлшерінде белгіленген, фунттарды 
килограмға ауыстыру коэффициенті;

Е – тиісті салықтық кезең үшін шетел валютасын айыр-
бастаудың орташа арифметикалық нарықтық бағамы.»;

35) 746-бапта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, пайдалы қазба-

ларды, минералды шикізатты, оның ішінде бастапқы 
қайта өңдеуден ғана өткен минералды шикізатты өндіру 
салығының мөлшерлемелері мынадай мөлшерлерде 
белгіленеді:

кестенің 1, 2, 3 жəне 9-жолдары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«
1. Қара, 

түстi жəне 
радиоактивтi 
металдар кенi

Хром кені (концентрат) 21,06%
Марганец, темір-марганец кенi 
(концентрат)

3,25%

Темір кенi (концентрат) 3,64%
Уран (өнімдік ерітінділерден 
алынған, шахталық əдіс)

6%

2. Металдар Мыс 8,55%
Мырыш 10,5%
Қорғасын 10,4%
Алтын, күміс 7,5%
Платина, палладий 6,5%
Алюминий 0,38%
Қалайы 3,9%
Никель 7,8%

3. Құрамында 
металдар бар 
минералды 
шикізат

Ванадий 5,2%
Хром, титан, магний, кобальт, 
вольфрам, висмут, сүрме, 
сынап, мышьяк жəне басқалар

7,8%

 »;
«

9. Жанатын, 
химиялық 
жəне агро-
номиялық 
минералды 
шикізат

Кокстелетін тас көмір, антрацит 4,05%
Тас көмір (кокстелетін жəне 
антрациттен басқа), қоңыр 
көмір, жанғыш тақтатастар

2,7%

Фосфориттер 4,0%
Бораттар, оның ішінде бор 
ангидриті

3,5%

Калий жəне калий-магний 
тұздары

6,0%

Барит 4,5%
Тальк 2,0%
Гипс 5,6%
Күкірт 6,0%
Флюориттер 3,0%
Воластанит 3,5%
Шунгит 2,0%
Графит жəне басқалар 3,5%

 »;

екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Бұл ретте өндірілген тас көмірге (кокстелетіннен жəне 
антрациттен басқа), қоңыр көмірге, жанғыш тақтатастарға 
пайдалы қазбаларды өндіру салығының осы бапта 
белгіленген мөлшерлемесіне мынадай жағдайларда:»;

үшінші, төртінші жəне бесінші бөліктер мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, кен орны бойынша 
баланстан тыс қорлардың құрамынан өндірілетін пайдалы 
қазбалардың жəне минералды шикізаттың барлық түріне 
пайдалы қазбаларды өндіру салығы 0 пайыз мөлшерлеме 
бойынша төленеді.

Бұл ретте пайдалы қазбаларды өндіру салығының 0 
пайыз мөлшеріндегі мөлшерлемесі өндірілуі баланстан 
тыс қорлардың құрамынан рентабельділігі төмен кен 
орындарында жүзеге асырылатын, пайдалы қазбаларды 
өндіру салығының мөлшерлемесі осы баптың 2-тармағына 
сəйкес белгіленетін пайдалы қазбаларды жəне минералды 
шикізатты өткізу жағдайларын қоспағанда, баланстан 
тыс қорлардың құрамынан, оның ішінде бастапқы 
қайта өңдеуден (байытудан) кейін алынатын пайдалы 
қазбаларды жəне минералды шикізатты өткізген жағдайда 
қолданылмайды.

Егер осы баптың 1-тармағы кестесінің 13-жолында 
көрсетілген кендік емес минералды шикізат бойынша 
пайдалы қазбаларды өндіру салығының осы Кодекстің 744 
жəне 745-баптарына сəйкес есептелген сомасы салықтық 
кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы өндірген осындай 
кендік емес минералды шикізаттың физикалық көлемі мен 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне 
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын 
0,02 айлық есептік көрсеткішті көбейту сомасынан аз 
болса, осындай кендік емес минералды шикізат бойынша 
пайдалы қазбаларды өндіру салығы өндірілген осындай 
кендік емес минералды шикізат көлемінің бiрлiгi үшін 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне 
тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын 
айлық есептік көрсеткiштің 0,02 мөлшеріндегі мөлшерлеме 
бойынша айқындалады.»;

мынадай мазмұндағы 2 жəне 3-тармақтармен толық-
тырылсын:

«2. Егер осы Кодекстің 720-бабы 4-тармағының екінші 
бөлігіне сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындаған өлшемшарттарға сəйкес келетін кен орны (жер 
қойнауын пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша 
кен орындарының тобы, кен орнының бір бөлігі) бойынша 
рентабельділік деңгейі 5 жəне одан аз пайызды құраған 
жағдайда, мұндай кен орнында (жер қойнауын пайдалануға 
арналған бір келісімшарт бойынша кен орындарының 
тобында, кен орнының бір бөлігінде) өндірілген пайдалы 
қазбалар бойынша жер қойнауын пайдаланушы 2022 
жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша осы Кодексте 
белгіленген пайдалы қазбаларды өндіру салығының 
мөлшерлемелерін қолдануға құқылы.

Кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір 
келісімшарт бойынша кен орнының тобы, кен орнының бір 
бөлігі) осы тармақтың бірінші бөлігіне сəйкес айқындалған 
төмен рентабельділік өлшемшарттарына іс жүзінде 
сəйкес келмеген кезде жер қойнауын пайдаланушы тиісті 
күнтізбелік жылдың төртінші тоқсанынан кейінгі екінші 
айдың 15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде осы баптың 
1-тармағында белгіленген мөлшерлемелер негізінде 

пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша салықтық 
міндеттемелерді қайта есептеуді осындай өлшемшарттар 
сақталмаған бүкіл жыл үшін жүргізеді жəне алынған 
мəндерді төртінші тоқсандағы пайдалы қазбаларды өндіру 
салығы бойынша қосымша декларацияда көрсетеді. 
Осындай декларацияда көрсетілген пайдалы қазбаларды 
өндіру салығының сомасы төртінші тоқсанның салықтық 
міндеттемесі болып табылады жəне жалпыға бірдей 
белгіленген тəртіппен бюджетке төленуге жатады.

Осы тармақтың ережелері жер қойнауын пайдалану 
құқығын қайта ресімдеу (жер қойнауын пайдаланудың 
лицензиялық режиміне көшіру) не пайдалы қатты қазба-
ларды барлау немесе өндіру (жер қойнауы учаскесін бөлу) 
үшін берілген жер қойнауы учаскелерін түрлендіру жүзеге 
асырылған кен орындарына да (жер қойнауын пайдалануға 
арналған бір келісімшарт бойынша кен орындары тобына 
да, кен орнының бір бөлігіне де) қолданылады.

3. Кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір 
келісімшарт бойынша кен орындары тобы, кен орнының 
бір бөлігі) бойынша пайдалы қазбаларды өндіру салығы 
өнеркəсіптік өндіру басталған кезден бастап алпыс ай 
ішінде 0 пайыз мөлшерлеме бойынша бір мезгілде мынадай 
шарттар сақталған кезде есептеледі:

1) кен орнында (жер қойнауын пайдалануға арналған бір 
келісімшарт бойынша кен орындары тобында, кен орнының 
бір бөлігінде) минералды шикізатты өнеркəсіптік өндіру 
2022 жылғы 31 желтоқсаннан кейін басталды;

2) кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір 
келісімшарт бойынша кен орындары тобы, кен орнының 
бір бөлігі) бойынша рентабельділіктің ішкі нормасының 
деңгейі 15 пайыздан аспайды;

3) өзара байланысты тараптың пайдасына иеліктен 
шығаруды қоспағанда, пайдалы қазбаларды өндіру 
салығының осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген 
мөлшерлемесі қолданылған кен орны бойынша жер 
қойнауын пайдалану құқығы осы тармақтың ережелерін 
қолдану кезеңі ішінде иеліктен шығаруға жатпайды.

Осы тармақтың мақсатында кен орны (жер қойнауын 
пайдалануға арналған бір келісімшарт бойынша кен 
орындары тобы, кен орнының бір бөлігі) бойынша 
рентабельділіктің ішкі нормасының деңгейі осы Кодекстің 
720-бабы 4-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген 
тəртіпке сəйкес айқындалады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) жəне 3) тармақша-
ларында белгіленген шарттар сақталмаған кезде пайдалы 
қазбаларды өндіру салығы осы тармақтың ережелерін 
қолда н удың бүкіл кезеңі үшін осы баптың 1 немесе 2-тар-
мағын а сəйкес белгіленген мөлшерлемелер бойынша 
төленеді.

Кен орны (жер қойнауын пайдалануға арналған бір 
келісімшарт бойынша кен орындары тобы, кен орнының 
бір бөлігі) бойынша рентабельділіктің ішкі нормасының 
деңгейі осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген 
көрсеткішке жеткен кезде салық төлеуші тиісті күнтізбелік 
жылдың төртінші тоқсанынан кейінгі екінші айдың 
15-күнінен кешіктірілмейтін мерзімде пайдалы қазбаларды 
өндіру салығы бойынша салықтық міндеттемелерді қайта 
есептеуді жүргізеді. Пайдалы қазбаларды өндіру салығы 
бойынша салықтық міндеттемелердің аталған қайта 
есептелуі рентабельділіктің ішкі нормасының деңгейі он 
бес пайыздан асқан бүкіл жыл үшін пайдалы қазбаларды 
өндіру салығының осы баптың 1 немесе 2-тармағында 
көрсетілген мөлшерлемелері қолданыла отырып жүзеге 
асырылады жəне осындай жылдың төртінші тоқсанындағы 
пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша қосымша 
декларацияда көрсетіледі. Осындай декларацияда 
көрсетілген пайдалы қазбаларды өндіру салығының сома-
сы төртінші тоқсанның салықтық міндеттемесі болып 
табылады жəне жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен 
бюджетке төленуге жатады.

Пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша салықтық 
міндеттемелер қайта есептелгеннен соң кейінгі кезеңдерде 
рентабельділіктің ішкі нормасының деңгейі он бес 
пайыздан төмен төмендеген жағдайда, салық төлеуші осы 
кейінгі кезеңдер үшін осы тармақтың ережелерін қолдануға 
құқылы емес.».

2. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін 
(Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) бүкіл мəтін бойынша:
«мүгедектерді», «мүгедекке», «мүгедек», «мүгедек бала», 

«мүгедек баланың» деген сөздер тиісінше «мүгедектігі бар 
адамдарды», «мүгедектігі бар адамға», «мүгедектігі бар 
адам», «мүгедектігі бар бала», «мүгедектігі бар баланың» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

«I немесе II топтағы», «I, II немесе III топтардағы» деген 
сөздер тиісінше «бірінші немесе екінші топтағы», «бірінші, 
екінші немесе үшінші топтардағы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2) 33-баптың 2) тармақшасында:
оныншы абзацтағы «жəне 40» деген сөздер «, 40 жəне 

71» деген сөздермен ауыстырылсын;
бір жүз елу екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Салық төлеушінің кірістеріне 10 пайыз мөлшерлеме 

бойынша салық салынады.»;
бір жүз елу үшінші абзац алып тасталсын;
төрт жүзінші жəне төрт жүз жиырмасыншы абзацтардағы 

«3), 4) жəне 5) тармақшаларына» деген сөздер «3) 
тармақшасына» деген сөздермен ауыстырылсын;

төрт жүз отыз бесінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

«7) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен сыйақы-
ларды есепке жазу күніне Қазақстан Республикасының 
аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының ресми 
тізіміндегі осындай дивидендтер мен сыйақылар.»;

мынадай мазмұндағы төрт жүз отыз алтыншы абзацпен 
толықтырылсын:

«Осы тармақшаның бірінші бөлігінің ережесі күнтізбелік 
жылда Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
өлшемшарттарға сəйкес биржада сауда-саттық жүзеге 
асырылған бағалы қағаздар бойынша дивидендтерге 
қолданылады;»;

төрт жүз отыз алтыншы – төрт жүз отыз тоғызыншы 
абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

«8) мыналарды:
акциялар бойынша, оның iшiнде депозитарлық қолхат-

тардың базалық активтерi болып табылатын акциялар 
бойынша төленуге жататын таза кірісті немесе оның бір 
бөлігін;

резидент-заңды тұлға өз құрылтайшылары, қатысушы-
лары арасында бөлетiн таза кірісті немесе оның бір бөлігін;

резидент-заңды тұлға таратылған кезде немесе жарғылық 
капитал азайтылған кезде, сондай-ақ заңды тұлға құрылтай-
шыдан, қатысушыдан осы резидент-заңды тұлғаға қаты-
су үлесiн немесе оның бір бөлігін сатып алған кезде 
жəне осындай эмитент-заңды тұлға акционерден осы 
эмитент шығарған акцияларды сатып алған кезде мүлiктi 
бөлуден түсетiн кірісті бөлу кезінде күнтізбелік жыл 
ішінде резидент-заңды тұлғадан республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 
1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіштің 30 000 еселенген мөлшері шегінде алынған 
дивидендтер.»;

төрт жүз қырқыншы – төрт жүз қырық сегізінші абзацтар 
алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы бес жүз жетінші абзацпен 
толықтырылсын: 

«төтенше жағдайдың қолданылуы кезеңінде келтірілген 
мүліктік зиянды өтеу түріндегі;»;

жеті жүз алпыс сегізінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, жеке тұлға 
дербес салық салуға жататын кірістерден жеке табыс 
салығын есептеу жеке табыс салығы бойынша декла-
рацияда кейіннен көрсетіле отырып, салықтық кезеңде 
алынған кірістер бойынша жүргізіледі.»;

мынадай мазмұндағы жеті жүз жетпісінші абзацпен 
толықтырылсын:

«Осы Кодекстiң 71-тарауына сəйкес кірістер мен мүлік 
туралы декларацияны тапсыру міндеті жүктелген тұлғалар 
кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсету арқылы 
жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістерден жеке 
табыс салығын есептейдi.»;

сегіз жүз он екінші абзацтағы «Салықтық» деген сөз 
«Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген жағдайды 
қоспағанда, салықтық» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы сегіз жүз он бесінші абзацпен 
толықтырылсын:

«Бұл ретте осы Кодекстiң 71-тарауына сəйкес кірістер 
мен мүлік туралы декларацияны тапсыру міндеті жүктелген 
тұлғалар кірістер мен мүлік туралы декларацияны тапсыру 
тəсілдеріне қарай оны тапсыру үшін осы Кодекстің 635-ба-
бында белгіленген мерзімнен кейін күнтiзбелiк он күннен 
кешiктiрмей жеке табыс салығын төлеуді жүргізеді.»;

сегіз жүз жиырма тоғызыншы абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3), 4), 5), 6), 7), 9), 
10), 11), 11-1) жəне 12) тармақшаларының ережелері осы 
Кодекстің 71-тарауына сəйкес кірістер мен мүлік тура-
лы декларацияны тапсыру міндеті жүктелген тұлғаларға 
қолданылмайды.»;

мынадай мазмұндағы сегіз жүз отыз үшінші абзацпен 
толықтырылсын:

«11-1) есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жердегі шетелдік банктердегі банктік шоттарында 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне 
есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанында қолданыста 
болатын айлық есептік көрсеткіштің 2 000 еселенген 
мөлше рінен асатын сомада ақшасы бар Қазақстан 
Республикасының азаматтары, қандастар жəне Қазақстан 
Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдар;»;

мынадай мазмұндағы сегіз жүз отыз тоғызыншы 
абзацпен толықтырылсын:

«Бұл ретте осы тармақта аталған, оның ішінде оқу, 
тағылымдамадан немесе практикадан өту мақсатында 
Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде жүрген 
адамдар осы тармақта көзделген негіздер болмаған 
жағдайда жеке табыс салығы бойынша декларация 
ұсынбайды.»;

сегіз жүз отыз тоғызыншы жəне сегіз жүз қырқыншы 
абзацтар алып тасталсын;

3) 43-бапта:
бірінші абзацтағы «Салық» деген сөз «1. Салық» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:
«2. Салық кодексінің 463-бабы 4-тармағы 1) тармақшасы 

кестесінің 14, 15, 16, 18, 21 жəне 22-жолдарының қолда-
нысы 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, 
тоқтатыла тұру кезеңінде осы жолдар мынадай редакцияда 
қолданылады деп белгіленсін:

«
14. 2402-

ден
Фильтрлі сигареттер 14 100 теңге/

1 000 дана
15. 2402-

ден
Фильтрсіз сигареттер, папиростар 14 100 теңге/

1 000 дана
16. 2402-

ден
Сигариллалар 14 100 теңге/

1 000 дана
 »;

«
18. 2403-

тен
Құрамында никотин бар 
фармацевтикалық өнімді 
қоспағанда, тұтыну ыдысымен 
қапталған жəне түпкілікті 
тұтынуға арналған түтіктік, 
шегетін, шайнайтын, соратын, 
иіскейтін, қорқорлы жəне өзге 
де темекі

12 950 теңге/ 
килограмм

 »;
«

21. 2403, 
2404-
тен

Қыздырылатын темекісі бар 
бұйымдар (қыздырылатын 
темекі таяқшасы, темекісі бар 
қыздырылатын капсула жəне 
өзгелер)

9 870 теңге/
1 000 дана

22. 2404-
тен

Электрондық сигареттерде 
пайдалануға арналған 
картридждердегі, 
резервуарлардағы жəне басқа 
да контейнерлердегі құрамында 
никотин бар сұйықтық

53 теңге/ 
сұйықтық 
миллилитрі

 »; 
4) 44-бап мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен 

толықтырылсын:
«1-2) байланыс саласындағы уəкілетті орган радиожиілік 

спектрін пайдалануға берген рұқсаттар шеңберінде 
өзіне міндеттемелер қабылдаған, төлемақының тиісті 
мөлшерлемесін төмендетуден босаған қаражаттан аз 
емес қаражатты ауылдық елді мекендерде спутниктік 
технологияларды қолдана отырып Интернетке кең жолақты 
қолжетімділік жобаларын қаржыландыруға дербес өзі 
жіберген байланыс операторлары үшін Салық кодексінің 
595-бабы 2-тармағы кестесінің 9, 9.1 жəне 10-жолдарының 
қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап жəне Салық 
кодексінің 595-бабы 2-тармағының кестесінде көзделген, 
геостационарлық емес спутниктер қолданылатын спутник-
тік байланыс (бір қабылдау-беру құрылғысына, белдеуі 
қабылдауға 2МГц/беруге 2МГц болатын ені үшін), HUB-
технологиясы бар спутниктік байланыс (HUB-қа пай-
даланылатын, белдеуi қабылдауға 100 кГц/беруге 100 
кГц болатын енi үшiн) жəне HUB-технологиясынсыз 
спутниктік байланыс (бiр станция пайдаланатын жиiлiктер 
үшiн) үшін төлемақылардың жылдық мөлшерлемелерінің 
қолданысы 2028 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, 
төлемақының белгіленген жылдық мөлшерлемелері тиісті 
міндеттемелер қабылданған күннен бастап 90 пайызға 
азайтылады деп белгіленсін.

Төлеушілер төлеген төлемақы сомаларын қайтару 
жүргізілмейді.

Осындай міндеттемелерді ресімдеу мақсатында 
байланыс операторлары радиожиілік спектрін пайдалануға 
арналған рұқсатты байланыс саласындағы уəкілетті органға 
жібереді, ол міндеттемелерді енгізеді жəне радиожиілік 
спектрін пайдалануға арналған рұқсатты байланыс 
операторына қайтарады.

Байланыс операторлары тиісті міндеттемелерді орында-
ғаннан кейін көрсетілген жобаларды қаржыландыру 
жөніндегі жыл сайынғы аудиттелген мəліметтерді байла-
ныс саласындағы уəкілетті органға ұсынады;».

2-бап. Қосылған құн салығы есепке жатқызу əдісімен 
төленген тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағына ішкі тұтыну үшін шығарылған күннен бас-
тап немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мем лекеттердің аумағынан əкелінген күннен бастап 
үш жыл өткен соң 2022 жылғы 1 шілдеге дейін өткізу 
импортталатын тауарларға қосылған құн салығын салуға 
жатпайды деп белгіленсін.

Осы баптың бірінші бөлігінің ережелері Қазақстан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілері болып табылатын 
тұлғаларға қолданылады.

3-бап.
1. Осы Заң:
1) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 1-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларын, 14) 
тармақшасының тоғызыншы жəне оныншы абзацтарын, 
15) тармақшасын, 16) тармақшасының екінші – оныншы, 
он үшінші, он төртінші жəне он бесінші абзацтарын, 17) 
тармақшасының екінші – оныншы, он үшінші, он төртінші 
жəне он бесінші абзацтарын, 18), 20), 22), 23), 24) 25) жəне 
26 тармақшаларын, 2-тармағы 2) тармақшасының бірінші, 
екінші, он жетінші – жиырма жетінші, отызыншы, отыз 
бірінші жəне отыз екінші абзацтарын;

2) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 1-тармағының 1) тармақшасын, 16) 
тармақшасының он бірінші, он екінші жəне он алтын-
шы абзацтарын, 17) тармақшасының он бірінші жəне он 
екінші абзацтарын, 2-тармағының 1) тармақшасын, 2-бап-
ты қоспағанда, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 4) тармақшасының 
бесінші жəне алтыншы абзацтары, 5), 7) жəне 32) 
тармақшалары 2022 жылғы 1 қаңтардан  бастап 2023 жылғы 
1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 шілде 
№ 135-VІI ҚРЗ 

(Соңы. Басы 1, 13-беттерде)
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

үшінші бөліктің бірінші абзацы «мақсатында жасаған» 
деген сөздерден кейін «, сол сияқты адамның қызметтік 
жұмысын жүзеге асыруына не кəсіптік немесе қоғамдық 
борышын орындауына байланысты осындай қызметке 
кедергі жасау немесе сол үшін кек алу мақсатында осы 
адамға немесе оның жақындарына қатысты жасалған» 
деген сөздермен толықтырылсын;

төртінші жəне бесінші бөліктер мынадай редакцияда 
жазылсын:

«4. Адамның жеке немесе отбасы құпиясын құрайтын, 
жеке өмiрi туралы мəлiметтердi оның келiсiмiнсiз тарату 
не өзге де дербес деректердi заңсыз тарату нəтижесiнде 
адамның құқықтары мен заңды мүдделерiне елеулi зиян 
келтiру –

үш жылдан алты жылға дейiнгi мерзiмге бас бостан-
дығынан айыруға жазаланады.

5. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген əрекеттерді 
көпшiлiк алдында сөйлеген сөзде, көпшiлiкке көрсетiлетiн 
шығармада, бұқаралық ақпарат құралдарында немесе те-
лекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып, оның 
ішінде Интернет арқылы, сол сияқты адамның қызметтік 
жұмысын жүзеге асыруына не кəсіптік немесе қоғамдық 
борышын орындауына байланысты осындай қызметке 
кедергі жасау немесе сол үшін кек алу мақсатында осы 
адамға немесе оның жақындарына қатысты жасау –

үш жылдан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостанды-
ғынан айыруға жазаланады.»;

3) 286-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы «атыс 
қаруын,» деген сөздерден кейін «газды пистолетті жəне 
револьверді, жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі 
бар газды қаруды, үрлемелі қуаты 7,5 Джоульдан жоғары 
пневматикалық қаруды, оқсыз атылатын, белгі беретін 
жəне лақтырылатын қаруды, олардың негізгі (құрамдас) 
бөліктерін,» деген сөздермен толықтырылсын;

4) 288-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«жинақтаушы бөлшектерiн» деген сөздер «негізгі 
(құрамдас) бөліктерін» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 291-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«жинақтаушы бөлшектерiн» деген сөздер «негізгі 
(құрамдас) бөліктерін» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) мынадай мазмұндағы 370-1 жəне 370-2-баптармен 
толықтырылсын:

«370-1-бап. Жауапты мемлекеттік лауазымды атқара-
тын  адамның немесе құқық қорғау органының немесе 
арнаулы мемлекеттік органның өзге басшысының қызмет 
бойынша əрекетсіздігі

Құқық қорғау органында немесе арнаулы мемлекеттік 
органда жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын 
адамның немесе құқық қорғау органының немесе арнаулы 
мемлекеттік органның өзге басшысының өз өкілеттіктері 
шегінде азаматтардың өміріне тікелей қатер төндіретін 
оларға шабуыл жасаудың, ғимараттарды қарулы ба-
сып алудың, азаматтардың немесе ұйымдардың мүлкін 
жалпыға қауіпті тəсілмен жоюдың жолын кесу жөніндегі 
шараларды қабылдамауынан көрінген, қызмет бойынша 
əрекетсіздігі, егер бұл іс-əрекет төтенше жағдай кезінде 
жасалса немесе ауыр салдарға алып келсе, –

жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге 
не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Ескертпе. Осы бапта:
құқық қорғау органының өзге басшысы деп құқық 

қорғау органының аумақтық немесе оған теңестірілген 
орга нының не оқшауланған бөлімшесінің басшысы 
түсініледі;

арнаулы мемлекеттік органның өзге басшысы деп 
арнаулы мемлекеттік орган ведомствосының, аумақтық 
органының, мемлекеттік мекемесінің, оқшауланған 
бөлімшесінің басшысы түсініледі.

