
 EUR/KZT  493.48               USD/KZT  462.36              RUB/KZT  5.99            CNY/KZT  67.14ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ, 
«Egemen Qazaqstan»

Казақтың көне 
60 жылдық есебі

Көне түркілік есеп бойынша бір ғасыр 
60 жылға тəн болғаны анық. Мұны олар 
«жарын есебі» деп атаған екен. Нақтырақ 
айтқанда, 60 жылда 12 жыл атауы бес дүркін 
қайталанатындықтан, аталарымыз қателесіп 

кетпес үшін оларға бес түрлі түс жəне бес түрлі 
материалдық заттық атау берген. Мысалы, ақ, 
сары, қызыл, қара, көк дейтін бес түрлі түске: 
темір, ағаш, топырақ, от, су сияқты заттық ата-
улар қоса қолданылыпты. Бұл тəсіл – жарын 
есебін жүргізгенде жаңылыспау үшін қажет 
дүниелер.

Осы жарын есебін қазақ халқы тіпті бер-
тінге дейін қолданып келген екен.  Мысалы, 
Ахат Шəкəрімұлының 1992 жылы «Жұлдыз» 

журналының 11-ші санында жарияланған 
«Менің əкем, халық ұлы – Шəкəрім» атты 
көлемді естелігінде: «Бір күні əкейден «Қазақ 
бұрын қандай дінде болған?», деп сұрадым. 
Əкей: «Қазақ атанғаны – Ноғайлыдан 
бөлінген соң мұсылман болғаны. Оған 
дейін ескі түркінің мəужуси діндері болған. 
Ескі түріктер құдай жаратқан заттардың ең 
қасиеттісі – бес нəрсе деп білген. Олар: от, 
топырақ, су, темір, өсімдік (ағаш) жəне осы 
нəрсені 12 жылдың атына қосып, 60 жылдық 
ұлы мүшел еткені де сондықтан еді», деп 
айтқан сөзін келтіреді.

(Соңы 13-бетте)
Ицхак Герцог Қасым-Жомарт 

Тоқаев пен Қазақстан халқын 
алдағы Наурыз мейрамы мен 
жəне қасиетті Рама зан айы-
ның басталуымен құт тықта ды. 
Өз кезегінде Мемле кет бас-
шысы Израиль Прези д ентіне 
құттықтағаны үшін ал ғыс ай-
тып, Песах мейрамы қар саңында 
Израиль халқына амандық пен 
бақ-береке тіледі.

Сонымен қатар президент-
тер Қазақстан мен Израиль дің 
сауда-экономика саласын  дағы 
ынты мақ тастығын нығайту 
перс  пек тиваларын талқылады. 
Əң гі  м елесу барысында екіжақты 
тауар айналымының көлемі арта 
баста ғаны атап өтілді. Сондай-
ақ екі ел арасында мəдени-гу ма-
ни  тарлық байланыстарды ны-
ғайту маңыздылығы айтылды.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт  Тоқаев  In s t ag ram 
парақшасында қазақстандық 
теннисші Елена Рыбакинаны 

Индиан-Уэллс кортындағы 
жеңісімен құттықтады.

«Индиан-Уэллстегі беделді 
турнирде жарқын жеңіске жеткен 

Елена Рыбакинаны құттықтаймын!
Біздің спортшымыз асқан ше-

бер лігін, жеңіске деген мұқал мас 
ерік-жігерін жəне спорттағы жоғары 

мəдениет үлгісін көрсетті. Еле  на 
əлемдегі үздік корттарда жа ңа же тіс-
тік тер ге жете бере ді деп сенемін!» 
деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев.
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Қош келдің, Қоян жылы!

Телефон арқылы 
сөйлесті

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Израиль тарапының бастамасымен Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаев Израиль Президенті Ицхак 
Герцогпен телефон арқылы с�йлесті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Жеңісімен құттықтады

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері 

бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне:

(Жалғасы 9-бетте)

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

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

(Жалғасы 8-бетте)

РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 
ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының Ақпараттық доктринасын 
бекіту туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республи касының Ақпараттық доктринасы 

бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасының Үкіметі үш ай мерзімде Қазақстан Республикасының 

Ақпараттық доктринасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын əзірлесін жəне 
бекітсін.

3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 20 наурыз
№ 145

Жарлықтың қосымшасын 10-беттен оқисыздар 

Қытай Халық Республика-
сының Төрағасы Си Цзиньпин ел 
Үкіметі мен халқының, сондай-ақ 
өзінің атынан жолдаған құттықтау 
жеделхатында  достас Қазақстан 
халқына бақ-береке, ал Қасым-
Жомарт Тоқаевқа зор денсаулық 
жəне оның жауапты жұмысына 
табыс тіледі.

«Мен Қытай жəне Қазақстан 
арасындағы қарым-қатынастың да-
муына айрықша мəн беремін. Сіз-
дің Қытайға мемлекеттік сапар мен 
келетініңізге жəне биыл мамыр 
айында өтетін алғашқы «Қытай 
– Орталық Азия» саммиті не 
қатысатыныңызға қуаныш тымын. 
Екі елдің ынтымақ тасты ғын  одан 
əрі дамыту, сондай-ақ Қытай мен 
Орталық Азия арасындағы бай-
ланысты нығайту мəселелері 
жөнінде өзіңізбен пікір алмаса-
мыз деп сенемін», деп жазылған 
Си Цзиньпиннің жеделхатында.  

АҚШ Президенті Джо Байден 
Қасым-Жомарт Тоқаевты жəне 
Қазақстан халқын Наурыз мей-
рамымен жəне Рамазан айының 
басталуымен құттықтады.

«Елдеріміздің арасындағы 
өзара стратегиялық серіктестік 
пен халықтарымыздың достық 
қарым-қатынасы бүкіл аймақ тағы 
бейбітшілікті сақтауға жəне өңір-
ді өркендетуге септігін тигізе-
ді. Бүгін Астанадан Алматыға 
дейінгі жəне бүкіл ел тұрғындары 
көктемгі жаңару мерекесін той-
лайды. Қазақстанның жарқын 
болашағын жəне елде тең құ-
қықтар мен мүмкіндіктерді қам-
тамасыз ететін Сіздің саяси 
жəне экономикалық рефор ма-
ларыңызды Америка Құрама 
Штаттары əрдайым қолдайты-
нын растаймын. Наурыз құтты 
болсын! Ұлыс оң болсын!», деп 
жазған Джо Байден.

ҚХР мен АҚШ 
басшыларының 
құттықтауы

ПРЕЗИДЕНТ ПОШТАСЫНАН

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Атам қазақтың «диірменнің тасындай шыр айналған дүние-ай» дегеніндей, Барыс жылы 
уақыттың терең қойнауына сіңіп, енді міне, мінезі жұмсақ жан баласына қиянаты жоқ 
мамық жүнді жануар – Қоян жылы ғаламның ақ босағасын аттады. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атына 
Наурыз мерекесіне орай шет мемлекеттердің басшыларынан  
құттықтаулар келіп түсіп жатыр.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Шетелдік байқаушылар:
Қазақстан демократияға толық бет бұрды

Қазақстандағы Мəжіліс жəне мəслихаттар депутаттары-
ның кезектен тыс сайлауын бақылаған шетелдік байқау-
шылар сайлау үдерісінің барысына жүргізген мониторинг 
нəтижесінде өрескел заң бұзушылықтардың тіркелмегенін 
мəлімдеді. Қазақстанға халықаралық байқаушы ретінде 
келген Астрахань облысы (РФ) губернаторы əкімшілігінің 
ішкі саясат басқармасы басшысының бірінші орынба-
сары Андрей Сызрановтың айтуынша, байқаушылар өз 
жұмыстарын кəсіби түрде орындаған. 

Жалпы, Мəжіліс сайлауын 793 шетелдік байқау шы қа-
да ғалады. Олардың 131-і 41 шет мемлекеттен жəне 662-сі 
12 ха лықаралық ұйымнан келді. Əсіресе Еуропа ел дері 

парламенттік сайлауға елеулі үлес қосты. Саяси доданы 
ЕҚЫҰ-ның 400-ден астам өкілі бақылады. 

Сарапшылардың айтуынша, ЕҚЫҰ жəне өзге де халық а-
ра лық ұйымдардың тарапынан Қазақстанға мұнша лық на-
зар аударылуы – еліміздің халықара лық ұйымдармен белсенді 
əрі нысаналы жұмысының нəтижесі, сондай-ақ Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Əділетті Қазақстан 
құру мақсатында жүргізіліп жатқан еліміздегі ауқымды 
реформаларға халықаралық қоғамдастық тарапынан үлкен 
қызығушылық пен қолдаудың бар екенінің дəлелі. 

(Соңы 4-бетте)
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(Соңы. Басы 1-бетте)

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

1) 24-бап мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен толық-
ты рылсын:

«16-1) коллекторлық агенттікпен жасасқан сенім герлік 
басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шар ты бойынша 
өзіне берілген құқыққа (талап етуге қатысты кредитордың 
құқықтарын іске асыратын салық төлеушілер жөніндегі 
мəліметтерді көрсетілген салық төлеушілердің орналасқан 
жеріндегі салық органына қаржы нарығы мен қаржы ұйым-
дарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкі летті 
органмен келісу арқылы уəкілетті орган белгілеген нысан 
бойынша тоқсаннан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей 
ұсынуға;»;

2) 26-баптың 10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 

жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган коллекторлық 
қызметті жүзеге асыратын салық төлеушіге қатысты құқықтың 
(талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар жөніндегі 
мəліметтерді уəкілетті органға қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органмен келісу арқылы уəкілетті орган белгілеген нысан 
бойынша тоқсаннан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей ұсынуға 
міндетті.»;

3) 28-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Коллекторлық агенттіктер құқықтың (талап етудің) 

коллекторлық агенттікке өту жағдайларын қамтитын шарттар 
жөніндегі, сондай-ақ коллекторлық агенттікпен жасасқан 
сенімгерлік басқару шарты шеңберінде банктік қарыз шарты 
бойынша өзіне берілген құқыққа (талап етуге) қатысты 
кредитордың құқықтарын іске асыратын салық төлеушілер 
жөніндегі мəліметтерді өзінің орналасқан жеріндегі салық 
органына қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органмен келісу арқылы 
уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша тоқсаннан кейінгі 
айдың 25-інен кешіктірмей ұсынуға міндетті.»;

4) 30-баптың 3-тармағында:
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем 

қабілеттілігін қалпына келтіру жəне банкроттығы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген рəсімдер 
жүргізілетін борышкерге қатысты өз құзыреті шегінде қаржы 
басқарушысына;»;

4) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«4) осы Кодексте жəне (немесе) Қазақстан Республикасының 
з а ң д а р ы н д а  к ө з д е л г е н  ж а ғ д а й л а р д а ,  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының мемлекеттік жоспарлау, мемлекеттік 
статистика, сауда қызметін реттеу, сыртқы сауда қызметі, 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы, мұнай-газ, мұнай-газ-
химия өнеркəсібі, көмірсутектерді тасымалдау саласындағы, 
көмірсутектер, мұнай өнімдерін өндіруді мемлекеттік реттеу, 
газ жəне газбен жабдықтау, магистральдық құбыржолдар 
бөлігінде жер қойнауын пайдалану саласындағы, халықты 
əлеуметтік қорғау саласындағы орталық мемлекеттік 
органдарына, сыртқы мемлекеттік аудит жəне қаржылық 
бақылау уəкілетті органына, монополияға қарсы органға 
жəне үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы 
уəкілетті органға ұсынады.»;

5) 117-бапта:
3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы тоғызыншы 

абзацпен толықтырылсын:
«сот «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем 

қабілеттілігін қалпына келтіру жəне банкроттығы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес төлем қабілеттілігін 
қалпына келтіру немесе сот арқылы банкроттық рəсімін қолдану 
туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау туралы ұйғарым шығарған 
кезде – осындай ұйғарым шығарылған күннен бастап;»;

4-тармақтың 3) тармақшасындағы «бастап өсімпұлды 
есепке жазу қайта басталады.» деген сөздер «бастап;» деген 
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен 
толықтырылсын:

«4) төлем қабілеттілігін қалпына келтіру немесе сот арқылы 
банкроттық рəсімін қолданудан бас тарту туралы шешім заңды 
күшіне енген жағдайда – сот төлем қабілеттілігін қалпына 
келтіру немесе сот арқылы банкроттық рəсімін қолдану туралы 
іс қозғау туралы ұйғарым шығарған күннен бастап өсімпұлды 
есепке жазу қайта басталады.»;

6) 128-баптың 3-тармағы 3) тармақшасындағы «кешіктірмей, 
салық бұйрығының күшін жояды.» деген сөздер «кешіктірмей;» 
де ген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) жəне  5) 
тар   мақ шалармен толықтырылсын:

