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Сарапшылардың айтуын-
ша, Ұлттық банктің база-
лық м�лшерлемеге қатыс-
ты шешімді �згеріссіз қал-
дыруына бірнеше фак-
тор әсер еткен. Айталық, 
халық тың нақты кірісі 
т�мен деп, импорт экспорт-
тан асып түсті. Алай да 
реттеуші орган алда ғы 
уақытта ба залық м�л шер-
лемені т� мендете алмай-
тын секілді.
––––––––––––––––––––
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САРАПТАМА

Базалық мөлшерлеме
Оны өзгерту шешімі бірқатар факторға байланысты айқындалады

Гүлбаршын 
АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ, 
«Еgemen Qazaqstan»

Қазір оның мөлшері 7-8 пайыз 
арасында құбылып тұр. Сон дық-
тан сарапшылар базалық мөлшер-
лемені төмендету инфляцияның 
көтеріліп, теңгенің құлдырауына 
əкелетінін айтып отыр. Инфля-
цияның жоғары деңгейде болуы 
базалық мөлшерлемені төмен-
детуге мүмкіндік бермейтіні бел-
гілі болды. Бұдан былай ақша-
кре дит тік саясатты қатаңдату мұ-
най бағасының құлдырап, Ресей 
руб лінің құнсыздануына байла-
нысты айқындалатын көрінеді.

26 қазанда мамандар алдын 
ала болжағандай, Ұлттық банк 

базалық мөлшерлемені сол 9 па-
йыздық деңгейде қалдырды. Жа-
уапты орган пайыздық мөлшер-
леменің нарықтық құрал екенін 
жəне көптеген факторға негіздел-
генін осыған дейін талай рет айт-
қан. Ал екінші деңгейдегі банктер 
па йыздық мөлшерлемені өздері 
анықтайды.

«2020 жылы тамызда заңды 
тұлғаларға теңгемен берілетін не-
сиелер бойынша мөлшерлеменің 
орташа көлемі 11,9 пайызды 
құрады. Ал 2016 жылы ақпанда 
базалық мөлшерлеме 17 пайыз 
болып тұрғанда бизнестегі несие 
мөлшерлемесі 19,1 пайызға дейін 
барған. Содан бері инфляцияның 

айтарлықтай төмендеуімен база-
лық мөлшерлеме де ағым дағы 
9 пайызға дейін түсті. Осы лай-
ша, ақша-кредит талаптарын 
жеңілдету мөлшерлемесін тө мен-
детуге мүмкіндік берді», делінген 
банк жауабында.

(Соңы 3-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мәдениет мәселелері бойынша �згерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. «Ұлттық архив қоры жəне архивтер туралы» 1998 жылғы 
22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., №24, 
435-құжат; 2001 ж., №21-22, 286-құжат; 2003 ж., №10, 53-құжат; 
2004 ж., №23, 142-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; №13, 86-құжат; 
2007 ж., №8, 55-құжат; 2009 ж., №11-12, 53-құжат; №18, 84-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №10, 48-құжат; №17-18, 111-құжат; 2011 
ж., №1, 2-құжат; №5, 43-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №4, 
32-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 
4-құжат; №4-5, 24-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 
№21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №19-II, 105-құжат; №20-
IV, 113-құжат; №22-II, 145-құжат; №22-V, 156-құжат; 2016 ж., №7-
I, 50-құжат; 2017 ж., №14, 50-құжат; 2018 ж., №9, 31-құжат; №10, 
32-құжат; №24, 93-құжат):

1) 17-бапта:
тақырыптағы «тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 

қызметтердің) ақылы түрлерін өткізу» деген сөздер «тауарларды 
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша ақылы 
қызмет түрлерін көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақта:
бірінші бөліктегі «ақылы негізде өткізуге» деген сөздер «өткізу 

бойынша ақылы қызмет түрлерін көрсетуге» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

екінші бөліктегі «Мемлекеттік архивтер өткізетін тауарлардың 
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) ақылы» деген сөздер 
«Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бо-
йынша ақылы қызмет» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 18-баптың 2-тармағында:
2-6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2-6) мемлекеттік архивтердің тауарларды (жұмыстарды, көр-

сетілетін қызметтерді) өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін 
көр сету жəне олардың тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қыз мет терді) өткізуден түскен ақшаны жұмсау қағидаларын 
бекіту;»;