370-2-бап. Құқық қорғау органы немесе арнаулы 
мемлекеттік орган қызметкерінің қызмет міндеттерін 
атқарудан бас тартуы немесе жалтаруы

1. Құқық қорғау органы немесе арнаулы мемлекеттік 
орган қызметкерінің белгіленген тəртіппен берілген 
бұйрықты орындаудан қызмет мүдделеріне елеулі зиян 
келтірген бас тартуы, сол сияқты құқық қорғау органы не-
месе арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің аурумын 
деп жалған сылтаурату немесе өзiне қандай да бiр зақым 
келтiру (дене мүшесiн зақымдау) не денсаулығына өзге 
де зиян келтiру немесе жалған құжат жасау немесе өзге 
де алдау жолымен жасалған, қызмет мүдделеріне елеулі 
зиян келтірген қызмет мiндеттерiн атқарудан жалтаруы – 

бір жүз жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыс-
тарына не отыз тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға 
жазаланады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген:
1) төтенше ахуал немесе жаппай тəртіпсіздіктер 

кезінде жасалған;
2) күзетілетін адамдардың немесе объектілердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты іс-əрекеттер –
алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу ге 

не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, төтенше 

жағдай немесе соғыс жағдайы кезінде жасалған немесе 
ауыр салдарға алып келген іс-əрекеттер –

үш жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостан-
дығынан айыруға жазаланады.

Ескертпе. Осы бапта күзетілетін адамдар мен объек-
тілер деп «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет 
қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес күзетілетін адамдар мен объектілер түсініледі.»;

7) 379 жəне 380-баптар мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«379-бап. Билік өкіліне бағынбау
1. Төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тəртіпсіздіктер 

барысында, сол сияқты төтенше ахуал жарияланған жерде 
немесе терроризмге қарсы операция жүргізу аймағында 
жасалған, билік өкілінің заңды талабына немесе өкіміне 
бағынбау –

екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 
ал ты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 
тар  туға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шек   теуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жа-
заланады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген:
1) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адам-

дар тобы жасаған;
2) бірнеше рет жасалған іс-əрекет – 
төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде 

айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына 
не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 
жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.

380-бап. Билік өкіліне қатысты қорқыту немесе күш 
көрсету əрекеттері

1. Билік өкілінің өз қызметтік міндеттерін атқаруына 
байланысты не қызметтік міндеттерді орындағаны үшін 
одан кек алу мақсатында оған немесе оның жақындарына 
қатысты өлтірумен, денсаулыққа зиян келтірумен, мүлкін 
бүлдірумен немесе жоюмен қорқыту –

екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не ал ты 
жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тар   туға 
не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шек   теуге не 
сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген: 
1) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адам-

дар тобы немесе қылмыстық топ жасаған;

2) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тəртіпсіздіктер 
барысында;

3) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терро-
ризмге қарсы операция жүргізу аймағында;

4) телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет 
желісін пайдалану арқылы жасалған іс-əрекет –

үш мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 
сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 
тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шек теуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.

3. Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдар-
ға қатысты жəне себептер бойынша өмірге немесе 
денсаулыққа қауіпті емес күш қолдану – 

төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 
бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 
тартуға не екі жылдан төрт жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.

4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген:
1) екi немесе одан көп адамға қатысты;
2) кінəлі адамға дəрменсiз күйде екенi көрінеу белгiлi 

адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен 
не кепілге алумен ұштасқан;

3) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адам-
дар тобы немесе қылмыстық топ жасаған;

4) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды 
жеңiлдету мақсатымен;

5) бірнеше рет;
6) көрінеу кəмелетке толмаған адамға қатысты;
7) төтенше ахуал кезiнде немесе жаппай тəртiпсiздiктер 

барысында;
8) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе тер-

роризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған 
іс-əрекет –

үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостанды-
ғын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.

5. Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген адам-
дарға қатысты жəне себептер бойынша өмірге немесе 
денсаулыққа қауіпті күш қолдану –

жеті жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас бостан-
дығынан айыруға жазаланады.

6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген: 
1) екі немесе одан да көп адамға қатысты; 
2) кінəлі адамға дəрменсіз күйде екені көрінеу белгілі 

адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен 
не кепілге алумен ұштасқан; 

3) аса қатыгездікпен жасалған; 
4) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адам-

дар тобы немесе қылмыстық топ жасаған; 
5) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды 

жеңілдету мақсатымен; 
6) бірнеше рет; 
7) көрінеу кəмелетке толмаған адамға қатысты;
8) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тəртіпсіздіктер 

барысында;
9) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе тер-

роризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған 
іс-əрекет –

он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостан-
дығынан айыруға жазаланады.»;

8) 380-1-баптың екінші бөлігі 10) тармағындағы 
«аймағында жасалған дəл сол іс-əрекет –» деген сөздер 
«аймағында;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 11) тармақпен толықтырылсын:

«11) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тəртіпсіз-
діктер барысында жасалған дəл сол іс-əрекет –»;

9) 409-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«409-бап. Сот төрелiгiн немесе сотқа дейінгі тергеп-

тексерудi  жүзеге асыруға байланысты қорқыту немесе  
күш көрсету əрекеттерi

1. Iстердiң немесе материалдардың сотта қаралуына 
байланысты судьяға, алқабиге, сол сияқты олардың 
жақындарына қатысты өлтiрумен, денсаулыққа зиян 
келтiрумен, мүлкiн бүлдiрумен немесе жоюмен қорқыту –

төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 
бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 
тар  туға не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шек теуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.

2. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жүзеге асыры-
луына, iстiң немесе материалдардың сотта қаралуына 
не сот үкiмінiң, шешiмiнің немесе өзге де сот актiсiнің 
орындалуына байланысты прокурорға, сотқа дейінгі  
тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, қорғаушыға, 
сарапшыға, сот приставына, сот орындаушысына, сол 
сияқты олардың жақындарына қатысты жасалған дəл сол 
іс-əрекет –

үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не 
сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 
тар туға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шек теуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады.

3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде 
көзделген: 

1) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адам-
дар тобы немесе қылмыстық топ жасаған;

2) төтенше ахуал кезiнде немесе жаппай тəртiпсiздiктер 
барысында;

3) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе терро-
ризмге қарсы операция жүргізу аймағында;

4) телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет 
желісін пайдалану арқылы жасалған іс-əрекет –

бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге 
не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

4. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде 
көрсетілген адамдарға қатысты жəне себептер бойынша 
өмірге немесе денсаулыққа қауіпті емес күш қолдану –

үш жылдан жеті жылға дейiнгi мерзімге бас бостан-
дығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.

5. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген: 
1) екі немесе одан да көп адамға қатысты; 
2) кінəлі адамға дəрменсіз күйде екені көрінеу белгілі 

адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен 
не кепілге алумен ұштасқан; 

3) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адам-
дар тобы немесе қылмыстық топ жасаған; 

4) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды 
жеңілдету мақсатымен;

5) бірнеше рет;
6) көрінеу кəмелетке толмаған адамға қатысты;
7) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тəртіпсіздіктер 

барысында;
8) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе тер-

роризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған 
іс-əрекет –

бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жа-
заланады.

6. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде 
көрсетілген адамдарға қатысты жəне себептер бойынша 
өмірге немесе денсаулыққа қауіпті күш қолдану –

он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.

7. Осы баптың алтыншы бөлігінде көзделген: 
1) екі немесе одан да көп адамға қатысты; 

2) кінəлі адамға дəрменсіз күйде екені көрінеу белгілі 
адамға қатысты жасалған, сол сияқты адамды ұрлаумен 
не кепілге алумен ұштасқан; 

3) аса қатыгездікпен жасалған; 
4) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адам-

дар тобы немесе қылмыстық топ жасаған; 
5) басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды 

жеңілдету мақсатымен; 
6) бірнеше рет; 
7) көрінеу кəмелетке толмаған адамға қатысты;
8) төтенше ахуал кезінде немесе жаппай тəртіпсіздіктер 

барысында;
9) төтенше жағдай жарияланған жерде немесе тер-

роризмге қарсы операция жүргізу аймағында жасалған 
іс-əрекет –

он екі жылдан он жеті жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.»;

10) мынадай мазмұндағы 452-1-баппен толықты-
рылсын:

«452-1-бап. Бастықтың қызмет бойынша əрекетсіздігі
Бастықтың өз өкілеттіктері шегінде азаматтардың 

өміріне тікелей қатер төндіретін оларға шабуыл жасаудың, 
ғимараттарды қарулы басып алудың, азаматтардың немесе 
ұйымдардың мүлкін жалпыға қауіпті тəсілмен жоюдың жо-
лын кесу жөніндегі шараларды қабылдамауынан көрінген, 
қызмет бойынша əрекетсіздігі, егер бұл іс-əрекет төтенше 
жағдай кезінде жасалса немесе ауыр салдарға алып келсе,

жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге 
не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.».

2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республика сы-
ның Қылмыстық-процестік кодексіне:

1) 187-бапта:
4-3-бөлік «кодексiнiң» деген сөзден кейін «370-1, 370-

2 (екінші жəне үшiншi бөлiктерiнде),» деген сөздермен 
толықтырылсын;

бесінші бөлік «444,» деген цифрлардан кейін «452-1,» 
деген цифрлармен толықтырылсын;

2) 191-баптың 19-1-бөлігі «363,» деген цифрлар-
дан кейін «370-2 (бірінші бөлiгiнде),» деген сөздермен 
толықтырылсын.

3. «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қыз-
метi туралы» 1995 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына:

1-1-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі республикалық 
жедел штабтың басшысы немесе ол уəкілеттік берген лауа-
зымды адам күзет іс-шаралары өткізіле бастағаннан бастап 
жəне олар аяқталғанға дейін оларды өткізуге тартылған 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының 
барлық əскери қызметшілеріне, қызметкерлері мен ма-
мандарына басшылықты жүзеге асырады.».

4. «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мем ле-
кеттік бақылау жасау туралы» 1998 жылғы 30 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықты-

рылсын:
«1-1) атыс қаруынан жасалған массалық-габариттік 

макет – қарудың негізгі (құрамдас) бөліктерін қайтымсыз 
түрде конструкциясы жағынан қайта жасау арқылы оқ ату 
жəне бастапқы күйіне дейін қалпына келтіру, сондай-ақ 
оның негізгі (құрамдас) бөліктерінен атуға қабілетті атыс 
қаруын құрастыру мүмкін болмайтын күйге келтірілген 
жауынгерлік қол атыс қаруы, азаматтық, қызметтік атыс 
қаруы;»;

4), 5) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4) криминалистикалық талаптар – азаматтық, 
қызметтiк қару мен оның патрондарына, сондай-ақ кон-
струкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдарға қойы-
латын арнаулы техникалық талаптар (параметрлер, 
конструкциялық ерекшеліктер, таңбалау);

5) қару – конструкциясы жағынан тiрi немесе өзге де 
нысананы зақымдауға, сондай-ақ белгi беруге арналған 
құрылғылар мен заттар.

Қарудың сыртқы түрін имитациялайтын жəне құра-
мында атыс қаруының негізгі (құрамдас) бөліктері жоқ 
шаруашылық-тұрмыстық жəне өндірістік мақсаттағы 
бұйымдар, спорттық снарядтар, сондай-ақ үрлемелі қуаты 
0,5-тен 3 Дж-ға дейінгі қару (бұдан əрі – конструкциясы 
жағынан қаруға ұқсас бұйымдар) қаруға жатпайды;

6) қару айналымы – қаруды, оның ішінде оның негізгі 
(құрамдас) бөліктері мен оның патрондарын өндiру, 
құрастыру, жөндеу, қайта жасау, өткiзу (сауда жасау), 
беру, сыйға тарту, марапаттап беру, мұраға қалдыру, 
иемденiп алу, коллекциялау, экспонаттау, есепке алу, 
сақтау, алып жүру, тасу, пайдалану, алып қою, жою, 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелу, Қазақстан 
Республикасының аумағынан əкету жəне Қазақстан 
Республикасының аумағы арқылы транзиттеу;»;

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

«6-1) қаруды коллекциялау – Қазақстан Республи-
касының аумағында айналымына тыйым салынбаған 
азаматтық жəне қызметтік қаруды жүйелі түрде жинау 
бойынша жеке жəне заңды тұлғалардың лицензиялана-
тын қызметі;

6-2) қаруды конструкциялық жағынан қайта жасау – 
қарудың техникалық сипаттамаларының өзгеруіне алып 
келген, атыс қаруының, пневматикалық, белгі беретін, 
оқсыз атылатын, газды қарудың, жарақат салатын патрон-
дармен ату мүмкіндігі бар газды қару мен лақтырылатын 
атыс қаруының негізгі (құрамдас) бөліктерінің пішінін 
жəне (немесе) өлшемдерін ауыстыру немесе өзгерту;

6-3) қарудың негізгі (құрамдас) бөліктері – атыс, газды, 
жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар газды, 
пневматикалық, белгi беретін, оқсыз атылатын қарудың 
ұңғысы, барабаны, бекітпесі, жақтауы, ұңғы қорапшасы;

6-4) қаруды экспонаттау – Қазақстан Республикасының 
аумағында айналымына тыйым салынбаған өздеріне 
тиесілі азаматтық жəне қызметтік қаруды жəне (неме-
се) оның патрондарын не өзге де заңды иелеріне тиесілі 
қаруды жəне (немесе) оның патрондарын демонстрациялау 
жөніндегі жеке жəне заңды тұлғалардың лицензияланатын 
қызметі (коммерциялық емес не коммерциялық көрме-сату 
немесе аукцион);»;

11) тармақшадағы «қаруды», «патрондар жəне олардың 
құрамдас бөліктерін жасап шығару;» деген сөздер тиісінше 
«қаруды, оның негізгі (құрамдас) бөліктерін», «патрондар 
жасап шығару;» деген сөздермен ауыстырылсын;

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«12) лақтырылатын қару – нысананы қашықтықтан 

зақымдауға арналған, адамның бұлшық етінің күші пай-
даланыла отырып лақтырылатын қару (лақтырылатын 
серпінді қару), сондай-ақ механикалық энергия пайда-
ланыла отырып, лақтырылатын снарядтармен нысананы 
қашықтықтан зақымдауға арналған қару (лақтырылатын 
атыс қаруы);»;

мынадай мазмұндағы 12-1) жəне 13-1) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«12-1) лақтырылатын снаряд – зақымдайтын, сал мақ 
түсіретін жəне тұрақтандыратын элементтерден тұра  тын 
құрылғы немесе лақтырылатын атыс қаруынан лақ тыру 
нəтижесінде қашықтықта орналасқан нысананы меха ника-
лық зақымдауға арналған зақымдау қасиеттері бар зат;»;

«13-1) оқсыз атылатын қару – мəдени, білім беру, 
коллекциялық қызметті жүзеге асыру кезінде пайдала-
ну үшін арнайы жасалған қару немесе қарудың негізгі 
(құрам дас) бөліктерін қайтымсыз түрде конструкциясы 
жағы нан қайта жасау арқылы тек қана жарық-дыбыс əсері 
бар патронмен (бос патронмен) оқ атуды имитациялауға 

жарам ды күйге келтірілген атыс, ұңғысыз атыс, газды қару 
немесе жарақат салатын патрондармен ату мүмкіндігі бар 
газды қару;»;

15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«15) суық қару – нысананы адамның бұлшық етi 

күшiнiң көмегiмен тікелей зақымдауға арналған қару;»;
2) 5-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Азаматтық қаруға Қазақстан Республикасының аза-

маттары коллекциялау, экспонаттау, өзін-өзі қорғау, спорт-
пен, аң аулаумен шұғылдану мақсатында, сондай-ақ білім 
беру жəне мəдениет ұйымдары білім беру жəне мəдени 
мақсаттарда пайдаланатын қару жатады. Азаматтық 
атыс қаруы (оқсыз атылатын қаруды қоспағанда) оқты 
түйдектете атуды болғызбауға тиіс.»;

екінші бөлік мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен 
толықтырылсын:

«5) оқсыз атылатын қару.»;
3) 7-бапта:
1-тармақтың 5), 6) жəне 10) тармақшалары мынадай 

редакцияда жазылсын:
«5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

спорттық снарядтарды қоспағанда, лақтырылатын 
серпінді қарудың, ұрып-уататын қару мен ұрып-уату жəне 
лақтырылатын əсері бар қару ретінде пайдалануға арнайы 
бейімделген заттардың;

6) 90 миллиметрден астам ұштары батырманы не-
месе тұтқаны басқан кезде сабынан автоматты түрде 
шығарылатын жəне солармен бекітілетін не ауырлық 
күші немесе шапшаң қозғалыс есебінен жылжитын жəне 
бекітілетін пышақтардың;»;

«10) криминалистикалық талаптарға сəйкес келмей-
тін техникалық сипаттамалары бар қару мен оның 
патрондарының, сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға 
ұқсас бұйымдардың;»;

2-тармақта:
1) тармақшадағы «лақтырылатын» деген сөз «лақты-

ратын снарядтарды, лақтырылатын» деген сөздермен 
ауысты рылсын;

6-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6-3) елді мекендерде жəне бұл үшін бөлінбеген 

орындарда атыс, газды, электрлі, пневматикалық, 
лақтырылатын жəне оқсыз атылатын қаруды (Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген немесе өзін-өзі 
қорғау жағдайларын қоспағанда) қолдануға;»;

7) тармақшадағы «тағынуға тыйым салынады.» деген 
сөздер «тағынуға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 8) жəне 9) тармақшалармен толықтырылсын:

«8) Қазақстан Республикасының аумағында атыс 
қаруынан жасалған массалық-габариттік макеттердің 
айна лымына;

9) тиісті тіркеусіз 90 миллиметрден астам сұқпа суық 
қарудың айналымына тыйым салынады.»;

4) 9-баптың бірінші бөлігі «үлгiлерiнiң» деген сөзден 
кейін «, сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас 
бұйымдардың» деген сөздермен толықтырылсын;

5) 12-бап мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«8-1) оқсыз атылатын қару бөлігінде мəдениет ұйым-
дарының (кинематографиялық ұйымдардың, театрлардың, 
цирктердің, музейлердің);»;

6) 15-бапта:
1-тармақта:
бірінші жəне үшінші бөліктер мынадай редакцияда 

жазылсын:
«1. Он сегіз жасқа толған Қазақстан Республикасы 

азаматтарының тұрғылықты жеріндегі ішкі істер органда-
рынан нақты қару түрін иемденіп алуға рұқсат алғаннан 
кейін, өзін-өзі қорғауға арналған тегіс ұзын ұңғылы атыс 
қаруын жəне аңшылық қаруды қоспағанда, азаматтық 
қаруды иемденіп алуға құқығы бар.»;

«Көзден жас ағызатын немесе тітіркендіргіш заттармен 
жарақталған механикалық бүріккіштер, аэрозольды жəне 
басқа да құрылғылар, үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспай-
тын жəне калибрі 4,5 миллиметрді қоса алғанға дейінгі 
пневматикалық қару тіркеуге жатпайды.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықты-
рылсын:

«Белгі беретін, оқсыз атылатын қаруды, көзден жас 
ағызатын немесе тітіркендіргіш заттармен жарақталған 
механикалық бүріккіштерді, аэрозольды жəне басқа 
да құрылғыларды, үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспай-
тын жəне калибрі 4,5 миллиметрді қоса алғанға дейінгі 
пневматикалық қаруды Қазақстан Республикасы азамат-
тарының рұқсат алмай өнім беруші заңды тұлғалардан 
иемденіп алуға құқығы бар.»;

төртінші жəне бесінші бөліктер мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Жиырма бір жасқа толған Қазақстан Республикасы 
азаматтарының осы Заңның 5-бабының 1) тармақшасында 
көрсетілген тегіс ұзын ұңғылы атыс қаруын тұрғылықты 
жеріндегі ішкі істер органдары аңшы куəлігі болмаса да 
беретін рұқсаттар бойынша алып жүру құқығынсыз өзін-
өзі қорғау мақсатында иемденіп алуға құқығы бар.

Аңшы куəлігі бар, жиырма бір жасқа толған Қазақстан 
Республикасы азаматтарының тегіс ұзын ұңғылы атыс 
қаруы мен аңшылық пневматикалық қаруды сақтау жəне 
алып жүру құқығымен иемденіп алуға құқығы бар.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қаруды иемденіп алуға, сақтауға, сақтау мен алып 

жүруге рұқсат алу үшін Қазақстан Республикасының азама-
ты тұрғылықты жеріндегі ішкі істер органына белгіленген 
нысанда өтінішті, денсаулық сақтау сала сындағы уəкiлеттi 
орган белгiлеген қаруды иеленуге қарсы көрсетілімдерінің 
жоқ екені туралы медициналық қоры тынды мен азаматтық 
жəне қызметтік қарудың иелері мен пайдаланушыла-
рын азаматтық жəне қызметтік қарумен қауіпсіз жұмыс 
істеу қағидаларын білуге даярлау жəне қайта даярлау 
бағдарламасынан өткені туралы анықтаманы ұсынуға 
міндетті.

Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне ха-
барламалар туралы заңнамасына сəйкес азаматтық 
жəне қызметтік қарудың, азаматтық пиротехникалық 
заттар дың айналымы салаларындағы рұқсаттарды алу 
үшін медициналық қарсы көрсетілімдердің тізбесін, 
медициналық қарап-тексеруден өту тəртібін, сондай-
ақ оның мерзімділігін денсаулық сақтау саласындағы 
уəкiлеттi орган айқындайды.»;

7) 17-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«3. Қаруды пайдаланушылар – заңды тұлғалар:
1) қаруды арнайы жабдықталған қоймаларда (қару-

жарақ бөлмелерінде) атуға жарамсыз күйде сақтауға;
2) оқ атуға тікелей қатысатын қарудың негізгі 

(құрамдас) бөліктерін жеке сейфтерде сақтауға;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəй-

кес бақылауындағы объектілердің аумағына жəне қару 
сақталатын орындарға ішкі істер органдары қызмет-
керлерінің кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге, танысу үшін 
оларға қажетті құжаттаманы ұсынуға міндетті.»;

8) 18-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«6. Атыс қаруын қолданып аң аулау қағидаларын 
жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне пайда-
лану саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган бекітеді. 
Спортпен шұғылдану кезінде жəне жаттығу мақсаттарында 
қару қолдану қағидаларын Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекітеді.»;

9) 19-бапта:
4-тармақта:
бірінші бөлікте:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметін өткеру тәртібін жетілдіру, 

құқық қорғау органдары, арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің және әскери қызметшілердің 
құқықтық және әлеуметтік қорғалуы мен жауаптылығын арттыру, ведомствоаралық үйлестіру, ішкі істер 

органдарының дербестігі, жекелеген қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылықты күшейту және 
қару айналымы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы 16-бетте) 
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бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Ішкі істер органдары алдын ала тоқтата тұрмай 

азаматтық жəне қызметтік қару айналымы саласындағы 
рұқсаттардың қолданысын тоқтатуды:»;

4), 5) жəне 8) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4) Қазақстан Республикасы Əкімшілік құқық бұзушы-
лық туралы кодексінің 127, 128, 131, 382, 434, 437, 438, 440, 
443, 444, 448, 450, 462, 481, 482, 484, 485, 485-1, 486, 487, 
489, 490, 492, 493, 506-баптарында көзделген əкімшілік 
құқық бұзушылық бір жыл ішінде қайталап жасалған;

5) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
287 (бірінші бөлігінде), 288 (төртінші бөлігінде), 289, 
296 (бірінші, екінші жəне үшінші бөліктерінде), 389 
(бірінші жəне екінші бөліктерінде)-баптарында көзделген 
қылмыстық теріс қылық, Қазақстан Республикасы 
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73, 73-1, 
73-2, 453, 461, 476, 477, 478 жəне 488-баптарында көздел-
ген əкімшілік құқық бұзушылық жасалған;»;

«8) азаматтық жəне қызметтiк қару азаматтық жəне 
қызметтiк қару мен оның патрондарының, сондай-ақ 
конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдардың 
айналымы саласындағы техникалық регламентке жəне 
криминалистикалық талаптарға сəйкес келмеген;»;

9) тармақшадағы «есепте тұрған жағдайларда тоқта-
тады.» деген сөздер «есепте тұрған;» деген сөздермен 
ауыс тырылып, мынадай мазмұндағы 10), 11), 12) жəне 13) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«10) тіркелген қаруды қайтадан жоғалтқан;
11) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқта-

тылған;
12) тұрмыстық зорлық-зомбылық жасау фактісі бойын-

ша қорғау нұсқамасы шығарылған;
13) егер қаруды иеленуге медициналық қарсы көрсе-

тілімдер болған жағдайларда жүргізеді. Денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган мен қару айналымын бақылау 
саласындағы уəкілетті орган арасындағы ақпараттық өзара 
іс-қимыл, оның ішінде қару иелері туралы, ресімделген 
медициналық қорытындылар, сондай-ақ болған кезінде 
қаруды иеленуге болмайтын қару иесінде анықталған 
аурулар туралы мəліметтер алмасу мемлекеттік 
органдардың тиісті ақпараттық жүйелерін интеграция-
лау арқылы жүзеге асырылады.»;

екінші бөліктегі «қаруды сақтауға немесе сақтау мен 
алып жүруге арналған» деген сөздер «азаматтық жəне 
қызметтік қару айналымы саласындағы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Ішкі істер органдары осы баптың 1 жəне 4-тармақ-

тарында көзделген жағдайларда, сол сияқты қарудың, 
есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, сол 
тектес тер мен прекурсорлардың заңсыз айналымына 
байланыс ты ауыр, аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін, 
сондай-ақ террористік, экстремистік қылмыстар жасағаны 
үшін алып тасталған немесе өтелген сотталғандығы бар 
адамдарға азаматтық жəне қызметтік қару айналымы 
саласындағы рұқсаттар беруден бас тартады.»;

10) 20-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының екінші 
абзацы «рұқсат» деген сөзден кейін «немесе қаруды иесіне 
тіркеу» деген сөздермен толықтырылсын;

11) 21-баптың бірінші бөлігі «негізгі» деген сөзден 
кейін «(құрамдас)» деген сөзбен толықтырылсын;

12) 22-баптың 4-тармағы екінші бөлігінің 3) тармақ-
шасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) қаруды оқ атуға мүмкіндік беретін күйінде сау-
да залына, арнайы жабдықталған қоймаға (қару-жарақ 
бөлмелерінде) қоюға тыйым салынады.»;

13) 29-баптың 1-тармағының 8) жəне 8-2) тармақшалары 
мынадай редакцияда жазылсын:

«8) криминалистикалық талаптар мен азаматтық жəне 
қызметтiк қару мен оның патрондарын, сондай-ақ кон-
струкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдарды сынау 
əдiстерiн əзiрлейдi;»;

«8-2) криминалистикалық талаптар мен азаматтық 
жəне қызметтiк қару мен оның патрондарын, сондай-ақ 
конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйымдарды сынау 
əдiстерiн бекiтедi;».