«4) «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем 
қабілеттілігін қалпына келтіру жəне банкроттығы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жеке тұлғаға 
қатысты сот арқылы банкроттық рəсімі қолданылған 
жағдайда – сот арқылы банкроттық рəсімін қолдану туралы сот 
шешім шығарған күннен бастап;

5) «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем 
қабілеттілігін қалпына келтіру жəне банкроттығы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жеке тұлғаға 
қатысты төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рəсімі қолданылған 
жағдайда – төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рəсімін қолдану 
туралы сот шешім шығарған күннен бастап салық бұйрығының 
күшін жояды.»;

7)  242-бап мынадай мазмұндағы 3-2-тармақпен 
толықтырылсын:

«3-2. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданатын 
тұлғалардан тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
сатып алған кезде оларға байланысты шығыстар бойынша 
шегерімдер осы баптың 3-тармағының ережелері сақталған жəне 
электрондық нысандағы шот-фактура немесе деректерді тіркеу 
жəне (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының 
чегі не тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
сатып алушының сəйкестендіру нөмірі қамтылған арнаулы 
мобильді қосымшаның чегі болған жағдайда жүргізіледі.»;

8) 248-бапта:
1-тармақтың 2) тармақшасындағы «заңды тұлғалар мен 

дара кəсіпкерлерге» деген сөздер «жеке тұлғаларға, дара 
кəсіпкерлерге жəне заңды тұлғаларға» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген 

жағдайларда, күмəндi талаптар соттың банкроттық рəсімін 
аяқтау туралы ұйғарымы заңды күшіне енген не Қазақстан 
Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына 
келтіру жəне банкроттығы бойынша мемлекеттік басқару 
саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган 
соттан тыс банкроттық рəсімін аяқтау жəне борышкерді банкрот 
деп тану туралы шешім шығарған салықтық кезеңде шегерiмге 
жатады.»;

9) 319-баптың 2-тармағында:
11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

тəртiппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жəне ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының өмiрдi 
сақтандыру жөніндегі сақтандыру ұйымдарына жасалған 
жинақтаушы сақтандыру (зейнетақы аннуитеті) шарты бойынша 
сақтандыру сыйлықақыларын төлеу үшiн жiберген зейнетақы 
жинақтарының сомалары, зейнетақы аннуитеті шарты бойынша 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарылуға жататын 
ақша сомасы, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарына жіберілген 
зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша өтеу сомалары;»;

мынадай мазмұндағы 51) тармақшамен толықтырыл сын:
«51) «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем 

қабілеттілігін қалпына келтіру жəне банкроттығы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес банкроттық немесе 
төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рəсімі қолданылған 
борышкердің міндеттемелерін есептен шығару.»;

10) 384-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2) тар-
мақшасындағы «кезеңде азайтуға құқығы бар.» деген сөздер 
«кезеңде;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 
3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем 
қабілеттілігін қалпына келтіру жəне банкроттығы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес соттан тыс 
банкроттық рəсімі аяқталған немесе сот арқылы банкроттық 
рəсімін қолдану туралы сот шешімі шығарылған салықтық 
кезеңде азайтуға құқығы бар.»;

11) 412-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы 12)  тармақшамен 

толықтырылсын:
«12) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 

сатып алушының талабы бойынша бөлшек салықтың арнаулы 
салық режимін осы Кодекстің 242-бабы 3-2-тармағының 

ережелерін сақтау мақсатында қолданатын салық төлеушілер.»;
13-тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацындағы 

«қолдана отырып жүзеге асырылатын тауарлар, жұмыстар, 
көрсетілетін қызметтер өткізілген» деген сөздер «қолдана 
отырып» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 
төртінші абзацпен толықтырылсын:

«тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып 
алушыға осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді сатып алушының сəйкестендіру нөмірін қамтитын 
арнаулы мобильді қосымшаның чегін ұсына отырып жүзеге 
асырылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
өткізілген;»;

12) 69-тараудың 6-параграфының тақырыбы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«6-параграф. Орман жəне өсімдіктер ресурстарын пайдалан-
ғаны үшін төлемақы»;

13) 584-бапта:
1-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Өсімдік жəне орман ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемақы (бұдан əрі осы параграфтың мəтіні бойынша – 
төлемақы):»;

мынандай мазмұндағы екінші жəне үшінші абзацтармен 
толықтырылсын:

«мемлекеттік орман қоры жəне ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар жерлерін қоспағанда, фармацевтикалық, азық-
түліктік жəне техникалық қажеттіліктер үшін жабайы өсетін 
өсімдіктердің түрлерін дайындау (жинау) кезінде арнайы 
пайдалану тəртібімен жерлердің барлық санаттарындағы 
учаскелерде өсімдіктер ресурстарын пайдаланғаны үшін 
алынады;

мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман пайдаланудың 
мынадай түрлері үшін алынады:»;

5) тармақшаның төртінші абзацы алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3-1 жəне 4-1-тармақтармен 

толықтырылсын:
«3-1. Өсімдіктер дүниесін арнайы пайдалану тəртібімен 

өсімдіктер ресурстарын пайдалану құқығы Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасына сəйкес өсімдіктер 
ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы төленген жəне 
фармацевтикалық, азық-түліктік жəне техникалық қажеттіліктер 
үшін жабайы өсетін өсімдіктерді дайындау (жинау) туралы 
хабарлама жіберілген жағдайда беріледі.»;

«4-1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың 
жəне астананың жергілікті атқарушы органдары тоқсан сайын 
есепті тоқсаннан (жылдан) кейінгі екінші айдың 15-інен 
кешіктірілмейтін мерзімде өзінің орналасқан жеріндегі салық 
органдарына уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша өсім-
діктер ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы төлеушілер 
жəне салық салу объектілері туралы мəліметтерді ұсынады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақ-

тар жəне өсімдіктер дүниесі саласындағы уəкілетті органдар жыл 
сайын есепті жылдан кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктіріл-
мейтін мерзімде өзінің орналасқан жеріндегі салық органдарына 
уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша мөлшері осы баптың 
2-тармағына сəйкес айқындалатын төлемақыны төлеушілер 
жəне салық салу объектілері туралы мəліметтерді ұсынады.»;

14) 585-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші 
абзацпен толықтырылсын:

«фармацевтикалық, азық-түліктік жəне техникалық қажет-
тіліктер үшін жабайы өсетін өсімдіктердің түрлерін дайындауды 
(жинауды) жүзеге асыратын тұлғалар.»;

15) 586-бапта:
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін алып қойылған 

ағаш ресурстарының, шайырдың, қосалқы орман ресурстарының 
көлемін қоспағанда, мыналар:»;

мынадай мазмұндағы төртінші жəне бесінші абзацтармен 
толықтырылсын:

«мемлекеттік орман қоры жəне ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар аумағынан тыс жерде фармацевтикалық, азық-
түліктік жəне техникалық қажеттіліктер үшін жабайы өсетін 
өсімдіктердің түрлерін дайындау (жинау) көлемі;

орманды пайдалану көлемі жəне (немесе) пайдалануға бері-
летін мемлекеттік орман қоры учаскелерінің, оның ішінде 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы алаңы төлемақы салу 
объектілері болып табылады.»;

16) 587-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«587-бап. Орман жəне өсімдіктер ресурстарын пайдаланғаны 

үшін төлемақы мөлшерлемелері»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы баптың 2-тармағында көрсетілгендерді қоспағанда, 

төлемақы мөлшерлемелерін орман шаруашылығы жəне өсім-
діктер дүниесін күзету, қорғау, қалпына келтіру жəне пайдалану 
саласындағы уəкілетті органдар айқындаған тəртіпке сəйкес 
жасал ған облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың 
жəне астананың жергілікті атқарушы органдарының есеп-
қи саптары негізінде облыстардың, республикалық маңызы 
бар қа лалардың жəне астананың жергілікті өкілді органдары 
белгілейді.»;

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Мемлекеттік орман қорының жəне ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтардың аумағынан тыс жерде өсімдіктер 
ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне 
пайдалану құқығы туындайтын тиісті қаржы жылының бірінші 
күніне қолданыста болатын еселенген АЕК мөлшерінде бір 
килограмм үшін айқындалады.»;

17) 588-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы сомасын мем-

лекеттік орман иеленушілер есептейді жəне мөлшері осы баптың 
2-тармағына сəйкес белгіленетін төлемақыны қоспағанда, рұқсат 
құжатында көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Мемлекеттік орман қорының жəне ерекше қорға-

латын табиғи аумақтардың аумағынан тыс жерде өсімдіктер 
ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы сомасын облыс-
тардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жергілікті атқарушы органдары есептейді.»;

3-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы сомасы бюджетке 

орман пайдалану объектісінің орналасқан жері бойынша 
мынадай мерзімдерде:»;

мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Мемлекеттік орман қорының жəне ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтардың аумағынан тыс жерде өсімдіктер ресурс-
тарын пайдаланғаны үшін төлемақы сомасы бюджетке пайдалану 
объектісінің орналасқан жері бойынша тоқсан сайын есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың 20-ынан кешіктірілмейтін мерзімде 
жылдық төлемақы сомасынан тең үлестермен төленеді.»;

18) 610-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «талап арыздардан» деген сөздер «талап 

қоюлардан» деген сөздермен ауыстырылсын;
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, мүліктік сипаттағы 

талап қоюлардан:
жеке тұлғалар үшiн – талап қою сомасының 1 пайызы, 10 000 

АЕК-тен аспайтын мөлшер;
заңды тұлғалар үшiн – талап қою сомасының 3 пайызы, 20 000 

АЕК-тен аспайтын мөлшер;»;
мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:
«13-1) төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рəсімін немесе 

сот арқылы банкроттық рəсімін қолдану туралы арыздардан – 
0,3 АЕК;»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Төрелік шешімдерінің күшін жою жəне төреліктің жəне 

шетелдік соттардың шешімдерін мəжбүрлеп орындатуға атқару 
парақтарын беру мəселелері жөніндегі ұйғарымдарға, мүліктік 
емес жəне мүліктік сипаттағы даулар бойынша соттардың 
шешімдері мен қаулыларына сот актілерін кассациялық 
тəртіппен қайта қарау туралы өтінішхаттардан мемлекеттік 
баж жолданым субъектісі үшін осы баптың 1-тармағында 
белгіленген мемлекеттік баждың тиісті мөлшерлемесінің 50 
пайызы мөлшерінде алынады.»;

19) 615-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3) мыналарды:
Қазақстан Республикасы азаматының паспортын мына 

көлемде бергені үшін:
24 бет – 4 АЕК (16 жасқа дейінгі балалар үшін);
36 бет – 8 АЕК;
48 бет – 12 АЕК;
азаматтығы жоқ адамның куəлігін, жол жүру құжатын бергенi 

үшiн – 8 АЕК;

Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігін бергені 
үшін – 0,2 АЕК;

бір жылдың ішінде екі реттен көп жоғалуына байланысты 
Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігін бергені 
үшін – 1 АЕК;

шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына 
ықтиярхатты бергенi үшiн – 0,2 АЕК;»;

20) 644-баптың 1-тармағында:
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«8) талап ету құқығын сатып алатын бейрезидент үшін – осы 

тармақтың 8-1) тармақшасында көзделген кірісті қоспағанда, 
Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы 
жүзеге асыратын резиденттен немесе бейрезидент-заңды 
тұлғадан борышты талап ету құқықтарын сатып алу кезінде 
талап ету құқықтарын басқаға беруден түсетін кіріс.

Бұл ретте мұндай кірістің мөлшері талап ету құқығын басқаға 
беру күніне негізгі борышты, оның ішінде негізгі борыштан 
жоғары соманы талап ету бойынша борышкерден алуға жататын 
сома мен талап ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң 
айырма түрінде айқындалады;»;

мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
«8-1) талап ету құқығын сатып алатын бейрезидент үшін – 

Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы 
жүзеге асыратын резиденттен немесе бейрезидент-заңды 
тұлғадан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» жəне «Микроқаржылық қызмет туралы» 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес басқаға берілген 
(қайта берілген) борышты талап ету құқықтарын сатып алу 
кезінде талап ету құқықтарын басқаға беруден түсетін кіріс.

Бұл ретте мұндай кірістің мөлшері борышкер нақты төлеген 
сома мен талап ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң 
айырма түрінде айқындалады.

Талап ету құқығын басқаға беруден түскен кіріс оң айырма 
туындайтын (ұлғайтылатын) салықтық кезеңде танылады. Бұл 
ретте алдыңғы салықтық кезеңдерде бұрын танылған оң айырма 
ескерілмейді;»;

21) 645-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы 7) жəне 8) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«7) борышкер бейрезидентке осы Кодекстің 644-бабы 
1-тармағының 8-1) тармақшасында белгіленген, олар бойынша 
құқықтары (талаптары) «Қазақстан Республикасындағы банктер 
жəне банк қызметі туралы» жəне «Микроқаржылық қызмет 
туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес басқаға 
берілген (қайта берілген) активтер бойынша кірісті төлеген кезде 
сервистік компания болып табылатын резидент-заңды тұлға.