(Соңы 10-бетте)

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8лемді әуреге салған індеттің қайта бас к�тере бастағаны ақ-
па рат арналарынан айтылып та, жазылып та жатқаны жасы-
рын емес. Бірақ «аузы күйген үрлеп ішеді» дегенді ес тісе де 
ескермей жүргендер жетіп артылады. Күні кеше Ден саулық 
сақтау министрлігі ауырып жатқандардың ақпаратын таратып, 
15 науқастың ахуалын аса ауыр деп бағалады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Рауан ҚАЙДАР,
«Egemen Qazaqstan»

Денсаулық сақтау министр-
лігінің мəліметі бойынша қа зір-
гі уақытта коронавирус ин фек -
циясынан 4 489 адам ем қабыл-
дауды жалғастыруда. Олар дың 
арасында 333 бала бар. Ста цио-
нарларда 2 420 науқас жатыр. 
2 069 адам амбулато риялық 
жағ дайда емде луде. Жал  пы 
нау қастардың ара сында 150 
адам ның ахуалы нашар. Со ның 
ішінде 15 нау қас тың ахуа лы аса 

ауыр деп баға ла нуда. 22 науқас 
өкпені жасанды желде ту аппара-
тында жатыр.

Министрлік бұдан былай 
тəуліктік нəтижелер туралы 
ақпа  ратты үзбей жариялап оты-
рады. Барлық мəлімет ресми 
сайт  та жəне ведомствоның əлеу-
меттік желілердегі парақшалары 
арқылы таратылады. Атап айт-
қанда, науқастардың жалпы 
саны жөнінде, қайтыс болу 
деректері  туралы жəне де 
қоғам үшін ма ңыз ды ахуалдың 
барлығы ресми ақпарат тарату 

көздерінде жедел жарияланып 
тұрады.

Өткен тəулікте 442 адамда 
ко ронавирус індеті ПТР арқы-
лы расталған. Аймақтар бойын-
ша тарқатып айтсақ, Нұр-Сұл-
тан қаласында – 28, Алматы 
қаласында – 21, Ақмола облы-
сында – 27, Ақтөбе облысында – 
4, Ал маты облысында – 2, Атырау 
облысында – 3, Шығыс Қазақстан 
облысында – 245, Жамбыл об-
лысында – 3, Батыс Қазақстан 
облысында – 13, Қарағанды об-
лысында – 16, Қостанай облы-
сында – 13, Маңғыстау облысын-
да – 2, Павлодар облысында – 30, 
Солтүстік Қазақстан облысында 
35 адамнан анықталған. Жалпы 
ел бойынша ауырғандар саны – 
112 860.

(Соңы 4-бетте)

Салғырттық 
сан соқтырмасын

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Орынбек >ТЕМҰРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

«Əліппені» əзірлеуге бағыт-
талған жұмыс тобы қорытын-
дысын шығарды. Осы уақытқа 
дейін бағдарлама, оқулық жасап 
жүр ген нақты авторлардан құ-
ралған бұл топ 20-дан аса отырыс 
өткізді. Бұл туралы Білім жəне 
ғылым вице-министрі Шолпан 
Каринова кеңінен айтып берді.

Оның айтуынша, «Əліппені» 
оқу бағдарламасына дайын-
дау жұ мыстары басталды. Бұл 

жұ мыс  тың соңы ретінде 2021 
жыл  дың қаңтар айынан бас тап 
оқу лық тар апробацияға енгізіледі. 
Бұл үшін министрлік апро бация 
өткізе тін пилоттық мектеп тер дің 
тізімін бекітті. Осы бекітілген 
мектеп терде «Əліппе» бағдар-
лама сы зерделенеді. Содан кейін 
оқу лық даярлаудың бар лық 
кезеңі нен толық өтеді. Сарап-
тама дан өткен оқулықтар жаңа 
оқу жы лында енгізіледі. Жалпы, 
«Əліп пені» енгізу 2021-2022 
жылға жос парланып отыр.