5. «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 1999 жылғы 
13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

13-1-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Жаппай тəртіпсіздіктерден; ұлтаралық жəне конфес-

сияаралық қақтығыстардан; жекелеген жергілікті жерлерді, 
аса маңызды жəне стратегиялық объектілерді қоршап алу-
дан немесе басып алудан; заңсыз қарулы құралымдарды 
ұйымдастырудан жəне олардың қызметінен туындаған 
əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдар кезінде терроризмге 
қарсы операцияны жүргізу туралы шешім əлеуметтік си-
паттағы төтенше ахуалдардың алдын алу жəне оларды жою 
мақсатында құрылған республикалық жəне (немесе) өңірлік 
жедел штабтармен келісілгеннен кейін қабылданады.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Төтенше жағдай режимі кезінде терроризмге 

қарсы операцияны жүргізу туралы шешім Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанындағы Төтенше 
жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік 
комиссиямен немесе жергілікті жердің комендантымен 
келісілгеннен кейін қабылданады.»;

мынадай мазмұндағы 6 жəне 7-тармақтармен толық-
тырылсын:

«6. Жедел штабтың басшысы:
1) терроризмге қарсы операцияның жүргізілу 

аймағының шекарасын, басталу жəне аяқталу уақытын 
айқындайды, берілген күштер мен құралдарды пайдала-
ну бағыттары мен шектері туралы шешім қабылдайды.

Бұл ретте терроризм актісінің қоғамдық қауіптілігінің 
ауқымдары мен дəрежесіне, күтілетін теріс салдарына 
қарай, көрсетілген шешімдерді – əлеуметтік сипаттағы 
төтенше ахуалдың алдын алу жəне оны жою мақсатында 
құрылған республикалық немесе өңірлік жедел штабпен, 
төтенше жағдай режимі кезінде Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Төтенше жағдай режимін 
қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссиямен не-
месе жергілікті жердің комендантымен келіседі;

2) бұқаралық ақпарат құралдарының жəне жұртшы-
лықтың өкілдерімен байланыста болу үшін жауапты жедел 
штабтың өкілін айқындайды;

3) терроризмге қарсы операцияны жүргізу туралы 
шешім қабылдайды жəне жауынгерлік өкім (жауынгерлік 
бұйрық) береді.

7. Осы баптың 2, 3-тармақтарында жəне 6-тармағының 
1) тармақшасында көзделген, терроризмге қарсы опера-
цияны жүргізуді келісу жөніндегі міндеттер күзетілетін 
адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі тер-
роризмге қарсы операцияларға қолданылмайды.».

6. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

29-баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасы алып тас-
талсын.

7. «Төтенше жағдай туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

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

«1-1) əлеуметтік-экономикалық саладағы дағдарыстық 
ахуал – елдің экономикалық қауіпсіздігіне қатер төнген 
жəне Қазақстан Республикасы Президентінің акті леріне 
сəйкес Қазақстан Республикасының салық, бюд жет, 
кеден, банк, еңбек, валюта заңнамасының, Қазақ стан 
Республикасының бəсекелестікті қорғау сала сындағы, 
денсаулық сақтау саласындағы, мемлекеттік сатып алу 
туралы, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъек-
тілерінің сатып алуы туралы, азаматтарды əлеу меттік 
қорғау салаларындағы, мемлекеттік мүлік туралы, мемле-
кеттік бақылау жəне қадағалау мəселелері бойын ша заңна-
масының қолданылу, елдің халықаралық міндет теме лерін 
іске асыру ерекшеліктері белгіленуі мүмкін ахуал; 

1-2) дағдарыстық ахуал – адамның жəне азаматтың 
бұзылған құқықтары мен бостандықтарын, Қазақстан 
Республикасының конституциялық құрылысын, 
қауіпсіздік пен құқық тəртібін қалпына келтіру үшін 

уақытша шектеулер қолдану, ал ерекше жағдайларда 
төтенше ахуал немесе төтенше жағдай режимін енгізу 
жəне осы Заңда көзделген негізгі жəне қосымша шаралар-
ды қолдану талап етілетін ахуал;»;

2) мынадай мазмұндағы 2-1-баппен толықтырылсын:
«2-1-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің 

төтенше жағдай жəне əлеуметтік сипаттағы төтенше аху-
ал  режимдерін қамтамасыз ету жөніндегі өкілеттіктері

Қазақстан Республикасының Президенті азаматтардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне Қазақстан Респуб-
ликасының конституциялық құрылысын қорғау 
мақсатында:

1) дағдарыстық ахуалды оқшаулау жəне жою 
кезінде орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы 
органдардың, құқық қорғау органдарының жəне арнау-
лы мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың бірлескен іс-қимыл жасау тəртібін 
айқындайтын қағидаларды бекітеді;

2) республикалық жəне өңірлік жедел штабтар туралы 
ережені бекітеді;

3) Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына сəйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге 
асырады.»;

3) 3-1-баптың 1, 2 жəне 6-тармақтары мынадай редак-
цияда жазылсын:

«1. Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың құқықтық 
режимі əлеуметтік сипаттағы төтенше мəн-жайлардың 
алдын алуды жəне оларды жоюды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдардың шұғыл ден қоюы мен жұмыс 
істеуінің айрықша режимін білдіреді жəне жеке жəне 
заңды тұлғаларға қосымша міндеттер жүктей отырып, 
олардың құқықтары мен бостандықтарына жекелеген 
уақытша шектеулерді белгілеуге жол береді.

Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың мəн-жайлары 
төтенше жағдай енгізуге негіз болып табылуы мүмкін.

Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың құқықтық 
режимі Қазақстан Республикасының демократиялық инс-
титуттарына, тəуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына, сая-
си тұрақтылығына, оның азаматтарының қауіпсіздігіне 
қатер төнген жəне оны оқшаулау мен жоюды төтенше 
жағдай енгізілген кезде қолданылатын негізгі, қосымша 
шаралар мен уақытша шектеулер енгізбестен, əлеуметтік 
сипаттағы төтенше ахуалдың алдын алу жəне оны жою 
жөніндегі мемлекеттік органдардың күшімен жəне 
құралдарымен жүзеге асыру мүмкін болатын жағдайда 
енгізіледі.

2. Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың құқықтық 
режимі жекелеген жергілікті жерлерде əлеуметтік сипат-
тағы төтенше ахуалдың алдын алу жəне оны жою жөніндегі 
мемлекеттік орган немесе облыстық (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) жедел штаб басшысының 
шешімімен енгізіледі.»;

«6. Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың құқықтық 
режимінің қолданылу мерзімі оны енгізуге негіз болған 
мəн-жайларды жою мерзімінен аспауға тиіс.

Осы жергілікті жерде немесе Қазақстан Республи-
касының бүкіл аумағында төтенше жағдай режимі енгі-
зілген жағдайда əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдың 
құқықтық режимінің күші жойылды деп есептеледі.»;

4) 3-2 жəне 3-3-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«3-2-бап. Мемлекеттік органдардың əлеуметтік сипат-

тағы төтенше ахуалдардың алдын алу жəне оларды жою 
жөніндегі құзыреті

1. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік 
органдары шектес мемлекеттер аумақтарынан Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы жап-
пай өтуден; Қазақстан Республикасының конституциялық 
құрылысын күштеп өзгертуге əрекеттенуден; терроризм 
актілерінен; билікті күштеп басып алуға немесе Қазақстан 
Республикасының Конституциясын бұза отырып, билікті 
күштеп ұстап тұруға бағытталған əрекеттерден; диверсия-
лардан; қарулы бүліктен туындаған төтенше ахуалдарды 
анықтайды, олардың алдын алады жəне жолын кеседі.

Бұл ретте жергілікті атқарушы орган осы тармақтың 
бірінші бөлігінде көзделген əлеуметтік сипаттағы төтенше 
ахуалдарды жою жөніндегі мемлекеттік орган болып та-
былады.

2. Қазақстан Республикасының ішкі істер органда-
ры жаппай тəртіпсіздіктерден; ұлтаралық жəне конфес-
сияаралық жанжалдардан; жекелеген жерлерді, аса 
маңыз ды жəне стратегиялық объектілерді қоршап алудан 
немесе басып алудан; заңсыз қарулы құралымдардың 
ұйым дасуынан жəне қызметінен туындаған төтенше ахуал-
дардың алдын алады жəне оларды жоюды жүзеге асырады.

3. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі 
қарулы қақтығысты күштеп таңу мақсатында басқа мем-
лекеттер тарапынан болған арандатушылық əрекеттерден, 
Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығын 
бұзудан туындаған əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуал-
дардың алдын алуға жəне оларды жоюға қатысады.

4. Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдардың алдын 
алу жəне оларды жою жөніндегі мемлекеттік органдардың 
жəне олардың аумақтық органдарының басшылары осы 
мемлекеттік органдарға жүктелген міндеттердің орында-
луына дербес жауапты болады.

3-3-бап. Жедел штабтар
1. Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуалдардың алдын 

алу жəне оларды жою мақсатында тұрақты жұмыс істейтін 
республикалық жəне өңірлік (облыстық, республикалық 
маңы зы бар қалалардың, астананың) жедел штабтар 
құрылады.

2. Жедел штабтар басшыдан, басшының орынбасар-
ларынан, оның ішінде бір бірінші орынбасарынан жəне 
штаб мүшелерінен тұрады.

Жедел штабтардың құрамына əлеуметтік сипаттағы 
төтенше ахуалдың алдын алу жəне оны жою жөніндегі 
мемлекеттік органдардың басшылары немесе өкілдері же-
дел штаб басшысының орынбасарлары ретінде, сондай-ақ 
өзге де мемлекеттік органдардың өкілдері кіреді.

3. Республикалық жəне өңірлік жедел штабтардың 
шешімдері орындау үшін міндетті болып табылады.

4. Жедел штабтар өз қызметін Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырады.

5. Терроризмге қарсы күрес жөніндегі жедел штаб-
тар «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес құрылады.

Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуал енгізілген 
жергі лікті жерде күзетілетін адамдар мен объектілердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзет іс-шаралары 
өткізілген жағдайда, күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі 
жедел штабтар «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес əрекет етеді.

Күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі жедел штабтың 
шешімі бойынша «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін, 
күзетілетін объектілердің күзетілуі мен қорғалуын 
қамтамасыз ету мүддесінде басқа да мемлекеттік 
органдардың қажетті күштері мен құралдары қосымша 
тартылуы мүмкін.»;

5) 3-4-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы 
«жеке» деген сөз «мемлекеттік органдарды қоспағанда, 
жеке» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 1-1-тарау мынадай мазмұндағы 3-5-баппен толықты-
рылсын:

«3-5-бап. Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуал режи-
мін қамтамасыз етуге арналған күштер мен құралдар

1. Əлеуметтік сипаттағы төтенше ахуал режимін 
қамтамасыз ету үшін, Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік күзет қызметін қоспағанда, ішкі істер, ұлттық 
қауіпсіздік органдарының, азаматтық қорғау саласындағы 
уəкілетті органның жəне басқа да мемлекеттік органдардың 
күштері мен құралдары пайдаланылады.

2. Қажет болған жағдайларда «Қазақстан Республи-
касының қорғанысы жəне Қарулы Күштері туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тəртіппен 
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы негізінде 
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері мынадай 
міндеттерді орындау үшін:

1) жергілікті жерге кірудің жəне одан шығудың ерек-
ше режимін қолдауға;

2) ерекше режимдік, режимдік жəне ерекше қорғалатын 

объектілерді, халықтың тыныс-тіршілігін жəне көліктің 
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін объектілерді, адамдардың 
өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ қоршаған ортаға үлкен 
қауіп төндіретін объектілерді күзетуге;

3) арнаулы құралдарды, қаруды қолдану, сондай-ақ 
əскери жəне басқа да техниканы пайдалану арқылы күш 
көрсету əрекеттері орын алған жанжалдарға қатысқан тай-
таласушы тараптарды айыруға;

4) заңсыз қарулы құралымдар əрекетінің жолын ке-
суге қатысуға;

5) ішкі істер органдарымен бірлесіп патрульдеуге жəне 
жаппай тəртіпсіздіктерді оқшаулауға қолданылуы мүмкін.

3. Осы баптың 2-тармағының 1) – 4) тармақшаларында 
көрсетілген міндеттерді Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштері ішкі істер жəне ұлттық қауіпсіздік ор-
гандарымен бірлесіп орындайды. Бұл ретте Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің əскери қызметшілеріне 
«Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының дене күшін, арнаулы 
құралдарды, қызметтік иттерді, қаруды қолдану, əскери 
техниканы пайдалану шарттарына, тəртібі мен шектеріне 
қатысты бөлігіндегі ережелері қолданылады.»;

7) 4-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Төтенше жағдай Қазақстан Республикасының 

демократиялық институттарына, тəуелсiздiгi мен аумақтық 
тұтастығына, саяси тұрақтылығына, оның азамат-
тарының қауiпсiздiгiне елеулi жəне тiкелей қауiп төнген, 
мемлекеттiң конституциялық органдарының қалыпты 
жұмыс iстеуi бұзылған жағдайда енгiзiледi жəне оларды 
оқшаулау мен жою үшін негізгі, қосымша шаралар мен 
уақытша шектеулер енгізу қажет.»;

8) 11-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«2. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі 
мемлекеттік комиссия (бұдан əрі – Мемлекеттік комис-
сия) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында неме-
се оның жекелеген жергілікті жерлерінде төтенше жағдай 
енгізілген кезде Қазақстан Республикасы Президентінің 
актісімен құрылады.»;

9) 12-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 7) жəне 
8) тармақшалармен толықтырылсын:

«7) Қазақстан Республикасының Президентіне 
төтенше жағдай енгізілген жергілікті жерде Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштерін, осы Заңда көзделген 
қосымша шаралар мен уақытша шектеулерді қолдану 
қажеттігі туралы ұсыныстармен жүгінеді, олардың орын-
далуын қамтамасыз етеді;

8) жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың, 
аумақтық ішкі істер органдардың, азаматтық қорғау 
саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің, 
төтенше жағдай енгізілген жергілікті жерде орналасқан 
(орналасатын) əскери құралымдардың жəне төтенше 
жағдай режимін қамтамасыз ету үшін қосымша тарты-
латын мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіреді.»;

10) 12-1-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Осы Заңның 3-2-бабының 2-тармағына сəйкес 

негіздер бойынша төтенше жағдай режимі енгізілген 
кезде Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
Мемлекеттік комиссияның төрағасы болып тағайындалады.

Қазақстан Республикасының Президенті ахуалдың 
өршуін талдауды негізге ала отырып, өз қалауы бойын-
ша кез келген мемлекеттік органның өкілін Мемлекеттік 
комиссияның төрағасы етіп тағайындауға құқылы.»;

3-тармақта:
бірінші сөйлемдегі «жарлықтар мен өкімдердің 

тиісті» деген сөздер «тиісті ұсыныстарды, жарлықтар мен 
өкімдердің» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші сөйлемдегі «Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің қаулылары мен Премьер-Министрі өкімдерінің 
тиісті» деген сөздер «тиісті ұсыныстарды, Қазақстан 
Респуб ликасы Үкіметінің қаулылары мен Премьер-
Министрі өкімдерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 13-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының Президенті төтенше 

жағдай енгізілген жергілікті жердегі ахуалдың өршуін тал-
дауды негізге ала отырып, өз қалауы бойынша кез келген 
мемлекеттік органның өкілін жергілікті жердің комендан-
ты етіп тағайындауға құқылы.»;

2-тармақта:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) ұйымдардың басшыларын өз мiндеттерiн, 

коменданттың бұйрықтары мен өкiмдерiн тиiсiнше орын-
дамауына байланысты төтенше жағдайдың қолданысы 
кезеңiнде жұмысынан шеттетедi, бұл жөнінде Мемлекеттік 
комиссияға хабарлайды;»;

5) тармақша «жергілікті жерде» деген сөздерден кейін 
«Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін,» деген 
сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықты-
рылсын:

«9-1) жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың, 
Қазақстан Республикасының аумақтық ішкі істер 
органдарының, азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті 
органның аумақтық бөлімшелерінің, төтенше жағдай 
енгізілген жергілікті жерде орналасқан (орналасатын) 
əскери құралымдардың жəне төтенше жағдай режимін 
қамтамасыз ету үшін қосымша тартылатын мемлекеттік 
органдардың қызметін үйлестіреді;»;

12) 14-бапта:
2-тармақта:
бірінші абзацтағы «, сондай-ақ төтенше жағдай 

енгізілмей» деген сөздер алып тасталсын.
5) тармақшадағы «қатысуға қолданылуы мүмкiн.» 

деген сөздер «қатысуға;» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) ішкі істер органдарымен бірлесіп патрульдеуге 
жəне жаппай тəртіпсіздіктерді оқшаулауға қолданылуы 
мүмкiн.»;

3-тармақ «шекарасын» деген сөзден кейін «, сон дай-
ақ халықаралық əуежайларды» деген сөздермен толық-
тырылсын;

13) 14-1-баптың 1-тармағындағы «үкіметтік» деген сөз 
«президенттік жəне үкіметтік» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

14) 3-тарау мынадай мазмұндағы 14-2-баппен толық-
тырылсын:

«14-2-бап. Күзетілетін адамдар мен объектілердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету ерекшеліктері

1. Төтенше жағдай енгізілген жергілікті жерде күзеті-
летін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жөніндегі күзет іс-шараларын өткізу қажет болған 
жағдайда «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі жедел штаб-
тар əрекет етеді.

2. Күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі жедел штабтың 
шешімі бойынша «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін, күзетілетін 
объектілердің күзетілуі мен қорғалуын қамтамасыз ету 
мүддесінде басқа да мемлекеттік органдардың қажетті 
күштері мен құралдары қосымша тартылуы мүмкін.»;

15) 15-баптың 1-тармағында:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) ереуілдерге тыйым салу;»;
мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толық-

тырылсын:
«6-1) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне, 

құқық қорғау органдарына жəне арнаулы мемлекеттік 
органдарға, сондай-ақ төтенше жағдайды енгізуге негіз 
болған мəн-жайларды жою жөніндегі іс-шараларға 
тартылған басқа да мемлекеттік органдарға ведомстволық 
бағыныстыларды қоспағанда, заңды тұлғалардың қызметiн 
тоқтата тұру немесе тоқтату;»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) президенттік жəне үкіметтік байланысты қоспа-

ғанда, байланыс желiлері мен құралдарының қызметін 
тоқтата тұру көзделеді.»;

16) 16-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігінің 8) тармақшасы мынадай 

редакцияда жазылсын:

«8) жеке тұлғалардан қару мен оқ-дəрiні, улы зат-
тарды уақытша алып қою, ал мемлекеттік органдарға, 
арнаулы мемлекеттік органдарға жəне құқық қорғау 
органдарына, Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлігіне ведомстволық бағыныстыларды қоспағанда, 
заңды тұлғалардан қарумен, оқ-дəрiмен жəне улы заттар-
мен қатар əскери жəне жауынгерлiк оқу техникасын да, 
жарылғыш жəне радиоактивтi заттарды да уақытша алып 
қою көзделедi.»;

2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ше-
карасын жəне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасы арқылы өткізу пункттерін күзетуді күшейту 
жөніндегі іс-шараларды өткізу;»;

17) 20-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Коменданттық сағат қағидаларын бұзған жеке 
тұлғаларды ішкі істер органдарының қызметкерлері (по-
лиция) немесе төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету-
ге қатысатын мемлекеттік органдардың қызметкерлері 
мен əскери қызметшілері қатарындағы патрульдер – 
коменданттық сағат аяқталғанға дейін, ал жеке басын 
куəландыратын құжаттары өзімен бірге болмағандарды 
– жеке басын анықтағанға дейін, бірақ ішкі істер органы 
бастығының немесе оның орынбасарының шешімі бой-
ынша 48 сағаттан аспайтын уақытқа ұстайды. Ұсталған 
адамдар жəне олардың өздерiмен бiрге болған заттары мен 
көлiк құралдары тексерiп-қаралуы мүмкiн.».

8. «Соғыс жағдайы туралы» 2003 жылғы 5 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

7-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет 

қызметі жұмылдыру жəне соғыс жағдайы кезеңдерінде 
Қазақстан Республикасының қорғаныс жоспарына 
сəйкес күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін, күзетілетін 
объек тілердің күзетілуі мен қорғалуын қамтамасыз ету 
мүдделерінде Қазақстан Республикасының басқа да мем-
лекеттік органдарының қажетті күштері мен құралдарын 
пай далануға құқылы.

Күзету іс-шараларын өткізу жөніндегі республикалық 
жедел штабтың басшысы немесе ол уəкілеттік берген ла-
уазымды адам күзет іс-шаралары өткізіле бастал ғаннан 
бастап жəне олар аяқталғанға дейін оларды өткізуге 
тартылған барлық əскери қызметшілерге, Қазақ стан 
Республикасының мемлекеттік органдарының қызмет-
керлері мен мамандарына басшылықты жүзеге асырады.».

9. «Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту жəне 
пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

33-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «он 
сегіз» деген сөздер «жиырма бір» деген сөздермен ауыс-
тырылсын.

10. «Қазақстан Республикасының қорғанысы жəне 
Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 5-баптың 2-тармағының 11) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«11) Қазақстан Республикасының азаматтарын мерзiм-
дi əскери қызметке шақыру жəне мерзiмді қызметтегі 
əскери қызметшiлердi запасқа шығару, жұмылдыру 
бойын ша, соғыс уақытында əскери қызметке шақыру, 
сондай-ақ əскери міндеттілерді арнаулы жиындарға, оның 
ішінде төтенше жағдай режимін енгізу жəне қамтамасыз 
ету жөніндегі іс-шараларды орындау мақсатында шақыру 
туралы шешiм қабылдайды;»;

2) 14-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толық-
тырылсын:

«3. Табиғи жəне техногендік немесе əлеуметтік 
сипаттағы төтенше ахуал кезінде, төтенше жағдай кезеңін-
де, бірлескен операциялар мен оқу-жаттығуларды жүргізу 
кезінде тұрақты орналасқан жерінен тыс орналасқан 
Қарулы Күштерді, басқа да əскерлер мен əскери құра-
лымдарды материалдық техникалық қамтамасыз етуді 
олар уақытша орналасқан объектілердегі сол Қарулы 
Күштер, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар жүзеге 
асыруы мүмкін.»;

3) 18-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«2. Қарулы Күштер Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің шешімдері негізінде əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше ахуалдарды жою үшін, 
сондай-ақ терроризмге қарсы операциялар жүр гізу, 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шека ра-
сын күзетуді күшейту жəне төтенше жағдай режи мін 
қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының демократиялық институттарына, тəуелсіздігі 
мен аумақтық тұтастығына, саяси тұрақтылығына, оның 
азаматтарының қауіпсіздігіне елеулі жəне тікелей қатер 
төнгенде жəне мемлекеттің конституциялық органдарының 
қалыпты жұмыс істеуі бұзылғанда қолданылуы мүмкін.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдай-
ларда əскери, арнаулы техника, автомобиль техникасы 
жəне өзге де көлік құралдары Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауынгерлік техника ретінде пайда-
ланылады.

Қарулы Күштер «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
күзет қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңы-
на сəйкес күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету жөніндегі күзету іс-шараларына 
тартылуы мүмкін.».

11. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

26-бапта:
3-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші сөйлемі 

«қабылдау» деген сөздерден кейін «, осы баптың 
8-1-тар  мағында көзделген жағдайды қоспағанда,» деген 
сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
«8-1. Арнаулы мемлекеттік органдар жəне құқық 

қорғау органдары, азаматтық қорғау органдары, мемле-
кеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, қызметтік 
міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) не-
месе мертiгуi (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) 
салдарынан мүгедектік белгіленген əскери қызметшілердің 
балаларын (оның ішінде асырап алған ұлдарын, асырап 
алған қыздарын, бірге тұратын өгей ұлдары мен өгей 
қыздарын) жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау 
білім беру гранты беріле отырып, олардың өтініші 
негізінде конкурстан тыс жүзеге асырылады.».

12. «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
1) тармақшадағы «бірінші рет» деген сөздер алып 

тасталсын;
9) тармақшадағы «не біліктілік сыныбы белгіленген» 

деген сөздер алып тасталсын;
10-2) тармақша алып тасталсын;
12-3), 16) жəне 17) тармақшалар мынадай редакцияда 

жазылсын:
«12-3) тəлімгер – құқық қорғау қызметіне бірінші 

рет кіретін адамға бекітіліп берілетін жəне оның кəсіби 
бейімделуіне оған практикалық көмек көрсететін құқық 
қорғау органының қызметкері;»;

«16) уəкілетті басшы – құқық қорғау органының 
облыстық (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың) немесе оған теңестірілген мамандандырылған 
бөлімшесінің басшысы, құқық қорғау органы мекемесінің, 
ведомствосының басшысы;

17) ұйымдық-штаттық іс-шаралар – құқық қорғау 
органының, құқық қорғау органының аумақтық неме-
се оған теңестірілген мамандандырылған бөлімшесінің, 
құқық қорғау органы мекемесінің, ведомствосының штат-
тары мен құрылымын қалыптастыру жөніндегі шаралар 
кешені (құқық қорғау органын құру; қайта ұйымдастыру; 
тарату; оның қызметкерлерінің санын немесе штатын 
ұлғайту немесе қысқарту; құқық қорғау органының жəне 
(немесе) құрылымдық бөлімшесінің қызметкері лауазы-
мын өзгерту);»;

2) 5-1-бапта:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

(Жалғасы. Басы 1, 15-беттерде)

(Жалғасы 17-бетте) 
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«6) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен қызметкерлердің жəне қызметке 
кандидаттардың тағылымдамасын, тəлімгерлігін, қызметін 
бағалауды, оқуын, қайта даярлығын жəне біліктілігін арт-
тыруды ұйымдастырады;»;

8) тармақша алып тасталсын;
3) 6-бапта:
2-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«9) сотталғандығы бар немесе болған не қылмыстық 

жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-
процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 
10) жəне 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде 
босатылған, сондай-ақ мемлекеттік, əскери қызметтен, өзге 
де құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік ор-
гандардан теріс себептер бойынша шығарылған, сондай-ақ 
судья өкілеттігін теріс себептер бойынша тоқтатқан адам 
қабылданбайды.»;

мынадай мазмұндағы 7 жəне 8-тармақтармен толықты-
рылсын:

«7. Құқық қорғау қызметіне кіретін азаматтарды 
тестілеу «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қыз-
меті туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көз-
дел ген тəртіппен жүзеге асырылады. 

8. Осы баптың 4 жəне 5-тармақтарының күші, денсаулық 
жағдайы бойынша, аттестаттау қорытындыларымен 
анықталған қызметке сəйкес келмеуі бойынша, теріс себеп-
тер бойынша шығарылғандарды қоспағанда, бұрын құқық 
қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың 
қызметкерлері болған, шығарылған күндерінен бастап бес 
жұмыс күні ішінде құқық қорғау органдарына қызметке 
қабылданатын қызметкерлерге, сондай-ақ құқық қорғау 
қызметіне ауысу тəртібімен қабылданатын əскери 
қызметшілерге қолданылмайды.»;

4) 7-бапта:
1-тармақ алып тасталсын;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Құқық қорғау органдарына қызметке кіру, осы 

баптың 3-тармағында жəне осы Заңның 7-1-бабының 
1-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, 
конкурстық негізде не құқық қорғау органдарының білім 
беру ұйымдарындағы алғашқы кəсіптік даярлық арқылы 
жүзеге асырылады. 

Құқық қорғау қызметіне іріктеу кандидаттың бəсекеге 
қабілеттілік көрсеткіші жəне оның кəсіптік құзыреттерге 
сəйкестік дəрежесі ескеріле отырып жүргізіледі.

Кəсіптік құзыреттерді, негізгі көрсеткіштерді айқындау 
жəне бəсекеге қабілеттілік көрсеткішін есептеу тəртібі мен 
əдістерін құқық қорғау органының басшысы бекітеді.

Конкурстық іріктеуден не алғашқы кəсіптік даярлықтан 
өтпеген азаматтарды қызметке қабылдаған лауазымды 
адамдар Қазақстан Республикасының заңында белгіленген 
тəртіппен тəртіптік жауаптылыққа тартылады.»;

2-1-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына кіретін 
адамдар үшін алғашқы кəсіптік даярлыққа іріктеу тəртібі 
жəне одан өту шарттары, сондай-ақ оларды алғашқы 
кəсіптік даярлықтан шығару негіздері мемлекеттік өртке 
қарсы қызмет органдары басшысының нормативтік 
құқықтық актісінде айқындалады.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Құқық қорғау органдарына қызметке конкурстық 

іріктеуден тыс мыналар:
1) құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарында 

оқуын аяқтаған адамдар – оқу аяқталғаннан кейін бір жыл 
ішінде;

2) бұрын құқық қорғау органдарындағы, арнаулы 
мемлекеттік органдардағы лауазымдарда қызмет өткерген 
жəне құқық қорғау органдарында, арнаулы мемлекеттік 
органдарда кемінде үш жыл қызмет өтілі бар адамдар; 

3) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
мемлекеттік мекемелерінде, Қазақстан Республикасының 
басқа да əскерлері мен əскери құралымдарында бұрын 
əске ри қызметте болған жəне əскери лауазымдарды ат-
қар ған адамдар – кемінде үш жыл əскери қызмет өтілі 
болған кезде;

4) өз өкілеттіктерін теріс себептермен тоқтатқандарды 
қоспағанда, өз өкілеттіктерін кемінде алты ай атқарған жəне 
оларды тоқтатқан Қазақстан Республикасы Парламентінің 
депутаттары, мемлекеттік саяси қызметшілер, судьялар 
қабылдануы мүмкін.»;

6-тармақ алып тасталсын;
5) мынадай мазмұндағы 7-1 жəне 7-2-баптармен 

толықтырылсын:
«7-1-бап. Құқық қорғау органдарындағы лауазымдарға 
орналасуға арналған конкурс
1. Құқық қорғау қызметіне конкурстық негізде кіру, 

қатардағы, кіші жəне орта басшы құрамдар лауазым-
дарын жəне Қазақстан Республикасының Президенті 
тағайындайтын жəне (немесе) онымен келісу бойын-
ша жəне (немесе) Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік 
Кеңесінің Төрағасымен, Қазақстан Республикасы 
Қауіп сіз дік Кеңесінің Хатшысымен, Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің Əкімшілігімен келісу бойынша 
тағайындалатын лауазымдарды қоспағанда, құқық қорғау 
органдарының бос жəне уақытша бос лауазымдарына 
жүзеге асырылады.

2. Конкурстық негізде кіретін кандидаттарды ал-
дын ала зерделеуді құқық қорғау органдарының кадр 
қызметтері жəне өзінің (ішкі) қауіпсіздік қызметтері 
жүзеге асырады.

3. Алдын ала зерделеу құқық қорғау органдарына 
қызметке қабылданатын кандидаттардың осы Заңның 6 
жə не 10-баптарының талаптарына сай келуін тексеруді 
қамтиды. 

4. Конкурс тиісті санаттағы бос лауазымға орналасуға 
арналған резервте кандидаттар болмаған жағдайда өткізі-
леді.

5. Кандидаттарды конкурстық негізде іріктеуді құқық 
қорғау органы басшысының немесе уəкілетті басшының 
шешімі бойынша құрылатын құқық қорғау органының 
конкурстық комиссиясы жүзеге асырады.

6. Құқық қорғау органдарындағы лауазымдарға 
орналасуға арналған конкурс мынадай бірқатар дəйекті 
кезеңдерді қамтиды:

1) конкурс өткізу туралы хабарландыруды жариялау;
2) конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдардан 

құжаттар қабылдау;
3) конкурсқа қатысушылардың құжаттарының белгі-

ленген біліктілік талаптарына жəне осы Заңда белгіленген 
талаптарға сəйкестігін қарау;

4) конкурстық комиссия өткізетін конкурсқа қатысу-
шылармен əңгімелесу;

5) конкурсқа қатысушыларды медициналық жəне 
психо физиологиялық куəландыру;

6) конкурсқа қатысушыларды полиграфологиялық 
зерттеу;

7) конкурстық комиссияның қорытындысы.
7. Конкурс өткізу туралы хабарландыру құқық қорғау 

органдарының, сондай-ақ мемлекеттік қызмет істері 
жөніндегі уəкілетті органның интернет-ресурсында жа-
рияланады.

Егер конкурс құқық қорғау органының уақытша бос 
лауазымына өткізілсе, бұл шарт конкурс өткізу туралы 
хабарландыруда көрсетіледі.

8. Конкурстық комиссия құқық қорғау органының бас-
шысына немесе уəкілетті басшыға кандидатты бос лауа-
зымға орналасуға арналған резервке алу туралы ұсыным 
жасауға құқылы. 

9. Конкурстық комиссияның бос лауазымға орналасуға 
арналған резервке алу туралы ұсынымдары əрбір бос 
лауазымға үшеуден аспайтын кандидатқа қатысты жа-
салады.

Кандидаттың бос лауазымға орналасуға арналған ре-
зервте болу мерзімі ол алынған күннен бастап бір жылды 
құрайды.

Кандидаттың ұсынылған лауазымға орналасудан бас 
тартуы оны бос лауазымға орналасуға арналған резервтен 
шығару үшін негіз болып табылады.

10. Жарияланған лауазымға тағайындауға конкурс-
тық комиссия ұсынған кандидат міндетті арнаулы тек-
серуден өтеді.

Міндетті арнаулы тексерудің нəтижелері алынғанға 
дейін кандидат бос лауазым бойынша көзделетін міндет-
терді уақытша атқарады, онымен еңбек қатынастары 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
реттеледi.

Міндетті арнаулы тексеру жүргізу кезеңінде канди-
датқа осы Заңның қызметкерлердің міндеттері мен 
жауаптылығы, құқық қорғау қызметінде болуға байланы-
сты шектеулер бөлігіндегі ережелері қолданылады. 

Міндетті арнаулы тексерудің оң нəтижелері алынған 
жағдайда бос лауазым бойынша міндеттерді жүзеге асы-
ру кезеңі құқық қорғау қызметінің өтіліне (еңбек сіңірген 
жылдарына) есептеледі. 

11. Конкурстық комиссияны қалыптастыру жəне оның 
жұмыс тəртібі, конкурс кезеңдерін өткізу мерзімдері, сон-
дай-ақ конкурсқа қатысуға қажетті құжаттардың тіз бесі 
құқық қорғау органдары басшыларының бірлескен норма-
тивтік құқықтық актісінде айқындалады.

7-2-бап. Құқық қорғау органдарына қызметке  конкурс-
тық іріктеуден тыс қабылдау

1. Құқық қорғау қызметіне осы Заңның 7-бабының 
3-тармағында жəне 7-1-бабының 1-тармағында көзделген 
адамдар құқық қорғау органы басшысының шешімі бойын-
ша конкурстық іріктеуден тыс қабылдануы мүмкін.

2. Конкурстық іріктеуден тыс кіретін кандидаттар-
ды зерделеуді, олардың біліктілік талаптарына жəне осы 
Заңның 6-бабының 1 жəне 2-тармақтарында көздел ген 
талаптарға сəйкестігін тексеруді құқық қорғау орган-
дарының кадр қызметтері жəне өзге де бөлімшелері жүзеге 
асырады.

3. Адамды құқық қорғау органдарына лауазымға 
конкурстық іріктеуден тыс тағайындау біліктілік талапта-
рына жəне осы Заңда белгіленген талаптарға сəйкес келген 
жағдайда жүргізіледі.»; 

6) 9-бапта:
2 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары-

ның білім беру ұйымдарына, сондай-ақ бюджет қаражаты 
есебінен оқу ақысы төлене отырып, құқық қорғау органда-
рының жолдамасы бойынша шет мемлекеттердің құқық 
қорғау органдарының жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарына оқуға түсетін адамдар білім беру 
ұйымдарындағы оқу мерзіміне жəне бір мезгілде білім 
беру ұйымдарында оқуын аяқтағаннан кейін Қазақстан 
Республикасының құқық қорғау органдарында орта жəне 
аға басшы құрамдар лауазымдарында қызмет өткеру ту-
ралы келісімшарт жасасады.»;

«5. Құқық қорғау органдарының жоғары білімнің 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша оқуын 
бітірген қызметкерлер – құқық қорғау органдарында 
кемінде бес жыл, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін 
оқу бағдарламасын, сондай-ақ техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі жəне жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 
беру ұйымдарында күндізгі оқу бойынша оқуын бітірген 
қызметкерлер кемінде үш жыл қызмет өткеруге міндетті.»;

7 жəне 10-тармақтардағы «білім беретін кəсіптік оқу» 
деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

13-тармақтағы «кəсіптік білім» деген сөздер «жəне 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімді» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

7) 11-бапта:
тақырыптағы «бірінші рет» деген сөздер алып тас-

талсын;
1-тармақтағы «бірінші рет» деген сөздер алып тас-

талсын;
2 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Алғашқы кəсіптік даярлық құқық қорғау орган-

дарының білім беру ұйымдарында оқытуды жəне тағылым-
даманы қамтиды.

Оқыту құқық қорғау органының қызмет бағыттарына 
қарай білім беру бағдарламалары бойынша жүзеге асы-
рылады.

Алғашқы кəсіптік даярлықтан өту кезеңінде канди-
даттардың тағылымдамасын тиісті құқық қорғау органы 
өткізеді.

Алғашқы кəсіптік даярлық үшін кадрларға қажеттілікті 
əрбір құқық қорғау органы кадрлық болжам негізінде дер-
бес айқындайды.»;

«8. Құқық қорғау қызметіне кіретін жəне аға жəне 
жоғары басшы құрамдар лауазымдарына, сондай-ақ кон-
курс тық іріктеуден тыс тағайындалатын адамдар алғашқы 
кəсіптік даярлықтан өтпейді.»;

8) 12-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«12-бап. Құқық қорғау қызметіне бірінші рет кіре-

тін адамдар үшін сынақ мерзімі жəне тəлімгерлікті 
ұйымдастыру»;

2-тармақтағы «, біліктілік сыныбы белгіленбейді» де-
ген сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
«8. Құқық қорғау қызметіне бірінші рет кіретін адам-

дарға құқық қорғау органының тиісті кəсіптік даярлығы 
жəне айтарлықтай жұмыс тəжірибесі бар қызметкерлері 
қатарынан тəлімгер бекітіліп беріледі.

Бұл ереже аға жəне жоғары басшы құрамдар лауазым-
дарына бірінші рет кіретін адамдарға қолданылмайды.

Құқық қорғау қызметіне бірінші рет кіретін адамдар 
үшін тəлімгерлікті ұйымдастыру тəртібі мен мерзімдері 
құқық қорғау органдары басшыларының нормативтік 
құқықтық актілерінде айқындалады.»;

9) 13-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1) құқық қорғау органдарына қызметке бірінші рет 

кіретін, арнаулы атақ немесе сыныптық шен берілген адам-
дар – арнаулы атақ немесе сыныптық шен берілгеннен 
кейін екі айдан кешіктірмей;»;

мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері 

антының мəтінін жəне оны қабылдау тəртібін Қазақстан 
Республикасының Президенті бекітеді.»;

10) 14-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Қызметкерлердің Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген талаптары (бұдан əрі – заңды та-
лаптар) жеке жəне заңды тұлғалардың орындауы үшін 
міндетті.»;

11) 16-баптың 1-тармағының 7) жəне 15) тармақшалары 
мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін 
Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдары қызмет-
керлерінің əдеп кодексінің талаптарын сақтауға;»;

«15) қызметкердің не оның жұбайының (зайыбының) 
Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу туралы 
өтінішхатпен жүгіну фактісі туралы не шетелдік азамат-
тықты алуға өтінішхатпен жүгіну фактісі туралы жүгінген 
күні өзінің тікелей басшысына жазбаша түрде хабарлауға 
міндетті.»;

12) 21-бапта:
1-тармақтағы «атақтары, сыныптық шендері немесе 

біліктілік сыныптары» деген сөздер «атақтары немесе 
сыныптық шендері» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтағы «атақтар, сыныптық шендер берілген 
немесе біліктілік сыныптар белгіленген» деген сөздер 
«атақтар немесе сыныптық шендер берілген» деген сөздер 
ауыстырылсын;

13) 4-тараудың тақырыбындағы «, біліктілік сынып-
тары» деген сөздер алып тасталсын;

14) 22-бапта:
3-тармақ мынадай мазмұндағы 9) жəне 10) тармақ-

шалармен толықтырылсын: 
«9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке – «сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы қызмет»;
10) экономикалық тергеп-тексеру қызметіне – «эконо-

микалық тергеп-тексеру қызметі.»;
7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Құқық қорғау органдарында бұрын қызмет өткерген 

адамдар қызметке қайта қабылданған (оқуға қабылданған) 
кезде, басқа құқық қорғау органынан iссапарға жiберу 
тəртiбiмен қабылданған адамдар, сондай-ақ арнаулы 

мемлекеттік органдарда қызмет өткерген адамдар, əскери 
қызметшілер жаңа қызмет (оқу) орны бойынша берілетін 
арнаулы атаққа немесе сыныптық шенге теңестіріле оты-
рып, бұрынғы қызмет орны бойынша берілген өздерiнде 
бар арнаулы, əскери атақпен немесе сыныптық шенмен 
лауазымға тағайындалады (оқуға қабылданады).

Құқық қорғау органына тағайындалған адамның өзінде 
бар жоғары басшы немесе жоғары офицерлік құрамның 
арнаулы, əскери атағы немесе сыныптық шені осы баптың 
1-тармағы 5) тармақшасының, 3-тармағының ережелері 
ескеріле отырып, өзі қызмет өткеретін органға тиесілігін 
көрсететін тең дəрежелі арнаулы, əскери атаққа немесе 
сыныптық шенге сəйкес келеді деп танылады.

Бұрынғы арнаулы, əскери атақта немесе сыныптық 
шенде болу мерзiмi кезектi арнаулы атақ, сыныптық шен 
беру үшiн еңбек сiңiрген мерзiмге есептеледi.

8. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
құқық қорғау органдарына жүктелген негiзгi мiндеттер мен 
функцияларды тiкелей орындайтын лауазымды адам дарға 
олар сол қызметке орналасқан жағдайда арнаулы атақтар 
немесе сыныптық шендер беруге құқық беретiн лауазым-
дар тiзбесiн, олардың өкiлеттiктерiне сəйкес Қазақ стан 
Республикасының Президентi немесе Қазақстан Респуб-
ликасының Үкiметi бекiтедi.»;

15) 22-1-бап алып тасталсын;
16) 23-бапта:
тақырыптағы «, сыныптық шендерді жəне біліктілік 

сыныптарын» деген сөздер «немесе сыныптық шендерді» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

4-тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларындағы «білім 
беретін кəсіптік оқу» жəне «білім берудің кəсіптік оқу» 
деген сөздер «білімнің білім беру» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

5-тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларындағы «кəсіптік 
оқу», «орта білімнен жəне жоғары білімнен кейінгі кəсіптік 
оқу» деген сөздер тиісінше «білімнің білім беру», «орта 
білімнен кейінгі жəне жоғары білімнің білім беру» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

8-тармақтағы «жəне біліктілік сыныптары» деген 
сөздер алып тасталсын;

8-1-тармақта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзацтағы «, біліктілік сыныбы» деген сөздер 

алып тасталсын; 
екінші абзацтағы «, 3-санатты жоғары біліктілік сы-

ныбы», «, 1-санатты біліктілік сыныбында» деген сөздер 
алып тасталсын; 

екінші бөліктегі «немесе біліктілік сыныбы» деген 
сөздер алып тасталсын;

17) 24-баптың 4-тармағының бірінші бөлігіндегі «жəне 
қызметкердің бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне 
байланысты жалақы сақталмайтын демалыста болу кезеңі» 
деген сөздер алып тасталсын; 

18) 25-бапта:
тақырыптағы «, сыныптық шендерде немесе біліктілік 

сыныптарында» деген сөздер «немесе сыныптық шендер-
де» деген сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақта:
«, сыныптық шендер немесе біліктілік сыныптарын» 

деген сөздер «немесе сыныптық шендер» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«(белгіленбейді)» деген сөз алып тасталсын;
2-тармақтағы «, сыныптық шен немесе біліктілік сыны-

бы атқаратын штат лауазымы бойынша атаққа, сыныптық 
шенге немесе біліктілік сыныбына кезекті атақ, сыныптық 
шен немесе біліктілік сыныбы сəйкес болған кезде, 
оларды беру (белгілеу) мерзiмi басталған кезден бастап 
берiледi (белгіленеді).» деген сөздер «немесе сыныптық 
шен атқаратын штат лауазымы бойынша атаққа немесе 
сыныптық шенге кезекті атақ немесе сыныптық шен сəйкес 
болған кезде, оны беру мерзiмi басталған кезден бастап 
берiледi.» деген сөздермен ауыстырылсын;

19) 26-бапта:
тақырып пен 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26-бап. Көтермелеу тəртібімен арнаулы атақтар не-

месе сыныптық шендер беру
1. Қызметте жоғары нəтижелерге қол жеткізгені жəне 

қызметтік міндеттерін үлгілі орындағаны үшін көтер-
мелеу тəртібімен полковникті қоса алғанға дейінгі бас-
шы құрамның кезекті арнаулы атағы немесе сыныптық 
шені мерзімінен бұрын (өзінде бар арнаулы атақта неме-
се сыныптық шенде еңбек сіңірудің белгіленген мерзімі 
өткенге дейін) не атқаратын штаттық лауазымы бойынша 
көзделген арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен бір 
саты жоғары берілуі мүмкін.

Кезектен тыс арнаулы атақтар немесе сыныптық шен-
дер құқық қорғау органдарындағы ұзақ жəне мінсіз қыз-
меті, аса күрделі тапсырмаларды орындауға байланысты 
қызмет бойынша жоғары нəтижелері үшін көтермелеу 
тəртібімен беріледі.»;

2-тармақта:
«, сыныптық шендер немесе біліктілік сыныптары» 

деген сөздер «немесе сыныптық шендер» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«, сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбын-
да еңбек сіңірудің белгіленген мерзімдерінің кемінде 
жартысы өткенде беріледі (белгіленеді)» деген сөздер 
«немесе сыныптық шенде еңбек сіңірудің белгіленген 
мерзімдерінің кемінде жартысы өткенде беріледі» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақта:
«, сыныптық шен немесе біліктілік сыныбы», «, сы-

ныптық шенде немесе біліктілік сыныбында», «, сыныптық 
шеннен немесе біліктілік сыныбынан» деген сөздер 
тиісінше «немесе сыныптық шен», «немесе сыныптық 
шенде», «немесе сыныптық шеннен» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«(белгіленуі)» деген сөз алып тасталсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделген 

арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен бiр саты 
жоғары кезектi арнаулы атақ немесе сыныптық шен өзінде 
бар арнаулы атақта немесе сыныптық шенде еңбек сiңiрген 
жылдарының белгіленген мерзiмi өткен соң берiледi.»;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Кезектен тыс арнаулы атақ немесе сыныптық шен 

өзінде бар арнаулы атақта немесе сыныптық шенде еңбек 
сіңірген жылдарының белгіленген мерзімі өткен соң, бірақ 
өзіндегі арнаулы атағынан немесе сыныптық шенінен бір 
сатыдан асырмай жəне атқаратын штаттық лауазымы бой-
ынша көзделген шекті арнаулы атаққа немесе сыныптық 
шенге қарамастан беріледі.»;

5-тармақта:
«, сыныптық шендерді немесе біліктілік сыныпта-

рын» деген сөздер «немесе сыныптық шендерді» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«мерзiмiнен бұрын» деген сөздер «кезектен тыс, 
мерзiмiнен бұрын» деген сөздермен ауыстырылсын;

«(белгілейді)» деген сөз алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 6 жəне 7-тармақтармен 

толықтырылсын:
«6. Кезектен тыс, мерзімінен бұрын немесе бір саты 

жоғары арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер қызмет-
керге:

1) алынбаған тəртіптік жазасы болған кезде;
2) өзіне қатысты қызметтік немесе сотқа дейінгі тер-

геп-тексеру жүргізу кезеңінде берілмейді.
7. Кезектен тыс немесе мерзімінен бұрын не бір саты 

жоғары арнаулы атақтармен немесе сыныптық шендер-
мен көтермелеу барлық негіздер бойынша құқық қор-
ғау қызметінің бүкіл кезеңі ішінде екі реттен артық 
жүргізілмейді.»;

20) 27 жəне 28-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«27-бап. Арнаулы атақтарды немесе сыныптық 

шендердi төмендету, арнаулы атақтардан немесе сынып-
тық шендерден айыру

1. Арнаулы атақты немесе сыныптық шендi бiр сатыға 
төмендетудi:

1) кiшi жəне орта басшы құрамдар атағындағы 
қызметкерлерге – уəкiлеттi басшы;

2) аға басшы құрам атағындағы қызметкерлерге – 
құқық қорғау органының басшысы тəртiптiк жазалау ша-
расы ретiнде қолданады.