Бейрезиденттің кірістерінен төлем көзінен ұсталатын 
корпоративтік табыс салығын есептеу, ұстап қалу жəне 
бюджетке аудару осы Кодекстің 645-бабында айқындалған 
тəртіппен жүргізіледі;

8) бейрезидент пен осы тармақтың 7) тармақшасында 
айқындалған сервистік компания арасында сенімгерлік 
басқару шарты болмаған кезде осы Кодекстің 644-бабы 
1-тармағының 8-1) тармақшасында белгіленген кіріс 
бойынша «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне 
банк қызметі туралы» жəне «Микроқаржылық қызмет 
туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
олар бойынша құқықтары (талаптары) басқаға берілген 
(қайта берілген) активтер бойынша борышкерлер болып 
табылатын дара кəсіпкер, резидент-заңды тұлға.»;

22) 686-2-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы отыз үшінші 
абзацтағы «бағуды жүзеге асыратын» деген сөздер «бағуды» 
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы отыз төртінші 
абзацпен толықтырылсын:

«пошта жөнелтілімдерін жеткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді қоспағанда, курьерлік жеткізуді жүзеге асыратын;»;

23) мынадай мазмұндағы 77-2-тараумен толықтырылсын:
«77-2-тарау. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимі
696-3-бап. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану 

жəне оны қолдану кезінде салықтарды есептеу тəртібі
1. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін мынадай 

шарттарға сəйкес келетін салық төлеушілер қолдануға құқылы:
1) салықтық кезең ішіндегі жұмыскерлердің орташа тізімдік 

саны 200 адамнан аспайды;
2) күнтізбелік жылдағы кірісі республикалық бюджет туралы 

заңда белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына 
қолданыста болатын 600 000 айлық есептік көрсеткіштен 
аспайды; 

3) осы режимді қолдану мақсаттарында Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі айқындаған қызмет түрлерінің тек қана 
біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асырады.

2. Құрылтайшысы немесе қатысушысы бір мезгілде бөлшек 
салықтың арнаулы салық режимін қолданатын басқа заңды 
тұлғаның құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын 
заңды тұлғалар бөлшек салықтың арнаулы салық режимін 
қолдануға құқылы емес.

3. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимі, төлем көзінен 
ұсталатын салықтарды қоспағанда, корпоративтік немесе жеке 
табыс салығын есептеудің ерекше тəртібін көздейді. 

4. Төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, корпо-
ративтік немесе жеке табыс салығын есептеуді бөлшек салықтың 
арнаулы салық режимін қолдану кезінде салық төлеуші есепті 
салықтық кезең ішінде салық салу объектісіне мынадай 
мөлшердегі мөлшерлемені өз бетінше қолдану арқылы жүргізеді: 

егер осы тармақтың үшінші абзацында өзгеше көзделмесе, 
Қазақстан Республикасында жəне оның шегінен тыс жерлерде 
салықтық кезеңде алынған (алынуға жататын) кірістер бойынша 
– 4 %;

корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеу үшін 
шығыстар сомаларын шегерімге жатқызу бойынша осы 
Кодекстің 242-бабы 3-2-тармағының нормаларын қолданатын 
салық төлеушілерге тауарларды өткізуден, жұмыстарды орын-
даудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістер бойынша – 8 %.

5. Жергілікті өкілді органдардың осы баптың 4-тармағының 
екінші абзацында белгіленген мөлшерлемені қызмет түріне 
жəне объектінің орналасқан жеріне қарай 50 пайыздан аспайтын 
мөлшерде төмендетуге құқығы бар. 

Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін мөлшерлемені 
жеке-дара азайтуға тыйым салынады.

Мөлшерлеме мөлшерін азайту туралы мұндай шешімді 
жергілікті өкілді орган ол қолданысқа енгізілетін жылдың 
алдындағы жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмей қабылдайды, 
ол қабылданған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға жатады.

6. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданатын 
салық төлеуші осы баптың 4-тармағының ережелеріне сəйкес 
қолданылатын мөлшерлемелер бойынша салық салынатын 
кірістер бойынша бөлек салықтық есепке алуды жүргізуге тиіс.

7. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданатын 
салық төлеуші үшін Қазақстан Республикасында жəне оның 
шегінен тыс жерлерде алынған (алынуға жататын) салықтық 
кезеңде жиынтығында жалпыға бірдей белгіленген тəртіппен:

заңды тұлға – осы Кодекстің 225 – 240-баптарына сəйкес;
дара кəсіпкер – осы Кодекстің 226 – 240-баптарында 

көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Кодекстің 
225-бабында белгіленген корпоративтік табыс салығын есептеу 
мақсатында жиынтық жылдық кірісті айқындау тəртібіне ұқсас 
айқындалатын кіріс салық салу объектісі болып табылады.

Бұл ретте, төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда, 
корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеу кезінде 
бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданатын салық 
төлеуші үшін салық салу объектісі осындай салық төлеуші-
жұмыс берушінің жұмыскерлерінің кірістері бойынша оның 
шығыстарының сомасына азайтылуға жатады.

696-4-бап.  Салықтық кезең, декларация тапсыру жəне 
салықтарды төлеу мерзімдері

1. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдану үшін 
салықтық кезең күнтізбелік тоқсан болып табылады.

2. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданатын 
салық төлеушілер үшін декларациялар салық төлеушінің 
орналасқан жеріндегі салық органына есепті салықтық кезеңнен 
кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірілмей тапсырылады.

3. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданатын 
салық төлеушілер үшін декларацияда көрсетілген салықтарды 
бюджетке төлеу есепті салықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 
25-інен кешіктірілмей жүргізіледі.»;

24) 702-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші жəне 
төртінші бөліктермен толықтырылсын:

«Шаруа немесе фермер қожалығында əртүрлі аумақтық ай-
мақтарда орналасқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелері болған жағдайда, осы тармақтың мақсаттары үшін 
мұндай учаскелердің жиынтық алаңы осындай аумақтық ай-
мақтар үшін белгіленген жер учаскесінің ең жоғары шекті 
алаңынан аспауға тиіс.

Бұл ретте əрбір аумақтық аймақта орналасқан ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің алаңы осындай 
аумақтық аймақтар үшін белгіленген жер учаскесінің шекті 
алаңының мөлшерінен аспауға тиіс.»;

25) 776-1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Микро- жəне шағын кəсіпкерлік субъектілері болып 
табылатын, осы Кодекстің 77-тарауының 3-параграфында, 77-2 
жəне 78-тарауларында көзделген арнаулы салық режимдерін 
қолданатын, бейрезидент-жеке тұлғаны қоспағанда, жеке тұлғаға 
жалақы түрінде кіріс төлейтін жəне бірыңғай төлем құрамында 
осындай кірістерден жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу 
жəне аудару жөніндегі міндеттемелерді орындауды таңдаған 
дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар осы тараудың мақсаттары 
үшін салық агенттері деп танылады.»;

26) 776-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«776-2-бап. Бірыңғай төлемді салық салу объектісі 
Бейрезидент-жұмыскерді қоспағанда, осы Кодекстің 

322-бабында көзделген, микро- жəне шағын кəсіпкерлік 
субъектісі болып табылатын, осы Кодекстің 77-тарауының 
3-параграфында, 77-2 жəне 78-тарауларында көзделген арнаулы 
салық режимдерін қолданатын жұмыс беруші есепке жазған 
жұмыскердің табысы бірыңғай төлемді салық салу объектісі 
болып табылады.»;

27) 776-4-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Бірыңғай төлемді, бірыңғай төлем бойынша өсімпұлды 

төлеу, аудару жəне оларды жеке табыс салығы жəне əлеуметтік 
төлемдер (міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын қоспағанда), 
өсімпұл түрінде бөлу, сондай-ақ оларды қайтару Қазақстан 
Респуб ликасының Ұлттық Банкімен, уəкілетті органмен келісу 
бойынша əлеуметтік қамсыздандыру саласындағы уəкілет ті 
мемлекеттік орган, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау, денсау-
лық сақтау саласындағы жəне цифрлық даму саласындағы 
уəкі летті мемлекеттік органдар айқындайтын тəртіппен жүзеге 
асырылады.».

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) мынадай мазмұндағы 7-1-баппен толықтырылсын:
«7-1-бап. Салық кодексінің 82-бабы 2-тармағының бірінші 

жəне екінші бөліктерінің ережелеріне қарамастан, 2023 жылғы 
1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 мамырға дейінгі кезеңде 
бөлшек салықтың арнаулы салық режиміне көшу үшін қоғамдық 
тамақтандыру саласындағы қызметтің мынадай түрлерінің тек 
қана біреуін немесе бірнешеуін жүзеге асыруға байланысты 
қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама ұсынған 
салық төлеушілерде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі 
туралы салықтық өтініш беру жөнінде міндеттеме туындамайды 
деп белгіленсін:

№
р/с

ОҚЖС Қызмет түрлері

1. 55.10.1* Жол бойындағы белдеулерде орналасқан 
қонақүйлерді қоспағанда, мейрамханалары 
бар қонақүйлердің қызметтер көрсетуі

2. 55.10.3* Ресми іс-шараларға арналған мейрамханалары 
бар қонақүй қызметтерін көрсету

3. 56.10.1 Жол бойындағы белдеулерде орналасқан 
объектілердің қызметін қоспағанда, мейрам-
ханалардың кызметі жəне тамақ өнімдерін 
жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтер

4. 56.10.2 Мейрамханалардың қызметі жəне жол 
бойындағы белдеулерде орналасқан объек-
ті лердің тамақ өнімдерін жеткізу бойынша 
қыз меттер көрсетуі

5. 56.21.0 Тапсырыспен дайын тамақ жеткізу жəне 
тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша 
өзге қызмет

6. 56.29.1 Елді мекендерден тыс жерде тамақтануды 
ұйымдастырудың өзге түрлері

7. 56.29.2 Жолаушылар пойыздарында тамақтан дыруды 
ұйымдастырудың өзге түрлері

8. 56.29.9 Басқа топтамаларға енгізілмеген, тамақ та ну ды 
қамтамасыз ету жөніндегі өзге қызмет

* қонақүйлердің қызметтер (қонақүй қызметтерін) көрсетуін 
қоспағанда.»;

2) мынадай мазмұндағы 7-2-баппен толықтырылсын:
«7-2-бап. Салық кодексінің 85-бабы 1-тармағының үшін-

ші  бөлігінің ережелеріне қарамастан, Салық кодексінің 
679-бабының 8-1-тармағы екінші бөлігінің ережелерін қолда-
на тын салық төлеушілер 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 
жылғы 1 мамырға дейінгі кезеңде қосылған құн салығы бо-
йынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті осы Заңның 
57-16-бабында көрсетілген қолданылатын салық салу режимі 
ту ралы хабарлама берілген күні ұсынады деп белгіленсін.»;

3) 33-баптың 2) тармақшасында:
қырық бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

тəртiппен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жəне ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының өмiрдi 
сақтандыру жөніндегі сақтандыру ұйымдарына жасалған 
жинақтаушы сақтандыру (зейнетақы аннуитеті) шарты бойынша 
сақтандыру сыйлықақыларын төлеу үшiн жiберген зейнетақы 
жинақтарының сомалары, зейнетақы аннуитеті шарты бойынша 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарылуға жататын 
ақша сомасы, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарына жіберілген 
зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша өтеу сомалары;»;

мынадай мазмұндағы бір жүз елу бірінші абзацпен 
толықтырылсын:

«51) «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем 
қабілеттілігін қалпына келтіру жəне банкроттығы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес банкроттық немесе 
төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рəсімі қолданылған 
борышкердің міндеттемелерін есептен шығару.»;

4) мынадай мазмұндағы 57-15-баппен толықтырылсын:
«57-15-бап. Салық кодексінің 679-бабы 8-тармағының 3) тар-

мақшасының қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 
жылғы 1 мамырға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұру 
кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады 
деп белгіленсін:

«3) қалған жағдайларда – егер осы баптың 8-1-тармағында 
өзгеше белгіленбесе, қолданылатын салық салу режимі туралы 
хабарлама ұсынылған айдан кейінгі айдың 1-і күні.».»;

5) мынадай мазмұндағы 57-16-баппен толықтырылсын:
«57-16-бап. Салық кодексінің 679-бабы 2023 жылғы 1 қаң-

тар дан бастап 2023 жылғы 1 мамырға дейінгі кезеңге мынадай 
мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:

«8-1. Қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайтын 
жəне 2023 жылғы 1 мамырға дейінгі мерзімде қолданылатын 
салық салу режимі туралы хабарлама ұсынған салық төлеушілер 
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап бөлшек салықтың арнаулы салық 
режимін қолдануға құқылы.