– «Əліппені» оқытудың үш 

ке зеңі қамтылған. Олар – «Əліп-
пеге» дейінгі кезең, «Əліппе» 
кезеңі, сондай-ақ «Əліппеден» 
кейінгі кезең. Осының екі кезеңі 
«Əліппе» оқулығы арқылы іске 
асырылады. Ал кейінгі кезең 
мектептерде «Ана тілі» оқулығы 
бойынша жүргізіледі. Бұрынғы 
оқулықта «Əліппеге» дейінгі 
кезеңге көп көңіл бөлінген. Қазіргі 
оқытылып жатқан пəннің ішінде 
де осы ерекшеліктерге тоқталған, 
бірақ өз ерекшеліктері нақты оқуға 
байланысты берілген. Содан кейін 
ата-аналардың түсініспеушілігін 
тудырып жатқан тұстары бар. 
Оның бəрі қаперге алынып, қазіргі 
оқулық баланың физилогиялық 
жас ерекшелігін ескере отырып 
дайындалуда. Ең маңыздысы 
– «Əліппе» кезеңі. Онда əріп, 
дыбыс пен буындар үйретіледі. 
Сондықтан осы кезеңге баса назар 
аударылған, – деді Ш.Каринова.

(Соңы 7-бетте)

Жаңа «Әліппе» қалай 
құрастырылады?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«8ліппе» мен қауышатынына қуанып қалған қауымды енді 
бұл оқулықтың мазмұны қалай болатыны қызықтырады. Ел 
назарындағы жаңа оқулық к�пшіліктің үдесінен шығатынына 
үміт зор. >йткені Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде 
әзірленіп жатқан «8ліппенің» мазмұнына жұмыс тобы байыппен 
қарап, ғылыми негізге және практикалық қолданымға байланыс-
ты ұтымды ұсыныстың барлығын әбден зерделеді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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(Соңы. Басы 1-бетте)

мынадай мазмұндағы 2-9) тармақшамен толық-
тырылсын:

«2-9) мемлекеттік архивтер өткізетін тауарларға 
(жұ мыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағалар 
белгілеу;»;

3) 21-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«21-бап. Мемлекеттік архивтерді қаржы лан-

дыру 
Мемлекеттік архивтерді қаржыландыру: 
1) бюджет қаражаты; 
2) тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 

қызметтерді) өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін 
көрсеткені үшін алынған қаражат есебінен жүзеге 
асырылады.».

2. «Мəдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2006 ж., №24, 147-құжат; 2008 ж., №23, 124-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №10, 49-құжат; №15, 
71-құжат; №24, 149-құжат; 2011 ж., №5, 43-құжат; 
№11, 102-құжат; 2012 ж., №2, 13-құжат; №3, 
25-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; 
№14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №10, 
52-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №10, 
50-құжат; №19-II, 105-құжат; №22-І, 140-құжат; 
2016 ж., №2, 9-құжат; 2017 ж., №9, 18-құжат; 2018 
ж., №14, 42-құжат; №15, 46-құжат; №24, 93-құжат; 
2019 ж., №1, 2, 4-құжаттар; №7, 36-құжат; №21-22, 
91-құжат; №23, 108-құжат):

1) 1-бапта:
1-1), 2-1), 2-2) жəне 2-3) тармақшалар мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«1-1) басылымның міндетті тегін данасы – 

редакциялық-баспа өңдеуінен өткен, шығарылым 
деректері бар жəне осы Заңда айқындалатын 
мəдениет ұйымдарына өтеусіз негізде берілуге 
жата тын қағаз жеткізгіштегі жəне (немесе) элек-
трондық нысандағы басылым (мəтіндік, ноталық, 
картографиялық, бейнелеу басылымы) данасы;»;

«2-1) Қазақстан кітапханаларының жиын-
тық электрондық каталогы – Қазақстан Респуб-
ли касы кітапханаларының қорлары туралы биб-
лиографиялық мəліметтер қамтылған электрондық 
ақпараттық ресурс;

2-2) Қазақстан Республикасының баспасөз 
архиві (бұдан əрі – баспасөз архиві) – Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасының 
қорындағы баспа өнімінің жиынтығы;

2-3) Қазақстан Республикасының материалдық 
емес мəдени мұрасы – ұрпақтан ұрпаққа берілетін 
жəне материалдық емес мəдени құндылық болып та-
былатын салттар, түсiнiктердің жəне пайымдардың 
нысандары, бiлiм мен дағдылар, сондай-ақ олармен 
байланысты құралдар, заттар;»;