2. Арнаулы атақтардан немесе сыныптық шендерден 

айыру мына қызметкерлерге қатысты тəртiптiк жазалау 
шарасы ретiнде қолданылады:

1) полковникті, аға кеңесшiнi қоса алғанға дейін – 
құқық қорғау органының басшысы;

2) жоғары басшы құрамға Қазақстан Республикасының 
Президентi айқындайтын тəртiппен – Қазақстан 
Республикасының Президентi жүзеге асырады.

3. Арнаулы атақтағы немесе сыныптық шендегi еңбек 
сiңiру мерзiмi арнаулы атақты немесе сыныптық шендi 
төмендету түрiнде тəртiптiк жауаптылыққа тарту туралы 
бұйрық шығарылған күннен бастап үзiледi жəне арнаулы 
атақты немесе сыныптық шендi қалпына келтiру туралы 
бұйрық шығарылған күннен бастап қалпына келтiрiледi.

Атқаратын штаттық лауазымына қарамастан арнаулы 
атағы немесе сыныптық шенi төмендетiлген қызметкерлер 
атқаратын лауазымына қарамастан бұрынғы арнаулы 
атағына немесе сыныптық шенiне құқық қорғау органы 
басшысының немесе уəкiлеттi басшының бұйрығымен, 
бiрақ арнаулы атақ немесе сыныптық шен төмендетiлген 
күннен бастап кемiнде алты ай өткеннен кейiн ғана 
қалпына келтiрiледi.

4. Қызметкерге бұрынғы арнаулы атағы немесе 
сыныптық шенi қайта қалпына келтiрiлгенге жəне оған 
кезектi арнаулы атақ немесе сыныптық шен берiлгенге 
дейiн арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен қайта 
төмендету жүргізiлмейдi.

28-бап. Соттың айыптау үкімімен арнаулы атақтардан  
немесе сыныптық шендерден айыру

1. Қызметкерлерге қатысты арнаулы атақтардан немесе 
сыныптық шендерден айыру туралы соттың заңды күшiне 
енген айыптау үкiмiн орындауды:

1) капитанға дейін, 1-сыныпты заңгерді қоса алғанда 
– уəкілетті басшы;

2) полковникке дейін, аға кеңесшіні қоса алғанда – 
құқық қорғау органының басшысы жүзеге асырады;

3) жоғары басшы құрамға қатысты Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

2. Арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен заңсыз 
айырған жағдайда соттың шешіміне сəйкес бұрынғы ар-
наулы атағын немесе сыныптық шенін қалпына келтiру 
туралы бұйрықты құқық қорғау органының басшысы не-
месе уəкiлеттi басшы қабылдайды.

3. Арнаулы атақтан немесе сыныптық шеннен заңсыз 
айырылған кезең қалпына келтiрiлген арнаулы атақта 
немесе сыныптық шенде еңбек сiңiрген мерзiмге кiредi. 
Арнаулы атағынан немесе сыныптық шенінен заңсыз 
айырылған адамдарға материалдық залал толық көлемде 
өтеледi.»;

21) 29-бапта:
2-тармақтағы «, біліктілік сыныбы белгіленгенге» де-

ген сөздер алып тасталсын;
3-тармақта:
бірінші бөліктің екінші сөйлемі алып тасталсын;
екінші бөлік алып тасталсын;
4-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Құқық қорғау органдары білім беру ұйымдарының 

профессорлық-оқытушылық жəне ғылыми құрамдарының 
штаттық лауазымдарына қызметкерлерді тағайындау 
мүмкін болмаған кезде құқық қорғау органы басшысының 
шешімімен осы лауазымдарға еңбек шарты бойынша 
аталған лауазымдарға қойылатын біліктілік талаптары-
на сəйкес келетін өзге де адамдар, оның ішінде уақытша 
тағайындалуы мүмкін. Бұл ретте жұмыскердің лауазымдық 
айлықақысы профессорлық-оқытушылық жəне ғылыми 
құрамдардың атқаратын штаттық лауазымы бойынша 
белгіленеді.

Профессорлық-оқытушылық жəне ғылыми құрам-
дардың штаттық лауазымдарына уақытша тағайындалған 
жұмыскерлер осы лауазымдарға қызметкерлер тағайын-
далған кезде Қазақстан Республикасының ең бек заңна-
масында белгіленген тəртіппен жұмыстан шыға рылады.»;

6-тармақтағы «құқық қорғау органының басшысы 
айқындайтын тəртіппен» деген сөздер алып тасталсын;

22) 32-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«32-бап. Құқық қорғау қызметiнiң жоғары тұрған, 
тең дəрежелi немесе төмен тұрған лауазымдары
1. Құқық қорғау қызметiнiң лауазымы, егер оған құқық 

қорғау қызметiндегi бұрынғы лауазымы бойынша арнау-
лы атағына немесе сыныптық шенiне қарағанда неғұрлым 
жоғары шектi арнаулы атақ немесе сыныптық шен 
көзделген болса, ал арнаулы атақтары немесе сыныптық 
шендерi тең дəрежелі болғанда – құқық қорғау қызметiнiң 
лауазымы бойынша неғұрлым жоғары айлықақы көзделген 
болса, жоғары тұрған лауазым болып есептеледi.

2. Құқық қорғау қызметiнiң лауазымы, егер оған 
құқық қорғау қызметiндегi лауазымы бойынша арнаулы 
атағы немесе сыныптық шенi жəне айлықақысы құқық 
қорғау қызметiндегi бұрынғы лауазымы бойынша арнаулы 
атағына немесе сыныптық шенiне жəне айлықақысына тең 
көзделген болса, тең дəрежелi лауазым болып есептеледi.

3. Құқық қорғау қызметiнiң лауазымы, егер оған құқық 
қорғау қызметiндегi бұрынғы лауазымы бойынша арнаулы 
атағына немесе, сыныптық шенiне қарағанда неғұрлым 
төмен шектi арнаулы атақ немесе сыныптық шен көзделген 
болса, ал арнаулы атақтары немесе сыныптық шендері тең 
дəрежелі болғанда – құқық қорғау қызметiнiң лауазымы 
бойынша неғұрлым төмен айлықақы көзделген болса, 
төмен тұрған лауазым болып есептеледi.»;

23) 33-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қызметкерлерді қызмет бабында өсіру олар 

қойылатын біліктілік талаптарына сəйкес келген жағдайда, 
сондай-ақ iскерлiк жəне жеке қасиеттерi, қызметтік жұмыс 
нəтижелері ескерiле отырып жүргiзiледi. 

Қызметкерлерді басшы лауазымдарға өсіру кадр 
резервінде тұрған қызметкерлер қатарынан не конкурстық 
негізде жүргізіледі.»;

2-тармақ алып тасталсын;
24) 33-1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2. Құқық қорғау органдары басшылығының 

Президенттік резервінде тұрған қызметкерлер болжанған 
басшы лауазымдарға тағайындау үшін қажетті кəсіби 
дағдыларды, басқарушылық құзыреттілікті жетілдіру үшін 
прокуратураның білім беру ұйымында кəсіби қайта даяр-
лаудан жəне біліктілігін арттырудан өтеді.»;

25) 34-бапта:
2-тармақ «бос» деген сөзден кейін «жоғары тұрған» 

деген сөздермен толықтырылсын;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Қызметкер өрескел тəртіптік теріс қылық жасағаны 

үшін тəртіптік жауаптылыққа тартылған жағдайда, ол 
кадр резервінен алып тасталады. Қызметкер өзін кадр 
резервінен алып тастау туралы шешіммен келіспеген кезде 
ол бұл шешімге жоғары тұрған лауазымды адамдарға жəне 
(немесе) сотқа шағым жасауға құқылы.»;

26) 36-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«3) құқық қорғау қызметін өткерудің жəне арнаулы 
атақтар немесе сыныптық шендер берудің дəйектілігі 
негізінде қамтамасыз етіледі.»;

27) 38-баптың 4-тармағында:
бірінші бөліктегі «, біліктілік сыныбы» деген сөздер 

алып тасталсын;
екінші бөліктегі «атағын, сыныптық шенін немесе 

біліктілік сыныбын» деген сөздер «арнаулы атағын не-
месе сыныптық шенін» деген сөздермен ауыстырылсын;

28) 44-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«4) жалақысы сақталмайтын демалыста не осы Заңның 
77-бабында көзделген демалыстарда болған;»;

29) 46-1-бапта:
2-тармақта:
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі 

мемлекеттік тапсырыс шеңберінде, сондай-ақ Шетелде 
кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия 
айқындайтын шетелдік жетекші жоғары оқу орындарын-
да докторантура (PhD, бейіні бойынша доктор) бағ дар-
ламалары бойынша білім беру ұйымдарында оқу мер-
зімінің аяқталуы;»;

(Жалғасы. Басы 1, 15-16-беттерде)

(Жалғасы 18-бетте) 
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6) тармақшадағы «комиссияның қорытындысы 
қызметкерді құқық қорғау органының қарамағына қабыл-
дау негіздері болып табылады.» деген сөздер «комис-
сияның қорытындысы;» деген сөздермен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

«7) негізгі қызметкердің қызметке шығуына байла-
нысты қызметкерді атқарып отырған уақытша бос лауа-
зымнан босату қызметкерді құқық қорғау органының қа-
рамағына қабылдау негіздері болып табылады.»;

3-тармақтың төртінші бөлігінде:
«əскери-дəрігерлік» деген сөздер «оның ішінде əскери-

дəрігерлік» деген сөздермен ауыстырылсын;
«сырттай немесе кешкі оқыту нысаны бойынша» де-

ген сөздер «қашықтан оқыту бойынша» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қызметтік қажеттілік болған жағдайда құқық 

қорғау органының басшысы не уəкілетті басшы құқық 
қорғау органының қарамағындағы қызметкерге құқық 
қор ғау органының құрылымдық бөлімшесінің басшысын 
бекітіп бере отырып, оған құқық қорғау органының алдына 
қойылған міндеттер мен функцияларды орындау бойынша 
қызметтік міндеттерді жүктеуге құқылы.

Құқық қорғау органының қарамағындағы қызметкерге 
бекітіліп берілген құрылымдық бөлімшенің басшысы одан 
уақытша қызметтік міндеттер шеңберінде тапсырмаларды 
тиісінше орындауды, құқық қорғау органының белгіленген 
күн тəртібін толық көлемде сақтауды талап етеді.

Құқық қорғау органы құрылымдық бөлімшесінің бас-
шысы қарамағына қабылдаған қызметкердің қызметтік 
жəне еңбек тəртібін сақтауы үшін жауапты болады.»;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Құқық қорғау органының қарамағына қабылданған 

қызметкерге көтермелеу шаралары қолданылады жəне 
оған осы Заңда көзделген тəртіппен жəне жағдайларда 
тəртіптік жазалар қолданылады.»; 

7-тармақтың екінші абзацындағы «атағы, біліктілік 
сыныбы» деген сөздер «арнаулы атағы, сыныптық шені» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

30) 46-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«46-2-бап. Қызметті бағалау
1. Қызметкерлер жұмысының тиімділігі мен сапасын 

айқындау үшін олардың қызметіне бағалау жүргізіледі.
2. Қызметті бағалау жыл сайын күнтізбелік жыл аяқ-

талған соң жүргізіледі.
3. Қызметкердің қызметін бағалауды тікелей басшы-

сы жүргізеді.
Тікелей басшы лауазымында алты айдан аз уақыт бол-

ған жағдайда бағалауды жоғары тұрған басшы жүргізеді.
4. Қызметті бағалау:
1) сынақ мерзімі кезеңінде жүрген адамға;
2) осы Заңның 44-бабына сəйкес қызметін құқық қорғау 

органының лауазымдарында өткермейтін қызметкерлерге;
3) егер жаңа лауазымға тағайындалуы лауазымдық 

міндеттерінің өзгеруіне алып келсе, атқарып отырған ла-
уазымында алты айдан аз болған қызметкерлерге;

4) құқық қорғау органдарында кемінде жиырма жыл 
қызмет өтілі бар қызметкерлерге қатысты жүргізілмейді.

Құқық қорғау органы басшысының жəне оның орын-
басарларының қызметін бағалауды Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті айқындайтын уəкілетті адам (ор-
ган) жүргізеді.

5. Қызметкердің қызметін бағалау қызметкердің 
лауазымдық міндеттеріне сəйкес қызметтік мақсаттар мен 
міндеттерге қол жеткізуін бағалаудан құралады.

6. Қызметкерлердің қызметін бағалау нəтижелері мы-
надай: «тиімділігі жоғары», «тиімді», «тиімділігі төмен» 
жəне «тиімсіз» мəндері бар шəкіл бойынша қойылады.

7. Қызметті бағалау нəтижелері құқық қорғау орган-
дары басшыларының бірлескен бұйрығымен бекітілетін 
нысан бойынша бағалау парағына енгізіледі.

Бағалау парағы лауазымдық міндеттер ескеріле оты-
рып қалыптастырылған жəне нақты учаскедегі (қызмет 
бағытындағы) жұмыстың тиімділігін көрсететін іс-
шаралар атауын қамтиды. 

Басшыны бағалаған кезде оған бағынысты қызметкер-
лердің қызметін бағалау нəтижелерінің орташа көрсеткіші 
ескеріледі.

8. Бағалау жүргізген адам қызметін бағалау нəтиже-
лерінің мəні «тиімділігі төмен» жəне «тиімсіз» болған 
қызметкерлерге қатысты кəсіби дамудың жеке жоспарын 
жасайды. 

Қызметкердің кəсіби дамуының жеке жоспары 
қызметкердің тиімділігін арттыруға жəне белгілі бір уақыт 
кезеңіне (қызметті келесі бағалауға дейін) оның кəсіби 
жəне жеке басының өсуіне бағытталған басым бағыттар 
мен ұсынымдарды айқындайды.

9. Қызметкердің қызметін бағалаудың нəтижелері: 
1) қызметкер «тиімсіз» деген баға алған;
2) қызметкер екі жыл қатарынан «тиімділігі төмен» 

деген баға алған жағдайларда аттестаттау жүргізуге негіз 
болып табылады.

Мұндай қызметкерлерді аттестаттау қызметіне бағалау 
жүргізілген күннен бастап алты ай ішінде өткізіледі.

Бұл ретте аттестаттауды өткізу мерзімі қызметті баға-
лау нəтижелеріне шағым жасау кезеңіне тоқтатыла тұрады.

10. Бағалау жүргізген адам бағалау жүргізілген күн нен 
бастап үш жұмыс күні ішінде қызметкерді бағалау нəти-
желерімен, сондай-ақ кəсіби дамудың жеке жоспарымен 
жазбаша таныстырады. 

11. Қызметкер бағалау нəтижелеріне танысқан күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде құқық қорғау органының 
басшысына немесе уəкілетті басшыға жəне (немесе) сот 
тəртібімен шағым жасауға құқылы.»;

31) 47-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қызметкердің жеке жəне кəсіби қасиеттерін, 

қызметтік жұмыс нəтижелерін бағалау ескеріле отырып, 
оның атқарып отырған лауазымына сəйкес келуі аттес-
таттау кезінде бағалаудың негізгі өлшемшарты болып 
табылады.»;

3-тармақтың бірінші жəне екінші бөліктері мынадай 
редакцияда жазылсын:

«3. Қызметкерлер құқық қорғау органдары жүйесінде 
үздіксіз қызметте болған əрбір келесі үш жыл өткен соң 
не қызметті бағалау нəтижелері бойынша аттестаттаудан 
өтеді. Бұл ретте аттестаттау көрсетілген мерзім басталған 
не қыз метті бағалау жүргізілген күннен бастап алты айдан 
кешік тірілмей өткізілуге тиіс.

Егер аттестаттауға жататын қызметкерлер жаңа лауа-
зымдарға тағайындалса, қызметін бағалау нəтижелері 
бойын ша аттестаттаудан өтетін қызметкерлерді қоспағанда, 
олар тағайындалғаннан кейін бір жылдан соң аттестатта-
удан өтеді. Тең дəрежелі лауазымға тағайындалған кезде, 
егер бұл функционалдық міндеттердің өзгеруіне алып 
келмесе, бұл мерзім есепке алынбайды.»;

мынадай мазмұндағы 3-2 жəне 3-3-тармақтармен 
толықтырылсын:

«3-2. Мемлекеттік қызметшілерді даярлау бойын-
ша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде білім беру 
ұйымдарында білім алатын қызметкер оқуды аяқтаған 
соң, бірақ құқық қорғау органдарында лауазымға 
тағайындалғаннан кейін кемінде бір жылдан кейін аттес-
таттаудан өтеді. 

Мемлекеттік органдарға іссапарға жіберілген қызмет-
керлерді аттестаттау тиісті мемлекеттік органдардың 
жұмыскерлері үшін белгіленген тəртіппен жүргізіледі, 
ал халықаралық ұйымдарға іссапарға жіберілген қызмет-
керлер халықаралық ұйымнан оралғаннан кейін, бірақ 
құқық қорғау органдарында лауазымға орналасқаннан 
кейін бір жылдан кейін аттестаттаудан өтеді.

3-3. Ұйымдық-штаттық іс-шараларды өткізуге, құқық 
қорғау органдарының білім беру ұйымдарына оқуға түсуге, 
мемлекеттік органдарға жəне халықаралық ұйымдарға 
іссапарға жіберуге байланысты ауысуларды қоспағанда, 
аттестаттау өткізу кезеңінде қызметкерлерді аттестаттау 
аяқталғанға дейін лауазымға тағайындауға не қызмет 
бойын ша ауыстыруға болмайды.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Құқық қорғау органының басшысы жəне оның 

орынбасарлары, сондай-ақ құқық қорғау органдарын-
да кемінде жиырма жыл қызмет өтілі бар қызметкерлер 
аттестаттауға жатпайды.

Қызметкерлер жүктілігі жəне осы Заңның 77-бабында 
көзделген демалыстарда болған кезеңінде аттестаттауға 
жатпайды. Олар қызметке шыққаннан кейін кемінде бір 
жылдан соң аттестатталады.»;

5-тармақтың 3-1) тармақшасы алып тасталсын;
32) 48-бапта:
8-тармақтағы «екі» деген сөз «үш» деген сөзбен 

ауысты рылсын;
9-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-

тырылсын:
«Қызметкердің қосымша ақпараты бар қызметтік 

мінездемемен келіспейтіні туралы жазбаша өтініші ат-
тестаттау комиссиясы төрағасының атына беріледі жəне 
аттестаттау комиссиясының отырысына дейін жеті жұмыс 
күнінен кешіктірілмей кадр қызметіне ұсынылады.»;

33) 50-бап мынадай мазмұндағы 3-1 жəне 6-1-тармақ-
тармен толықтырылсын:

«3-1. Аттестаттау комиссиясы ұсынылған материал-
дарды отырыс барысында зерделейді, аттестатталатын 
қызметкерді тыңдайды.

Аттестатталатын қызметкерге қойылатын сұрақтар 
оның кəсіптік даярлық деңгейін, құқықтық мəдениетін 
жəне азаматтармен жұмыс істеу қабілетін айқындауға 
бағытталуға тиіс. 

Аттестаттау комиссиясы əңгімелесу кезінде аттестат-
талатын қызметкердің лауазымдық міндеттерін негізге ала-
ды. Қажет болған кезде стратегиялық жəне бағдарламалық 
құжаттарды, сондай-ақ аттестатталатын қызметкердің 
қызметтік жұмысын регламенттейтін өзге де құжаттарды 
білу деңгейі айқындалады. 

Əңгімелесу сыпайылық пен ізгілік жағдайында өтуге 
тиіс.

Əрбір қатысушымен əңгімелесу техникалық жазба 
(аудио-, бейнежазба) құралдарының көмегімен тіркеледі.

Əңгімелесу барысында техникалық жазба құрал-
дарының көмегімен тіркелген материалдар кадр қызметінде 
үш жыл бойы сақталады.»;

«6-1. Қызметті бағалау нəтижелері бойынша аттестат-
таудан өтетін қызметкерлерге қатысты аттестаттау комис-
сиясы мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) атқаратын лауазымына сəйкес келеді;
2) атқаратын лауазымына сəйкес келмейді жəне лауа-

зымын төмендетуге ұсынылады;
3) атқаратын лауазымына сəйкес келмейді жəне 

жұмыстан шығару ұсынылады.»; 
34) 54-бапта:
3-тармақтағы «курсанттарына» деген сөзден кейін «, 

ма гистранттары мен докторанттарына» деген сөздермен 
толықтырылсын;

4-тармақ алып тасталсын;
35) 54-1 жəне 55-баптар мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«54-1-бап. Құқық қорғау органдарындағы тəрбиелік,  

əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне  идеологиялық 
жұмыс

1. Құқық қорғау органдарында жеке құраммен 
тəрбиелік, əлеуметтік-құқықтық, психологиялық жəне 
идеологиялық жұмыс ұйымдастырылады.

2. Тəрбиелік жұмыс:
1) жеке құрамның құқықтық тұрғыдан хабардар болу, 

сауаттылық, мəдениет пен адамгершілік дəрежесін арт-
тыруға;

2) қызметкерлерге құқық қорғау органдары туралы 
түсінікті жəне оның мақсатын, олардың жұмыс істеу 
жəне алдында тұрған міндеттерді орындау ерекшеліктерін 
ұғындыруға;

3) мемлекеттік саясаттың негіздеріне сəйкес қызметкер-
лердің құқық қорғау органдарына қатыстылығы үшін 
жауапкершілікті қалыптастыруға жəне олардың мемле-
кет мүдделерін қорғауға əзірлігін қолдауға бағытталған.

3. Əлеуметтік-құқықтық жұмыс құқық қорғау орган-
дарының қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелерін 
əлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды 
іске асыруға бағытталған.

4. Психологиялық жұмыс:
1) жеке құрамның құқық қорғау органының міндеттерін 

орындауға, оның ішінде соғыс жағдайы жəне төтенше 
жағдай, терроризмге қарсы операцияларды жүргізу ке-
зеңін дегі психологиялық əзірлікте болуын қолдауға;

2) қызметкердің психологиялық жəне психикалық-
физиологиялық қасиеттерінің атқарып отырған лауазы-
мына сəйкестігін айқындауға;

3) құқық қорғау органының бөлімшелеріндегі мораль-
дық-психологиялық ахуалдың жай-күйін жыл сайынғы 
əлеуметтану мониторингін жүргізу жолымен зерделеуге 
бағытталған.

5. Идеологиялық жұмыс:
1) құқық қорғау органдары қызметкерлерінде патриот-

тық сана-сезімді, Отанға, өз халқына деген сүйіспеншілікті, 
антқа адалдықты, лауазымдық міндеттерін мінсіз орын-
дауға ұмтылысты қалыптастыруға;

2) құқық қорғау органдары қызметкерлерінің Қазақстан 
Республикасының конституциялық қағидаттары мен 
ұлттық мүдделеріне адалдығын қалыптастыруға;

3) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы құқық қорғау 
органдарының жағымды имиджін қалыптастыруға;

4) идеологиялық жұмысты ұйымдастыру жəне жүргізу 
мəселелері бойынша мемлекеттік органдармен, бұқаралық 
ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылды жүзеге асыруға 
бағытталған.

6. Жеке құраммен тəрбиелік, психологиялық жəне 
идеологиялық жұмысты ұйымдастыру тəртібін құқық 
қорғау органының басшысы айқындайды.

Құқық қорғау органының бөлімшелеріндегі моральдық-
психологиялық ахуалдың жай-күйіне жыл сайынғы 
əлеуметтану мониторингін жүргізу тəртібі мен əдістемесін 
құқық қорғау органының басшысы айқындайды.

Басшы лауазымдарды атқарып отырған қызметкерлер 
өздеріне сеніп тапсырылған бөлімшелердегі моральдық-
психологиялық ахуалдың жай-күйіне жауапты болады.

55-бап. Қызметкерлерге көтермелеу қолдану тəртібі 
1. Мiндеттерiн үлгiлi атқарғаны жəне қызметтік 

жұмы сында жоғары нəтижелерге қол жеткізгені үшін 
қызмет керлерге жəне құқық қорғау органдары білім 
беру ұйымдарының курсанттарына мынадай көтермелеу 
түрлері көзделеді:

1) алғыс жариялау;
2) біржолғы ақшалай сыйақы беру;
3) бағалы сыйлықпен наградтау;
4) грамотамен наградтау;
5) құрмет грамотасымен наградтау;
6) ведомстволық наградамен жəне құқық қорғау 

органының үздігі төсбелгісімен наградтау;
7) арнаулы атақтарды немесе сыныптық шендерді 

мерзімінен бұрын немесе атқаратын штаттық лауазымы 
бойынша көзделген арнаулы атақтан немесе сыныптық 
шеннен бір саты жоғары, сондай-ақ кезектен тыс арнаулы 
атақтар немесе сыныптық шендер беру;

8) құрмет тақтасына енгізу;
9) құрметті атақ беру;
10) құқық қорғау органдарының білім беру ұйымы 

орналасқан жерден кезектен тыс сейілдеуге жіберуді 
ұсыну; 

11) бұрын қолданылған тəртіптік жазаны мерзімінен 
бұрын алып тастау;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген өзге де көтермелеу түрлері. 