Қосылған құн салығын төлеушілер болып табылатын жəне 
2023 жылғы 1 мамырға дейінгі мерзімде қолданылатын салық 
салу режимі туралы хабарлама ұсынған салық төлеушілер қолда-
нылатын салық салу режимі туралы хабарлама берілген күннен 
бастап бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолдануға 
құқылы.».»;

6) мынадай мазмұндағы 57-17-баппен толықтырылсын:
«57-17-бап. Салық кодексінің 696-3-бабының 5-тармағы 

үшінші абзацының қолданысы 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
2024 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла 
тұру кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда қолданылады 
деп белгіленсін:

«Мөлшерлеме мөлшерін төмендету туралы мұндай шешімді 
жергілікті өкілді орган ағымдағы жылдың 1 шілдесінен кешіктір-
мей қабылдайды, ол қабылданған жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға жатады.».».

2-бап. Осы Заң:
1) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 1-тармағының 5), 6), 8) тармақшаларын, 9) тар-
мақшасының төртінші жəне бесінші абзацтарын, 18) тар-
мақшасының сегізінші жəне тоғызыншы абзацтарын, 23), 24), 
25), 26) жəне 27) тармақшаларын жəне 2-тармағын;

2) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тар-
мағының 1), 2), 3), 7), 11) тармақшаларын, 18) тармақшасының 
үшінші – жетінші, оныншы жəне он бірінші абзацтарын;

3) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 1-тармағы 4) тармақшасының төртінші жəне бесінші 
абзацтарын, 9) тармақшасының екінші жəне үшінші абзацтарын, 
12), 13), 14), 15), 16), 17), 19), 20) жəне 21) тармақшаларын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 20 наурыз
№ 213-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
«Салық және бюджетке т�ленетін басқа да міндетті т�лемдер туралы» 

Қазақстан Республикасы ның Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке т�ленетін басқа 
да міндетті т�лемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолда нысқа 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
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(Соңы. Басы 1-бетте)

143-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«143-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қыз-

мет шілерінің, мемлекеттік органдардағы келісімшарттық 
қыз  мет шілерінің, Парламенті мен мəслихаттары депутат та -
ры ның, судьяларының еңбегін реттеу

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің, 
мем лекеттік органдардағы келісімшарттық қызметшілерінің, 
Пар ламенті мен мəслихаттары депутаттарының, судья ла-
рының еңбегі Қазақстан Республикасының заңдарында жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілерінде көзделген, қызметке кірудің, оны өткеру мен 
тоқтатудың ерекше шарттары мен тəртібін, еңбектің ерек-
ше жағдайларын, еңбекке ақы төлеу шарттарын, сондай-ақ 
қосымша жеңілдіктерді, артықшылықтар мен шектеулерді 
белгілейтін ерекшеліктер ескеріліп, осы Кодексте реттеледі.».

2. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуір-
дегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 2-бапта:
24-1) жəне 24-2) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын: 
«24-1) ротациялық төлемдер – басқа елді мекенге ротация-

ланған мемлекеттік қызметшілерге Қазақстан Респуб ли ка сы-
ның мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамасына сəйкес 
белгіленетін тұрғын үйді жалдау мақсатындағы төлемдер;

24-2) сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғынжай 
– Қа зақстан Республикасының азаматтарына коммуналдық 
тұр ғын үй қорынан сатып алу құқығынсыз ақылы түрде 
пайдалануға берілетін тұрғынжай;»;

мынадай мазмұндағы 24-3) тармақшамен толықтырылсын: 
«24-3) сервистік қызмет субъектісі – жасалған шарт 

негізінде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау 
жөніндегі қызметтерді көрсететін жеке немесе заңды тұлға;»;

2) 110-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасының азаматтарын еңбек қаты-

нас тарының сипатына байланысты өз міндеттерін орын дауы 
кезеңінде, оның ішінде лауазымға ротациялау тəр тібімен 
тағайындалған мемлекеттік қызметшілерді қо ныс тандыруға 
арналған қызметтік тұрғынжайды беру жəне оны пайдалану 
тəртібін Қазақстан Республикасының Үкі меті айқындайды.

Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбек қатынас-
та рының сипатына байланысты өз міндеттерін орында-
уы кезеңінде оларды қоныстандыруға арналған қызметтік 
тұрғынжайды пайдалануға осы Заңның 90, 93 жəне 95-бап-
тарының қағидалары қолданылмайды.

Лауазымға ротациялау тəртібімен тағайындалған мем-
лекеттік қызметшілерге ротациялау орны бойынша қыз-
мет тік тұрғынжай болмаған жағдайда олардың еңбек қаты-
нас тарының сипатына байланысты міндеттерін орындауы 
ке зеңіне ротациялық төлемдер төленеді.

Ротациялық төлемдер Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекіткен басқа елді мекенге ротацияланған мемлекеттік қыз-
метшілерге берілетін ротациялық төлемдердің мөлшерін 
есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, 
тоқ тату, қайтару, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағида ла-
рына сəйкес жүргізіледі.»;

3) 111-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Заңның 109-бабының 2-тармағында көзделген 

жағдайларды қоспағанда, еңбек қатынастарына байланысты 
қызметтік тұрғынжай берiлiп, ол қатынастарды тоқтатқан 
жұмыскерлер, оның ішінде лауазымға ротациялау тəртібімен 
тағайындалған мемлекеттік қызметшілер өздерiмен бiрге 
тұратын барлық адамдармен қоса басқа тұрғын үй-жай 
берiлместен шығарылуға жатады.». 

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

8-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі «оқу орындарын-
да» деген сөздерден кейін «жəне Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында» деген 
сөздермен толықтырылсын.

4. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі тура-
лы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
«5-1) келісімшарттық қызметшінің келісімшарты – мем-

ле кеттік орган мен Қазақстан Республикасының азаматы 
арасындағы оның құқықтары мен функционалдық мін дет-
те рін, еңбек жағдайларын, сондай-ақ еңбек нəти же лерімен 
(сандық жəне (немесе) сапалық көрсеткіштер) өзара байла-
нысты еңбекке ақы төлеу жағдайларын, еңбек нəтижелеріне 
қол жеткізбегені үшін жауапкершілігін жəне басқа да жеке 
жағдайларды белгілейтін еңбек шарты;»;

11) жəне 13) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«11) мемлекеттік əкімшілік лауазымның санаты – мемле-

кет тік саяси жəне əкімшілік қызметшілер лауазым да рының 
тізіліміне сəйкес мемлекеттік əкімшілік лауазымдардың 
жиын тығы;»;

«13) мемлекеттік қызметшілердің қызметтік əдебі (бұдан 
əрі – қызметтік əдеп) – Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қыз  метшілерінің əдеп кодексіне сəйкес қызметтік əдеп стан-
дарт тарында белгіленген мемлекеттік қызметшілердің мінез-
құлық қағидалары;»;

мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:
«15-1) мемлекеттік органның келісімшарттық қызметшісі 

(бұдан əрі – келісімшарттық қызметші) – түрлерін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын ұлттық жəне өзге 
де жобаларды іске асыру үшін осы Заңда көзделген ерек ше-
лік тер ескерілген келісімшарт бойынша мемлекеттік органға 
тартылған Қазақстан Республикасының азаматы;»;

2) 3-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«3) келісімшарттық қызметшілерді қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес еңбек шарты 
негізінде қызметін мемлекеттік органдарда жүзеге асыратын 
адамдарға, оның ішінде мемлекеттік органдардың шетелдік 
жұмыскерлеріне қолданылмайды.»;

3) 5-баптың 2-тармағында:
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) мемлекеттік органдардағы келісімшарттық қыз-

мет шілердің кадр құрамының жай-күйіне мониторинг жүр-
гізеді;»;

5) жəне 7-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

мемлекеттік əкімшілік лауазымдарға орналасуға кандидат-
тарды жəне құқық қорғау қызметіне кіретін азаматтарды 
тестілеу тəртібін, бағдарламаларын, оны ұйымдастыруды, 
сондай-ақ тестілеу нəтижелеріне шағым жасау тəртібін 
айқындайды;»;

«7-2) Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімші-
лігімен жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппа ра-
тымен келісу бойынша мемлекеттік қызметшілердің лауа-
зым дық айлықақысын белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін 
есептеу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы 10-1), 10-2), 15-1), 15-2), 15-3) жəне 
15-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-1) мемлекеттік органдардың жұмыс уақыты режимін 
сақ тауына мониторингті жүзеге асырады, оны жүргізу қағи-
даларын əзірлейді жəне бекітеді, сондай-ақ оның қоры тын-
ды сы бойынша тексеру жүргізеді;

10-2) мемлекеттік қызметшілер үшін қашықтан жұмысты, 
аралас қашықтан жұмысты, икемді жұмыс уақыты режимін-
дегі жұмысты қолдану қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

«15-1) Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілі гі-
мен жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппаратымен 
ке лісу бойынша мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің бас-
шы жəне атқарушы құрамының арақатынасын айқындау 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

15-2) мемлекеттік əкімшілік жəне саяси қызметшілердің 
еңбегіне ақы төлеуге байланысты нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларын келіседі;

15-3) мемлекеттік органдардың «Б» корпусының мемлекет-
тік əкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талапта-
рын келіседі;

15-4) басқа елді мекенге ротацияланған мемлекеттік қыз-
метшілерге берілетін ротациялық төлемдердің мөлшерін 
есеп теу, оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, 
тоқтату, қайтару, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларын 
əзір лейді;»;

4) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақ-
ша мен толықтырылсын:

«4-1) келісімшарттық қызметшілерді іріктеуді жəне 

олармен келісімшарт жасасу, оған өзгерістер енгізу жəне 
оны бұзу про цесін ұйымдастырады;»;

5) 10-баптың 15) тармақшасының бірінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«15) мемлекеттік органның жолдамасы бойынша жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойын-
ша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуды аяқтауға, 
оның ішінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 
тиісті бағдарламасы бойынша дəреже алуға, тікелей оқу 
аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасы Президентінің 
Əкімшілігімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындаған тəртіппен жəне мерзімдерде мемлекеттік 
қызметте жұмыспен өтеуге мiндеттi. Осы міндеттемелерді 
орындамау адамның мемлекетке өзін оқытуға бөлінген бюд-
жет қаражатын жəне оқуға байланысты шығындарды өтеуіне 
алып келеді.»;

6) 12-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«4) тиісті нормативтік құқықтық актілерде бекітілген 
орталық мемлекеттік органның штат санының лимиті шегінде 
мемлекеттік органның штат санын жəне штат кестесін 
орталық мемлекеттік органның басшысы келіскеннен кейін 
бекіту жатады.

Бұл норма сыртқы саяси қызмет саласындағы басшылықты 
жүзеге асыратын мемлекеттік органға қолданылмайды;»;

7) 14-баптың 2-тармағы мынадай редакциясында жазыл-
сын:

«2. Мемлекеттік саяси лауазымға орналасу Қазақстан 
Республикасының заңдарында жəне өзге де нормативтік 
құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда осы лауазымға 
орналасу үшін қажетті келісуден өткен жəне арнаулы 
тексерудің оң нəтижелері алынған жағдайда жүзеге асы-
рылады.

Мемлекеттік саяси лауазымға орналасуға кандидаттар осы 
лауазымға қойылатын біліктілік талаптары болған жағдайда, 
оларға сай болуға тиіс.

Тағайындау (сайлау) алдындағы бір жыл ішінде тікелей 
ба ғынысты қызметшісі сыбайлас жемқорлық қылмыс жа са-
ғаны үшін отставкаға кеткен мемлекеттік саяси қыз мет шіні 
мемлекеттік саяси лауазымға тағайындауға (сай лауға) жол 
берілмейді.»;

8) 15-бапта:
3-тармақтың 6) тармақшасы алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3-2-тармақпен толықтырылсын:
«3-2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың өңірлік кадрлық резервіне алынған адам-
дар жергілікті атқарушы органдардың «Б» корпусының 
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына уəкілетті органмен 
немесе оның аумақтық бөлімшесімен келісу бойынша кон-
курс өткізілместен орналаса алады.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, аста-
наның өңірлік кадрлық резервін қалыптастыру жəне одан 
та ғайындау Қазақстан Республикасының Президенті ай қын-
дай тын тəртіппен жүргізіледі.»;

9) 16-бапта:
1-тармақтың үшінші бөлігіндегі «, Қазақстан Респуб ли-

ка сының Тұңғыш Президенті – Елбасы» деген сөздер алып 
тасталсын;

3-тармақта:
мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
«6-1) мемлекеттік қызметке кірер алдындағы үш жыл 

ішінде сенімнен айырылуына байланысты мемлекеттік саяси 
қызметтен шығарылған;»;

14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«14) жұмыста (қызметте) дəлелді себепсіз қатарынан үш 

жəне одан көп сағат бойы болмауы негізінде шығарылғаннан 
кейін үш жыл өткен соң мемлекеттік қызметке кіруге құқығы 
бар азаматты осындай шығару жағдайларын қоспағанда, 
құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдар-
дан, судья лауазымынан, əскери қызметтен теріс себептер 
бойынша шығарылған азаматты;»; 

10) 19-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«1. Осы Заңның 27-бабының 8-тармағында көрсетілген 

адамдарды қоспағанда, мемлекеттік қызметке алғаш рет 
кіретін немесе мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін 
оған қайтадан кіретін азаматтар осы Заңға жəне Қазақстан 
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметке кіру 
шарттарына сəйкестігі тұрғысынан ұлттық қауіпсіздік ор-
гандары жүргізетін арнаулы тексерудің оң нəтижелерін 
алуы қажет.»;

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазыл-
сын:

«2. Қазақстан Республикасының Президенті жəне Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Платалары тағайындайтын не 
сайлайтын саяси қызметшілерді қоспағанда, осы Заңға сəйкес 
мемлекеттік қызметке кіретін азаматтар арнаулы тексерудің 
нəтижелері алынған күнге дейін мемлекеттік лауазымда 
көзделген міндеттерді уақытша атқарады.»;

11) 20-баптың 1-тармағының бірінші жəне екінші бөліктері 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мемлекеттік қызметке алғаш рет кіретін азаматтар үшін 
олардың атқаратын мемлекеттік лауазымдарға сəйкестігін 
тексеру мақсатында сынақ мерзімі белгіленеді. Сынақ 
мерзімінен өту туралы шарт мемлекеттік органның жұмысқа 
қабылдау туралы актісінде көзделеді. 

Бұдан бұрын қызметін бағалаудың, сынақ мерзімінің, ат-
тестаттау қорытындысының нəтижелері бойынша не теріс 
себептер бойынша мемлекеттік лауазымнан шығарылған 
жəне мемлекеттік қызметке қайтадан кіретін азаматтарға 
сынақ мерзімі міндетті түрде белгіленеді.»;

12) 27-баптың 3-тармағының бірінші жəне екінші бөліктері 
мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Орталық мемлекеттік органдарда, ведомстволарда жəне 
олардың аумақтық бөлімшелерінде конкурс өткізу кезінде 
хабарландырулар орталық мемлекеттік органдардың жəне 
уəкілетті органның интернет-ресурстарында орналастыры-
лады. Хабарландыруларды өзге де интернет-ресурстарда 
жəне Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таралатын 
мерзімді баспасөз басылымдарында қосымша жариялауға 
жол беріледі.

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдарда конкурс өткізу туралы хабарландырулар 
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың жəне уəкілетті органның интернет-ресурста-
рында орналастырылады. Хабарландыруларды өзге де ин-
тернет-ресурстарда жəне тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағына таралатын мерзімді басылымдарда қосымша 
жариялауға жол беріледі.»;

13) 29-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«1. «Б» корпусының бос немесе уақытша бос мемлекеттік 
əкімшілік лауазымына, төменгіні қоспағанда, орналасу 
үшін мемлекеттік орган ішкі конкурс өткізеді, оған осы 
мемлекеттік органның, оның ведомстволарының, аумақтық 
бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілері, сондай-ақ 
осы Заңда жəне Қазақстан Республикасы дипломатиялық 
қызметінің құқықтық негіздерін, сондай-ақ жұмысын 
ұйымдастыру тəртібін айқындайтын заңда айқындалған өзге 
адамдар да қатысуға құқылы.»;

14) 30-баптың 4-тармағының үшінші бөлігінде:
«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Кеңсесінің,» деген сөздер алып тасталсын; 
«Премьер-Министрі Кеңсесінің» деген сөздер «Үкіметі 

Аппаратының» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) 33-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік қызметшілер жұмысының тиімділігі мен 

сапасын айқындау мақсатында олардың қызметіне бағалау 
жүргізіледі. 

Мемлекеттік қызметшілердің қызметіне бағалау жүргізудің 
тəртібі мен мерзімдерін уəкілетті органның ұсынуы бойын-
ша Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

Мемлекеттік қызметшілердің қызметін бағалау нəти-
же лері бонустарды төлеу, көтермелеу, оқыту, ротациялау, 
мемлекеттік лауазымын жоғарылату, төмендету не қызметтен 
шығару жөніндегі шешімдерді қабылдауға негіз болып та-
былады.»;

16) 35-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Бір рет ерекшеленгені үшін мемлекеттік қызметшіге 

осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген 
көтермелеу нысандарының біреуі ғана жəне мемлекеттік 

органның актісінде нақты сіңірген еңбегі көрсетіле отырып, 
бір рет қана қолданылуы мүмкін.

Көтермелеуді қолдану тəртібі мемлекеттік органдардың 
актілерінде белгіленеді.»;

17) 41-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының дипломатиялық қыз-

ме тінің құқықтық негіздерін, сондай-ақ жұмысын ұйым-
дастыру тəртібін айқындайтын заңда көзделген жағдайларды 
қоспағанда, ротация жүргізудің тəртібі мен мерзімдерін, 
ротациялауға жататын мемлекеттік қыз мет шілердің санат-
та ры мен лауазымдарын Қазақстан Рес публикасының 
Президенті айқындайды.

Ротация жүргізудің тəртібінде жəне мерзімдерінде, ро-
та ция лауға жататын мемлекеттік қызметшілердің санат-
тарында жəне лауазымдарында көзделген жағдайларда 
ротациядан бас тарту, осы тармақтың алтыншы бөлігінде 
көрсетілген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік лауазы-
мын төмендету не қызметтен шығару жөніндегі шешімдерді 
қабылдауға негіз болып табылады. Мемлекеттік лауазы-
мын төмендету конкурстық рəсімдер өткізілмей жүзеге 
асырылады.

Бұл ретте, егер Қазақстан Республикасының Президенті 
өзге шешім қабылдамаса, бір жыл ішінде адамды ротация 
жүзеге асырылған алдыңғы лауазымға, сондай-ақ ротация-
дан бас тартуына байланысты лауазымы төмендетілген не-
месе қызметтен шығарылған лауазымға тағайындауға жол 
берілмейді.

Басқа елді мекенге ротациялау кезінде мемлекеттік 
қызметшілер «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес қызметтік тұрғынжаймен 
қам тамасыз етіледі, ал қызметтік тұрғынжай болмаған 
жағ дайда, ротацияланған мемлекеттік қызметшілерге 
олар дың лауазымдық міндеттерін атқаруы кезеңінде 
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін басқа 
елді мекенге ротацияланған мемлекеттік қызметшілерге 
берілетін ротациялық төлемдердің мөлшерін есептеу, 
оларды тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, 
қайтару, тоқтата тұру жəне қайта бастау қағидаларына сəйкес 
ротациялық төлемдер жүргізіледі.

«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерін 
өңіраралық ротациялауды үйлестіруді уəкілетті орган жүзеге 
асырады.

Егер Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызметінің 
құқықтық негіздерін, сондай-ақ жұмысын ұйымдастыру 
тəртібін айқындайтын заңда өзгеше көзделмесе, мүгедектігі 
бар адам, жүкті болып табылатын, он төрт жасқа дейінгі бала-
ны тəрбиелеп отырған, мүгедектігі бар балалары, оның ішінде 
асырап алған балалары бар (қорғаншы болып табылатын) 
жалғызбасты ата-ана, көпбалалы ата-ана (қорғаншы) болып 
табылатын немесе асырауында мүгедектігі бар ата-анасы 
(ата-аналары) не Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген жа-
сына байланысты зейнеткер ата-анасы (ата-аналары) бар 
мемлекеттік қызметшілерді басқа елді мекенге көшуге бай-
ланысты ротациялауға осы мемлекеттік қызметшілердің 
келісімімен ғана жол беріледі.

Көрсетілген мəн-жайлар құжат түрінде расталуға тиіс.»;
18) 44-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік лауазымын төмендету түріндегі тəртіптік 

жаза, уақытша бос мемлекеттік лауазымдарды қоспағанда, 
мемлекеттік органдағы төмен тұрған келесі бос мемлекеттік 
лауазым болғанда жəне мемлекеттік қызметші осы мем ле-
кеттік лауазымға белгіленген біліктілік талаптарына сай кел-
ген кезде қолданылады. Мемлекеттік лауазымын төмендету 
конкурстық рəсімдер өткізілмей жүзеге асырылады.»;

19) 45-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Тəртіптік жазаны қолдану мерзімінің өтуі прокурорлық 
қадағалау жəне ден қою актілерін қарау кезеңіне де тоқтатыла 
тұрады жəне осы акт бойынша шешім қабылданған күннен 
бастап қайта басталады.»;

20) 49-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік қызметшілер Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексінде көзделген 
мемлекеттік қызметшілердің қызметтік əдеп стандарттарын 
сақтауға міндетті.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
əдеп кодексін Қазақстан Республикасының Президенті 
бекітеді.»;

21) 53-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы 

белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілі Қазақстан Республикасы 
Президентінің Əкімшілігімен жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің Аппаратымен келісу бойынша уəкілетті орган 
айқындайтын тəртіппен есептеледі.»;

22) 57-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттiк қызметшілерге Қазақстан Республика сы-

ның Үкiметi айқындайтын тəртiппен қызметтiк iссапарларға, 
оның iшiнде шет мемлекеттерге iссапарға баруға арналған 
шы ғыстары өтеледi.

Мемлекеттік қызметшілерге жəне мемлекеттік орган дар-
дағы келісімшарттық қызметшілерге іссапарда болған уа-
қы тына тəулікақы алуға, межелі жерге жету жəне кері қайту 
үшін жүріп-тұру шығыстарына, тұрғын үй-жай жалдау шы-
ғыстарына Қазақстан Республикасының заңнамасында көз-
делген кепілдіктер мен құқық қолданылады.»;

23) 59-бапта:
бірінші бөлікте:
15) тармақшаның екінші бөлігіндегі «, Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы», «, 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасының» деген сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 15-1) жəне 15-2) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«15-1) осы Заңның 60-бабының 5-тармағына сəйкес сенімді 
жоғалтқан;

15-2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет 
саласындағы заңнамасында көзделген талаптардың сақталуын 
ескере отырып, ротациядан бас тартқан жағдайларда 
тоқтатылады.»;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы баптың 3), 4), 5), 6), 7), 11), 12), 13), 14) жəне 15-1) 

тармақшаларына сəйкес қызметтен шығарылған мемлекеттік 
саяси қызметшілер терiс себептермен жұмыстан шығарылған 
болып танылады.»;

24) 60-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық-

ты рылсын:
«Бұл ретте мемлекеттік саяси қызметші өз қызметі кезе ңін-

де мынадай негіздердің кез келгені болған кезде:
1) тікелей бағынысты қызметші ірі немесе аса ірі мөлшерде 

сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде;
2) тікелей бағынысты қызметші сыбайлас жемқорлық 

қылмыс жасаған кезде, егер оны бірнеше рет жасаған болса;
3) екі жəне одан көп тікелей бағынысты қызметшілер 

сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
тəртіптік жауаптылыққа тартылады.»;

мынадай мазмұндағы 3-2-тармақпен толықтырылсын:
«3-2. Мемлекеттік саяси қызметшіні басқа мемлекеттік 

саяси лауазымға тағайындау саяси мемлекеттік қызметшінің 
бұрынғы жұмыс орны бойынша қызметі кезеңінде өзіне 
тікелей бағынысты қызметшінің сыбайлас жемқорлық 
қылмыс жасағаны үшін оны осы баптың 3-1-тармағында 
көзделген негіздер бойынша жəне тəртіппен отставкаға кету 
міндетінен босатпайды.»;

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Қазақстан Республикасының Президенті тағайын-

дайтын мемлекеттік саяси қызметшілер өздерінің лауа-
зым дық өкілеттіктерін орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін сенімді жоғалтуына байланысты Қа-
зақстан Республикасы Президентінің шешімімен жұ мыстан 
шығарылуы мүмкін.»;

25) 61-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 20-2) 
тармақпен толықтырылсын:

«20-2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет 
саласындағы заңнамасында көзделген талаптардың сақталуы 
ескеріле отырып, ротациядан бас тартуы;»;

26) мынадай мазмұндағы 64-1-баппен толықтырылсын: 
«64-1-бап. Келісімшарттық қызметшілер
1.Келісімшарттық қызметшілер түрлерін Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындайтын ұлттық жəне өзге 

де жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік органдарға тар-
тылуы мүмкін.

2. Келісімшарттық қызметшілер мемлекеттік лауазымды 
атқара алмайды.

3. Келісімшарттық қызметшілерді тарту тəртібін, келі сім-
шарттық қызметшілер тартылатын жобалардың түр лерін, 
еңбекке ақы төлеу шарттары мəселелерін жəне олардың 
қыз метін реттеудің өзге де мəселелерін Қазақстан Рес пуб-
ликасының Үкіметі айқындайды.

4. Келісімшарттық қызметшіні тарту келісімшарт жасасу 
жəне ұлттық жəне өзге де жобаларды іске асыруға жауапты 
мемлекеттік органның лауазымды адамының ұсынуы бойынша 
жұмыс берушінің актісін шығару арқылы жүзеге асырылады.