мынадай мазмұндағы 2-4) жəне 3-6) тар мақ-
шалармен толықтырылсын:

«2-4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
музей қоры каталогы – Қазақстан Республикасының 
музей қорына енгізілген барлық музей заттары жə не 
музей коллекциялары туралы мəліметтер қам тыл ған 
электрондық ақпараттық ресурс;»;

«3-6) мəдени-бұқаралық іс-шара – халыққа музы-
калық-эстетикалық тəрбие беруге, оның рухани 
жəне эстетикалық сұраныстарын қанағаттандыруға 
бағытталған мəдени іс-шара;»;

13-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13-3) ойын-сауық мəдени-бұқаралық іс-шара – 

ойын-сауық мəдени-бұқаралық іс-шаралар өткізуге 
арналған орындарда өткізілетін жəне осы іс-шарада 
екі жүз жəне одан көп көрерменнің бір мезгілде бо-
луы көзделетін мəдени-бұқаралық іс-шара;»;

2) 7-бапта:
9-1) жəне 9-2) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын:
«9-1) мемлекеттік кітапханаларға жəне өзге 

де мемлекеттік ұйымдарға тарату үшін қоғамдық 
маңызы бар əдебиетке мүліктік құқықтарды белгілі 
бір мерзімге сатып алу жəне (немесе) оны басып 
шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

9-2) мемлекеттік кітапханаларға жəне өзге де 
мемлекеттік ұйымдарға тарату үшін қоғамдық ма-
ңы зы бар əдебиетке мүліктік құқықтарды белгілі бір 
мерзімге сатып алу жəне (немесе) оны басып шы ғару 
жөніндегі қағидаларды əзірлейді жəне бекі теді жəне 
оны іріктеу өлшемшарттарын белгілейді;»;

9-3) тармақша алып тасталсын;
15-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«15-1) мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құ-

қық тық нысанында құрылған мемлекеттік кітапха-
на лардың, мемлекеттік музейлер мен музей-қо-
рықтардың тауарларды (жұмыстарды, көрсеті летін 
қыз меттерді) өткізу бойынша ақылы қызмет түр лерін 
көрсету жəне олардың тауарларды (жұмыс тар  ды, 
көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақ ша-
ны жұмсау қағидаларын əзірлейді жəне бекі теді;»;

мынадай мазмұндағы 15-2) тармақшамен то лық-
тырылсын: 

«15-2) мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқық-
тық нысанында құрылған мемлекеттік кітапха налар, 
мемлекеттік музейлер мен музей-қорықтар өткі зетін 
тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызм еттерге) 
бағалар белгілейді;»;

20-2) жəне 28) тармақшалар мынадай редакция-
да жазылсын:

«20-2) Қазақстанның ұлттық электрондық кітап-
ханасының қорын қалыптастыру мен есепке алу 
жəне оған қолжетімділікті ұйымдастыру қағи да-
ларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

«28) көркемөнерпаздар ұжымдарына «Халық-
тық» немесе «Үлгілі» атағын беру қағидаларын əзiр-
лейдi жəне бекiтедi;»; 

мынадай мазмұндағы 35-8), 35-9) жəне 35-10) 
тармақшалармен толықтырылсын: 

«35-8) мемлекеттік мəдениет ұйымдарындағы 
би лет терді дайындау мен өткізу қағидаларын əзір-
лейді жəне бекітеді;

35-9) Қазақстан кітапханаларының жиынтық 
электрондық каталогын пайдалану қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді;

35-10) музыкалық туындыларды орындау 
кезінде фонограммалардың пайдаланылуы туралы 
көрерменге хабарлау қағидаларын əзірлейді жəне 
бекітеді;»;

3) 8-бап мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен 
толықтырылсын:

«4-2) өңірлік көркемдік кеңестер құрады жəне 
олар туралы ережелерді бекітеді;»;

4) 9-1-баптың 5-тармағының 4) тармақ ша-
сын дағы «орналастыруға міндетті.» деген сөздер 
«орна ластыруға;» деген сөзбен ауыстырылып, мы-
надай мазмұндағы 5), 6) жəне 7) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«5) Қазақстан Республикасының конституциялық 
құрылысын күштеп өзгертуге, оның тұтастығын 
бұзуға, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, 
соғысты, əлеуметтік, нəсілдік, ұлттық, діни, тектік-
топтық жəне рулық астамшылықты, қатыгездік пен 
зорлық-зомбылыққа табынуды насихаттауға немесе 
үгіттеуге бағытталған, сондай-ақ жалпыға бірдей 
қабылданған мораль мен имандылық нормаларына 
қайшы келетін контентті пайдаланбауға;

6) əртістермен жасалған шарттар негізінде ойын-
сауық мəдени-бұқаралық іс-шаралар өткізгенге дейін 
жəне оларды өткізу уақытында көрер мендермен 
қарым-қатынас кезінде олардың тиісті мінез-
құлқын, оның ішінде нормативтік емес лексикадан, 
алкогольдік ішімдіктерді, есірткі, психотроптық зат-
тарды, сол тектестер мен прекурсорларды тұтынудан 
көрінуі мүмкін олардың аморалдық, əдепсіз мінез-
құлыққа жол бермеуін қамтамасыз етуге;

7) ойын-сауық мəдени-бұқаралық іс-шаралар 
өткізу уақытында музыкалық туындыларды орындау 
кезінде фонограммалардың пайдаланылуы туралы 
көрерменге хабарлауға міндетті.»;

5) мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толық ты-
рылсын:

«17-1-бап. Шығармашылық бастамаларды 
қол дау қорлары

Шығармашылық одақтарды, шығармашылық 
қызметкерлерін, талантты жастарды қолдау жəне 
ілгерілету мақсатында шығармашылық бастамалар-
ды қолдау қорлары құрылуы мүмкін.»;

6) 19-1 жəне 19-2-баптар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«19-1-бап. Көркемдік кеңестер
1. Мəдениет саласындағы мемлекеттік сая сатты 

жетілдіру мақсатында уəкілетті орган консуль-
тативтік-кеңесші органдар – театр, музыкалық жəне 
концерттік қызмет, цирк өнері, кітапхана ісі, музей 
ісі жəне археология, бейнелеу өнері, сəулет жəне 
дизайн, əдебиет жəне кітап басып шығару жөнінде 
салалық көркемдік кеңестер құрады.

Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы ор-
гандары консультативтік-кеңесші органдар – музей-
кітапхана ісі, театр-цирк өнері, музыкалық-концерт тік 
қызмет жөнінде өңірлік көркемдік кеңес тер құрады.

Салалық жəне өңірлік көркемдік кеңестер құ-
ра  мына мəдениет саласындағы көрнекті қайрат-
кер лер, ғалымдар, мамандар, шығармашылық 
бірлестіктердің өкілдері кіреді.

2. Салалық көркемдік кеңестердің негізгі функ-
циясы мəдениет пен өнердің жоғары көркем туын-
дыларын – бəсекеге қабілетті отандық өнімді жасау 
мақсатында мемлекеттік мəдениет ұйымдарының 
қызметін үйлестіру жөнінде ұсыныстар əзірлеу бо-
лып табылады.

Өңірлік көркемдік кеңестердің негізгі функциясы 
мемлекеттік коммуналдық театрлардың, цирктердің, 
музейлердің, кітапханалардың жəне концерттік 
ұйымның қызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар 
əзірлеу болып табылады.

Өңірлік көркемдік кеңестер туралы үлгілік 
ережені уəкілетті орган бекітеді.

19-2-бап. Қоғамдық маңызы бар əдебиетке 
мүліктік құқықтарды белгілі бір мерзімге са-
тып алу 

1. Қоғамдық маңызы бар əдебиетті мемлекеттік 
кітапханаларға жəне өзге де мемлекеттік ұйымдарға 
тарату үшін уəкілетті орган қоғамдық маңызы бар 
əдебиетке мүліктік құқықтарды белгілі бір мерзімге 
сатып алу үшін əдебиетті қабылдап алуды жүзеге 
асырады.

2. Уəкілетті органға келіп түскен əдебиет оның 
көркемдік құндылығының болуы, сондай-ақ са-
тып алудың өзектілігі, орындылығы тұрғысынан 
зерделеу жəне ол бойынша қорытынды дайындау 
үшін уəкілетті орган құратын Қоғамдық маңызы 
бар əдебиетке мүліктік құқықтарды белгілі бір 
мерзімге сатып алу жəне (немесе) оны басып шығару 
жөніндегі сараптама комиссиясының (бұдан əрі 
– Сараптама комиссиясы) қарауына енгізіледі. 
Сараптама комиссиясы туралы ережені жəне оның 
құрамын уəкілетті орган бекітеді.

3. Сараптама комиссиясының оң қорытындысын 
алған əдебиет қоғамдық маңызы бар əдебиетке мү-
лік тік құқықтарды белгілі бір мерзімге сатып алу 
жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар əзірлеу мақ-
сатында, уəкілетті орган жанынан құрылатын Қо-
ғамдық маңызы бар əдебиетке мүліктік құқықтарды 
белгілі бір мерзімге сатып алу жəне (немесе) оны 
басып шығару жөніндегі ведомствоаралық ко мис-
сияның (бұдан əрі – Ведомствоаралық комиссия) 
қарауына енгізіледі. Ведомствоаралық комиссия 
туралы ережені жəне оның құрамын уəкілетті ор-
ган бекітеді.

4. Ведомствоаралық комиссияның оң шешімі 
қоғамдық маңызы бар əдебиетке мүліктік құ қық тарды 

белгілі бір мерзімге сатып алу үшін негіз болып та-
былады.

5. Қоғамдық маңызы бар əдебиетке мүліктік құ-
қықтарды белгілі бір мерзімге сатып алға ны үшін 
авторларға, сондай-ақ сараптама қоры тын дысын 
бергені үшін сарапшыларға сыйақы мөлшер-
лемелерін уəкілетті орган белгілейді.»;

7) мынадай мазмұндағы 19-3-баппен толық ты-
рылсын:

«19-3-бап. Қоғамдық маңызы бар əдебиетті 
басып шығару 

1. Қоғамдық маңызы бар əдебиетті мемлекеттік 
кітапханаларға жəне өзге де мемлекеттік ұйымдарға 
тарату үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық 
мемлекеттік кітап палатасы қоғамдық маңызы бар 
əдебиетті басып шығаруға өтінімдер қабылдауды 
жəне алдын ала іріктеуді жүзеге асырады.

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық мем-
ле кеттік кітап палатасында алдын ала іріктеуден 
өткен əдебиетті уəкілетті орган оның көркемдік 
құндылығының болуы, сондай-ақ басып шығарудың 
өзектілігі, орындылығы тұрғысынан зерделеу жəне 
ол бойынша қорытынды дайындау үшін Сараптама 
комиссиясының қарауына енгізеді. 

3. Сараптама комиссиясының оң қорытындысын 
алған əдебиет қоғамдық маңызы бар əдебиет 
ретінде басып шығару жөнінде ұсыныстар мен 
ұсынымдарды əзірлеу мақсатында Ведомствоаралық 
комиссияның қарауына енгізіледі. 

4. Ведомствоаралық комиссияның оң шешімі 
қоғамдық маңызы бар əдебиетті басып шығару үшін 
негіз болып табылады.

5. Қоғамдық маңызы бар əдебиетті басып шы ғару 
мерзімдері Қазақстан Республикасының заңна ма-
сына сəйкес жасалатын шарттарда айқындалады.»;

8) 21-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Мемлекеттік мəдениет ұйымдары жəне мем-
лекет жүз пайыз қатысатын мəдениет ұйымдары 
иеліктен шығаруға жатпайды.»;

9) 24-баптың 4-тармағында:
бірінші бөліктегі «Мемлекеттік кітапханалар», 

«тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) 
өткізуге» деген сөздер тиісінше «Мемлекеттік меке-
менің ұйымдық-құқықтық нысанында құрыл ған 
мемлекеттік кітапханалар», «тауарларды (жұ мыс-
тарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша 
ақылы қызмет түрлерін көрсетуге» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

екінші бөліктегі «Мемлекеттік кітапханалар» 
деген сөздер «Мемлекеттік мекеменің ұйымдық-
құқықтық нысанында құрылған мемлекеттік 
кітапханалар» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 24-1-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 
4-1) жəне 4-2) тармақшалармен толықтырылсын: 

«4-1) қоғамдық маңызы бар əдебиетті басып 
шығаруға өтінімдер қабылдауды жəне алдын ала 
іріктеуді; 4-2) баспа ісін қолдау жөнінде іс-шаралар 
ұйымдастыруды жəне өткізуді;»; 

11) 24-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«24-2-бап. Басылымның міндетті тегін дана-

лары
Қазақстан халқының мəдени мұрасын сақтау 

мақсатында қағаз жеткізгіште басылымның міндетті 
тегін даналарын бірінші басылып шығарылған 
күнінен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде басып 
шығарушы немесе оның тапсырмасы бо йынша 
үшінші тұлға ұлттық кітапханаларға жəне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап пала-
тасына, бірінші басылып шығарылған күнінен бас-
тап үш жұмыс күні ішінде электрондық нысанда 
Қазақстан Республикасының Ұлттық мем лекеттік 
кітап палатасына жібереді.»;

12) мынадай мазмұндағы 24-3-баппен толық ты-
рылсын:

«24-3-бап. Қазақстанның ұлттық электрондық 
кітапханасы

1. Қазақстанның ұлттық электрондық кітап ха-
насы Қазақстан халқының мəдени мұрасын сақтау 
мақсатында құрылады.

2. Қазақстанның ұлттық электрондық кітапха на-
сының міндеттері:

Қазақстанның ұлттық электрондық кітап ха-
насына енгізу үшін құжаттарды іріктеу; 

Қазақстанның ұлттық электрондық кітап хана-
сының кітапханалар қорларында бар объектілерінің 
жиынтығын қалыптастыру;

пайдаланушылардың Қазақстанның ұлттық 
электрондық кітапханасы объектілеріне қолже-
тімділігін қамтамасыз ету болып табылады. 

3. Авторлық құқықтың сақталуын қамтамасыз 
ететін шарттар негізінде жасалған:

мерзімді басылымдардың міндетті тегін данала-
рын қоспағанда, баспа өнімінің;

жеке алғанда немесе коллекцияда ерекше 
құндылығы бар (тарихи, көркем, ғылыми, əдеби) 
сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалардың, 
құжаттар мен басылымдардың;

мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде шыға-
рыл ған қоғамдық маңызы бар əдебиеттер мен 
басылымдардың;

басылымның міндетті тегін даналарының;
ғылыми-зерттеу жұмыстары есептерінің, авто-

рефераттардың, диссертациялардың;
өлкетану əдебиеттерінің;
зағип жəне нашар көретін азаматтарға арналған 

арнайы басылымдардың;
Қазақстан Республикасының авторлық құқық 

жəне сабақтас құқықтар туралы заңнамасымен 
қорғалатын құжаттардың электрондық нысандағы 
көшірмелері Қазақстан ұлттық электрондық 
кітапханасы қорының объектілері болып табылады.

4. Қазақстанның ұлттық электрондық кітап ха-
насының қорларына – Қазақстан кітапханаларының 
жиынтық электрондық каталогы жəне бірыңғай 

электрондық оқырман билеті арқылы, Қазақстан 
Республикасының авторлық құқық жəне сабақтас 
құқықтар туралы заңнамасымен қорғалатын 
құжаттарға  биллинг жүйесі қолданыла отырып 
қолжетімділікті қамтамасыз ету жүзеге асырылады.

Ескертпе. Осы баптың мақсатында биллинг 
жү йесі деп пайдаланушыларға ұсынылатын қыз-
меттерді есепке алу операцияларын автоматты түрде 
орындауға, оларды тарифтеуге жəне ақы төлеу үшін 
шоттар ұсынуға арналған жүйе түсіні леді.»;

13) 25-бапта:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық 

нысанында құрылған мемлекеттік музейлер мен 
музей-қорықтар өздерінің негізгі қызметіне жат-
пай тын, ақы төлеу міндетті сипатта болмайтын 
жəне жеке немесе заңды тұлғамен келісім бойын ша 
айқындалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсе-
тілетін қызметтерді) өткізу бойынша ақылы қызмет 
түрлерін көрсетуге құқылы.

Мұндай тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден түскен ақша Қазақстан Рес-
публикасының бюджет заңнамасына сəйкес пайда-
ланылады.»;

5-тармақтың бірінші абзацындағы «Мемлекеттік 
музейлер мен қорық-музейлердің» деген сөздер 
«Мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық ныса-
нында құрылған мем лекеттік музейлер мен музей-
қорықтардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

14) 29-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«29-бап. Шығармашылық ұжымдар мен 

орын даушылардың қызметі
1. Шығармашылық ұжымдар мен орын дау-

шылардың қызметі, оның ішінде гастрольдік қыз мет 
шарт негізінде жүзеге асырылады.

2. Мəдени-бұқаралық іс-шаралар өткізу кезінде 
шығармашылық ұжымдар мен орындаушылар:

1) іс-шара өткізгенге дейін жəне өткізу уақы-
тында көрермендермен қарым-қатынас кезінде 
нормативтік емес лексикадан, алкогольдік ішім-
діктерді, есірткі, психотроптық заттарды, сол текте-
стер мен прекурсорларды тұтынудан көрінуі мүмкін 
аморалдық, əдепсіз мінез-құлыққа жол бермеуге;

2) музыкалық туындыларды орындау кезінде 
фонограммалардың пайдаланылуы туралы көрер-
менге хабарлауға;

3) осы Заңның 9-1-бабы 5-тармағының 5) 
тармақшасында көзделген талаптарды сақтауға 
міндетті.»;

15) 31-бап мынадай мазмұндағы 2-1 жəне 
2-2-тармақтармен толықтырылсын: 

«2-1. Шығармашылық одақтарды қаржыландыру 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік əлеу-
меттік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арнал-
ған гранттар жəне сыйлықақылар туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес, сондай-ақ 
филантроптық қызмет жəне (немесе) демеушілік 
қызмет жəне (немесе) меценаттық қызмет есебінен 
жүзеге асырылады.

2-2. Шығармашылық бастамаларды қолдау 
қорларын қаржыландыру, мемлекеттік бюджет 
қаражатын қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
заңдарында тыйым салынбаған қаражат есебінен 
жүзеге асырылады.».

3. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 
1 нау рыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршы сы, 2011 ж., №5, 42-құжат; №15, 118-құжат; 
№16, 129-құжат; №17, 136-құжат; №24, 196-құжат; 
2012 ж., №2, 11, 16-құжаттар; №4, 30, 32-құжаттар; 
№5, 41-құжат; №6, 43-құжат; №8, 64-құжат; №13, 
91-құжат; №14, 95-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 
ж., №2, 13-құжат; №8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №15, 
82-құжат; №16, 83-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №2, 
10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7, 37-құжат; 
№12, 82-құжат; №19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; 
№22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №8, 
42-құжат; №11, 57-құжат; №14, 72-құжат; №19-
І, 99-құжат; №19-ІІ, 103, 105-құжаттар; №20-ІV, 
113-құжат; №20-VІІ, 117-құжат; №21-І, 124-құжат; 
№21-ІІ, 130-құжат; №21-ІІІ, 135-құжат; №22-ІІ, 
145, 148-құжаттар; №22-VІ, 159-құжат; №23-ІІ, 
170, 172-құжаттар; 2016 ж., №7-І, 47-құжат; №7-ІІ, 
56-құжат; №8-І, 62-құжат; №24, 124-құжат; 2017 ж., 
№4, 7-құжат; №9, 22-құжат; №11, 29-құжат; №13, 
45-құжат; №14, 51, 54-құжаттар; №15, 55-құжат; 
№20, 96-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №1, 
4-құжат; №7-8, 22-құжат; №10, 32-құжат; №11, 
37-құжат; №15, 47-құжат; №19, 62-құжат; №22, 
82-құжат; №23, 91-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; 
№5-6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45, 
46-құжаттар; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; 
№21-22, 91-құжат; №23, 103, 106, 108-құжаттар; 
№24-I, 118, 119-құжаттар; 2020 ж., №9, 33-құжат; 
№12, 61-құжат; №14, 68-құжат):

214-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Тарихи, ғылыми, көркемдік немесе өзге 
де мəдени құндылығы болуы мүмкін мүлікті 
«Мəдениет туралы» жəне «Тарихи-мəдени мұра 
объектілерін қорғау жəне пайдалану туралы» 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес 
құрылатын тарихи-мəдени мұра мəселелері 
жөніндегі арнайы комиссия жəне ұлттық мəдени 
игілік объектілерінің айрықша режимі жөніндегі 
сараптама комиссиясы қарайды.»

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қол да-
нысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы  2 қараша
№ 370-VI  ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет мәселелері бойынша
"згерістер мен толықтырулар енгізу туралы