Құқық қорғау органдары білім беру ұйымының бас-
шысы магистратурада жəне докторантурада күндізгі оқу 
нысаны бойынша оқитын қызметкерлерге осы тармақтың 
бірінші бөлігінің 1), 3), 4), 5), 8) жəне 11) тармақшаларында 
көзделген көтермелеу түрлерін қолдана алады.

2. Тəртіптік жазасы бар қызметкер бұрын қолданылған 
жазаны алып тастау арқылы көтермеленеді. Тəртіптік жа-
заны алып тастау құқығы құқық қорғау органының бас-
шысына немесе уəкілетті басшыға тиесілі. Қызметкердің 
елеулі теріс қылықтар жасағаны үшін тəртіптік жазалар 
олар қолданылған күннен бастап үш айдан кейін алып 
тасталуы мүмкін.

Өрескел тəртіптік теріс қылықтар жасағаны үшін 
тəртіптік жазалар көтермелеу тəртібімен мерзімінен бұрын 
алып тасталуға жатпайды.

Болмашы тəртіптік теріс қылықтар үшін тəртіптік жа-
заны мерзімінен бұрын алып тастау мерзімі белгіленбейді.

Құқық қорғау органының басшысымен келісу бойын-
ша қызметкердің өмірі мен денсаулығын тəуекелге 
тігумен, адам өмірін құтқарумен ұштасқан ерекше еңбегі 
үшін, сондай-ақ қоғамдық резонанс тудырған аса ауыр 
қылмыстарды ашқаны жəне тергеп-тексергені үшін 
қызметкерлерді көтермелеу кезінде тəртіптік жазаны 
мерзімінен бұрын алып тастау мерзімі ескерілмейді.

3. Бір мезгілде көтермелеу түрінде бір ғана тəртіптік 
жаза алып тасталуы мүмкін, бұл ретте көтермелеудің осы 
түрімен бірге көтермелеудің басқа түрлері қолданылмайды.

4. Қызметкерді көтермелеу туралы ұсынуға тікелей 
басшысы бастама жасайды жəне ол комиссияда қарау үшін 
кадр қызметіне енгізіледі.

5. Комиссияны құқық қорғау органының басшысы не-
месе уəкілетті басшы қызметкерлерді көтермелеу кезінде 
объективті көзқарасты қамтамасыз ету үшін тұрақты 
негізде құрады.

Комиссия құрамына кемінде бес мүше кіруге тиіс.
6. Комиссия шешімді ашық дауыс беру арқылы алқалы 

түрде қабылдайды. Егер шешімге комиссия мүшелерінің 
жалпы дауыс санының көпшілігі дауыс берсе, ол 
қабылданды деп есептеледі. Комиссия шешімдері хаттама-
мен ресімделеді. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия 
төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі. 

7. Комиссия мынадай шешімдердің бірін қабылдайды: 
1) көтермелеу туралы ұсынуды қанағаттандыру; 
2) көтермелеу туралы ұсынудан бас тарту.
8. Құқық қорғау органы басшысының не уəкілетті 

басшының шешімі бойынша қызметкерді көтермелеу 
тікелей басшының ұсынуы негізінде комиссияда қарал-
мастан жүргізілуі мүмкін.

9. Көтермелеу құқық қорғау органы басшысының не-
месе уəкілетті басшының бұйрықтарымен ресімделеді.»;

36) 56-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«56-бап. Қызметкерлерге қолданылатын тəртiптiк жа-

залар жəне тəртіптік теріс қылықтардың түрлері»;
2-тармақта:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) арнаулы атағын немесе сыныптық шенiн бiр сатыға 

төмендету;»;
9) тармақшадағы «Құқық қорғау қызметі туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының» деген сөздер «осы 
Заңның» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 4, 5 жəне 6-тармақтармен 
толықтырылсын:

«4. Құқық қорғау органдары білім беру ұйымының 
басшысы күндізгі нысан бойынша магистратура мен док-
торантурада оқитын қызметкерлерге тəртіптік жазалаудың 
мынадай түрлерін қолдануы мүмкін:

1) ескерту;
2) сөгіс;
3) қатаң сөгіс;
4) құқық қорғау органының білім беру ұйымынан 

шығару.
5. Қызметкердің қызметтік тəртіпті өрескел бұзғаны 

немесе құқық қорғау органына кір келтіретін теріс қылық-
тар жасағаны үшін құқық қорғау органының білім беру 
ұйымынан шығарып жіберу түріндегі тəртіптік жазаны 
қолдану қызметкерді осы Заңның 80-бабы 1-тармағының 
12) жəне 13) тармақшаларында көзделген теріс себептер 
бойынша қызметтен шығаруға негіз болып табылады. 

6. Тəртіптік теріс қылықтар мынадай түрлерге бөлінеді:
осы баптың 2-тармағының 1), 2) немесе 3) тармақ-

шаларында, 4-тармағының 1), 2) немесе 3) тармақша-
ларында көзделген тəртіптік жаза қолданылған теріс 
қылық болмашы теріс қылық болып табылады;

осы баптың 2-тармағының 4) немесе 6) тармақша-
ларында көзделген тəртіптік жаза қолданылған теріс 
қылық елеулі теріс қылық болып табылады;

осы баптың 2-тармағының 5), 7), 8) немесе 9) тармақ-
шаларында көзделген тəртіптік жаза қолданылған теріс 
қылық өрескел теріс қылық болып табылады.»;

37) 57-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Тəртіптік жаза қолдану жəне оның түрін айқындау 

кезінде мынадай өлшемшарттар ескеріледі: 
1) жасалған теріс қылықтың мазмұны мен сипаты;
2) жасалған теріс қылықтың ауырлығы мен мəн-

жайлары;
3) қызметкердің жеке басын жəне оның қызметке 

қатынасын сипаттайтын деректер;
4) қызметкердің уəжі жəне кінəсінің дəрежесі 

(қасақана, абайсызда);
5) қызметкердің тəртіптік жауаптылығын жеңілдететін 

мəн-жайлар; 
6) қызметкердің тəртіптік жауаптылығын ауырлата-

тын мəн-жайлар.»;
мынадай мазмұндағы 2-1 жəне 2-2-тармақтармен 

толықтырылсын:
«2-1. Тəртіптік жауаптылықты жеңілдететін мəн-

жайлар деп мыналар танылады:
1) теріс қылық жасаған қызметкердің өкінуі;
2) қызметкердің теріс қылық жасағаны туралы 

басшыға ерікті түрде хабарлауы;
3) теріс қылықты бірінші рет жасау жəне теріс 

қылықты жасау фактісімен келісуінің болуы;
4) жеке немесе отбасылық ауыр мəн-жайлар болған 

кезде теріс қылық жасау;
5) мəжбүрлеу салдарынан теріс қылық жасау; 
6) тəртіптік теріс қылық жасау салдарынан жағымсыз 

əсердің болмауы жəне құқық қорғау органының имиджіне 
нұқсан келтірілмеуі.

Қызметкерге жаза қолданатын құқық қорғау органы-
ның басшысы немесе уəкілетті басшы не тəртіптік комис-
сия қызметтік тергеп-тексеруді жүргізу кезінде өзге де 
мəн-жайларды жеңілдететін деп тануы мүмкін.

2-2. Тəртіптік жауаптылықты ауырлататын мəн-жайлар 
деп мыналар танылады:

1) егер бірінші теріс қылығы үшін қызметкерге жаза 
қолданылған жəне ол белгіленген тəртіппен алынбаса, дəл 
сондай теріс қылықты қайталап жасау; 

2) қарамағындағы адамды теріс қылық жасауға тарту;
3) төтенше жағдай немесе өзге де шектеу шаралары 

енгізілген кезеңде теріс қылық жасау;
4) алкогольдік жəне (немесе) есірткілік жəне (немесе) 

психотроптық жəне (немесе) уытқұмарлық масаң күйде 
теріс қылық жасау;

5) тəртіптік теріс қылық жасау салдарынан жағымсыз 
əсердің болуы жəне құқық қорғау органының имиджіне 
нұқсан келтірілуі;

6) өзіне жүктелген міндеттерді орындауына байланыс-
ты лауазымды адамға немесе оның жақын туыстарына 
ықпал ету арқылы теріс қылық жасау.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қызметіне толық сəйкес еместігі туралы ескер-

ту, атқарып отырған лауазымынан босату, құқық қорғау 
органдарының білім беру ұйымынан шығару жəне боса-
ту түріндегі жаза жүргізілген қызметтік тергеп-тексеру 
нəтижелері мен тəртіптік комиссияның тиісті ұсынымдары 
бойынша қолданылады.

Қызметіне толық сəйкес еместігі туралы ескерту, 
атқарып отырған лауазымынан босату түріндегі жаза 
қызметтік тергеп-тексеру жүргізілмей жəне тəртіптік 
комиссияның тиісті ұсынымдарынсыз, алқаның немесе 
құқық қорғау органы бірінші басшысының жанындағы 
жедел кеңестің шешімі жəне қызметкердің өзі жасаған 
тəртіптік теріс қылық фактісімен келісетіні туралы жаз-
баша түсініктемесінің болуы, сондай-ақ оны жасау мəн-
жайларының толық жəне объективті анықталуын растай-
тын материалдар негізінде қолданылуы мүмкін.»; 

10-тармақта:
екінші бөліктегі «бір айлық» деген сөздер алып тас-

талсын;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын: 
«Осы Заңда көзделген, құқық қорғау органына кір 

келтіретін теріс қылық жасағаны жəне қызметтік тəртіпті 
өрескел бұзғаны үшін тəртіптік жаза тəртіптік теріс 
қылық анықталған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей 
қолданылады жəне оны тəртіптік теріс қылық жасалған 
күннен бастап бір жылдан кешіктіріп қолдануға болмай-
ды.»;

мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
«12-1. Құқық қорғау органының білім беру ұйымдары 

осы Заңның 56-бабы 3-тармағының 3) тармақшасында 
жəне 4-тармағының 4) тармақшасында көзделген тəртіптік 
жазаны қолданған жағдайда, жаза қолдану туралы бұйрық 
тəртіптік теріс қылық жасаған қызметкер кадрында тұрған 
құқық қорғау органына үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Қызметкерге тəртіптік жазаны:
1) еңбекке уақытша жарамсыздық;
2) осы Заңның 75-бабының 9-тармағында көзделген 

демалысты қоспағанда, демалыста болу;
3) іссапарға жіберу оны тəртіптік жауаптылыққа 

тартуға байланысты болатын жағдайларды қоспағанда, 
іссапарда болу кезеңінде қолдануға болмайды.»;

38) 58-бапта:
мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Қызметтік тергеп-тексеру барысында оны 

жүргізу тапсырылған уəкілетті лауазымды адамның:
1) өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізіліп 

жатқан қызметкерден, сондай-ақ басқа да адамдардан жаз-
баша түсініктеме алуға;

2) тəртіптік теріс қылық жасаудың мəн-жайына 
қатысты материалдар мен мəліметтер жинауға;

3) тиісті құжаттармен танысуға, қажет болған 
жағдайда олардың көшірмелерін қызметтік тергеп-тексеру 
материал дарына қосып тігуге;

4) арнаулы білімді талап ететін мəселелер бойынша 
мамандардан қорытындылар, түсініктер жəне консуль-
тациялар алуға;

5) өздеріне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргі-
зіліп жатқан қызметкерлерге полиграфологиялық зерттеу 
жүргізуге бастама жасауға құқығы бар. 

Полиграфологиялық зерттеу қызметкердің келісімімен 
жүргізіледі.»;

5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Қызметтік тергеп-тексеру жүргізген адам қызметтік 
тер геп-тексеру жүргізілген қызметкерді, егер бұл мемле-
кеттік құпияларды жəне өзге де қорғалатын құпияны 
құрай тын мəліметтерді жария етпеу талаптарына қайшы 
келмесе, қорытындымен жеке өзін не оның көшірмесін 
курьерлік пошта байланысы, пошта байланысы, фак-
симильді байланыс, электрондық пошта жəне өзге де 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы не-
месе қызметкердің авторизациялануын, сəйкестендірілуін 
қамтамасыз ете отырып, электрондық түрде жіберу арқылы 
қызметтік тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде таныстыруға міндетті.»;

8-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2) тəртіптік жаза түрі бойынша тұжырымдар мен 
ұсыныстар көрсетіледі.»;

10-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 11-тармақпен толықтырылсын:
«11. Құқық қорғау органының білім беру ұйымдарында 

оқитын курсанттар мен қызметкерлерге қатысты қызметтік 
тергеп-тексеруді құқық қорғау органы білім беру 
ұйымының тиісті бөлімшесі жүргізеді.»;

39) 7-тарау мынадай мазмұндағы 58-1-баппен толық-
тырылсын:

«58-1-бап. Тəртіптік комиссияны қалыптастыру жəне  
оның жұмыс тəртібі

1. Құқық қорғау органының басшысы немесе уəкілетті 
басшы тəртіптік комиссияның құрамын бекітеді.

2. Тəртіптік комиссияның құрамына кемінде бес мүше 
кіруге тиіс.

3. Тəртіптік комиссияның отырыстары қажеттілігіне 
қарай жəне оның мүшелерінің жалпы санының үштен екісі 
болған кезде өткізіледі.

4. Тəртіптік комиссияның отырысы өзіне қатысты 
қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген адамның қатысуы-
мен, оның ішінде бейнеконференция байланысы арқылы 
өткізіледі.

5. Егер өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру 
жүргі зілген адам отырыстың уақыты мен орны туралы 
тиісінше хабардар етілсе жəне дəлелсіз себеппен келмесе 
не тəртіптік комиссияның отырысына қатысудан жазбаша 
бас тартса, қызметтік тергеп-тексеру материалдарын оның 
қатысуынсыз қарауға жол беріледі.

6. Өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген 
адам тəртіптік комиссия отырысының өтетін уақыты мен 
орны туралы, бірақ ол өткізілетін күнге дейін бір жұмыс 
күнінен кешіктірілмей хабардар етіледі.

7. Тəртіптік комиссия қызметтік тергеп-тексеру матери-
алдарын қарайды жəне теріс қылыққа қатысты фактілерді 
зерттейді, жүргізілген қызметтік тергеп-тексерудің нəти-
желері туралы баяндамашыны (қызметтік тергеп-тексеру 
жүргізген адамды), өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексе-
ру жүргізілген адамның түсініктемелерін, сондай-ақ басқа 
да адамдардың түсініктерін тыңдайды.

8. Ұсынылған материалдарды қарау қорытындылары 
бойынша тəртіптік комиссия мынадай шешімдердің бірін 
шығарады:

1) құқық қорғау органының басшысына немесе 
уəкілетті басшыға өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексе-
ру жүргізілген адамға тəртіптік жазаның тиісті шарасын 
қолдануды ұсыну;

2) құқық қорғау органының басшысына немесе 
уəкілетті басшыға тəртіптік іс жүргізуді тоқтатуды ұсыну.

9. Тəртіптік комиссияның шешімі ашық дауыс беру 
арқылы қабылданады жəне егер оған тəртіптік комис-
сияның отырысқа қатысқан мүшелері санының көпшілігі 
дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

Дауыстар тең болған кезде тəртіптік комиссияның 
төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

10. Тəртіптік жаза қолдану туралы шешім құқық 
қорғау органы басшысының немесе уəкілетті басшының 
бұйрығымен ресімделеді.

11. Қызметкер өзіне қолданылған тəртіптік жазаға 
жоғары тұрған лауазымды адамға не сотқа шағым жасау ға 
құқылы. Тəртіптік жаза қолдану туралы шешімге шағым-
дану оның орындалуын тоқтата тұрмайды.»;

40) 62-баптың 4-тармағы 1) тармақшасының екінші 
бөлігіндегі «, біліктілік сыныбы» деген сөздер алып тас-
талсын;

41) 64-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік «үстемеақыларды» деген сөзден кейін «, 

сондай-ақ басқа да үстемеақыларды, қосымша ақыларды» 
деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөлік «үстемеақылар» деген сөзден кейін «, 
сондай-ақ басқа да үстемеақылар, қосымша ақылар» деген 
сөздермен толықтырылсын;

2-тармақтағы «, сыныптық шені немесе біліктілік 
сыныбы» деген сөздер «немесе сыныптық шені» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 5 жəне 6-тармақтармен 
толықтырылсын:

«5. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның 
ішінде қызмет өткеру уақытында қаза тапқан, қайтыс 
болған немесе хабарсыз кеткендердің балаларына жергі-
лікті атқарушы органдар тұрғылықты жері бойынша 
балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелерден кезек-
тен тыс орындар береді.

6. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің лауазым-
дық айлықақыларының мөлшерін арттыру республикалық 
бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 
мөлшерде үш жылда бір рет жүзеге асырылады.»;

42) 65-баптың 2-тармағындағы «жарақаттануына, кон-
тузия алуына немесе мертiгуiне» деген сөздер «мертiгуiне 
(жаралануына, контузия алуына, жарақаттануына)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

43) 66-бапта:
1-тармақтағы «мертiккен» деген сөз «мертiккен (жара-

лан ған, контузия алған, жарақаттанған)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3-тармақтағы «жарақат» деген сөз «науқастануы, 
мертігуі (жарақаттануы, жаралануы, контузия алуы)» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақтың бірінші абзацындағы «жарақаттануы, 
жаралануы (контузия алуы), мертігуі, науқастануы» деген 
сөздер «науқастануы, мертігуі (жарақаттануы, жаралануы, 
контузия алуы)» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

(Жалғасы. Басы 1, 15-17-беттерде)

(Жалғасы 19-бетте) 
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«5-1. Қызметтік міндеттерін атқару кезінде мертігуі 
(жарақаттануы, жаралануы, контузия алуы) салдарынан 
денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарынан 
шығарылған қызметкерлерге Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын мөлшерде жəне тəртіппен ай сайын 
ақшалай төлем жүзеге асырылады.»;

6-тармақтағы «жарақаты, жаралануы (мертiгуi), 
науқастануы» деген сөздер «науқастануы, мертiгуi (жа-
ралануы, жарақаттануы, контузия алуы)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
«9. Қызметкер қызметтік міндеттерін атқару кезінде 

мертігуі (жарақаттануы, жаралануы, контузия алуы) салда-
рынан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, қаза тап қан 
(қайтыс болған) қызметкердің отбасы мүшелеріне Қазақ-
стан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде 
жəне тəртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асыры-
лады.

Ай сайынғы ақшалай төлем балаларға (оның ішінде, 
асырап алған балаларға, бірге тұратын өгей балаларға) – 
олар кəмелеттік жасқа толғанға дейін немесе жалпы орта, 
техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
жүйесіндегі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу орнын күндізгі нысан-
да аяқтағанға дейін жиырма үш жастан аспайтын шек-
те, сондай-ақ «Қазақстан Республикасында мүгедектігі 
бойын ша жəне асыраушысынан айырылу жағдайы бойын-
ша берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген асы-
раушысынан айырылуына байланысты жəрдемақылардың 
төленуіне қарамастан, жұбайына (зайыбына) өмір бойы 
төленеді.»;

44) 68-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен 
зейнеткерлері, сондай-ақ қаза тапқан (қайтыс болған) 
қызметкерлердің отбасы мүшелері басқа бағасы тең бо-
латын тұрғын үй-жай берілмей қызметтiк тұрғынжайдан 
шығарылмайды.»;

45) 69-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толық-
тырылсын:

«6. Қызметкердің денсаулығы мен мүлкіне келтірілген 
залал, сондай-ақ қызметкердің қызметтік міндеттерін 
атқаруына байланысты оның отбасы мүшелері мен жақын 
туыстарының денсаулығы мен мүлкіне келтірілген залал 
бюджет қаражатынан толық көлемде өтеледі, кейіннен бұл 
сома залал келтірген адамнан өндіріп алынады.

Залалды өтеу тəртібін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайды.»;

46) 73-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Қызметкерге құқық қорғау органдарына қызметке 
тұрған (қызметтен шығарылған), оқуға түскен (оқуды аяқ-
таған), сондай-ақ жүктілiгіне жəне босануына байла ныс-
ты демалысқа (демалыстан) шыққан, жаңа туған баланы 
(балаларды) асырап алған қызметкерлерге демалысының, 
бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
жалақы сақталмайтын демалыстан шыққан жылындағы 
ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысының ұзақ-
тығын есептеу жыл сайынғы еңбек демалысының 
ұзақтығын он екіге бөлу жəне алынған күндер санын құқық 
қорғау қызметіне тұрған (қызметтен шығарылған), оқуға 
түскен (оқуды аяқтаған), демалысқа шыққан (демалыстан 
шыққан) жылындағы қызметінің толық айларының санына 
көбейту арқылы жүзеге асырылады.

Толық емес күндердің санын дөңгелектеу ұлғайту 
жағына қарай жүргізіледі.

Бұл ретте ұзақтығы күнтізбелік он жəне одан көп күнге 
демалыс алуға құқығы бар қызметкерлерге демалысына 
қосып, жол жүруіне уақыт беріледі.»;

47) 75-бапта:
1-тармақта:
бірінші абзацтағы «курсанттары мен тыңдаушыларына» 

деген сөздер «курсанттарына, магистранттары мен докто-
ранттарына» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) магистратураны, докторантураны қоспағанда, білім 

беру ұйымын аяқтауына байланысты ұзақтығы күнтізбелік 
отыз күн.»;

2-тармақтағы «курсанттары мен тыңдаушыларына» 
деген сөздер «курсанттарына, магистранттары мен док-
торанттарына» деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақтағы «күндізгі жəне сырттай оқу нысаны» 
деген сөздер «күндізгі оқу нысаны, сондай-ақ қашықтан 
оқыту» деген сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақтағы «сырттай оқу нысаны» деген сөздер 
«қашықтан оқыту» деген сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақ алып тасталсын;
9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«9. Мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі 

мемлекеттік тапсырыс шеңберінде немесе Шетелде кадрлар 
даярлау жөнiндегi республикалық комиссия айқындайтын 
шетелдегі жетекші жоғары оқу орындарындағы доктор-
антура (PhD, бейіні бойынша доктор) бағдарламалары 
бойынша білім беру ұйымдарына түскен қызметкерлерге 
ақшалай ризық сақталмай, атқарып отырған лауазымынан 
босатыла жəне құқық қорғау органдарының кадрында 
қалдыра отырып, оқу демалысы беріледі.»;

48) 77-баптың 3-тармағында:
 бірінші бөліктегі «қарамағына» деген сөз «кадрына» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
екінші бөліктегі «, сыныптық шен беру немесе білік-

тілік сыныбын белгілеу» деген сөздер «немесе сыныптық 
шен беру» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Құқық қорғау органында атқарып отырған лауазы-

мының қысқартылуымен не өзгертілуімен ұйымдық-
штаттық іс-шаралар жүргізілген жағдайда, қызметкерге 
біліктік талаптарына сəйкес келген кезде осы жергілікті 
жерде басқа бос лауазымға, бірақ бұрын атқарғанынан 
төмен емес лауазымға ауысу мүмкіндігі беріледі.»;

49) 80-бапта:
1-тармақта:
11) жəне 15) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«11) Қазақстан Республикасы азаматтығының тоқта-

тылуына байланысты;»;
«15) қылмыс не қасақана қылмыстық теріс қылық 

жасағаны үшін соттың айыптау үкімінің заңды күшіне 
енуіне, қылмыстық істің Қазақстан Республикасы Қыл-
мыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігі 3), 
4), 9), 10) жəне 12) тармақтарының немесе 36-бабының 
негізінде тоқтатылуына байланысты;»;

мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен жəне 18) 
тармақшадағы «байланысты жұмыстар шығарылады.» 
деген сөздер «байланысты;» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) Қазақстан Республикасының азаматтығынан 
шығу туралы өтінішхатпен жүгіну фактісі туралы не 
шетел дік азаматтықты алуға жүгіну фактісі туралы жүгін-
ген күні тікелей басшысына жазбаша нысанда хабар-
ламағаны үшін;»;

«19) қызметкердің бір жұмыс күнінде қатарынан үш 
жəне одан да көп сағат бойы дəлелсіз себеппен қызметте 
болмауына байланысты жұмыстан шығарылады.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мынадай əрекеттер, оның ішінде қызметтік міндет-

терін атқарумен байланысты емес, бірақ азаматтардың 
алдында құқық қорғау қызметінің қадір-қасиеті мен 
беде ліне нұқсан келтіретін əрекеттер, атап айтқанда: 
қызмет керлердің қоғамдық орындарда алкогольдік жəне 
(немесе) есірткілік жəне (немесе) уытқұмарлық масаң 
күйде (құқық қорғау органына тиесілігі айналадағыларға 
анық белгілі) болуы; есірткіні, психотроптық заттарды, 
сол тектес терді, прекурсорларды медициналық емес 
мақсатта тұты ну; алкогольдік жəне (немесе) есірткілік 
жəне (немесе) уытқұмарлық масаң күйде көлік құралын 
басқару; қызметкердің алкогольдік жəне (немесе) 
есірткілік жəне (немесе) психотроптық жəне (немесе) 
уытқұмарлық масаң күйін медициналық куəландырудан 
бас тартуы; қызмет бабын жеке пайдакүнемдік мақсатта 

пайдалану; құқық қорғау органдарының білім беру 
ұйымдары қызметкерлерінің, курсанттарының арасында 
жарғыға сəйкес келмейтін, жағымсыз қоғамдық резонанс 
тудырған қарым-қатынастары құқық қорғау органына кір 
келтіретін теріс қылықтар болып табылады.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Қызметтік тəртіпті өрескел бұзуға қызметкердің 

қызметтік міндеттерін адамның өмірі мен денсаулығына 
зиян келтіруге алып келген тиісінше орындамауы немесе 
орындамауы, егер бұл əрекеттер (əрекетсіздік) қылмыстық 
жауаптылыққа алып келмесе; ереуілдерді қоса алғанда, 
мемлекеттік органдардың қалыпты жұмыс істеуіне жəне 
қызметтік міндеттерді орындауға кедергі келтіретін əре-
кет терге қатысу, қызметкердің алкогольдік жəне (немесе) 
есірткілік жəне (немесе) уытқұмарлық масаң күйде қыз-
метте болуы, оның ішінде жұмыс күні ішінде осындай 
масаң дануды тудыратын заттарды тұтынуы, қызметкердің 
қызметтік міндеттерін орындауға байланысты өзіне мəлім 
болған, қызмет мүдделеріне зиян келтірген қызметтік 
ақпаратты жария етуі жатады.»;

3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Қызметкер осы баптың 1-тармағының 9), 10), 12), 
12-1), 13), 14), 15) жəне 16) тармақшаларында көзделген 
негіздер бойынша жұмыстан шығарылған жағдайда, 
қызметкердің өз еркімен жұмыстан шығару туралы бая-
нат беруі жұмыстан шығаруды тоқтата тұрмайды жəне 
жұмыстан шығару негіздерінің өзгеруіне алып келмейді.»;

50) 81-бапта:
2 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Құқық қорғау органдарында қызметін тоқтатқан 

қызметкерлер құқық қорғау органдарының кадрынан 
шығарылады.»;

«6. Осы Заңның 80-бабы 1-тармағының 1), 2, 4) 
жəне 18) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша 
қызметтен шығарылатын қызметкерлер шығарылатыны не 
қызметте болудың шекті жасына толғаны туралы шыға-
рылғанға немесе шекті жасқа толғанға дейін бір айдан 
кешіктірмей жазбаша хабардар етiледi.