Келісімшарттық қызметші ретінде тартылатын азамат-
тар белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес келуге тиіс. 
Келісімшарттық қызметшінің біліктілік талаптарын жəне 
оның мемлекеттік органмен өзара іс-қимыл алгоритмін 
уəкілетті органмен келісу бойынша ұлттық жəне өзге де жо-
баларды іске асыруға жауапты мемлекеттік органның лауа-
зымды адамы бекітеді.

Келісімшарттың мерзімі қойылған міндеттерді орындау 
кезеңіне, бірақ ұлттық жəне өзге де жобаларды іске асыру 
кезеңі ішінде ұзарту мүмкіндігімен күнтізбелік бір жылдан 
аспайтын мерзімге белгіленеді.

5. Келісімшарттық қызметшінің: 
1) басшыдан келісімшартқа сəйкес міндеттер мен функ-

цио налдық міндеттердің көлемін дəл анықтауды талап етуге;
2) өзінің функционалдық міндеттерін орындауға қажетті 

ақпарат пен материалдарды алуға;
3) келісімшарт талаптарына сəйкес еңбекке ақы төлеуді 

уақтылы жəне толық көлемде алуға құқығы бар.
6. Келісімшарттық қызметші:
1) келісімшарт талаптарын сақтауға;
2) еңбек міндеттерін орындауға жəне еңбек тəртібін 

сақ тауға міндетті. Тараптардың келісімі бойынша икемді 
жұмыс уақыты режимі, қашықтан жұмыс істеу режимі жəне 
келісімшарттық қызметті өзге қызметпен қоса атқару қол-
данылуы мүмкін;

3) жалпыға бірдей қабылданған моральдық-əдептілік нор-
маларын сақтауға;

4) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауға;

5) мүдделер қақтығысына жол бермеу, оны болғызбау жəне 
реттеу жөнінде шаралар қабылдауға;

6) мемлекеттік құпияларды жəне заңмен қорғалатын өзге 
де құпияны сақтауға, оның ішінде келісімшарт бұзылғаннан 
кейін заңда белгіленген уақыт ішінде сақтауға міндетті, бұл 
жөнінде жария етпеу туралы тиісті міндеттемеге қол қояды.

7. Келісімшарттық қызметші: 
1) материалдық-техникалық, қаржылық жəне ақпараттық 

қам тамасыз ету құралдарын, басқа да мемлекеттік мүлік 
пен қызметтік ақпаратты қызметтік емес мақсаттарда пай-
далануға;

2) қызмет бабын келісімшарттық қызметшінің қызметін 
жүзеге асыруға байланысты емес мақсаттарда пайдалануға 
құқылы емес.

8. Келісімшарттық қызметші ретінде:
1) он сегіз жастан кіші;
2) сот əрекетке қабілетсiз немесе əрекетке қабiлетi шектеулi 

деп таныған;
3) бiлiктiлiк талаптарында келісімшарттық қызметші үшін 

денсаулық жағдайына арнаулы талаптар белгiленген жағ-
дай ларда, медициналық мекеменiң қорытындысы негізінде 
функционалдық міндеттерді орындауға кедергi келтiретiн 
ауруы бар;

4) келісімшарттық қызметші ретінде тартылғанға дейін 
үш жыл iшiнде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасағаны үшiн əкiмшiлiк жаза қолданылған;

5) сот келісімшарттық қызметші тартылатын қызмет 
түрімен айналысу құқығынан айырған;

6) сот белгiлi бiр мерзiм iшiнде мемлекеттiк лауазымдарды 
атқару құқығынан айырған;

7) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;
8) келісімшарттық қызметші ретінде тартылу кезінде 

заңда белгiленген тəртiппен өтелмеген немесе алынбаған 
сотталғандығы бар;

9) ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасағаны үшін 
бұрын сотталған немесе қылмыс жасағаны үшін қылмыстық 
жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-
процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) жəне 
12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған;

10) қылмыстық топтың құрамында қылмыс жасаған;
11) қылмыстық топтың құрамындағы қылмыс туралы өзіне 

қатысты қылмыстық істі қылмыстық қудалау органы неме-
се сот Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі Ерекше 
бөлігінің тиісті бабында көзделген бас бостандығынан айы-
ру түріндегі жазаның төменгі шегінің мерзімі өткенге дейін 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 
35-бабы бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) жəне 12) тармақтарының 
немесе 36-бабының негізінде тоқтатқан;

12) келісімшарттық қызметші ретінде тарту алдындағы үш 
жыл ішінде қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес 
жəне ауырлығы орташа қылмыстар жасағаны үшін соттың 
айыптау үкімі шығарылған немесе қылмыстық теріс қылық 
немесе онша ауыр емес жəне ауырлығы орташа қылмыстар 
жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы 
бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) жəне 12) тармақтарының немесе 
36-бабының негізінде босатылған;

13) жұмыста (қызметте) дəлелді себепсіз қатарынан үш 
жəне одан көп сағат болмауы негізінде азаматты қызметтен 
шығару жағдайларын қоспағанда, құқық қорғау органдары-
нан, арнаулы мемлекеттік органдардан, судья лауазымы-
нан, əскери қызметтен теріс себептер бойынша қызметтен 
шығарылған азамат;

14) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
өзге де жағдайларда тартылмайды.

9. Мүдделер қақтығысын болғызбау үшін жобаларды іске 
асыруға тартылған мемлекеттік қызметшілердің жақын туысы, 
жұбайы (зайыбы) жəне (немесе) жекжаты болып табылатын 
азамат келісімшарттық қызметші ретінде қабылданбайды.

Мүдделер қақтығысын болғызбау жəне реттеу, сондай-
ақ оған жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау туралы 
міндеттемелер келісімшартта жазылады.

Келісімшарттық қызметшіге Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес жыл сайынғы ақы төленетін еңбек 
демалысы беріледі.

10. Келісімшарттық қызметшілердің мемлекеттік құпия-
лармен жұмысты көздейтін қызметі Қазақстан Респуб ли-
касының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасында бел-
гіленген тəртіппен жүзеге асырылады.

11. Келісімшарттық қызметшінің жұмыс графигі жəне өзге 
де жеке еңбек жағдайлары тараптардың келісімі бойынша 
келісімшартта белгіленеді.

Келісімшарттық қызметшінің еңбегіне ақы төлеу шарттары 
тараптардың келісімі бойынша орындалған жұмыс көлемінің 
(қойылған міндеттердің) уақыттық (міндеттерді, жобалар-
ды іске асыру кезеңдері), сандық жəне (немесе) сапалық 
параметрлері көрсетіле отырып, келісімшартта белгіленеді. 

Келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу 
мемлекеттік органды ұстауға не ұлттық жəне өзге де жоба-
ларды іске асыруға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен 
жүзеге асырылады. 

12. Келісімшарт тараптардың келісімі бойынша бұзылуы 
мүмкін, келісімшартты бұзудың, сондай-ақ оған өзгерістер 
мен толықтырулар енгізудің өзге де шарттары келісімшартта 
жазылады.

Келісімшарттық қызметші мен мемлекеттік орган ара-
сын дағы даулар Қазақстан Республикасының заң на масында 
белгіленген тəртіппен шешіледі.».

2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 
1-баптың 4-тармағы 24) тармақшасының екінші, үшінші, 
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші жəне сегізінші абзацта-
рын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 20 наурыз
№ 214-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет 

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

Мазмұны
1-бөлім. Кіріспе 
2-бөлім. Ағымдағы жағдайды талдау 
3-бөлім. Негізгі ережелер 
3.1. Мақсаттары мен қағидаттары 
3.2. Ақпараттық кеңістікті дамыту пайымы
3.3. Ақпараттық кеңістікті дамыту тəсілдері
3.3.1. Ақпараттық саясатты жетілдіру
3.3.2. Отандық ақпараттық контенттің бəсекеге 

қабілеттілігі мен сапасын арттыру
3.3.3. Ақпараттық кеңістікті құндылықтық тұрғы-

дан толықтыру
4-бөлім. Қорытынды

1-бөлім. Кіріспе
Елдің бірыңғай ақпараттық кеңістігінің орнық ты 

жұмыс істеуін дамыту мен қауіпсіздігін қамта масыз 
ету мемлекеттік саясаттың базалық басым дықтарының 
бірі болып табылады.

Осы бағыт шеңберінде ашық ақпараттық кеңістікті, 
сұранысқа ие жəне мықты медианы қалыптастыруға, 
Қазақстан Республикасының Конституциясында 
кепілдік берілген сөз бостандығын, əркімнің заң 
жүзінде тыйым салынбаған кез келген тəсілмен еркін 
ақпарат алу жəне тарату құқығын қамтамасыз етуге 
байланысты міндеттер кешені шешіледі.

Сонымен қатар, ақпараттық саладағы жаңа шынайы 
жағдай мен туындап жатқан ақпараттық қауіпсіздік 
қатерлері мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу 
тəсілдерін қайта ойластыруды, ақпараттық салада 
мем  лекеттік институттар мен басқа да қоғамдық қа-
ты настар субъектілерінің арасындағы өзара қарым-
қатынас тардың жалпы парадигмасын өзгертуді талап 
етеді.

Бүгінгі күні əлем өз дамуының жаңа кезеңіне аяқ 
басты. Ақпараттық саланың барған сайын серпінді 
дамуымен күшейген жаһандану процесі жалғасуда. 
Технологиялардың дамуы, жаңа цифрлық жəне ақ-
параттық-коммуникациялық құралдардың жаппай 
енуі қазіргі заманғы медиакеңістікті түбегейлі түрде 
өзгертті.

Геосаяси турбуленттілік жəне халықаралық сая-
си аренадағы өзара сенімсіздіктің күшеюі ақпа рат-
тық өзара іс-мəселелеріне жаңаша қарауға мəж бүр 
етуде. Анық ақпаратты тарату, анық емес жəне ма-
нипуляциялық ақпаратқа қарсы іс-қимыл жəне жалпы 
алғанда, қоғамның бұқаралық ақпарат құралдарына 
(бұдан əрі – БАҚ) деген сенімін арттыру мəселелері 
барған сайын өзекті бола түсуде.

Саяси жаңғыру жəне қоғам өмірін одан əрі де-
мократияландыру міндеттерін шешу ақпараттық 
саланы ырықтандыру, БАҚ саласындағы қарым-
қатынасты шамадан тыс регламенттеуден бас тар-
ту, сөз бостандығы мен пікір білдіру кепілдіктерін 
күшейту қажеттігіне байланысты.

Олардың негізінде Қазақстанда, өңірде жəне əлем-
де болып жатқан процестерге өзіндік көзқарасы бар, 
бəсекеге қабілетті жəне еркін БАҚ-тардың жұ мыс 
істеуінің маңыздылығын ұғыну жатыр. Елдің шы найы 
ақпараттық қауіпсіздігі мен идеологиялық егемендігі 
осыған байланысты.

Жалпыұлттық құндылықтар мен саяси-əлеуметтік 
дүниетанымның тұтас жүйесін, əсіресе тарихи 
турбуленттілік жағдайында қалыптастыруға деген 
сұраныс артып келеді.

Осыған байланысты, жаһандық ақпараттық эко-
жүйенің толыққанды қатысушысы ретінде Қазақстан 
Республикасының алдында елдің осы саладағы ұлт-
тық мүдделерінің мəнін көрсететін нақты ақпа раттық-
коммуникациялық императивтер мен құн дылық 
бағдарларын əзірлеу міндеті тұр.

Бұл стратегиялық міндетті іске асыру ұзақ мерзімді 
перспективада мемлекеттік ақпараттық саясаттың 
негізгі векторы мен базалық тəсілдерін айқындауға 
мүмкіндік беретін доктриналық, дүниетанымдық си-
паттағы құжат əзірлеуді талап етеді.

Ақпараттық доктрина (бұдан əрі – доктрина) 
отандық ақпараттық саланы дамыту көзқарастарының, 
оның ашықтығы мен бəсекеге қабілеттілігін артты-
ру қағидаттары мен тетіктерінің жүйесін білдіреді. 
Доктрина халықтың мүддесіне сай келетін, мемлекет 
пен қоғамның одан əрі дамуына ықпал ететін идея-
лық-құндылық бағдарларды да айқындайтын болады.

Ақпараттық-коммуникациялық саладағы мемле-
кеттік саясатты қалыптастырудың негізге алынатын 
құжаты бола отырып, доктрина қоғам мен мемлекет 
мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз етуге, медиалық 
процестің барлық субъектілерінің құқықтарын іске 
асыруы үшін тең жағдайлар жасауға арналған.

Доктринаны іске асырудың негізгі бағыты елдің 
жəне оның азаматтарының ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, ақпараттық сын-қатерлер мен тəуе-
келдерге уақтылы ден қою болып табылады.

2-бөлім. Ағымдағы жағдайды талдау
Тəуелсіздік жылдарында Қазақстанның ақпараттық 

саясаты өз дамуының бірнеше кезеңінен өтті. 1990-
шы жылдардың басынан 2000-шы жылдардың ба-
сына дейін отандық телевизия мен баспа индус-
триясының белсенді түрде қалыптасу үрдісі бай-
қалды. Осы кезеңде мемлекеттік ақпараттық сая сат 
отандық БАҚ-ты қолдауға бағытталды, бірақ, бұл 
ретте медиасаланың барлық субъектілерінен тең қа-
шықтықты сақтау қағидатын ұстанды.

2000 – 2010 жылдар аралығында отандық медианың 
дамуына, ақпарат тарату нарығында үстемдікке 
ұмтылатын ірі ойыншылардың пайда болуына орай 
мемлекеттік ақпараттық саясат медиалық саланы 
реттеу əдістерін регламенттеуге жəне күшейтуге ба-
ғытталды.

Соңғы жылдары ұлттық медиакеңістігі біртіндеп, 
бірақ айтарлықтай трансформацияға ұшырауда. Жаңа 
коммуникация арналарының пайда болуына байла-
нысты аудиторияны одан əрі сегменттей отырып, 
медиатұтыну мəдениеті де өзгерді. Ақпараттық орта 
шекараларының біртіндеп жойылуы бұқаралық санаға 
əсер ететін факторлардың спектрін кеңейтті.

Дегенмен, «мемлекет – қоғам – азамат» қатынастары 
жүйесіндегі коммуникативтік тетіктердің жетіл-
мегендігі ақпараттық ашықтық қағидатын толық қанды 
іске асыруға кедергі келтіреді.

Мемлекеттік жəне қоғамдық институттардың 
мəлімделетін ақпараттық ашықтығы ақпараттық 
жұмысты жоспарлау мен жүргізу тəсілдерін қайта 
қа рауды жəне формализм көріністерін жоюды талап 
етеді.

Құқық қолдану практикасын бағалау қоғамның 
ақпаратқа қол жеткізу құқығы туралы нашар біле тінін, 
халықтың ақпараттық сауаттылық деңгейінің төмен 
екенін көрсетеді. Бұл ақпараттық ұшындыруға қарсы 
іс-қимыл тетіктері тиімділігінің төмен болуы мен бірге 
тұтынушылардың оқиғаларды бұрмалап қабылдауына 

ықпал етеді жəне қате мінез-құлық көзқарастарын 
қалыптастырады.

Медиалық кеңістікте түрлі манипуляторлық тех-
нологияларды пайдалана отырып, арандатушы 
жəне беделін түсіруші контентті тарату қаупі аза-
маттардың, əсіресе кəмелетке толмағандардың ақпа -
раттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыз ды-
лығын көрсетеді.

Оның үстіне, «нейрожелі» жəне «deepfake» 
технологияларының таралуына орай медиакеңістікке 
жалған бейне-, аудиоконтентті тарату тəуекелі де бар.

Жалпы алғанда, ақпараттық кеңістіктің ашықтығы 
республиканың медиалық саласының жалпы əлем-
дік трендтерден артта қалғанын көрсетті, бұл 
отан дық БАҚ-тың тіпті ішкі ақпараттық өрісте де 
шетелдіктермен бəсекелес болуын қиындата түседі. 
Осы тұрғыда қазақ тіліндегі ақпараттық ресурс тардың 
қоғамдық сананы қалыптастыруға əсер ету мəселесі 
өте өзекті болып отыр.

 Қазақстан Республикасының ақпараттық кеңіс-
тігінің дамуын талдау отандық ақпараттық орта-
ны азаматтардың құндылық-идеологиялық көзқа-
растарына теріс əсер ететін жəне ішкі саяси тұрақ-
тылыққа қатер төндіретін сыртқы деструктивті 
əсер ден, жалған ақпараттан қорғау жөнінде шаралар 
қабылдау қажеттігін көрсетеді.

Сонымен қатар, БАҚ-тың жекелеген түрлері бө-
лінісінде отандық медиасаланы дамытудың өзіндік 
ерекшеліктері бар:

1. Бүгінгі күні азаматтардың 9 %-дан астамы үшін 
баспа басылымдары əлі де негізгі ақпарат көзі бо-
лып қалып отыр. Бұл ретте газет оқуға деген қы-
зығушылықтың адам жасына тікелей тəуелді екені 
байқалады – адамның жасы неғұрлым үлкен болса, ол 
баспа басылымдарын соғұрлым жиі оқиды. Ауқымды 
аудиторияның баламалы коммуникация арналары-
на көшуі қоғамның баспа басылымдарына деген 
қызығушылығының ұдайы төмендеп бара жатқанын 
айғақтайды.

Осындай жағдай телерадио хабарларын тарату-
да да байқалады. Бірақ, бұл ретте танымалдылық 
деңгейіндегі алшақтық əсіресе өңірлер бөлінісінде 
жер гілікті телевизия деңгейінде байқалады, бұл кө-
бінесе монетизация деңгейінің төмендігіне жəне ха  -
лыққа ұсынылатын контенттің сапасына байланыс ты.

Негізгі телевизия контенті сериалдар мен ойын-
сауық сипаттағы ток-шоуларға толы. БАҚ-тың таны-
мал болуының маңызды құрамдас бөліктері, халықтың 
медиалық сауаттылығын арттыру жəне тұтынылатын 
контентке сыни көзқарасты қалыптастыру факто-
ры – талдамалық бағдарламалардың, журналистік 
зерттеулердің, жарқын публицистиканың тапшылығы 
байқалады.

Жалпы, телерадио хабарларын тарату саласындағы 
барлық субъектілердің техникалық базасы елеулі 
түрде жаңғыртуды қажет етеді.

Дегенмен, телевизия мен радио өзінің аудиториясы 
ең ауқымды болатын, ең ықпалды ақпарат көздерінің 
бірі болып қала береді. Сонымен қатар, олар төтенше 
жағдайлар кезінде халықты жедел хабардар ету 
міндеттерін шешу құралы болып табылады, елдің ең 
шалғай нүктелеріне жетуге мүмкіндік береді жəне 
адамдардың елде жəне əлемде болып жатқан оқи-
ғалардан хабардар болуына мүмкіндік береді.

Отандық теле- жəне радиостанцияларға тиісті көңіл 
бөлінген жағдайда, олардың шетелдік медиа алпауыт-
тарымен бəсекеге түсуге мүмкіндік беретіндей əлеуеті 
бар екенін атап өту қажет. Бұл ретте мемлекеттік 
тілдегі контенттің оң өсу серпіні байқалады жəне орта 
мерзімді перспективада бұл үрдіс тек күшейе түседі.

2. Соңғы жылдары интернет-ресурстар отандық 
БАҚ арасында кең танымалдыққа ие болуда, бірақ 
мұндада мемлекеттік тілде сапалы контент жасау 
мəселесі өзекті күйінде қалып отыр.

Бұл ретте интернет-БАҚ тек жаңалықтар таспа-
сы форматында ғана басым бола бастады. Бейінді 
жаңалықтар материалдарын жасаумен қатар, автор-
лық жəне журналистік зерттеуді дамыту өзек ті 
күйінде қалып отыр. Жергілікті жерлерде, оның ішінде 
конвергентті жəне мультимедиялық жур на лис тика 
бойынша кəсіби мамандардың жетіс пеушілігі сал-
дарынан тұрғындарды жедел хабардар ету əлі күнге 
дейін қамтамасыз етілмейді.

Интернет-БАҚ-ты негізінен жаңалықтар агрега-
торы ретінде көрсету контент тұтынушыларының 
əлеуметтік медиаға көшуіне белгілі бір дəрежеде 
ықпал етті.

Бұл бағыттағы тағы бір өзекті мəселе – нарықтың 
шектеулі екені. 19 миллион халқы бар еліміз үшін 
интернет-БАҚ-тың жұмысын монетизациялау өте 
қиын, бұл отандық журналистердің біліктілігіне де 
теріс əсер етеді.

3. Мобильді Интернеттің дамуының арқасында 
əлеуметтік желілер ел халқының кем дегенде жар-
тысы, негізінен жастар үшін негізгі ақпарат көзіне 
айналды (2021 жылғы əлеуметтанушылық зерттеу-
лер респонденттердің 45,2%-ы əлеуметтік медиадан 
ақпарат алуды таңдайтынын көрсетті).

Жаһандық мессенджерлер мен онлайн-платфор-
малардың дамуы медиаиндустрияның архитектурасын 
түбегейлі түрде өзгертті. Жалған ақпарат көз дерінің 
біріне айналып отырған кейбір əлеуметтік же лілерді 
саясаттандырудың барынша өсуі бай қалады.

Медиа-нарықта əлеуметтік желілер мен мессенд-
жер лердің пайда болуы тұтынушыға онлайн-режимде 
ақпарат алуға мүмкіндік бере отырып, ақпарат алмасу 
процесін түбегейлі түрде өзгертті. Əлеуметтік желілер 
коммуникацияның негізгі арнасына жəне контентті та-
рату ортасына айналды, бұл нəтижесінде дəстүрлі БАҚ 
арқылы ақпаратты тұтыну үлесінің төмендеуіне алып 
келді. COVID-19 коронавирустық инфекциясының 
пандемиясы əлеуметтік медианың позициясын одан 
əрі күшейтті.

Мессенджерлердің дамуына, блогерлік фено-
меннің пайда болуына байланысты дəстүрлі жур-
налистиканың классикалық ұғымы мен аудиторияны 
хабардар ету əдістері трансформацияға ұшырады.

Қазіргі кезде кейбір блогерлердің аудиториясы 
сан жағынан жекелеген БАҚ аудиторияларымен 
бəсекелесе алады. Бұл ретте блогосфераның қоғамдық-
саяси ақпарат алудың баламалы арнасына айналу 
үрдісі байқалады.

Виртуалды шындық (VR) жəне толықтырылған 
шындық (AR) сияқты технологиялар танымал-
дылығының артуы байқалады, олар тұтынушылармен 
барынша белсенді өзара іс-қимылды қамтамасыз ете 
отырып, əлеуметтік желілермен интеграциялануға 
мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, мəтіннің немесе бейненің үзіндісі 
түріндегі қысқа жəне жеңіл контенттің таны мал-
дылығы бұқаралық аудитория күрделі жəне құ ры-
лымдалған ақпарат қабылдауды тоқтататын ме-
диатұтыну əдеттерінің өзгеруіне алып келеді.

Ақпараттар ағынын қысқа жəне жарқын бейнелер 

арқылы қабылдау тұтас бір түсінік бермейді, білімнің 
бөлшектенуіне алып келеді. Сыни тұрғыдан ойлау 
дағдылары болмаған жағдайда, бұл жаппай жалған 
ақпарат пен қоғамдық пікірді манипуляциялау 
тəуекелін тудырады.

3-бөлім. Негізгі ережелер
3.1. Мақсаттары мен қағидаттары
Осы доктринаның мақсаты елдің ақпараттық 

қауіпсіздігі мен идеологиялық егемендігін қамта масыз 
ету, қазіргі заманғы үрдістер мен сын-қатер лерге жа-
уап беретін, қоғамды топтастыруға жəне аза маттық 
бірдейлікті нығайтуға бағытталған ақ параттық сая-
сатты құру болып табылады.

Бұл ретте доктрина ақпараттық саланың барлық 
қатысушыларының мынадай негізгі өзара іс-қимыл 
қағидаттарын айқындайды:

сөз бостандығы. Доктрина қазақстандықтардың 
бірлігі мен топтасуының негізгі факторы ретінде сөз 
бостандығы мен пікір алуандылығын қорғау қағи-
датын ұстанады;

ақпаратқа қол жеткізу. Доктрина əрбір азаматтың 
мемлекет кепілдік берген жəне Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясында, заңдарында бекі тілген 
ақпаратты заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген 
тəсілмен еркін алу жəне тарату құқығынан туын дайды;

дамуға бағдар. Доктринаның негізгі міндеттерінің 
бірі бүкіл ақпараттық кеңістіктің үздіксіз дамуы мен 
сапалы өсуіне жағдай жасау, сондай-ақ отандық ме-
диа өнімдерінің бəсекеге қабілетті болуы мен азамат-
тар арасында сұранысқа ие болуын арттыру болып 
табылады;

сенім жəне құпиялылық. Ақпаратты трансляция-
лайтын медиалық процеске қатысушылар, оның 
ішінде БАҚ бұрмалау жəне манипуляция жасау 
элементтерінсіз объективті жəне анық ақпарат беру-
ге мүдделі болуға тиіс. Барлық шаралар коммуни ка-
тивтік процестің барлық қатысушылары арасында 
сенім деңгейін арттыруға бағытталуға тиіс. Бұл ретте 
доктрина əркімнің жеке өміріне қол сұғылмаушылық 
жеке жəне отбасылық құпия, өзінің ар-намысы мен 
қадір-қасиетін қорғау құқығын қолдайды;

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Ұлттық 
ақпараттық кеңістікті дамыту жəне бəсекеге қабілетті 
отандық медиасаланы қалыптастыру сыртқы сын-
қатерлерге қарсы іс-қимыл мен олардың салдарын 
төмендетудің шешуші факторы, сондай-ақ саланың 
орнықты дамуының базалық шарты болуға тиіс.

3.2. Ақпараттық кеңістікті дамыту пайымы
Ақпараттық кеңістікте медиалық процестің барлық 

қатысушылары мүдделерінің теңгерімі қамтамасыз 
етілген.

Реттеу мен қолдаудың құқықтық жəне институ-
ционалдық тетіктері отандық медиасаланың серпінді 
жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Қоғамдық санадағы іргелі рухани-адамгершілік, 
дəстүрлі құндылықтар көзқарастары ақпараттық ке-
ңістіктегі негізгі идеологиялық векторды айқын дай ды.

Қоғамда деструктивті, манипуляциялық жəне анық 
емес контентке төзімді иммунитет қалыптастырылды, 
ақпараттық кеңістікті сыртқы қатерлерден қорғаудың 
тиімді жүйесі құрылды.

Азаматтар медиалық жəне ақпараттық сауатты-
лықтың жоғары деңгейіне ие.

Тəуелсіз беделді отандық БАҚ əлемдік медиа-
нарықта бəсекеге түсуге мүмкіндік беретін сапалы 
контент шығаруда.

Мемлекеттік ақпараттық саясат серпінді дамуға 
алғышарттар мен жағдайлар жасай отырып, ақпа-
раттық кеңістікті дамытудың өзекті үрдістеріне сəйкес 
келеді.

3.3. Ақпараттық кеңістікті дамыту тəсілдері
Қазақстанның əлемдік қоғамдастықтың бір бөлігі 

болып табылатынын ескере отырып, мемлекеттік 
ақпараттық саясат өзгермелі əлемдік процестер мен 
үрдістерге жүйелі ден қоюды, сондай-ақ ұлттық 
мүдделерге сəйкес жаңа құралдарды белсенді түрде 
енгізуді көздейтін болады.

Сонымен қатар, мұнда Қазақстанның сыртқы жəне 
ішкі даму контурындағы нақты жағдайларды ескеретін 
теңгерімді жəне прагматикалық көзқарас қажет.

Доктринаны іске асыру аясында қабылданып 
жатқан шаралар кешендік тұрғыда отандық ақпа-
раттық өнімнің жəне тұтас саланың бəсекеге қабі-
леттілігін арттыруға; ақпараттық өрістің негізгі саяси-
идеологиялық бағыттарында ұлттық құн ды лық тардың 
үстемдігін қамтамасыз етуге; сыртқы ақпа раттық 
ықпалды тежеудің тиімді тетік терін тұжы рымдауға; 
халықаралық деңгейде сапалы ақпа раттық қатысуды 
арттыруға; саланың норма тивтік құқықтық базасын 
жетілдіруге ықпал етуге тиіс.

Ақпараттық кеңістікті дамытудың негізгі тəсілдері:
ақпараттық саясатты жетілдіру;
отандық ақпараттық контенттің бəсекеге қабі-

леттілігі мен сапасын арттыру;
ақпараттық кеңістікті құндылықтық тұрғыдан 

толықтыру.

3.3.1. Ақпараттық саясатты жетілдіру
Мемлекеттік ақпараттық саясат мыналарды қам-

тамасыз етеді:
1) ішкі жəне сыртқы ақпараттық өрісте ұлттық 

мүдделерді ілгерілету;
2) бəсекеге қабілетті жəне қауіпсіз ұлттық ақпарат-

тық кеңістікті қолдау жəне дамыту, жергілікті БАҚ-
ты нығайту;

3) Қазақстанды аймақтық ақпараттық хабқа айнал-
дыру, аймақтық интеграцияның бірыңғай стратегия-
сын қалыптастыру;

4) Қазақстан үшін практикалық қызығушылық ту-
дыратын халықаралық ақпараттық компаниялармен 
тең құқылы жəне өзара тиімді қатынастарды нығайту;

5) азаматтардың, қоғам мен мемлекеттің мүдде-
лерінің, құқықтары мен бостандықтарының теңгері-
мін, олардың өзара жауаптылығын сақтау;

6) отандық ақпараттық кеңістікте үстемдікті қам-
тамасыз ету, негативті ақпараттық ықпал ету қатер-
леріне ден қою жəне жалған нарративтермен күресу 
мəселелерінде мемлекет пен қоғамның тиімді өзара 
іс-қимылы;

7) ақпараттық қауіпсіздік тəуекелдерін басқарудың 
қазіргі заманғы əдістерін енгізу;

8) сыртқы ақпараттық шабуылдарға, деструктивті 
идеологияның, үгіт-насихат пен жалған ақпараттың 
таралуына қарсы іс-қимыл тетіктерін жетілдіру;

9) мемлекет пен БАҚ əріптестігінің оңтайлы мо-
делін, оның ішінде медиасаланың дамуын ынталан-
дыру тетіктерін қалыптастыру;

10) медиасаланың жаңа субъектілері (интернет-
платформалар, əлеуметтік желілер, инфлюенсерлер 
жəне т.б.) қызметінің ашықтығын қамтамасыз ететін 
заңнамалық шараларды қабылдау;

11) салалық журналистиканы жəне журналистік 
қызметті өзін-өзі реттеу институттарын дамыту үшін 
жағдайлар жасау;

12) конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық 
тəртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, 
халықтың денсаулығы мен ынсаптылығын сақтау 
мақсатында қажет шамада ғана жəне тек заңдармен 
шектелуі мүмкін əркімнің мемлекет иелігіндегі 
ақпаратқа тең қол жеткізу құқығын қамтамасыз ету.

3.3.2. Отандық ақпараттық контенттің бəсекеге 
қабілеттілігі мен сапасын арттыру

Отандық БАҚ-тың бəсекеге қабілеттілігін арттыру, 
сапалы отандық контентті қалыптастыру, оған деген 
сұранысты ұлғайту мақсатында:

1) халық арасында сыни ойлауды дамытуға, 
орнықты моральдық-адамгершілік бағдарларды 
қалыптастыруға ықпал ететін талдамалық мазмұны 
бар отандық ақпараттық өнімнің үлесін арттыру;

2) халықтың түрлі нысаналы топтары үшін ұлттың 
бəсекеге қабілеттілігін арттыруға жəне мемлекет 
имид  жін нығайтуға бағытталған ғылыми-білім беру, 
мə дени-ағарту сипатындағы, бос уақытқа арналған 
жəне өзге де сипаттағы ақпараттық жобаларды қол дау;

3) отандық ақпараттық өнім өндірушілердің сырт қы 
нарықтарға шығуын ынталандыру;

4) журналистер мен инфлюенсерлердің кəсіби 
дағдыларын жетілдіруге жағдай жасау;

5) жаңа ақпараттық трендтерді жəне цифрлық тех-
нологияларды игеру;

6) қала мен ауыл арасындағы Интернетке қол 
жеткізудегі алшақтықты азайту;

7) телекоммуникация инфрақұрылымын дамыту 
саясатын жалғастыру жəне ақпарат жəне телерадио 
хабарларын тарату саласында қазіргі заманғы отандық 
техникалық стандарттарды енгізу жоспарлануда.

3.3.3. Ақпараттық кеңістікті құндылықтық тұрғы-
дан толықтыру

Түрлі медиаарналар арқылы трансляцияланатын 
дүниетанымдық көзқарастар негізін Қазақстанның 
əлемдік аренадағы ұстанымдарына сəйкес келетін, 
əрбір азаматқа қоғамымыздың негізгі құндылықтарын 
жеткізетін идеялар құрауға тиіс.

Мемлекеттік ақпараттық саясаттың идеологиялық 
құрамдас бөлігі қоғамды топтастыруға, адамгершілік 
қағидаттарын нығайтуға, сондай-ақ мынадай ұлттық 
құндылықтарды ұстануға бағытталатын болады:

1) қазақстандық қоғамның басты құндылығы – 
тəуел сіздік пен патриотизм. Тəуелсіздіктің арқа сында 
қоғам мен адам еркін жəне үйлесімді дамуға мүм-
кіндік алды. Патриотизм азаматтардың тəуелсіздікті 
қорғауға дайын болуынан ғана емес, елдің бүгіні 
мен болашағы үшін жеке жауаптылықты сезінуінен 
де көрінеді;

2) əділеттілік, заңның үстемдігі жəне сыбайлас 
жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік. Қоғамда, эконо-
мика мен саясатта əділ қатынастарды қалыптастыру 
елдің табысты дамуының кепілі болып табылады. 
Құқықтық мəдениетті үнемі жетілдіріп отыру қажет. 
Заңдылық пен құқықтық тəртіп – əрбір азаматтың 
сая си, азаматтық, мəдени құқықтарын іске асырудың 
басты шарты. Цензураға тыйым салумен жəне аза-
маттық жауаптылықпен ұштасқан сөз бостандығы 
ақпараттық саланы дамытудың негізгі қозғаушысы 
болып қала беруге тиіс;

3) мемлекеттік тіл, тарих жəне мəдениет. Мемле-
кеттік тіл топтастырушы фактор болып табылады. 
Қазақ тіліндегі контенттің сапасын үнемі артты-
рып, оның таралу ауқымын кеңейту керек. Ұлттық 
тарих пен мəдениет қоғамның жасампаз қуатының 
қайнар көзі болып табылады. Бұл құндылықтарды 
дəріптеу қоғамда өзара түсіністік пен бірліктің 
берік іргетасын жасап, ортақ болашақтың контурын 
қалыптастырады;

4) еңбексүйгіштік пен білімге ұмтылу. Бұл құн-
дылықтар жеке табыс пен қоғамның əл-ауқатын арт-
тырудың кепілі бола отырып, кəсібилік пен құзы рет-
тіліктің негізі болып табылады. Біздің қоғамда еңбек 
адамы өнеге тұтар үлгі болуға тиіс;

5) отбасы құндылықтары жəне баланы қорғау. 
Отбасында адамгершілік тəрбиесінің, дəстүрлер 
сабақтастығының жəне ұлттың мəдени кодын 
сақтаудың негіздері қаланады. Ақпараттық саясат дəс-
түрлі отбасы институтын нығайтуға, бақытты бала лық 
шақты қамтамасыз етуге бағытталған;

6) жасампаздық жəне прогрестілік. Азаматтардың 
қажыр-қуаты мен таланты – ел дамуының негізгі фак-
торы. Азаматтардың шығармашылық қабілеттерін 
ашуға жəне өз мүмкіндігін өзі іске асыруына жағдай 
жасау халықтың жасампаздық күшіне серпін береді;

7) табиғатқа, қоршаған əлемге ұқыпты қарау. 
Экологиялылық – барлық азаматтар, мемлекет жəне 
бизнес үшін стратегиялық маңызды өмірлік қағидат. 
Экологиялық ойлауға баулу ақпараттық саясаттың 
негізгі бағыты болуға тиіс.

4-бөлім. Қорытынды
Осы доктрина қазіргі заманғы мемлекеттік ақпарат-

тық саясатты қалыптастыру философиясы мен рухын 
көрсететін тұжырымдамалық құжат болып табылады.

Доктринаны іске асыру құжатта баяндалған көп-
теген проблемаларды шешуге, ықтимал тəуекел-
дердің алдын алуға жəне осы жоғары серпінді сала-
да жүйелік саясатты жолға қоюға мүмкіндік береді.

Доктринада мəлімделген ақпараттық саладағы 
қоғам дық қатынастардың барлық субъектілерінің 
негізгі өзара іс-қимыл қағидаттарының сақталуы 
елдің медиасаласын жаңа сапалық, бəсекеге қабілетті 
даму деңгейіне шығарады.

Доктринаны іске асырудың қорытындысы əлемдік 
медиа нарығының органикалық жəне тең дəрежелі 
бөлігі ретінде отандық ақпараттық кеңістікті қалып-
тастыру болуға тиіс.

Азаматтық қоғам институттарын, БАҚ пен Қазақ-
станның ақпараттық кеңістігінің басқа да субъек-
тілерін белсенді түрде тарту доктринаның мақсат-
тарына қол жеткізу мен міндеттерін іске асы руға 
ықпал ететін болады. Қоғамдық институттардың 
саналы жəне жауапты қолдауы болмаса, толыққанды 
ақпараттық егемендікті қамтамасыз ету мүмкін емес.

Қоғамды топтастыруға жəне азаматтық бірдейлікті 
нығайтуға ықпал ете отырып, ұзақ мерзімді перспек-
тивада ақпараттық саясаттың векторы мен мазмұнын 
айқындайтын негізгі алынатын құндылықтар осы 
доктринаның маңызды құрамдас бөліктері болып 
табылады.

Доктрина жалған ақпаратқа қарсы іс-қимылдың 
мемлекеттік тетігін жетілдіруге, ақпараттық про-
цестің барлық қатысушылары арасында тиімді ком-
му никациялар жүйесін құруға мүмкіндік береді, 
Əділетті Қазақстанды құру бағыты аясында ақ па-
раттық саланың міндеттерін шешуге ықпал ететін 
болады.
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