Осы Заңның 80-бабы 1-тармағының 1), 2), 4), 5) 
жəне 18) тармақшаларында көзделген негіздер бойын ша 
қызметкерді жұмыстан шығаруды қоспағанда, қызмет-
керлерді демалыстарда жəне емдеуде болған кезеңінде 
жұмыстан шығаруға жол берілмейді.»;

8-тармақтың екінші бөлігіндегі «, сыныптық шенi не-
месе біліктілік сыныбы» деген сөздер «немесе сыныптық 
шенi» деген сөздермен ауыстырылсын;

9-тармақта:
бірінші бөліктегі «, сыныптық шендері немесе білік-

тілік сыныптары» деген сөздер «немесе сыныптық 
шендері» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөліктегі «, сыныптық шендері немесе біліктілік 
сыныптары» деген сөздер «немесе сыныптық шендері» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын:
«10. Құқық қорғау қызметін өткеру кезеңінде Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік наградасы мен наградталған 
құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне жұмыстан 
шығарылған кездегі біржолғы жəрдемақы мөлшері айлық 
ақшалай қамтымның екі есе мөлшеріне ұлғайтылады.»;

51) 82-баптың 1-1-тармағы алып тасталсын;
52) 84-бапта: 
үшінші, төртінші жəне бесінші бөліктер мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«Осы Заңның күші, осы Заңның 3, 4, 5, 9, 33-1, 

45-1-баптарын, 60-бабы 1-тармағының 2), 3), 4), 7) жəне 
8) тар мақшаларын, 61-бабы 1-тармағының 1), 3), 4), 5,) 6) 
жəне 8) тармақшаларын, 69-бабының 3) жəне 3-1) тармақ-
шаларын, 72-бабының 5-тармағын, 75-бабын, 80-бабы 
1-тармағының 12-1) тармақшасын, 83-бабын қоспағанда, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік фельдъегерьлік 
қызметіне жəне оның қызметкерлеріне қолданылады.

Осы Заңның 59-бабының, 60-бабы 1-тармағы 1), 5) 
жəне 6) тармақшаларының, 1-1, 1-2 жəне 2-тармақтарының, 
61-бабының 1-тармағы 2), 2-1) жəне 7) тармақшаларының, 
2-тармағының жəне 62-бабының күші Қазақстан Рес-
публикасының мемлекеттiк фельдъегерьлік қызметінің 
қызмет керлеріне олардың мемлекеттiк құпияларды 
қорғауды қамтамасыз ете отырып, үкiметтiк курьерлік 
байланысты жүзеге асыру жөніндегі қызметтік міндеттерін 
орындауына байланысты қолданылады.

Осы Заңның күші, осы Заңның 3, 5, 45-1, 59, 60, 
61, 62-баптарын, 69-бабының 3 жəне 3-1-тармақтарын, 
80-бабы 1-тармағының 12-1) тармақшасын, 83-бабын 
қоспағанда, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою, халыққа 
шұғыл медициналық жəне психологиялық көмек көрсету 
жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын азаматтық 
қорғау органдарына жəне олардың қызметкерлеріне 
қолданылады.»;

мынадай мазмұндағы тоғызыншы бөлікпен толық-
тырылсын:

«Ішкі істер, қылмыстық-атқару жүйесі, қаржы поли-
циясы, азаматтық қорғау, мемлекеттік өртке қарсы қызмет 
органдарының 2003 жəне 2016 жылдар аралығындағы 
кезеңде қызметтен шыққан, жұмыстан шығарылған күні 
жиырма бес жəне одан да көп жыл жалпы еңбек өтілі бар, 
соның кемінде он екі жыл жəне алты айын үзіліссіз əскери 
қызмет, арнаулы мемлекеттік органдардағы жəне құқық 
қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерьлік 
қызметтегі қызмет құрайтын жəне құқық қорғау орган-
дарында қызметте болудың шекті жасына жету бойынша 
не штаттың қысқартылуына немесе денсаулық жағдайына 
байланысты жұмыстан шығарылған қатардағы жəне кiшi 
басшы құрамдардағы қызметкерлердің еңбек сіңірген 
жылдары үшін зейнетақы төлемдеріне құқығы бар. 
Зейнетақы төлемдерінің мөлшері қызметтен шығарылған 
күнге белгіленеді жəне төлем Қазақстан Республикасының 
зейнетақы заңнамасында белгіленген тəртіппен жүргізілген 
арттырулар ескеріле отырып, еңбек сіңірген жылдары үшін 
зейнетақы төлемдерін тағайындауға өтініш жасаған күннен 
бастап жүзеге асырылады.».

13. «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік 
органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 77-бап мынадай мазмұндағы 11 жəне 12-тармақтармен 
толықтырылсын:

«11. Қызмет міндеттерін атқару кезінде алған мерті-
гуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) салдары-
нан денсаулық жағдайы бойынша қызметтен шыға рыл-
ған курсанттарға, тыңдаушыларға Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде жəне тəртіп-
пен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.

12. Курсант, тыңдаушы қызмет міндеттерін атқару 
кезінде алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия 
алуы) салдарынан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, 
қаза тапқан (қайтыс болған) курсанттың, тыңдаушының 
отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын мөлшерде жəне тəртіппен ай сайын ақшалай 
төлем жүзеге асырылады.

Ай сайынғы ақшалай төлем балаларға (оның ішінде 
асырап алған балаларына, бірге тұратын өгей балалары-
на) – олар кəмелеттік жасқа толғанға дейін немесе жалпы 
орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру жүйесіндегі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу орнын күндізгі 
нысанда аяқтағанға дейін жиырма үш жастан аспайтын 
шекте, сондай-ақ «Қазақстан Республикасында мүгедектігі 
бойын ша жəне асыраушысынан айырылу жағдайы бойын-
ша берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген асы-
раушысынан айырылуына байланысты жəрдемақылардың 
төленуіне қарамастан, жұбайына (зайыбына) өмір бойы 
төленеді.»;

2) 78-бап мынадай мазмұндағы 11 тармақпен толық-
тырылсын:

«11. Қызметкер қызмет міндеттерін атқару кезінде 
алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) 
салда рынан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, қаза 
тап қан (қайтыс болған) қызметкердің отбасы мүшелеріне 
Қа зақ стан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөл-
шер де жəне тəртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге 
асырылады.

Ай сайынғы ақшалай төлем балаларға (оның ішінде 

асырап алған балаларына, бірге тұратын өгей балалары-
на) – олар кəмелеттік жасқа толғанға дейін немесе жалпы 
орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру жүйесіндегі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу орнын күндізгі 
нысанда аяқтағанға дейін жиырма үш жастан аспайтын 
шекте, сондай-ақ «Қазақстан Республикасында мүгедектігі 
бойын ша жəне асыраушысынан айырылу жағдайы бойын-
ша берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген асы-
раушысынан айырылуына байланысты жəрдемақылардың 
төленуіне қарамастан, жұбайына (зайыбына) өмір бойы 
төленеді.»;

3) 80-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толық-
тырылсын:

«4-1. Арнаулы мемлекеттік органдардан қызметтік 
міндеттерін атқару кезінде алған мертігуі (жаралануы, 
жарақаттануы, контузия алуы) салдарынан денсаулық 
жағдайы бойынша шығарылған қызметкерлерге Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде жəне 
тəртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.».

14. «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің 
мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 51-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықты-
рылсын:

«7. Əскери қызмет міндеттерін атқару кезінде ал-
ған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия алуы) 
салдарынан денсаулық жағдайы бойынша əскери қыз-
мет тен шығарылған əскери қызметшілерге Қазақстан 
Рес публикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде жəне 
тəртіппен ай сайын ақшалай төлем жүзеге асырылады.»;

2) 52-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толық-
тырылсын:

«4. Келісімшарт бойынша əскери қызмет өткеріп 
жүрген əскери қызметші, мерзімді қызметтің əскери 
қызметшісі, курсант, кадет, əскери жиындарға шақырылған 
əскери міндетті əскери қызмет міндеттерін атқару кезінде 
алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия 
алуы) салдарынан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, 
қаза тапқан (қайтыс болған) əскери қызметшінің отбасы 
мүшелеріне Қазақстан Республикасының Үкіметі айқын-
дайтын мөлшерде жəне тəртіппен ай сайын ақшалай төлем 
жүзеге асырылады. 

Ай сайынғы ақшалай төлем балаларға (оның ішінде 
асырап алған балаларына, бірге тұратын өгей балалары-
на) – олар кəмелеттік жасқа толғанға дейін немесе жалпы 
орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру жүйесіндегі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу ор-
нынан кейінгі білім беру жүйесіндегі оқу орнын күндізгі 
нысанда аяқтағанға дейін жиырма үш жастан аспайтын 
шекте, сондай-ақ «Қазақстан Республикасында мүгедектігі 
бойын ша жəне асыраушысынан айырылу жағдайы бойын-
ша берілетін мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген асы-
раушысынан айырылуына байланысты жəрдемақылардың 
төленуіне қарамастан, жұбайына (зайыбына) өмір бойы 
төленеді.».

15. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақ-
стан Республикасының Заңына:

64-бапта:
1-тармақтың 2) жəне 3) тармақшалары мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«2) əскери қызметте, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 

қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерьлік 
қызметтегі қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек 
сiңiрген, штаттың қысқартылуына немесе өз еркі бойынша 
немесе денсаулық жағдайына байланысты не құқық қорғау 
органы таратылған кезде шығарылған;

3) жиырма бес жəне одан көп жыл жалпы еңбек өтілі 
бар, оның кемiнде он екі жыл жəне алты айын үзіліссiз 
əскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдардағы жəне 
құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерьлік 
қызметтегі қызмет құрайтын жəне əскери қызметте, ар-
наулы мемлекеттік органдардағы жəне құқық қорғау 
орган дарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерьлік 
қыз метте болудың Қазақстан Республикасының заңнама-
сында белгiленген шектi жасына толуына не штаттың 
қысқартылуына немесе денсаулық жағдайына байланысты 
не құқық қорғау органы таратылған кезде шығарылған 
əскери қызметшiлердiң (мерзiмдi қызметтегі əскери 
қызметшiлерден басқа), арнаулы мемлекеттік органдар 
жəне құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерьлік 
қызмет қызметкерлерінің еңбек сiңiрген жылдары үшiн 
зейнетақы төлемдерiн алуға құқығы бар.»;

2-тармақтың 2) жəне 3) тармақшалары мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«2) əскери қызметте, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау органдарындағы, мемлекеттік фельдъегерьлік 
қызметтегі қызметте кемiнде жиырма бес жыл еңбек сiңiр-
ген, штаттың қысқартылуына, құқық қорғау органының та-
ратылуына не өз еркі бойынша не жұмысын жалғастыруға 
кедергі келтіретін денсаулық жағдайы салдарынан атқа-
ратын лауазымына немесе орындайтын жұмысына сəйкес 
келмеуiне байланысты шығарылған;

3) жиырма бес жəне одан көп жыл жалпы еңбек өтілі 
бар, оның кемiнде он екі жыл жəне алты айын үзіліссiз 
əскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдардағы жə-
не құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттік фель дъ -
егерьлік қызметтегі қызмет құрайтын жəне штаттың қыс -
қар тылуына, құқық қорғау органының таратылуына не 
жұмысын жалғастыруға кедергі келтіретін денсаулық жағ-
дайы салдарынан атқаратын лауазымына немесе орындай-
тын жұмысына сəйкес келмеуіне байланысты шығарылған 
не арнаулы атақтарға немесе сыныптық шендерге ие болу, 
сондай-ақ нысанды киім киіп жүру құқықтары жойылған 
кезде тіркелген арнаулы атағы немесе сыныптық шені 
бойынша құқық қорғау қызметінде болудың шекті жасы-
на сəйкес келетін жасқа толған, арнау лы атақтарға жəне 
сыныптық шендерге ие болу жəне нысанды киiм киiп жүру 
құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған 
адамдардың еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы 
төлемдерін алуға құқығы бар.».

16. «Қазақстан Республикасының ішкі істер орган-
дары туралы» 2014 жылғы 23 сəуірдегі Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына:

1) 9-баптың 2-тармағында:
3-1) тармақшадағы «облыстың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың əкімімен келісу бойын-
ша» деген сөздер алып тасталсын;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) Қазақстан Республикасының Президентіне Ішкі 

істер министрінің орынбасарлары, Ішкі істер министрінің 
орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы лауазым-
дарына тағайындауға ұсыну енгізеді;»;».

2) 11-баптың 25) тармақшасында:
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«лауазымдар номенклатурасын, ішкі істер орган-

дарындағы лауазымдар санаттарына қойылатын біліктілік 
талаптарын;»;

бесінші абзац алып тасталсын;
отыз үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрон-

дарын сынаудың криминалистік талаптары мен əдістері, 
азаматтық жəне қызметтік қару мен оның патрондарының, 
сондай-ақ конструкциясы жағынан қаруға ұқсас бұйым-
дардың криминалистік талаптарға сəйкестігіне қоры-
тындылар беру қағидалары;»;

3) 17-баптың 2-тармағындағы «тұрақты орналасқан 
пунктінен тыс жерде» деген сөздер алып тасталсын;

4) 21-бапта:
3-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын:
«Ескертпе. Осы баптың 2-тармағында ішкі істер 

орган дары қызметкерлерінің отбасы мүшелері деп: 
жұ байы (зайыбы), ортақ немесе ерлі-зайыптылардың 
біреуі нің кəмелетке толмаған балалары (асырап алған, 
асы рауындағы немесе қорғаншылықтағы); білім беру 
ұйым дарында күндізгі оқу нысанында оқитын жиырма 
үш жасқа дейінгі балалар (асырап алған, асырауындағы 
немесе қорғаншылықтағы) жəне жұбайының (зайыбының) 
балалары; он сегіз жасқа дейін мүгедектік белгіленген 
мүге дектігі бар балалар (асырап алған, асырауындағы 

немесе қорғаншылықтағы) жəне жұбайының (зайыбының) 
мүгедектігі бар балалары; қызметкердің асырауындағы 
ата-аналары жəне жұбайының (зайыбының) ата-аналары 
түсініледі.

Ішкі істер органдары қызметкерінің асырауындағы 
адамдар деп оның кірісі есебінен өмір сүретін жəне дербес 
кіріс көзі жоқ отбасы мүшелері танылады.»;

5) 22-бапта:
2, 3 жəне 4-тармақтар алып тасталсын; 
ескерту алып тасталсын.
17. «Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы ту-

ралы» 2015 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республи-
касының Заңына:

1) 5-бапта:
1-тармақтың 15) тармақшасы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«15) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 

жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының бірлескен шешімдерінде айқындалатын 
тəртіппен шекаралық іздестірулерге жəне операцияларға 
қатысуға құқылы;»;

2-тармақта:
мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықты-

рылсын:
«20-1) Ұлттық ұланға жүктелген міндеттерді орындау 

мақсатында пилотсыз ұшу аппараттарын пайдалануға;»;
26) тармақша алып тасталсын;
2) 6-баптың 2 жəне 4-тармақтары мынадай редакция-

да жазылсын:
«2. Ұлттық ұланның Комитет құқығындағы Бас 

қолбас шылығы Ұлттық ұланды əскери басқарудың 
жедел-стратегиялық органы болып табылады жəне оны 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орын-
басары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы басқарады.»;

«4. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысына тікелей 
бағынатын құрамалар мен əскери бөлімдерді қоспағанда, 
құрамалар мен əскери бөлімдер Ұлттық ұланның өңірлік 
қолбасшылықтарының құрамына кіреді.»;

3) 8-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«8-бап. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 

орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы»;
1-тармақ «босататын» деген сөзден кейін «Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары –» деген 
сөздермен толықтырылсын;

2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары –Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы:»;

4) 12-баптың 7) тармақшасы «Президентіне» де-
ген сөзден кейін «Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
ми нистрінің орынбасары –» деген сөздермен толық-
тырылсын;

5) 15-баптың 1) тармақшасындағы «Ұлттық» деген сөз 
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынба-
сары – Ұлттық» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 22-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Ұлттық ұланның əскери қызметшілерінің осы Заңда 
арнаулы құралдарды, қызметтік иттерді, қаруды, əскери 
жəне арнаулы техниканы қолдану рұқсат етілген барлық 
жағдайда дене күшін қолдануға құқығы бар.»;

7) 23-бапта:
1-тармақта:
1) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«1) жеке тұлғаларға жасалған шабуылды тойтару;»;
«6) əскери қалашықтарға, уақытша орналасу пункт-

теріне, əскери эшелондарға (көлікке) жəне көлік колон-
наларына, Ұлттық ұлан күзететін объектілерге жасалған 
шабуылдарды тойтару;»;

9) тармақшадағы «тоқтату үшін арнаулы құралдарды 
қолдануға құқығы бар.» деген сөздер «тоқтату;» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) жəне 11) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«10) Ұлттық ұлан əскерлері күзететін объектілерді, 
құрылысжайларды қорғау, құқыққа қарсы əрекеттер жа-
сайтын топтардың қозғалысын бұғаттау;

11) əскери бөлімдер, мемлекеттік күзетуге жататын 
объектілер аумағының үстінен, сондай-ақ Ұлттық ұлан 
əскери қызметшілерінің міндеттерді орындау аудандарын-
да пилотсыз ұшу аппараттарының əуе кеңістігін бұзуының 
жолын кесу үшін арнаулы құралдарды қолдануға құқығы 
бар.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Ұлттық ұланның əскери қызметшілері қолданатын 

арнаулы құралдар ретінде:
1) осы баптың 1-тармағының 1) – 10) тармақшаларында 

көзделген жағдайларда – арнаулы таяқтар;
2) осы баптың 1-тармағының 1) – 10) тармақшаларында 

көзделген жағдайларда – көзден жас ағызатын (тітіркен-
діретін) əсері бар құралдар; 

3) осы баптың 1-тармағының 2), 3), 4) 5) жəне 8) 
тармақ шаларында көзделген жағдайларда – қол кісендері 
қолданылуы мүмкін. Қол кісендері болмаған кезде 
əскери қызметшілер байлау үшін қолда бар құралдарды 
пайдалануға құқылы;

4) осы баптың 1-тармағының 1), 4), 6), 7) жəне 8) 
тармақшаларында көзделген жағдайларда – назар аударту 
əсері бар жарық-дыбыс құралдары;

5) осы баптың 1-тармағының 4), 6), 7) жəне 8) 
тармақшаларында көзделген жағдайларда – тосқауылдарды 
бұзу құралдары;

6) осы баптың 1-тармағының 6), 8), 9) жəне 10) 
тармақшаларында көзделген жағдайларда – көлікті 
мəжбүрлеп тоқтату құралдары;

7) осы баптың 1-тармағының 6), 8) жəне 10) 
тармақшаларында көзделген жағдайларда – Ұлттық 
ұланның əскери қызметшілері күзететін объектілерді 
(аумақтарды) қорғау, құқыққа қарсы əрекеттер жасайтын 
топтардың қозғалысын бұғаттау құралдары;

8) осы баптың 1-тармағының 6), 7), 8) жəне 10) 
тармақшаларында көзделген жағдайларда – жарық жəне 
акустикалық арнаулы құралдар;

9) осы баптың 1-тармағының 6), 8) жəне 11) 
тармақшаларында көзделген жағдайларда – пилотсыз ұшу 
аппараттарына қарсы іс-қимылдың арнаулы техникалық 
құралдары қолданылуы мүмкін.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Қызметтік иттер осы баптың 1-тармағының 1) – 

10) тармақшаларында көзделген жағдайда қолданылады.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Арнаулы құралдардың барлық түрі жəне қызметтік 

иттер осы Заңның 24-бабының 1-тармағында көзделген 
жағдайларда да қолданылуы мүмкін.»;

5-тармақ «құралдарды» деген сөзден кейін «жəне 
қызметтік иттерді» деген сөздермен толықтырылсын;

8) 24-баптың 1-тармағында:
1) тармақшадағы «азаматтарды» деген сөз «жеке 

тұлғаларды» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) тармақшадағы «түрмелердегі,» деген сөз алып тас-

талсын;
5) жəне 7) тармақшалардағы «азаматтардың» деген 

сөз «жеке тұлғалардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) тармақшадағы «азаматтарға немесе Ұлттық ұланның 

жəне құқық қорғау органдарының» деген сөздер «жеке 
тұлғаларға немесе Ұлттық ұланның» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

9) тармақшада:
«қалашықтарға,» деген сөзден кейін «уақытша ор-

наласу пункттеріне,» деген сөздермен толықтырылсын;
«азаматтардың тұрғын үй-жайларына» деген сөздер 

«жеке тұлғалардың тұрғынжайларына» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

11) тармақшадағы «Ұлттық ұланның əскери қызмет-
шісінің жəне (немесе) ішкі істер органдары қызметкерінің, 
өзге де адамдардың» деген сөздер «жеке тұлғалардың 
немесе Ұлттық ұланның əскери қызметшілерінің» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

12) жəне 13) тармақшалардағы «азаматтарды», «аза-
мат  тардың» деген сөздер тиісінше «жеке тұлғаларды», 
«жеке тұлғалардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

(Жалғасы. Басы 1, 15-18-беттерде)

(Соңы 20-бетте) 
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(Соңы. Басы 1-бетте)

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«233-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасын 

бұза отырып кредит, қарыз алу не оларды пайдалану, 
мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатының қарыз шартында 
белгіленген мерзімде игерілмеуі»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен жəне ескерт-
пемен толықтырылсын:

«4. Мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатының қарыз 
шартында белгіленген мерзімде игерілмеуі –

лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептік көрсет кіш 
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

Ескертпе. Осы баптың төртінші бөлігінің мақсат тары 
үшін лауазымды адам деп қарыздар есебінен қаржы-
ландырылатын бюджеттік инвестициялық жобаны не-
месе институционалдық жобаны іске асыруға жауапты 
бюджеттік бағдарлама əкімшісінің бірінші басшысын 
түсінген жөн.»;

8) 234-1-баптың үшінші абзацындағы «болмауынан 
көрінген, бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау жəне (не-
месе) тиімсіз пайдалану –» деген сөздер «болмауынан;» 
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы төртінші 
жəне бесінші абзацтармен толықтырылсын:

«егер Қазақстан Республикасының заңнамасында 
өзгеше көзделмесе, тиісті бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің балансында жоқ объектілерді күтіп-ұстауға 
арналған бюджет қаражатын жұмсаудан;

егер Қазақстан Республикасының заңнамасында 
өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңна-
ма сында белгіленген тəртіппен пайдалануға берілмеген 
объектілерді күтіп-ұстауға арналған бюджет қаражатын 
жұмсаудан көрінген, бюджет қаражатын тиімсіз жоспар-
лау жəне (немесе) тиімсіз пайдалану –»;

9) 282-бапта: 
үшінші бөліктің 2), 3) жəне 4) тармақшалары мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«2) техникалық регламентте белгіленбеген ыдыстағы 

жəне орамдағы алкоголь өнімінің айналымы;
3) қаңылтыр ыдыстағы (сыра қайнату өнімінен жəне 

алкоголі аз сусындардан басқа), затбелгісі жоқ шөл-
мектердегі жəне пластикалық сауыттардағы (сыра қайнату 
өнімін түпкілікті тұтынушыға құюды қоспа ғанда) алкоголь 
өнімінің айналымы;

4) арақтарды жəне айрықша арақтарды, тауар шыға-
рылған жердің атауы қорғалған арақтарды, күшті лігі 
жоғары ликер-арақ бұйымдарын, коньяк пен брендиді 
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген ең төмен 
бөлшек сауда бағаларынан төмен бөлшек саудада өткізу;»; 

бесінші бөліктің 2) жəне 3) тармақшалары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«2) өндірістік қуаты жылына төрт жүз мың декалит-
рден төмен толысылған шарап, сондай-ақ сыра қайнату 
өнімін өндіруден басқа, этил спиртін жəне (немесе) ал-
коголь өнімін технологиялық желілерді есепке алудың 
бақылау аспаптарымен жарақтандырмай өндіру;

3) өндірістік қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден 
төмен толысылған шарап, сондай-ақ сыра қайнату өнімін 
өндіруден басқа, этил спиртін жəне (немесе) алкоголь 
өнімін ақаулы, сол сияқты есепке алуда норматив тен тыс 
ауытқулары бар есепке алудың бақылау аспаптарымен 
өндіру;»;

оныншы бөліктің бірінші абзацы мынадай редакция-
да жазылсын:

«10. Техникалық регламентке сəйкес этил спиртін, 
арақтарды жəне айрықша арақтарды, тауар шығарылған 
жердің атауы қорғалған арақтарды өндіру кезінде өнді-
ріс тік қуатты пайдаланудың ең төмен пайызын жəне өнді-
рістің ең төмен көлемін сақтамау –»;

10) 283-бапта:
тақырып жəне бірінші бөліктің бірінші абзацы мына-

дай редакцияда жазылсын:
«283-бап. Толысылған шарапты, сыра қайнату өнімін 

қоспағанда, алкоголь өнімін есепке алу-бақылау мар ка-
ларымен жəне темекі бұйымдарын сəйкестендіру құрал-
дарымен таңбалау (қайта таңбалау) қағидаларын бұзу 

1. Өндірушінің немесе импорттаушының толысылған 
шарапты, сыра қайнату өнімін қоспағанда, алкоголь 
өнімін есепке алу-бақылау маркаларымен жəне темекі 
бұйымдарын сəйкестендіру құралдарымен таңбалау (қайта 
таңбалау) қағидаларын бұзуы –»;

екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Сəйкестендіру құралдарымен жəне (немесе) 
есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалануға жата-
тын акцизделетін тауарлардың сəйкестендіру құрал-
дарынсыз жəне (немесе) есепке алу-бақылау маркала-
рынсыз, сол сияқты белгіленбеген үлгідегі жəне (неме се) 
сəйкестендіруге келмейтін маркалары жəне сəйкес тендіру 
құралдары бар акцизделетін өнімді сақтау, өткізу жəне (не-
месе) тасымалдау түрінде жасалған айналымы –»;

11) 409-бап мынадай мазмұндағы 4-1 жəне 
4-2-бөліктермен толықтырылсын:

«4-1. Жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру ұйымы білім беру қызметімен 
айналысуға лицензиясынан жəне (немесе) лицензияға 
қосымшасынан айырылған (кері қайтарып алынған), 
қолданысы тоқтатылған немесе ол таратылған жағдайда, 
Қазақстан Республикасының заңында белгіленген 
мерзімде жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымы құрылтайшысының (құрыл-
тайшыларының) білім алушыларды оқуын жалғастыру 
үшін басқа жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру ұйымдарына ауыстыруды жəне 
олардың жеке істерін беруді жəне (немесе) білім алуын 
аяқтамаған немесе қорытынды аттестаттаудан өтпеген 
адам дардың жеке істерін, сондай-ақ алдыңғы жылдары 
білім беру ұйымында оқуын аяқтаған адамдардың жеке 

істерін жəне білім туралы құжаттарының көшірмелерін 
тиісті мемлекеттік архивке беруді қамтамасыз етпеуі – 

жеке тұлғаларға – бір жүз, лауазымды адамдарға – бір 
жүз елу, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне немесе ком-
мерциялық емес ұйымдарға – екі жүз, орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне – үш жүз, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне 
бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға алып келеді.

4-2. Осы баптың 4-1-бөлігінде көзделген, əкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған əрекет (əрекетсіздік) –

жеке тұлғаларға – бір жүз елу, лауазымды адамдарға 
– екі жүз, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне немесе ком-
мер циялық емес ұйымдарға – үш жүз, орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне – бес жүз, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне 
жеті жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға алып келеді.»;

12) 436-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«436-бап. Пиротехникалық бұйымдарды елдi мекен-

дерде қолдану»;
бірінші бөлік алып тасталсын;
үшінші бөлікте:
бірінші абзацтағы «бірінші жəне екінші бөліктерінде 

көзделген, он алты жасқа дейінгі кəмелетке толмағандар 
жасаған əрекеттер» деген сөздер «екінші бөлігінде 
көзделген, он алты жасқа дейінгі кəмелетке толмаған адам 
жасаған əрекет» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші абзацтағы «əкеп соғады» деген сөздер «алып 
келеді» деген сөздермен ауыстырылсын;

төртінші бөлікте:
бірінші абзацтағы «бірінші жəне екінші бөліктерінде», 

«əрекеттер» деген сөздер тиісінше «екінші бөлігінде», 
«əрекет» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші абзацта:
«əкімшілік құқық бұзушылық жасау құралы не заты 

болып табылған зат» деген сөздер «пиротехникалық 
бұйымдар» деген сөздермен ауыстырылсын;

«əкеп соғады» деген сөздер «алып келеді» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

ескертпе алып тасталсын;
13) 482-бапта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзацта:
«сол сияқты электрлі қаруды,» деген сөздер «электрлі, 

лақтырылатын, оқсыз атылатын қаруды, белгі беру 
қаруын,» деген сөздермен ауыстырылсын;

«пневматикалық қаруды,» деген сөздерден кейін 
«олардың негізгі (құрамдас) бөліктерін» деген сөздермен 
толықтырылсын;

екінші абзацтағы «қару», «əкеп соғады» деген сөздер 
тиісінше 

«қару, сондай-ақ оның негізгі (құрамдас) бөліктері», 
«алып келеді» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөліктің екінші абзацындағы «қару», «əкеп 
соғады» деген сөздер тиісінше «қару, сондай-ақ оның 
негізгі (құрамдас) бөліктері», «алып келеді» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

ескертпе «қаруды» деген сөзден кейін «, сондай-ақ 
оның негізгі (құрамдас) бөліктерін» деген сөздермен 
толықтырылсын;

14) 484-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«484-бап. Азаматтық жəне қызметтік қару  айналымы 

қағидаларын бұзу
1. Азаматтық жəне қызметтік қару айналымы қағида-

ларын бұзу, егер бұл іс-əрекетте қылмыстық жазаланатын 
іс-əрекет белгiлерi болмаса, –

лицензияның жəне (немесе) рұқсаттың қолданысын 
тоқтата тұрып не онсыз, жеке тұлғаларға – он, заңды тұлға-
ларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айып пұл 
салуға алып келеді.

2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, əкiмшiлiк 
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап 
жасалған іс-əрекет –

лицензиядан жəне (немесе) рұқсаттан айыра отырып 
не онсыз, жеке тұлғаларға – жиырма, заңды тұлғаларға 
сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға алып келеді.

Ескертпе. Осы Кодекстің мақсаттары үшін қару 
айна лымы деп қаруды, оның ішінде оның негізгі 
(құрам дас) бөліктері мен оның патрондарын өндіру, 
құ растыру, жөндеу, қайта жасау, өткізу (сауда), беру, 
сыйға тарту, марапаттап беру, мұраға қалдыру, ием-
деніп алу, коллекциялау, экспонаттау, есепке алу, сақ-
тау, алып жүру, тасымалдау, пайдалану, алып қою, жою, 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелу, Қа зақ-
стан Республикасының аумағынан əкету жəне Қазақ стан 
Республикасының аумағы арқылы транзиттеу түсініледі.»;

15) 485-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«485-бап. Қаруды құқыққа сыйымсыз қолдану»;
бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «Атыс, ұңғысыз 

атыс қаруын, газды қаруды, жарақат салатын патрондар-
мен ату мүмкіндігі бар газды қаруды, пневматикалық, 
лақтырылатын жəне электрлі қаруды» деген сөздер 
«Қаруды» деген сөзбен ауыстырылсын;

екінші бөліктің екінші абзацындағы «қырық», «əкеп 
соғады» деген сөздер тиісінше «қару тəркiлене отырып 
жəне қаруды сақтауға, сақтау мен алып жүруге рұқсаттан 
айыра отырып, қырық», «алып келеді» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы ескертпемен толықтырылсын: 
«Ескертпе. Осы бапқа жəне осы Кодекстің 482-ба-

бына сəйкес тəркіленген, одан əрі пайдалануға жарам-
сыз, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында 
азаматтық жəне қызметтік қару ретінде айналымына тый-
ым салынған қару осы Кодекстің 795-бабында көзделген 
тəр тіппен жойылуға жатады.»;

16) 590-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толықтырылсын: 
«2-1. Осы баптың екінші бөлігінде көзделген, 

əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде 
қайталап жасалған əрекет –

жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға немесе бір жыл мерзімге көлік құралдарын басқару 
құқығынан айыруға алып келеді.»;

төртінші бөліктің екінші абзацындағы «жиырма айлық 
есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға немесе» 
деген сөздер «бес тəулікке дейін əкімшілік қамаққа алуға 
жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 4-1-бөлікпен толықтырылсын:
«4-1. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген, осы 

Кодекстің 
50-бабының екінші бөлігіне сəйкес əкімшілік қамаққа 

алу қолданылмайтын адамдар жасаған əрекет –
қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 

салуға жəне бір жыл мерзімге көлік құралдарын басқару 
құқығынан айыруға алып келеді.»;

17) 613-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацында:
«отыз» деген сөз «қырық» деген сөзбен ауыстырыл-

сын;
«əкеп соғады» деген сөздер «не үш тəулікке дейінгі 

мерзімге əкімшілік қамаққа алуға алып келеді» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөліктің екінші абзацындағы «алты ай мерзімге 
айыруға əкеп соғады» деген сөздер «бір жыл мер зімге 
айыруға жəне бес тəулікке дейінгі мерзімге əкім шілік 
қамаққа алуға алып келеді» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

3-1-бөліктің екінші абзацында:
«елу» деген сөз «алпыс» деген сөзбен ауыстырылсын;
«əкеп соғады» деген сөздер «не он бес тəулікке дейінгі 

мерзімге əкімшілік қамаққа алуға алып келеді» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

18) 637-бапта: 
бірінші бөліктің бірінші абзацында:
4), 7), 8) жəне 12) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықты-

рылсын:
«17) байланыс операторларының байланыс қызмет-

терін көрсету қағидаларын бұзуы –»;
мынадай мазмұндағы он төртінші жəне он бесінші 

бөліктермен толықтырылсын:
«14. Пайдаланушыларға сапасы бойынша стандарт-

тарға, техникалық нормаларға жəне байланыс қызмет-
терінің сапа көрсеткіштеріне сəйкес келмейтін байланыс 
қызметтерін көрсету –

жеке тұлғаларға – он, шағын кəсіпкерлік субъектіле-
ріне – жиырма, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – қырық, 
ірі кəсіпкерлік субъектілеріне бір мың айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.

15. Осы баптың он төртінші бөлігінде көзделген, əкім-
шілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған іс-əрекет –

жеке тұлғаларға – жиырма, шағын кəсіпкерлік 
субъектілеріне – қырық, орта кəсіпкерлік субъектілеріне 
– сексен, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне бір мың бес жүз 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
алып келеді.»;

ескертпенің 3-тармағы алып тасталсын;
19) 667-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда 

жазылсын: 
«отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл 

салуға не он бес тəулiкке дейiнгі мерзімге əкiмшiлiк 
қамаққа алуға алып келеді.»; 

екінші бөліктің екінші абзацындағы «он тəулiк 
мерзімге» деген сөздер «он бестен жиырма тəулікке дейінгі 
мерзімге» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөліктің екінші абзацындағы «қырық» деген 
сөз «елу» деген сөзбен ауыстырылсын;

20) 684-баптың бірінші бөлігінде:
«409 (жетінші, 7-1 жəне 7-8-бөліктерінде)» деген 

сөздер «409 (7-1 жəне 7-8-бөліктерінде)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«483,» деген цифрлардан кейін «485 (екінші бөлігін-
де),» деген сөздермен толықтырылсын;

«590 (төртiншi бөлiгiнде)» деген сөздер «590 (2-1, 
төртiншi жəне 4-1-бөлiктерiнде)» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

«613 (үшінші, төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы 
жəне он бірінші бөліктерінде)» деген сөздер «613 (бірінші, 
үшінші, 3-1, төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы жəне 
он бірінші бөліктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

21) 685-бапта:
бірінші бөлікте:
«191,» деген цифрлар алып тасталсын;
«485» деген цифрлар «485 (бірінші бөлігінде)» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«613 (бірінші, 3-1, он екінші жəне он үшінші 

бөліктерінде)» деген сөздер «613 (он екінші жəне он 
үшінші бөліктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлікте:
2) тармақшада:
«484,» деген цифрлардан кейін «485 (бірінші 

бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
«613 (бірінші жəне он үшінші бөлігінде)» деген сөздер 

«613 (он үшінші бөлігінде)» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

3) тармақшадағы «484 (бірінші жəне екінші бөлік-
терінде)» деген сөздер «484, 485 (бірінші бөлігінде)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

22) 691-баптың екінші бөлігіндегі «613 (бірінші 
бөлігінде),» деген сөздер алып тасталсын; 

23) 692-баптың бірінші бөлігіндегі «637 (бiрiншi, 

екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, он 
бірінші жəне он екінші бөлiктерiнде)» деген сөздер «637 
(бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, 
жетінші, он бірінші, он екінші, он төртінші жəне он бесінші 
бөліктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

24) 722-баптың бірінші бөлігіндегі «233 (екінші жəне 
үшінші бөліктерінде)» деген сөздер «233 (екінші, үшінші 
жəне төртінші бөліктерінде)» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

25) 722-1-бапта:
бірінші бөліктегі «233 (үшінші бөлігінде)» деген 

сөздер «233 (үшінші жəне төртінші бөліктерінде)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөліктегі «233 (үшінші бөлігі)» деген сөздер 
«233 (үшінші жəне төртінші бөліктері)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

26) 727-баптың бірінші бөлігінде «613 (бірінші, 3-1, он 
екінші жəне он үшінші бөліктерінде)» деген сөздер «613 
(он екінші жəне он үшінші бөліктерінде)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

 27) 730-баптың бірінші бөлігіндегі «409 (екінші, 
үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 
7-7 жəне 7-9-бөліктерінде)» деген сөздер «409 (екінші, 
үшінші, төртінші, 4-1, 4-2, бесінші, алтыншы, жетінші, 
7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7 жəне 7-9-бөліктерінде)» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

28) 797-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасындағы 
«590 (екінші, үшінші жəне төртінші бөліктерінде)» де-
ген сөздер «590 (екінші, 2-1, үшінші, төртінші жəне 
4-1-бөліктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;

29) 804-баптың бірінші бөлігінде:
1) тармақшада:
«483,» деген цифрлардан кейін «485 (екінші бөлігі),» 

деген сөздермен толықтырылсын;
«590 (төртінші бөлігі)» деген сөздер «590 (2-1, төртінші 

жəне 4-1- бөліктері)» деген сөздермен ауысты рылсын; 
«613 (үшінші, төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы 

жəне он бірінші бөліктері)» деген сөздер «613 (бірінші, 
үшінші, 3-1, төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы жəне 
он бірінші бөліктері)» деген сөздермен ауыстырылсын;

4), 5) жəне 6) тармақшаларда:
«590 (төртінші бөлігі)» деген сөздер «590 (2-1, төртінші 

жəне 4-1- бөліктері)» деген сөздермен ауысты рылсын; 
«613 (үшінші, төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы 

жəне он бірінші бөліктері)» деген сөздер «613 (бірінші, 
үшінші, 3-1, төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы жəне 
он бірінші бөліктері)» деген сөздермен ауыстырылсын;

26) тармақшадағы «613 (үшінші бөлiгi)» деген сөздер 
«613 (бірінші, үшінші, 3-1-бөліктері)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

49) тармақшадағы «409 (жетінші,  7-1 жəне 
7-8-бөліктері)» деген сөздер «409 (7-1 жəне 7-8-бөліктері)» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

52) тармақшадағы «409 (жетінші бөлігі),» деген сөздер 
алып тасталсын;

30) 829-16-баптың төртінші бөлігіндегі «436 жəне 
484-баптарында» деген сөздер «484 жəне 485-баптарында» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

31) 910-1-баптың бірінші бөлігінде:
«191 (бірінші бөлігінде),» деген сөздер алып тастал-

сын;
«464 (бірінші бөлігінде),» деген сөздерден кейін 

«484 (бірінші бөлігінде), 485 (бірінші бөлігінде),» деген 
сөздермен толықтырылсын.

2-бап.
1. Осы Заң:
1) алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 

қолданысқа енгізілетін 1-баптың 10) тармақшасын;
2) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1) жəне 2) тармақшаларын; 

3) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 9) тармақшасының үшінші абзацын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабы 9) тармақшасы төртінші, 
жетінші, сегізінші жəне оныншы абзацтарының қолданысы 
2024 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла 
тұру кезеңінде осы абзацтар мынадай редакцияда 
қолданылады деп белгіленсін:

«3) қаңылтыр ыдыстағы (сырадан, сыра сусынынан 
жəне күштілігі он екі пайыздан кем болатын градусы 
төмен ликер-арақ бұйымдарынан басқа), затбелгісі жоқ 
шөлмектердегі жəне пластикалық сауыттардағы (сыра 
мен сыра сусынын құюды қоспағанда) алкоголь өнімінің 
айналымы;»;

«2) өндірістік қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден 
төмен толысылған шарап (шарап материалын), сондай-ақ 
сыра мен сыра сусынын өндіруден басқа, этил спиртін 
жəне (немесе) алкоголь өнімін технологиялық желілерді 
есепке алудың бақылау аспаптарымен жарақтандырмай 
өндіру;

3) өндірістік қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден 
төмен толысылған шарап (шарап материалын), сондай-ақ 
сыра мен сыра сусынын өндіруден басқа, этил спиртін 
жəне (немесе) алкоголь өнімін ақаулы, сол сияқты есепке 
алуда нормативтен тыс ауытқулары бар есепке алудың 
бақылау аспаптарымен өндіру;»;

«10. Этил спиртін (коньяк спиртінен басқа), арақтарды 
жəне айрықша арақтарды, тауар шығарылған жердің ата-
уы қорғалған арақтарды өндіру кезінде өндірістік қуатты 
пайдаланудың ең төмен пайызын жəне өндірістің ең аз 
көлемін сақтамау –».

Қазақстан Республикасының Президенті
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14) тармақшадағы «жолын кесу үшін қару қолдануға 
құқығы бар.» деген сөздер «жолын кесу;» деген сөздермен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен 
толықтырылсын:

«15) əскери бөлімдер, мемлекеттік күзетуге жататын 
объектілер аумағының үстінен, сондай-ақ Ұлттық ұлан 
əскери қызметшілерінің міндеттерді орындау аудандарын-
да, егер олардың əуе кеңістігінде болуын өзге құралдармен 
тоқтату мүмкін болмаса, пилотсыз ұшу аппараттарының 
əуе кеңістігін бұзуының жолын кесу үшін қару қолдануға 
құқығы бар.»;

9) 25-бапта:
1-тармақта:
1) тармақшадағы «, əскери техниканы» деген сөздер 

«жəне əскери мүлікті» деген сөздермен ауыстырылсын; 
2) тармақшадағы «азаматтардың» деген сөз «жеке 

тұлғалардың» деген сөздермен ауыстырылсын; 
3) тармақшадағы «төтенше жағдай режимі кезінде» де-

ген сөздер «Ұлттық ұланға жүктелген міндеттерді орындау 
кезінде» деген сөздермен ауыстырылсын; 

4) тармақшада:
«қалашықтарға,» деген сөзден кейін «уақытша орнала-

су пункттеріне,» деген сөздермен ауыстырылсын;
«азаматтардың тұрғын үй-жайларына» деген сөздер 

«жеке тұлғалардың тұрғынжайларына» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

5) тармақшадағы «басу үшін қолданылады.» деген 
сөздер «басу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

6) əскери бөлімдер, мемлекеттік күзетуге жататын 

объектілер аумағының үстінен, сондай-ақ Ұлттық ұлан 
əскери қызметшілерінің міндеттерді орындау аудан-
дарында, егер олардың əуе кеңістігінде болуын өзге 
құралдармен тоқтату мүмкін болмаса, пилотсыз ұшу 
аппараттарының əуе кеңістігін бұзуының жолын кесу 
үшін қолданылады.

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Заңның 23-бабы 1-тармағының 4), 5) 6), 7), 

8), 9) жəне 10) тармақшаларында көзделген жағдайларда, 
əскери бөлім (бөлімше) командирінің немесе оның 
орынбасарының нұсқауы бойынша əскери жəне арнаулы 
техника қолданылуы мүмкін.».

18. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына:

16-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Құқық қорғау органдарына қызметке кіретін аза-

маттар, мыналарды:
1) құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарына 

оқуға түсетін;
2) қатардағы жəне кіші басшы құрамдар лауазымда-

рына алғашқы кəсіптік даярлыққа түсетін;
3) «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 6-бабының 8-тармағында, 7-бабы-
ның 3-тармағында жəне 7-1-бабының 1-тармағында көздел-
ген адамдарды қоспағанда, уəкілетті органда тестілеуден, 
оның ішінде жеке қасиеттерін бағалаудан өтеді.

Құқық қорғау қызметіне кіретін азаматтарды тестілеу 
тəртібі мен бағдарламаларын құқық қорғау органдарымен 
келісу бойынша уəкілетті орган айқындайды.».

19. «Қорғаныс өнеркəсібі жəне мемлекеттік 

қорғаныс тық тапсырыс туралы» 2019 жылғы 18 наурыздағы 
Қазақ стан Республикасының Заңына:

1) 5-бап мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«11-1) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында 
жəне оның жекелеген жергілікті жерлерінде төтенше 
жағдай немесе соғыс жағдайы енгізілген кезде құқық 
қорғау органдары жəне арнаулы мемлекеттік органдар, 
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдар арасында мүлікті беру 
қағидаларын бекітеді;»;

2) 6-бап мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«13-1) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында 
жəне оның жекелеген жергілікті жерлерінде төтенше 
жағдай немесе соғыс жағдайы енгізілген кезде құқық 
қорғау органдары жəне арнаулы мемлекеттік органдар, 
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдар арасында мүлікті беру 
қағидаларын əзірлейді»;».

2-бап.
1. Осы Заң:
1) 2020 жылғы 16 наурыздан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 12-тармағы 43) тармақшасының 
бірінші жəне үшінші абзацтарын;

2) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 12-тармағы 43) тармақшасының 
бесінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы жəне оныншы 
абзацтарын, 13 жəне 14-тармақтарын;

3) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтіз-
белік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 

7-тармағы 1) тармақшасының екінші абзацын, 2) жəне 
3) тармақшаларын, 4) тармақшасының сегізінші – он ал-
тыншы абзацтарын, 6), 8), 10) жəне 11) тармақшаларын, 
10-тармағының 3)  тармақшасын, 11-тармағын, 
12-тармағы 14) тармақшасының бірінші – төртінші 
абзацтарын, 15) тармақшасын, 41) тармақшасының 
бірінші – төртінші, алтыншы жəне жетінші абзацтарын, 
42) тармақшасын, 43) тармақшасының екінші, төртінші 
жəне жетінші абзацтарын, 44) жəне 45) тармақшаларын, 
47) тармақшасының оныншы жəне он бірінші абзац-
тарын, 48) тармақшасының төртінші жəне бесінші 
абзацтарын, 50) тармақшасының оныншы жəне он 
бірінші абзацтарын, 52) тармақшасының алтыншы жəне 
жетінші абзацтарын, 15-тармағын, 16-тармағының 3) 
тармақшасын;

4) 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 12-тармағы 41) тармақшасының 
сегізінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құқық қорғау 
органдарының қызметкерлеріне белгіленген біліктілік 
сыныптарында болу мерзімі тиісті арнаулы атақтардағы 
немесе сыныптық шендердегі еңбек сіңіру мерзіміне 
есептеледі деп белгіленсін.
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(Соңы. Басы 1, 15-19-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы


