Пандемия
һәм жаһандық
саясат

Табиғи өсім:
өтер жылға
өкпе жоқ

5-бет

Білім және
ғылым: карантин
«сабақтары»
қандай?

7-бет

10-бет

№250 (29979) 31 ЖЕЛТОҚСАН, БЕЙСЕНБІ 2020 ЖЫЛ
www.egemen.kz

E-mail: info@egemen.kz

FACEBOOK.COM/EGEMENKZ

Жаңа жылмен құттықтады
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Өзара ынтымақтастықты
жоғары бағалады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерациясының Президенті
Владимир Путинмен телефон арқылы сйлесті, деп хабарлады Тұңғыш
Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тараптар бір-бірін алдағы Жаңа
жыл мерекесімен құттықтап, екі
елдің достас халықтарының игілігі
жолында стратегиялық серіктестік

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының
Президенті Владимир Путинмен, збекстан Республикасының Президенті
Шавкат Мирзиёевпен және Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен телефон арқылы сұхбаттасты, деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Владимир Путинмен бейілді екендерін нақтылады. Владимир
əңгіме барысында тараптар Қазақстан мен Пу тин бауырлас Қазақстан халқына
Ресей арасындағы барлық бағыттар бо- жаңажылдық құттықтауы мен ізгі тілегін
йынша екіжақты қарым-қатынастардың жеткізуді сұрады.
дамуы оң динамикада, стратегиялық
Өзбекстан Президенті Шавкат
əріптестік жəне одақтастық сипатында Мирзиёевпен сұхбат кезінде берік
өрбіп келе жатқанын атап өтті.
бауырластыққа жəне тату көршілікке
Қазақстан мен Ресей COVID-19 негізделген қазақ-өзбек серіктестігін
індетінің зардаптарын еңсеру, көпжақты тереңдету ісіне оң баға берілді.
құрылымдар аясындағы жұмыстарды
Мемлекет басшылары биылғы
үйлестіру бойынша өзара тиімді ын- жылдың қорытындыларын жоғары
ты мақтастықты одан əрі нығайтуға бағалап, саяси, сауда-экономикалық

жəне мəдени-гуманитарлық байланыстарды кеңейту үшін күш біріктірудің,
сондай-ақ Орталық Азиядағы аймақтық
ұжымдасудың маңыздылығын айтты.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат
Мирзиёев бір-бірін Жаңа жылмен құттықтап, жүрекжарды тілектерін айтты.
Тəжікстан Президенті Эмомали
Рахмонмен əңгіме барысында Қазақстан
Президенті дамудың жоғары қарқынын
көрсетіп отырған мемлекетаралық
ынтымақтастықтың қазіргі жағдайын
оң бағалады. Тəжікстан Президенті екі
елдің халықаралық аренада одақтас жəне
барлық бағыттар бойынша екіжақты
ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі
екенін атап өтті. Мемлекет басшылары
бір-бірін Жаңа жылмен құттықтады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ

«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы»
Қазақстан Республикасының Конституциялық
заңына згерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне Мемлекет басшысының
2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты
Қазақстан халқына Жолдауының жекелеген
ережелерін іске асыру мәселесі бойынша
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. «Қазақстан Республикасының Үкіметі
туралы» 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., №23,
145-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 1997 ж., №4, 44-құжат; 1999 ж., №10, 344-құжат; 2004 ж., №22, 129-құжат; 2007 ж., №12, 84-құжат;
2014 ж., №19-I, 19-II, 93-құжат; 2017 ж., №12, 33-құжат;
№14, 47-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №21, 93-құжат;

(Соңы 17-бетте)

(Жалғасы 17-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ

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

Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне мәдениет, дене
шынықтыру және спорт мәселелері бойынша
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999
жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
1999 ж., №21, 771-құжат; 2001 ж., №10, 122-құжат;
2003 ж., №24, 175-құжат; 2005 ж., №13, 53-құжат;
2006 ж., №1, 5-құжат; №3, 22-құжат; №12, 77-құжат;

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық
актілеріне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілсін:
1. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы,
2001 ж., №3, 17-құжат; №9, 86-құжат; №24, 338-құжат;

(Жалғасы 18-бетте)

(Соңы 20-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ

Техникалық реттеу туралы

Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне техникалық реттеу,
кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін
жетілдіру және тлемдер мәселелері бойынша
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Осы Заң техникалық реттеудің өнімдерге, олармен
байланысты процестерге, қызметтер көрсетуге қойылатын талаптарды белгілеу, орындау кезінде туындайтын негізге алынатын қағидаттарын белгілейді,
сондай-ақ мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
жұмыс істеуінің құқықтық негіздерін айқындайды.
1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж.,
№16-17, 642-құжат; №23, 929-құжат; 2000 ж., №3-4,
66-құжат; №10, 244-құжат; №22, 408-құжат;

(Жалғасы 20-бетте)

(Жалғасы 24-бетте)

пен одақтастық рухында дамып келе
жатқан Қазақстан-Ресей қаты настары ның нығая түскеніне жоғары
баға берді.

***
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев збекстан Республикасының Президенті
Шавкат Мирзиёевпен телефон арқылы сйлесті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тараптар бір-бірін келе жатқан тықтың, сондай-ақ екі ел халықтарыЖаңа жылмен құттықтап, Қазақстан ның достық пен тату көршілік қатымен Өзбекстан арасындағы көп- настарының деңгейі жоғары екенін
тарапты стратегиялық ынты мақ тас- атап өтті.
***
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Тәжікстан
Республикасының Президенті Эмомали Рахмонмен телефон арқылы
сйлесті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тараптар бір-бірін келе жатқан сенім мен стратегиялық серіктестік
Жаңа жылмен құттықтап, Қазақстан- рухында одан əрі тереңдей түсетініне
Тəжікстан қатынастары достық, өзара сенім білдірді.

Індет пен ізгілік тайталасы
Думан АНАШ,
«Egemen Qazaqstan»
Биыл барша адамзат болмысы сынға
түскен күрмеулі де күрделі жыл болды. Ауру
кірді – əлек кірді. Сырқат – тəн жарасы болса, қайғы – жан жарасы болып, қос қапталдан
қолтықты сөге қақырата соқты. Қос ішектен
шертілген шертер күйдей – шырғалаңы көп
болғанымен, шығар мұңдай халықтың бірлігі
мен бекемдігі шыңыраудың құламасына
құлатқан жоқ. «Қайғың қара көже болсын»
деп бұрынғылар бекер айтпағанына тағы бір
мəрте көз жеткіздік. Қара суға семіріп жүрген
қайғысыз күндерге қайырыла зер салдық. Күн
түскен жерге көлеңке де түсетінін бағамдадық.
Елемеген ауру есіркемейтінін ескере бастадық.
Екі дүниенің арасы бір қадам болған бұл жылы
тəн де ауырмасын, жан да ауырмасын деген
жүрегі ізгі жандар жұрт болып жұмылудың
нəзира үлгісін көрсетті.
Наурыз мерекесін қарсы алып жатқан
кезде нəубеттің дүйім дүниеге тарағанын
бағамдаған мемлекет басшылығы дер кезінде
елдің етек-жеңін қымтап, карантиндік шаралар

қабылдады, шекаралар жабылды, қалаларға
блок-бекеттер қойылды, халықтың қалыпты
қарым-қатынасы шектелді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев халыққа бірнеше мəрте
үндеу жолдап, төтеннен келген тұмауға қарсы
төтенше жағдай жариялады. Бұл шаралардың
барлығы Қазақстан халқының коронавирус
індетіне қарсы алғашқы қуатты иммунитеті
болғанын атап айтуымыз керек. Əрине,
аталған шектеулер алып елдердің де экономикасын шайқалтып жіберді. Десе де, елімізде
халықты əлеуметтік қорғауға ерекше назар
аударылғаны мəлім. Қазір қашықтан жұмыс
істеу, қашықтан оқу, қашықтан сауда жасау
қалыпты іске айналды. Осылайша, бір жылға
жетер-жетпес қысқа ғана мерзімде дөңгеленген
дүниенің дидары өзгергеніне куə болдық.
Осы сындарлы кезеңде сынақтан жеке тұлға
ретінде де, жалпы қоғам ретінде де шыңдалып
шығатынымызды сезіндік.
«Egemen Qazaqstan» газетінің өтіп бара жатқан
жылдың негізгі қорытындыларына арналған
материалдарын 4-15 беттерден оқи аласыздар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

2017 жылғы 15 қаңтарда Əбу Дабиде жасалған
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен
Араб Əмірліктерінің Үкіметі арасындағы Қазақстан
Республикасының Біріккен Араб Əмірліктеріндегі
Елшілігінің жəне Біріккен Араб Əмірліктерінің Қазақстан
Республикасындағы Елшілігінің қажеттіліктеріне
Астана қаласында жəне Əбу Даби қаласында жер

Суретті түсірген Ерлан ОМАР, «ЕQ»

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Біріккен Араб мірліктерінің Үкіметі
арасындағы Қазақстан Республикасының Біріккен Араб мірліктеріндегі Елшілігінің
және Біріккен Араб мірліктерінің Қазақстан Республикасындағы Елшілігінің
қажеттіліктеріне Астана қаласында және бу Даби қаласында жер учаскелерін
теусіз пайдалануға зара беру туралы келісімді ратификациялау туралы
учаскелерін өтеусіз пайдалануға өзара беру туралы
келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 30 желтоқсан
№ 398-VI ҚРЗ

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 516.13

USD/KZT 420.71

RUB/KZT 5.65

CNY/KZT 64.49

РЕСМИ

31 ЖЕЛТОҚСАН 2020 ЖЫЛ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Қазақстан Республикасының
Конституциялық заңына згерістер енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)
1) 21-1-бап алып тасталсын;
2) 22-баптың 2-2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-2. Ведомстволар, департаменттер жəне басқармалар министрліктің
құрылымдық бөлімшелері болып табылады.
Министрліктің құрылымын жəне оның құрылымдық бөлімшелері туралы
ережелерді министр бекітеді.

Министрлік департаменттері мен басқармаларының жиынтығы оның аппараты болып табылады.»;
3) 24-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Ведомство құрылымын тиісті орталық атқарушы органның басшысы бекітеді. Ведомствоның құзыретін жəне өзге мемлекеттік органдармен
өзара іс-қимыл жасау тəртібін құрылымына осы ведомство кіретін орталық
атқарушы органның басшысы айқындайды.».

2-бап. Осы Конституциялық заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 30 желтоқсан
№392-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекет
басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл
кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауының жекелеген ережелерін іске асыру
мәселесі бойынша згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)
2009 ж., №23, 112-құжат; №24, 129-құжат; 2010 ж., №5,
23-құжат; №7, 29, 32-құжаттар; №15, 71-құжат; №24,
146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., №2, 21, 25-құжаттар;
№4, 37-құжат; №6, 50-құжат; №7, 54-құжат; №11,
102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 125-құжат; №16,
129-құжат; №20, 151-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж.,
№1, 5-құжат; №2, 16-құжат; №3, 21-құжат; №4, 30,
32-құжаттар; №5, 36, 41-құжаттар; №8, 64-құжат; №13,
91-құжат; №14, 94-құжат; №18-19, 119-құжат; №2324, 125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №5-6, 30-құжат;
№8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; №13,
63-құжат; №14, 72-құжат; №15, 81, 82-құжаттар; №16,
83-құжат; №20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014 ж.,
№1, 6-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7,
37-құжат; №8, 44-құжат; №11, 63, 69-құжаттар; №12,
82-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-І,
19-ІІ, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 128, 131-құжаттар;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №11, 57-құжат;
№14, 72-құжат; №15, 78-құжат; №19-І, 100-құжат; №19ІІ, 106-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 117-құжат;
№21-І, 121, 124-құжаттар; №21-ІІ, 130, 132-құжаттар;
№22-І, 140, 143-құжаттар; №22-ІІ, 144-құжат; №22-V,
156-құжат; №22-VІ, 159-құжат; №23-ІІ, 172-құжат; 2016
ж., №7-ІІ, 53-құжат; №8-І, 62-құжат; №12, 87-құжат;
№22, 116-құжат; №23, 119-құжат; №24, 126-құжат;
2017 ж., №4, 7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат;
№10, 23-құжат; №13, 45-құжат; №14, 51-құжат; №15,
55-құжат; №20, 96-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ,
111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 2018
ж., №1, 2-құжат; №7-8, 22-құжат; №9, 31-құжат; №10,
32-құжат; №12, 39-құжат; №14, 42-құжат; №15, 47,
50-құжаттар; №16, 55-құжат; №19, 62-құжат; №22, 82,
83-құжаттар; №24, 93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №56, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат; №1516, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 99, 106-құжаттар;
№24-І, 118, 119-құжаттар, 2020 ж., №9, 31-құжат; №10,
39, 44-құжаттар; №11, 54-құжат; №12, 61, 63-құжаттар;
№14, 68, 75-құжаттар; №16, 77-құжат):
63-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«Операциялық жоспар жыл сайын əзірленеді жəне
оны бірінші басшы не аппарат басшысы мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарына қол қойылған күннен
бастап күнтізбелік он күн ішінде бекітеді.».
2. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №13-І, 13-ІІ, 83-құжат;
№21, 122-құжат; 2015 ж., №16, 79-құжат; №21-ІІІ,
137-құжат; №22-І, 140-құжат; №22-ІІІ, 149-құжат;
№22-V, 156-құжат; №22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., №7ІІ, 55-құжат; №8-ІІ, 67-құжат; №12, 87-құжат; №23,
118-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат;
№9, 21-құжат; №14, 50-құжат; №16, 56-құжат; №22ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат; №24, 115-құжат;
2018 ж., №1, 2-құжат; №14, 44-құжат; №15, 46-құжат;
№16, 56-құжат; №23, 88, 91-құжаттар; №24, 94-құжат;
2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 36-құжат; №8, 45-құжат;
№15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 108-құжат;
№24-І, 118-құжат; №24-ІІ, 120-құжат; 2020 ж., №9,
29-құжат; №10, 44, 46-құжаттар; №12, 63-құжат; №16,
77-құжат; №19-20, 81-құжат; 2020 жылғы 20 желтоқсанда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте
азаматтардың құқықтарын қорғауды жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
1) 3-баптың 42) тармағындағы «124 (жас балаларды
азғындық жолға түсіру) – баптарында» деген сөздер «124
(жас балаларды азғындық жолға түсіру), 134 (кəмелетке
толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту),
144 (кəмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімдерді жасауға тарту)-баптарында, 312-баптың
(кəмелетке толмағандардың порнографиялық бейнелері
бар материалдарды немесе заттарды дайындау жəне
олардың айналымы не оларды порнографиялық сипаттағы ойын-сауық іс-шараларына қатысу үшін тарту)
екінші жəне үшінші бөліктерінде» деген сөздермен
ауыстырылсын;
2) 46-бапта:
бесінші бөлікте:
2) тармақтағы «сотталған адамдарға;» деген сөздер
«сотталған адамдарға өтеу тағайындалады.» деген
сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы екінші
абзацпен толықтырылсын:
«Қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыруды өтеу, қылмысты
кəмелетке толмаған жаста жасаған адамдарды қоспағанда,
кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне
қарсы қылмыстар үшін бас бостандығынан айыруға
сотталған адамдарға тағайындалмайды;»;
3) тармақ «алғаш рет сотталған еркектерге;» деген
сөздерден кейін «қылмысты кəмелетке толмаған жаста
жасаған адамдарды, сондай-ақ қылмыстардың қауіпті
қайталануы кезінде немесе өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталған еркектерді қоспағанда,
кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне
қарсы қылмыстар үшін бас бостандығынан айыруға
сотталған адамдарға;» деген сөздермен толықтырылсын;
3) 50-баптың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«Кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстарды, сондай-ақ осы Кодекстің
132-бабының екінші, үшінші, төртінші жəне бесінші
бөліктерінде, 133-бабының екінші жəне үшінші бөліктерінде көзделген қылмыстарды жасағаны үшін белгілі
бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру міндетті түрде
тағайындалады жəне педагогикалық лауазымдарды жəне
кəмелетке толмағандармен жұмыс істеумен байланысты
лауазымдарды атқаруға өмір бойына тыйым салудан
тұрады.»;
4) 55-бап мынадай мазмұндағы сегізінші бөлікпен
толықтырылсын:

«8. Осы баптың ережелері кəмелетке толмағандардың
жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасаған
адамдарға, мұндай қылмысты кəмелетке толмаған адам
он төрттен он сегіз жасқа дейінгі кəмелетке толмаған
адамға қатысты жасаған жағдайды қоспағанда, қолданылмайды.»;
5) 73-баптың төртінші бөлігі мынадай мазмұндағы
екінші сөйлеммен толықтырылсын:
«Жазаның өтелмеген бөлігін қысқарту кəмелетке
толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы
қылмыс үшін сотталған адамдарға қатысты, мұндай
қылмысты кəмелетке толмаған адам он төрттен он
сегіз жасқа дейінгі кəмелетке толмаған адамға қатысты
жасаған жағдайды қоспағанда, қолданылмайды.»;
6) 93-баптың бірінші бөлігінің 5) тармағы мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) химиялық кастрациялау түрінде мəжбүрлеп емдеуді
жəне сексуалдық зорлық-зомбылыққа бейімділік пен
сексуалдық артықшылық беруінің бұзылуын емдеуді
тағайындауы мүмкін.»;
7) 120-бапта:
үшінші бөліктің 6) тармағы алып тасталсын;
3-1-бөлікте:
2) тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3) тармақпен толықтырылсын:
«3) оларды қылмыстық топ жасаса, –»;
екінші абзацтағы «он екі» деген сөздер «он бес» деген
сөздермен ауыстырылсын;
3-2-бөлікте:
2) тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3) тармақпен толықтырылсын;
«3) кəмелетке толмаған адамға қатысты ата-анасы,
өгей əкесі, педагог не оны тəрбиелеу жөніндегі міндеттер
Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге
адам жасаса, –»;
төртінші бөліктің бірінші абзацында:
«2) тармағында» деген сөздер «3) тармағында» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«жасалса» деген сөзден кейін «не абайсызда жəбірленушінің өліміне əкеп соқса» деген сөздермен толықтырылсын;
8) 121-бапта:
үшінші бөліктің 6) тармағы алып тасталсын;
3-1-бөлікте:
2) тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3) тармақпен толықтырылсын:
«3) оларды қылмыстық топ жасаса, –»;
екінші абзацтағы «он екі» деген сөздер «он бес» деген
сөздермен ауыстырылсын;
3-2-бөлікте:
2) тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3) тармақпен толықтырылсын:
«3) оларды кəмелетке толмаған адамға қатысты атаанасы, өгей əкесі, педагог не оны тəрбиелеу жөніндегі
міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге адам жасаса, –»;
төртінші бөліктің бірінші абзацында:
«2) тармағында» деген сөздер «3) тармағында» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«жасалса» деген сөзден кейін «не абайсызда жəбірленушінің өліміне əкеп соқса» деген сөздермен толықтырылсын;
9) 122-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацы «бес жылға» деген
сөздердің алдынан «белгілі бір лауазымдарды атқару
немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір
бойына айыра отырып,» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші бөліктің екінші абзацындағы «он» деген сөз «он
екі» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші бөліктің екінші абзацындағы «он» деген сөз
«он екі» деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 123-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір
қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра
отырып, бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан
айыруға жазаланады.»;
11) 124-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір
қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра
отырып, жеті жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас
бостандығынан айыруға жазаланады.»;
екінші бөліктің екінші абзацындағы «жеті жылдан он
екі» деген сөздер «он жылдан он бес» деген сөздермен
ауыстырылсын;
үшінші бөліктің екінші абзацындағы «он жылдан
он бес» деген сөздер «он екі жылдан он жеті» деген
сөздермен ауыстырылсын;
12) 134-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацы «тəркіленіп,» деген
сөзден кейін «белгілі бір лауазымдарды атқару немесе
белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына
айыра отырып,» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші бөліктің екінші абзацы «тəркіленіп,» деген
сөзден кейін «белгілі бір лауазымдарды атқару немесе
белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына
айыра отырып,» деген сөздермен толықтырылсын;
үшінші бөліктің екінші абзацы «тəркіленіп,» деген
сөзден кейін «белгілі бір лауазымдарды атқару немесе
белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына
айыра отырып,» деген сөздермен толықтырылсын;
төртінші бөліктің екінші абзацындағы «ал 2) тармақта
көзделген жағдайларда» деген сөздер алып тасталсын;
13) 144-бапта:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«мүлкі тəркіленіп немесе онсыз, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу
құқығынан өмір бойына айыра отырып, бес жылға дейінгі
мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген:
1) ата-анасы, өгей əкесі, өгей шешесі, педагог не кəмелетке толмаған адамды тəрбиелеу жөніндегі міндеттер
Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге
адам жасаған;
2) көрінеу жас балаға қатысты жасалған;

3) алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы немесе
қылмыстық топ жасаған;
4) бірнеше рет жасалған іс-əрекеттер –
мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару
немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір
бойына айыра отырып, бес жылдан жеті жылға дейінгі
мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;
14) 312-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы
«тəркіленіп,» деген сөзден кейін «белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу
құқығынан өмір бойына айыра отырып,» деген сөздермен
толықтырылсын.
3. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Қылмыстық-процестік кодексіне (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж.,
№15-І, 15-ІІ, 88-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21,
122-құжат; 2015 ж., №20-VІІ, 115-құжат; №21-ІІІ,
137-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ, 159-құжат; 2016
ж., №7-ІІ, 55-құжат; №8-ІІ, 67-құжат; №12, 87-құжат;
№23, 118-құжат; №24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., №12, 3-құжат; №8, 16-құжат; №14, 50, 53-құжаттар; №16,
56-құжат; №21, 98, 102-құжаттар; №24, 115-құжат; 2018
ж., №1, 2-құжат; №10, 32-құжат; №16, 53, 56-құжаттар;
№23, 91-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат;
№7, 36-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 103-құжат; №24І, 118, 119-құжаттар; №24-ІІ, 120-құжат; 2020 ж., №9,
29-құжат; №10, 44-құжат; №12, 63-құжат; №16, 77-құжат;
№19-20, 81-құжат; 2020 жылғы 17 қарашада «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік шекарасын күзету жəне ұлттық қауіпсіздік
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 20 желтоқсанда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте
азаматтардың құқықтарын қорғауды жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 20 желтоқсанда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне адамдарды Қазақстан Республикасының
шегінен тысқары жерге шығарып жіберу кезінде ұстап
алу мерзімдерін реттеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 19
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 52-баптың бірінші бөлігінің 5) тармағындағы «қылмыстар туралы істерді қоспағанда, аса ауыр қылмыстар
бойынша қылмыстық істерді қарауды – сот айыпталушының өтінішхаты бойынша бір судья жəне он алқаби
құрамында алқабилердің қатысуымен жүзеге асырады.»
деген сөздер «қылмыстар;» деген сөзбен ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы 6) тармақпен толықтырылсын:
«6) кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар туралы істерді
қоспағанда, аса ауыр қылмыстар бойынша қылмыстық
істерді қарауды сот айыпталушының өтінішхаты бойынша
бір судья жəне он алқаби құрамында алқабилердің
қатысуымен жүзеге асырады.»;
2) 187-баптың екінші бөлігіндегі «143 (екінші жəне
үшінші бөліктерінде)» деген сөздер «143 (екінші жəне
үшінші бөліктерінде), 144» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 191-баптың он алтыншы бөлігіндегі «144,» деген
цифрлар алып тасталсын;
4) 321-баптың төртінші бөлігінің 5) тармағындағы
«қылмыстар туралы істерді қарау жағдайында сұратылмайды.» деген сөздер «қылмыстар;» деген сөзбен
ауыс тырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақпен
толықтырылсын:
«6) кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар туралы істерді қарау
жағдайында сұратылмайды.»;
5) 631-бапта:
бірінші бөліктің 5) тармағындағы «қылмыстар туралы
істерді қоспағанда, аса ауыр қылмыстар туралы істерді
алқабилердің қатысуымен қарайды.» деген сөздер
«қылмыстар;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 6) тармақпен толықтырылсын:
«6) кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар туралы істерді
қоспағанда, аса ауыр қылмыстар туралы істерді алқабилердің қатысуымен қарайды.»;
екінші бөліктің 5) тармағындағы «туралы істерді
қоспағанда, аса ауыр қылмыстар санатына жатқызылған
қылмыстың ең болмағанда біреуі кірсе, айыпталушының
өз ісін алқабилер қатысатын сотқа қаратуға құқығы бар.»
деген сөздер «қылмыстар;» деген сөзбен ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы 6) тармақпен толықтырылсын:
«6) кəмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар туралы істерді қоспағанда, аса ауыр қылмыстар санатына жатқызылған
қылмыстың ең болмағанда біреуі кірсе, айыпталушының
өз ісін алқабилер қатысатын сотқа қаратуға құқығы бар.».
4. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-ІV, 151-құжат;
2016 ж., №7-І, 49-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №12,
34-құжат; №13, 45-құжат; №20, 96-құжат; 2018 ж., №1,
4-құжат; №7-8, 22-құжат; №10, 32-құжат; №14, 42-құжат;
№15, 47, 48-құжаттар; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; №2122, 91-құжат; 2020 ж., №9, 29-құжат; №10, 39-құжат;
№11, 57-құжат; №12, 63-құжат; №16, 77-құжат; 2020
жылғы 20 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне персонал беру жөніндегі қызметтерді көрсету
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) 26-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) квазимемлекеттік сектор субъектілеріне сыбайлас
жемқорлық қылмыс жасаған адамды;»;

2) 32-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Азаматтық қызметке, квазимемлекеттік сектор
субъектілеріне жұмысқа тұру кезінде адам сыбайлас
жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мəліметтердің бар
не жоқ екендігі туралы анықтама ұсынады.»;
3) 52-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен
толықтырылсын:
«1-1. Жұмыскермен еңбек шарты:
1) Қазақстан Республикасы азаматының – квазимемлекеттік сектор субъектісі басшысының, оның
орынбасарының, алқалы басқару органы мүшесінің шет
мемлекеттің азаматтығы болған;
2) квазимемлекеттік сектор субъектісінің жұмыскері
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған жағдайларда
жұмыс берушінің бастамасымен бұзуға жатады.»;
4) 53-бап мынадай мазмұндағы 11 жəне 12-тармақтармен
толықтырылсын:
«11. Осы Кодекстің 52-бабы 1-1-тармағының 1)
тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын
бұзу Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының
немесе Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызмет
органдарының ұсынуы негізінде жүргізіледі.
12. Осы Кодекстің 52-бабы 1-1-тармағының 2)
тармақшасында көзделген негіз бойынша еңбек шартын
бұзу:
1) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін соттың
заңды күшіне енген айыптау үкімі;
2) Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік
кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) жəне
12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде қылмыстық
істі тоқтату туралы соттың заңды күшіне енген қаулысы
немесе қылмыстық қудалау органының прокурор
бекіткен қаулысы негізінде жүргізіледі.»;
5) 54-баптың 1-тармағы «тармақшаларында» деген
сөзден кейін «, 1-1-тармағында» деген сөздермен толықтырылсын.
5. «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған
адамдарды əкімшілік қадағалау туралы» 1996 жылғы
15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
1996 ж., №13, 272-құжат; 2002 ж., №18, 159-құжат; 2005
ж., №13, 53-құжат; 2007 ж., №5-6, 40-құжат; 2009 ж.,
№24, 122-құжат; 2014 ж., №14, 84-құжат; 2015 ж., №21І, 125-құжат; 2016 ж., №8-ІІ, 67-құжат; 2017 ж., №8,
16-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж., №16, 56-құжат; 2019
ж., №24-ІІ, 120-құжат; 2020 ж., №16, 77-құжат):
6-баптың бірінші бөлігіндегі «бір жылдан бес жылға
дейінгі мерзімге» деген сөздер «Қазақстан Республикасы
Қылмыстық кодексінің 79-бабына сəйкес сотталғандық
мерзімі өтелгенге дейін» деген сөздермен ауыстырылсын.
6. «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 1997
жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
1997 ж., №13-14, 202-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат;
2006 ж., №10, 52-құжат; 2007 ж., №19, 147-құжат; №20,
152-құжат; 2008 ж., №20, 89-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат;
№11, 102-құжат; 2012 ж., №3, 25-құжат; №15, 97-құжат;
2013 ж., №2, 11-құжат; №14, 75-құжат; 2014 ж., №2,
13-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-ІV, 113-құжат;
№22-VІ, 159-құжат; 2017 ж., №9, 18-құжат; 2018 ж., №10,
32-құжат; 2019 ж., №23, 108-құжат):
24-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасының
бұзылуына кінəлі мемлекеттік органдардың бірінші
басшылары не аппараттардың басшылары, сондай-ақ
жеке жəне заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының
заңдарына сəйкес жауаптылықта болады.».
7. «Қазақстан Республикасының дипломатиялық
қызметі туралы» 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., №5, 51-құжат; 2004
ж., №23, 142-құжат; 2006 ж., №9, 49-құжат; 2007 ж., №9,
67-құжат; №20, 152-құжат; 2009 ж., №8, 44-құжат; 2010
ж., №24, 143-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж.,
№16, 90-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 118-құжат;
№23, 138-құжат; 2015 ж., №22-ІІ, 148-құжат; №22-V,
154-құжат; 2017 ж., №12, 37-құжат; №14, 51-құжат; №16,
56-құжат; 2019 ж., №21-22, 91-құжат):
1) 9-баптың 2-тармағының сегізінші бөлігі мынадай
редакцияда жазылсын:
«Сыртқы істер министрлігінде басқа лауазымдарға
тағайындауды жəне дипломатиялық қызметтен босатуды
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі
жүргізеді.»;
2) 11-баптың 1-тармағының төртінші бөлігіндегі
«Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің
жауапты хатшысы,» деген сөздер алып тасталсын.
8. «Газ жəне газбен жабдықтау туралы» 2012 жылғы
9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2012 ж., №2, 8-құжат; №11, 80-құжат; №14, 92-құжат;
№15, 97-құжат; 2013 ж., №15, 82-құжат; 2014 ж., №1,
4-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №19-І, 19-ІІ,
96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-ІV, 113-құжат;
2016 ж., №8-ІІ, 72-құжат; №24, 124-құжат; 2017 ж., №22ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №15, 49-құжат;
№19, 62-құжат; 2019 ж., №7, 37-құжат; №23, 103-құжат;
№24-ІІ, 124-құжат; 2020 ж., №12, 61-құжат):
27-1-баптың 5-тармағындағы «өзінің ресми интернетресурсында орналастырады» деген сөздер «монополияға
қарсы органмен келісу бойынша белгілейді жəне
уəкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырады» деген сөздермен ауыстырылсын.
9. «Мемлекеттік аудит жəне қаржылық бақылау
тур алы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №21-ІІ, 129-құжат;
2018 ж., №2, 5-құжат; №22, 82-құжат; 2019 ж., №15-16,
67-құжат; №21-22, 91-құжат; 2020 ж., №13, 67-құжат;
№14, 74-құжат):
38-баптың 1-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларындағы
«жауапты хатшысының, бас бухгалтердің немесе
олардың өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де адамның»,
«басшының, жауапты хатшының, бас бухгалтердің немесе олардың өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де адамның,
(Соңы 18-бетте)
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(Соңы. Басы 1, 17-беттерде)
мемлекеттік аудит объектісі» деген сөздер тиісінше
«аппараты басшысының, бас бухгалтерінің немесе
олардың өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де адамының»,
«мемлекеттік аудит объектісі басшысының, аппараты басшысының, бас бухгалтерінің немесе олардың
өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де адамының» деген
сөздермен ауыстырылсын.
10. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-V, 153-құжат;
2016 ж., №7-І, 50-құжат; №22, 116-құжат; №24,
123-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; №16, 56-құжат;
2018 ж., №12, 39-құжат; 2019 ж., №3-4, 16-құжат; №7,
37-құжат; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №21-22,
91-құжат; №24-І, 119-құжат; 2020 ж., №13, 67-құжат;
№14, 73-құжат; №19-20, 81-құжат):
1) 5-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы алып
тасталсын;
2) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі)
мемлекеттік органның басқа құрылымдық бөлімшелерінен
ұйымдық жағынан дербес болады, аппарат басшысына,
ал сыртқы саяси қызмет саласындағы басшылықты
жүзеге асыратын немесе аппарат басшысы лауазымы
енгізілмеген мемлекеттік органда мемлекеттік органның
басшысына тікелей бағынады.»;
3) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«12-бап. Орталық мемлекеттік органдар аппараттары
жəне облыстар, республикалық маңызы бар қалалар
жəне астана əкімдері аппараттары басшыларының
өкілеттіктері
1. Орталық мемлекеттік органдардың аппараттарын
тиісті орталық мемлекеттік органның басшысы лауазымға
тағайындайтын жəне лауазымынан босататын аппарат
басшылары басқарады.
2. Орталық мемлекеттік органдар аппараттары басшыларының өкілеттіктеріне:
1) мемлекеттік органға жүктелген мақсаттардың іске
асырылуын ұйымдастыру;
2) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру, үйлестіру
жəне бақылау;
3) мемлекеттік органның, оның ведомстволары мен
олардың аумақтық бөлімшелерінің қызметін мате риалдық-техникалық, ұйымдық-құқықтық жəне қаржылық қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
4) тиісті нормативтік құқықтық актілермен бекітілген,
орталық мемлекеттік органның штат саны лимиті шегінде
мемлекеттік органның штат санын орталық мемлекеттік
органның басшысымен келісілгеннен кейін бекіту;
5) орталық мемлекеттік органның стратегиялық
жоспарын іске асыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

6) қажет болған кезде мемлекеттік органның перспективалық, жылдық жəне тоқсандық жұмыс жоспарларын бекіту, олардың іске асырылуын қамтамасыз
ету;
7) еңбек қатынастары мəселелері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес жоғары тұрған
мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың
құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда,
орталық мемлекеттік органның басшысымен келісу
бойынша орталық мемлекеттік органның басшысы
немесе оның орынбасарлары жетекшілік ететін орталық мемлекеттік органның департаменттері мен дербес басқармаларының басшылары лауазымдарына
тағайындау жəне лауазымдарынан босату;
8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда ведомстволардың басшы лары тағайындау үшін ұсынатын ведомстволар
басшыларының орынбасарларын орталық мемлекеттік
орган басшысының тағайындауларын келісу;
9) еңбек қатынастары мəселелері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес жоғары тұрған
мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың
құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда,
ведомстволардың басшылары тағайындау үшін ұсынатын ведомстволар басшыларының орынбасарларын
тағайындау;
10) еңбек қатынастары мəселелері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес жоғары тұрған
мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, орталық
мемлекеттік органның басшысымен келісу бойынша
аумақтық бөлімшелердің басшылары лауазымдарына
тағайындау жəне лауазымдарынан босату;
11) осы тармақтың бірінші бөлігінің 7) тармақшасында
аталған лауазымды адамдарды, сондай-ақ еңбек қатынастары мəселелері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес жоғары тұрған мемлекеттік
органдар мен лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, орталық мемлекеттік
органның жұмыскерлері лауазымдарына тағайындау
жəне лауазымдарынан босату;
12) мемлекеттік органның тəртіптік жəне конкурстық
комиссияларының қызметіне жалпы басшылықты жүзеге
асыру;
13) қызметтік тəртіптің сақталуын бақылауды жүзеге
асыру;
14) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған
лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, мемлекеттік органның мемлекеттік
қызметшілерінің тəртіптік жауаптылығы мəселелерін
шешу;
15) еңбек қатынастары мəселелері жоғары тұрған
лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, мемлекеттік органның мемлекеттік қызметшілерін іссапарға жіберу, демалыс беру,
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материалдық көмек көрсету, даярлау, қайта даярлау жəне
біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақылар төлеу
мəселелерін шешу;
16) мемлекеттік органның мемлекеттік сатып алу
саласындағы жалпы басшылықты жүзеге асыру;
17) орталық мемлекеттік органның бюджеттік өтінімін
дайындауды қамтамасыз ету, бюджеттік өтінімді орталық
мемлекеттік органның басшысына ұсыну, сондай-ақ
бюджет процесінің өзге де рəсімдерін орындау;
18) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы
талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;
19) мемлекеттік органның мемлекеттік саяси
қызметшілері қабылдаған шешімдердің орындалу
барысын бақылау;
20) аппарат басшысына жүктелген өзге өкілеттіктерді
жүзеге асыру жатады.
Өзіне жүктелген қызметтік міндеттерді орындау үшін
аппарат басшысы жеке-дара қолданылатын құқықтық
актілер қабылдауға құқылы.
3. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар жəне
астана əкімдері аппараттары басшыларының өкілеттіктері «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленеді.
4. Орталық мемлекеттік органдар аппараттарының,
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар жəне
астана əкімдері аппараттарының басшыларына орталық
мемлекеттік органдар (облыстардың, республикалық
маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті
атқарушы органдары) бірінші басшыларының жəне
олардың орынбасарларының міндеттерін жүктеуге,
сондай-ақ мемлекеттік органдар аппараттары, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар жəне астана əкімдері аппараттары басшыларының міндеттерін орталық мемлекеттік органдардың (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне
астананың жергілікті атқарушы органдарының) бірінші
басшыларына жəне олардың орынбасарларына жүктеуге жол берілмейді.
5. Құқық қорғау органдарының аппараттары басшыларының өкілеттіктерін олардың бірінші басшылары
айқындайды.
6. Орталық мемлекеттік органдар аппараттарының
жəне облыстар, республикалық маңызы бар қалалар жəне
астана əкімдері аппараттарының басшылары Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген лауазымдық
өкілеттіктердің орындалуына дербес жауапты болады.»;
4) 15-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 4) жəне 6)
тармақшаларындағы «уəкілетті комиссия айқындайтын»
жəне «уəкілетті комиссия айқындайтын,» деген сөздер
алып тасталсын;
5) 23-баптың бірінші бөлігіндегі «жəне «А» корпусының
мемлекеттік əкімшілік лауазымдарынан босатуды» деген
сөздер алып тасталсын;

6) 33-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесі
Хатшысының – Жоғары Сот Кеңесі Аппараты басшысының
қызметін бағалауды Қазақстан Республикасы Жоғары
Сот Кеңесінің Төрағасы жүргізеді.»;
7) 41-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі «ротациялау деп» деген сөздерден кейін «Б» корпусының
бос мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына не» деген
сөздермен толықтырылсын;
8) 54-баптың 4-тармағындағы «жауапты хатшының,»
деген сөздер алып тасталсын;
9) 59-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 1-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) шет мемлекеттің азаматтығы болған;»;
10) 60-баптың 3-1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасындағы «жауапты хатшы,» деген сөздер алып тасталсын;
11) 61-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 10-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«10-1) шет мемлекет азаматтығының болуы;».
11. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2015 ж., №23-ІІ, 171-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат;
№8-ІІ, 72-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №4,
7-құжат; №9, 18-құжат; №14, 51-құжат; №23-ІІІ,
111-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№11, 37-құжат; №13, 41-құжат; №22, 82-құжат; 2019
ж., №5-6, 27-құжат; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат;
№19-20, 86-құжат; №23, 106-құжат; 2020 ж., №9,
33-құжат; №14, 68-құжат):
21-баптың 5-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Конкурстық құжаттаманың жобасын тапсырыс
берушінің бірінші басшысы не оның міндетін атқаратын
адам, не бюджеттік бағдарламаның басшысы не оның
міндетін атқаратын адам бекітеді.».
12. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне газ жəне газбен жабдықтау мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018
жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2018
ж., №15, 49-құжат):
2-бапта:
1-тармақтың үшінші абзацындағы «2021» деген цифрлар «2022» деген цифрлармен ауыстырылсын;
2-тармақтағы «2020» деген цифрлар «2021» деген
цифрлармен ауыстырылсын.
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 30 желтоқсан
№ 393-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпарат мәселелері
бойынша згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)
2007 ж., №12, 88-құжат; 2009 ж., №2-3, 7-құжат; №1516, 74-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №22, 130-құжат;
2011 г., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №2,
13-құжат; №3, 25-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №1,
2-құжат; №10-11, 56-құжат; №14, 75-құжат; 2014 ж.,
№2, 11-құжат; №10, 52-құжат; №14, 84-құжат; 2015 ж.,
№20-IV, 113-құжат; №22-V, 156-құжат; 2016 ж., №6,
45-құжат; №23, 118-құжат; 2017 ж., №9, 18-құжат; №24,
115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №15, 46-құжат; №24,
93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; 2020 ж.,
№10, 46-құжат; №13, 67-құжат):
1) 1-бап мынадай мазмұндағы 10-2) тармақшамен
толықтырылсын:
«10-2) мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырыс – мемлекеттік ақпараттық
саясатты жүргізу үшін республикалық жəне жергілікті
бюджеттердің қаражаты есебінен қызметтер көрсетуге
арналған тапсырыс;»;
2) 4-баптың 3-тармағындағы «деңгейде» деген сөз
«жəне өңірлік деңгейлерде» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 4-3-бапта:
7) тармақшадағы «өзі белгілеген тəртіпке сəйкес»
деген сөздер «Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен» деген сөздермен ауыстырылсын;
7-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7-1) республикалық жəне өңірлік деңгейлерде
мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі
мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларын
əзірлейді жəне бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 7-2) жəне 7-3) тармақшалармен
толықтырылсын:
«7-2) республикалық деңгейде бұқаралық ақпарат
құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу
үшін сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің құнын
айқындау əдістемесін əзірлейді жəне бекітеді;
7-3) өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарында
мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін сатып
алынатын көрсетілетін қызметтердің құнын айқындаудың
үлгілік əдістемесін əзірлейді жəне бекітеді;»;
4) 4-4-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«4-1) өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарында
мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін сатып
алынатын көрсетілетін қызметтердің құнын айқындаудың
үлгілік əдістемесі негізінде өңірлік деңгейде бұқаралық
ақпарат құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты
жүргізу үшін сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің
құнын айқындау əдістемесін əзірлейді жəне бекітеді;»;
5) мынадай мазмұндағы 1-2-тараумен толықтырылсын:
«1-2-тарау. Республикалық жəне өңірлік деңгейлердегі
мемлекеттік ақпараттық саясаттың
кейбір мəселелері
4-6-бап. Мемлекеттік ақпараттық саясат
мəселелері жөніндегі
республикалық комиссия
1. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу кезінде
қоғамдық мүдделерді ескеру жəне қорғау, сондай-ақ
халықтың ақпаратқа қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатында уəкілетті орган жанынан Мемлекеттік ақпараттық саясат мəселелері жөніндегі республикалық
комиссия құрылады.
2. Мемлекеттік ақпараттық саясат мəселелері жөніндегі
республикалық комиссияның негізгі функциялары
мыналар болып табылады:
1) уəкілетті орган айқындайтын тəртіпке сəйкес
өңірлік деңгейдегі мемлекеттік ақпараттық саясаттың
тақырыптық бағыттарының тізбесін қарау жəне ұсыныстарды тұжырымдау;
2) республикалық жəне өңірлік деңгейлерде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларына сəйкес
республикалық жəне өңірлік деңгейлерде мемлекеттік
ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік
тапсырысты алуға үміткерлердің өтінімдерін қарау жəне
ұсыныстарды тұжырымдау;
3) Мемлекеттік ақпараттық саясат мəселелері жөніндегі
республикалық комиссия туралы ережеде көзделген өзге
де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

3. Уəкілетті орган Мемлекеттік ақпараттық саясат
мəселелері жөніндегі республикалық комиссия туралы
ережені жəне оның құрамын, сондай-ақ мемлекеттік ақпараттық саясат мəселелері жөніндегі өңірлік комиссиялар
туралы үлгілік ережені бекітеді.
4-7-бап. Мемлекеттік ақпараттық саясат мəселелері
жөніндегі өңірлік комиссиялар
1. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу кезінде
қоғамдық мүдделерді ескеру жəне қорғау, сондай-ақ
халықтың ақпаратқа қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатында жергілікті атқарушы органдар жанынан
мемлекеттік ақпараттық саясат мəселелері жөніндегі
өңірлік комиссиялар құрылады.
2. Мемлекеттік ақпараттық саясат мəселелері жөніндегі
өңірлік комиссиялардың негізгі функциялары мыналар
болып табылады:
1) республикалық жəне өңірлік деңгейлерде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік
тапсырысты орналастыру қағидаларына сəйкес өңірлік
деңгейде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу
жөніндегі мемлекеттік тапсырысты алуға үміткерлердің
өтінімдерін қарау жəне ұсыныстарды тұжырымдау;
2) республикалық жəне өңірлік деңгейлерде мемлекеттік
ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік
тапсырысты орналастыру қағидаларына сəйкес өңірлік
деңгейде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу
жөніндегі мемлекеттік тапсырысты алуға үміткерлердің
өтінімдерін Мемлекеттік ақпараттық саясат мəселелері
жөніндегі республикалық комиссияның қарауына жəне
ұсынымдар алу үшін жіберу;
3) мемлекеттік ақпараттық саясат мəселелері жөніндегі
өңірлік комиссиялар туралы үлгілік ережеде көзделген
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.
3. Өңірлік комиссия өз қызметінде мемлекеттік
ақпараттық саясат мəселелері жөніндегі өңірлік комиссиялар туралы үлгілік ережені басшылыққа алады.»;
6) 14-баптың 3-тармағында:
бірінші бөліктегі «жарнамалауға 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап» деген сөздер «, алкогольді сусындарды
имитациялайтын өнімді жарнамалауға» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
шараптың тауар белгісін жəне (немесе) атауын жарнамалау «Жарнама туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.»;
7) 22-баптың 4-тармағындағы «ар-намысы мен қадiрқасиетiне» деген сөздер «іскерлік беделіне» деген
сөздермен ауыстырылсын.
2. «Жарнама туралы» 2003 жылғы 19 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., №24,
174-құжат; 2006 ж., №15, 92-құжат; №16, 102-құжат;
2007 ж., №12, 88-құжат; 2009 ж., №17, 79, 82-құжаттар;
2010 ж., №5, 23-құжат; №24, 146-құжат; 2011 ж., №11,
102-құжат; 2012 ж., №3, 25-құжат; №14, 92-құжат; 2013 ж.,
№8, 50-құжат; №21-22, 115-құжат; 2014 ж., №2, 11-құжат;
№11, 65-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж.,
№8, 44-құжат; №20-IV, 113-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат;
№7-II, 53-құжат; №8-II, 70-құжат; 2017 ж., №15, 55-құжат;
№24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №24, 94-құжат;
2019 ж., №1, 4-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37-құжат; 2020
ж., №11, 56-құжат; №14, 68-құжат; №16, 77-құжат):
1) 13-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасы «, алкогольді сусындарды имитациялайтын өнімді» деген сөздермен
толықтырылсын;
1-1-тармақта:
«Алкоголь өнімін», «элементтерін немесе» деген
сөздер тиісінше «Осы Заңның 14-2-бабының талаптарына
сəйкес келетін, Қазақстан Республикасының аумағында
өндірілген шараптың тауар белгісін жəне (немесе) атауын
жарнамалауды қоспағанда, алкоголь өнімін, алкогольді
сусындарды имитациялайтын өнімді», «элементтерін
жəне (немесе)» деген сөздермен ауыстырылсын;
«алкоголь өнімінің» деген сөздерден кейін «, алкогольді
сусындарды имитациялайтын өнімнің» деген сөздермен
толықтырылсын;
2) мынадай мазмұндағы 14-2-баппен толықтырылсын:
«14-2-бап. Қазақстан Республикасының аумағында
өндірілген

шараптың тауар белгісін жəне (немесе) атауын
жарнамалау ерекшелiктерi
1. Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
шараптың тауар белгісін жəне (немесе) атауын жарнамалауға:
1) мынадай талаптар ескеріле отырып, отандық теле-,
радиоарналарда (балалар мен діни арналарды қоспағанда)
жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат жиырма екіден
бастап таңғы сағат алтыға дейінгі кезеңде рұқсат етіледі:
отандық телеарналардағы жарнамада трансляциялау
жəне (немесе) ретрансляциялау уақытында жарнама
алаңының (кеңістігінің) кемінде он пайызында шарапты
шамадан тыс тұтынудың зияны туралы ескерту қоса
берілуге тиіс;
отандық телеарналарда жарнаманың трансляциялануы
жəне (немесе) ретрансляциялануы кезінде телерадио
хабарларын тарату саласындағы уəкілетті орган айқындайтын тəртіпке сəйкес саламатты өмір салтын танымал
ету жөніндегі екі əлеуметтік жарнама қоса беріледі;
радиоарналардағы жарнамада, оның трансляциялануы
аяқталғанда, шарапты шамадан тыс тұтынудың зияны
туралы ескертетін хабар қоса берілуге тиіс;
2) мынадай талаптар ескеріле отырып, мерзімді баспасөз
басылымдарында (балалар мен діни басылымдарды
қоспағанда) рұқсат етіледі:
газеттердің бірінші жəне соңғы беттерінде орналастырылмауға тиіс;
журналдардың, альманахтардың, бюллетеньдердің,
оларға қосымшалардың бірінші жəне соңғы беттері мен
мұқабаларында орналастырылмауға тиіс;
жарнама алаңының көлемі (кеңістігі) Қазақстан
Республикасының аумағында өндірілген шараптың тауар
белгісі жəне (немесе) атауы жарнамасының жарнама
алаңының көлеміне тең болатын саламатты өмір салтын
танымал ету жөніндегі əлеуметтік жарнаманы қамтуға
тиіс.
Саламатты өмір салтын танымал ету жөніндегі əлеуметтік жарнаманы қалыптастыру мен іріктеу телерадио
хабарларын тарату саласындағы уəкілетті орган денсаулық сақтау жəне жарнама саласындағы уəкілетті
органдармен келісу бойынша бекітетін, саламатты өмір
салтын танымал ету жөніндегі əлеуметтік жарнаманы
қалыптастыру жəне отандық телеарналарда орналастыру
қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.
2. Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
шараптың тауар белгісінің жəне (немесе) атауының жарнамасы:
1) шарапты жарнамаламауға;
2) еңбек қызметімен жəне көлiк құралын басқарумен
байланысты болмауға;
3) кəмелетке толмағандардың қатысуымен түсірілмеуге
(жазылмауға), оның ішінде мультипликацияның (анимацияның) көмегімен орындалмауға;
4) кəмелетке толмағандарға бағытталмауға;
5) шараптың емдік қасиеттері бар деп сендірмеуге, оны
шамадан тыс тұтынуды көтермелемеуге;
6) шарапты тұтынудан тартынуды айыптамауға;
7) шарапты тұтыну өзара қарым-қатынастарды
нығайтуға ықпал етеді деп сендірмеуге тиіс.».
3. «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы
18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2012 ж., №3, 24-құжат; №14, 92-құжат; №15, 97-құжат;
2013 ж., №14, 72-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат; №19I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV,
113-құжат; №22-V, 156-құжат; 2017 ж., №24, 115-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; №15, 46-құжат; №24, 93-құжат;
2019 ж., №1, 4-құжат; 2020 ж., №12, 61-құжат; №14,
75-құжат):
1-бапта:
14) тармақшадағы «пайдалана отырып,» деген
сөздер «пайдалана отырып жəне телекоммуникация
желілерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«17) теле-, радиокомпания – теле-, радиоарнаны есепке
қою туралы куəлік алған, теле-, радиоарнаның меншік
иесі болып табылатын жеке немесе заңды тұлға немесе
оның филиалы (өкілдігі);».
4. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-I,

138-құжат; 2016 ж., №7-I, 50-құжат; №24, 124-құжат; 2019
ж., №21-22, 90-құжат; 2020 ж., №13, 67-құжат):
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уəкілетті
орган – ақпаратқа қол жеткізу саласында басшылықты
жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық
атқарушы орган;»;
4) тармақша «қаржылық есептілікті» деген сөздерден
кейін «, азаматтық бюджетті» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
«6-1) ашық диалогтың интернет-порталы – ақпарат
пайдаланушылардың мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бірінші басшыларының блог-платформасы арқылы сұрау салуларды жіберу, сондай-ақ ақпарат пайдаланушылардың
интернет-конференцияларға жəне сауалнамаларға қатысу
мүмкіндігін қамтамасыз ететін «электрондық үкімет»
веб-порталының құрамдасы;»;
9) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 11-1) тармақшамен толықтырылсын:
«11-1) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік
сектор субъектілерінің бірінші басшыларының блогплатформасы – азаматтардың сұрау салуларды жіберу
жəне мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор
субъектілерінің бірінші басшыларынан оларға жауаптар
алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін «электрондық үкімет»
веб-порталының құрамдасы;»;
2) мынадай мазмұндағы 6-1 жəне 6-2-баптармен
толықтырылсын:
«6-1-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің ақпаратқа қол жеткізу саласындағы құзыреті Қазақстан
Республикасының Үкіметі:
1) ақпаратқа қол жеткізу саласындағы мемлекеттік
саясаттың негізгі бағыттарын əзірлейді жəне олардың
жүзеге асырылуын ұйымдастырады;
2) Ақпаратқа қол жеткізу мəселелері жөніндегі комиссия туралы ережені бекітеді;
3) ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын, мемлекеттік органдардың ашық деректерінің
бірыңғай тізбесін бекітеді;
4) жыл сайын, 1 маусымнан кешіктірмей Қазақстан
Республикасының Президентіне Қазақстан Республикасындағы ақпаратқа қол жеткізу саласының жай-күйі
туралы жылдық есепті ұсынады;
5) көшірме жасауға немесе басып шығаруға жұмсалатын нақты шығындардың мөлшерін жəне оларды
ақпарат иеленушіге төлеу тəртібін, сондай-ақ халықтың
əлеуметтік осал топтарын көшірме жасауға немесе басып
шығаруға жұмсалатын нақты шығындарды төлеуден
босату тəртібін айқындайды;
6) Қазақстан Республикасының Конституциясы,
Қазақстан Республикасының заңдары жəне Қазақстан
Республикасы Президентінің актілері өзіне жүктеген өзге
де функцияларды орындайды.
6-2-бап. Уəкілетті органдардың құзыреті
1. Ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уəкілетті орган:
1) ақпаратқа қол жеткізу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруды жəне іске асыруды қамтамасыз
етеді;
2) Ақпаратқа қол жеткізу мəселелері жөніндегі комиссияның жұмысын ұйымдастырады жəне оның құрамын
бекітеді;
3) ақпаратқа қол жеткізу саласындағы мемлекеттік
органдардың қызметін мониторингтеу мен ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асырады;
4) ақпарат иеленушілерге ақпаратқа қол жеткізу мəселелері бойынша практикалық жəне əдістемелік көмек
көрсетеді;
5) ақпарат иеленушілермен жəне пайдаланушылармен
ақпаратқа қол жеткізу мəселелері бойынша өзара ісқимыл жасайды;
6) ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен
келісу бойынша ашық деректердің интернет-порталында
ақпаратты орналастыру қағидаларын бекітеді;
(Соңы 19-бетте)
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(Соңы. Басы 1, 18-беттерде)
7) ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органмен, бюджетті атқару жөніндегі орталық
уəкілетті органмен келісу бойынша ашық бюджеттердің
интернет-порталында ақпаратты орналастыру жəне
бюджеттік бағдарламалардың жобаларын (бюджеттік
бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді) жария
талқылау қағидаларын бекітеді;
8) Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау
жөніндегі есеп комитетімен жəне ақпараттандыру
саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау интернет-порталында ақпаратты орналастыру қағидаларын
бекітеді;
9) ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен
келісу бойынша ашық диалогтың интернет-порталында
жұмыс істеу қағидаларын бекітеді;
10) мемлекеттік органдардың ашық деректердің
интернет-порталында орналастырылатын ашық деректерінің бірыңғай тізбесін əзірлейді;
11) ақпаратқа қол жеткізу саласындағы халықаралық
ынтымақтастықты жүзеге асырады;
12) жыл сайын, 1 сəуірден кешіктірмей Қазақстан
Республикасының Үкіметіне Қазақстан Республикасындағы ақпаратқа қол жеткізу саласының жай-күйі
туралы жылдық есептің жобасын жібереді;
13) Қазақстан Республикасында ақпаратқа қол жеткізу
саласының жай-күйі туралы жылдық есепті өзінің
интернет-ресурсында орналастырады;
14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де
заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті
мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде
көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
2. Ақпараттандыру саласындағы уəкілетті орган:
1) ақпаратқа қол жеткізу саласындағы мемлекеттік
саясатты ақпараттандыру объектілерінде қамтылған
электрондық ақпараттық ресурстарды жасау, іздеу,
жинау, жинақтау, сақтау, өңдеу, алу, пайдалану, өзгерту,
көрсету, тарату жəне беру бөлігінде іске асыруды қамтамасыз етеді;
2) қол жеткізу шектелген ақпаратты қоспағанда,
ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уəкілетті органмен
келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уəкілетті
орган айқындаған тəртіппен ашық деректердің интернетпорталында мемлекеттік органдардың ақпараттандыру
объектілерінде қамтылған деректерді кейіннен орналастыру мақсатында оларға талдау жүргізеді;
3) ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік органдардың интернетресурстарын ақпаратпен толықтыру қағидаларын жəне
олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекітеді;
4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де
заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті
мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде
көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
3) 8-бап 6) тармақшадағы «тұлғалар ақпарат иеленушілер болып танылады.» деген сөздер «тұлғалар;»
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7)
тармақшамен толықтырылсын:
«7) орталық жəне (немесе) жергілікті атқарушы
органдардың функцияларын орындаушылар ақпарат
иеленушілер болып танылады.»;
4) 9-бапта:
2-тармақта:
мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
«12-1) құзыреті шегінде ашық деректердің, ашық
бюджеттердің жəне мемлекеттік органдар қызметінің
тиімділігін бағалаудың интернет-порталдарында орналастырылатын ақпаратты уақтылы жаңартып отыруға;»;
13) тармақшадағы «заңнамасында» деген сөз «өзге де
заңдарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында
көрсетілген ақпарат иеленушілердің ақпаратқа қол
жеткізуді қамтамасыз етуге ішкі мониторингті жəне
оны үйлестіруді жүзеге асыратын уəкілетті құрылымдық
бөлім шесінің болуы немесе ақпаратқа қол жеткізу
мəселелері жөніндегі уəкілетті адамды тағайындауы
міндетті.»;
5) 10-баптың 4) тармақшасындағы «Қорғаныс
министрлігін» деген сөздер «қорғаныс, сыртқы істер
министрліктерін» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 11-бапта:
5-тармақтың төртінші жəне бесінші бөліктері
«органдар» деген сөзден кейін «мен квазимемлекеттік
сектор субъектілері» деген сөздермен толықтырылсын;
13-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері мынадай
редакцияда жазылсын:
«Көшірме жасауға немесе басып шығаруға жұмсалатын
нақты шығындардың мөлшерлері жəне оларды төлеу
тəртібі Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына
таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында
міндетті түрде жариялануға жəне ақпарат иеленушілердің
интернет-ресурстарында орналастырылуға жатады.
Халықтың əлеуметтік осал топтары көшірме жасауға
немесе басып шығаруға жұмсалатын нақты шығындарды
төлеуден босатылады.»;
7) 12-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Ақпарат иеленушілер өздері орналасқан үйжайларда өз қызметі туралы ақпараты бар ақпараттық
стендтерді жəне (немесе) ұқсас мақсаттағы басқа да техникалық құралдарды орналастырады жəне мүгедектердің
оларға еркін қол жеткізуіне жағдайлар жасайды.
Қызметі қоғамдық тəртіпті сақтаумен жəне қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты ақпарат
иеленушілер өз қызметі туралы ақпараты бар ақпараттық
стендтерге жəне (немесе) ұқсас мақсаттағы басқа да
техникалық құралдарға тəулік бойы еркін қол жеткізуді
қамтамасыз етуге міндетті.»;
8) 14-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Орталық атқарушы органдардың (Қазақстан Республикасының қорғаныс, сыртқы істер министрліктерін
қоспағанда) басшылары, əкімдер жəне ұлттық жоғары оқу
орындарының басшылары жылына бір реттен сиретпей
атқарылған жұмыс туралы халық алдында есеп береді.»;
9) 16-баптың 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жəне 11-тармақтары
мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында
көрсетілген ақпарат иеленушілер өз құзыреті шегінде
интернет-ресурстарда:
1) қызметі туралы жалпы ақпаратты:
ұйымдық құрылымын, басшылары мен олардың
орынбасарлары туралы мəліметтерді;
анықтама қызметтерінің, құрылымдық бөлімшелердің,
аумақтық органдардың жəне ведомстволық бағынысты
ұйымдардың байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, электрондық поштасының мекенжайын, телефон
нөмірлерін);
құрылымдық бөлімшелер мен ведомстволық бағынысты ұйымдардың тізбесін, олардың міндеттері мен
функ цияларын, сондай-ақ басшылары мен олардың
орынбасарлары туралы мəліметтерді;
аумақтық органдардың тізбесін, олардың міндеттері
мен функцияларын, сондай-ақ басшылары мен олардың
орынбасарлары туралы мəліметтерді;
құзыретін, өкілеттіктерін, міндеттері мен функцияларын
регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді;
ресми жаңалықтарды, баспасөз релиздерін;
жаңалықтар легін;
қызметіндегі алдағы ресми оқиғалардың күнтізбелерін;

басшылары мен олардың орынбасарларының ресми
сөйлейтін сөздерінің жəне ресми мəлімдемелерінің
мəтіндерін;
құрылған бұқаралық ақпарат құралдары туралы
(болған кезде) мəліметтерді;
2) норма шығармашылық қызмет туралы ақпаратты:
қабылданған нормативтік құқықтық актілер тізбесін;
əзірленетін нормативтік құқықтық актілер жобаларының оларға түсіндірме жазбаларымен (олар болған
кезде) жəне салыстырма кестелерімен (нормативтік
құқықтық актілерге өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) бірге мəтіндерін, ғылыми
сараптамалардың қорытындылары мен жеке кəсіпкерлік
субъектілерінің сараптама қорытындыларын (олар болған
кезде), оларды жария талқылаудың аяқталғаны туралы
есептерді;
халықты нормативтік құқықтық актілердің жобаларына
жария талқылаулар өткізу мерзімдері туралы хабардар
етуге бағытталған ақпараттық хабарларды, баспасөз
релиздерін;
3) бюджет қаражаты туралы ақпаратты:
республикалық жəне жергілікті бюджеттердің жобаларын;
бекітілген республикалық жəне жергілікті бюджеттерді;
мемлекеттік органның жұмыс істеуіне бөлінген бюджет қаражатының жалпы сомасы туралы ақпаратты;
республикалық жəне жергілікті бюджеттер, Қазақстан
Республикасының Ұлттық қоры қаражатының пайдаланылуы туралы ақпаратты;
бюджеттік есептілікті;
шоғырландырылған қаржылық есептілікті;
мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау нəтижелерін;
азаматтық бюджетті;
халықты бюджеттік бағдарламалардың жобаларына
жəне бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы
есептерге жария талқылаулар өткізу мерзімдері туралы
хабардар етуге бағытталған ақпараттық хабарларды,
баспасөз релиздерін;
4) ағымдағы қызметі туралы ақпаратты:
мемлекеттік органның стратегиялық жоспарын жəне
оның іске асырылуы туралы есепті;
аумақтарды дамыту бағдарламаларын жəне олардың
іске асырылуы туралы есептерді;
мемлекеттік жəне салалық бағдарламаларды, тұжырымдамаларды, доктриналарды, стратегияларды, тиісті
саланы дамыту жоспарларын, сондай-ақ олардың іске
асырылуы туралы есептерді;
саланың (аяның) жай-күйін жəне даму серпінін
сипаттайтын статистикалық ақпарат пен көрсеткіштерді;
жалпыға бірдей қолжетімді электрондық ақпараттық
ресурстардың, сондай-ақ өздерінің жүргізуіндегі
ведомстволық дерекқорлардың (деректер банктерінің),
тізілімдердің, тіркелімдердің, кадастрлардың тізбесін;
қызметі туралы талдамалық баяндамалар мен шолуларды, сондай-ақ атқарылған жұмыс туралы есептер мен
баяндамаларды;
алқалы органдардың ашық отырыстарының стенограммаларын жəне (немесе) хаттамаларын;
мемлекеттік орган жұмыс органы болып табылатын
консультативтік-кеңесші органдардың (кеңестердің,
комиссиялардың) қызметі туралы ақпаратты;
мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау
қорытындыларын;
5) кадрлармен қамтамасыз ету мəселелері жөніндегі
ақпаратты:
Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік
қызметке кіру тəртібін реттейтін нормативтік құқықтық
актілерді;
«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымына
орналасуға жарияланған конкурс туралы мəліметтерді;
«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік лауазымдарына
қойылатын біліктілік талаптарын;
персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) бос
лауазымдарға орналасу мəселелері бойынша консультация беруге уəкілеттік берілген жұмыскерлерінің
байланыс деректерін (тегі, аты, əкесінің аты (егер ол
жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе), телефон
нөмірі жəне электрондық пошта мекенжайы);
6) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласындағы
ақпаратты:
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын,
мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді;
мемлекеттік органның мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі қызметі туралы жыл сайынғы
есепті;
мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын,
əзірленетін заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, сондай-ақ оларды жария талқылаудың
аяқталғаны туралы есептерді;
мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын қоғамдық
мониторингтеу нəтижелерін;
мемлекеттік қызметтер көрсету нəтижесіне шағым
жасау тəртібі туралы ақпаратты;
7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша
қабылданып жатқан шаралар туралы ақпаратты;
8) халықаралық ынтымақтастық саласындағы ақпаратты:
қызметіне мемлекеттік орган қатысатын халықаралық
ұйымдардың тізбесін;
жасалған (қол қойылған) халықаралық шарттар мен
келісімдердің тізбелерін жəне мəтіндерін;
шет мемлекет, халықаралық немесе шетелдік ұйым
жəне (немесе) қор берген, алынған жəне пайдаланылған
гранттар туралы мəліметтерді;
мемлекеттік органның халықаралық шарттар мен
халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларын іске
асыруға қатысуы туралы мəліметтерді;
мемлекеттік орган қызметінің мəселелері бойынша
халықаралық ұйымдардың қорытындыларын, сараптамалық бағалауларын, ұсынымдарын жəне басқа да
талдамалық материалдарын;
халықаралық ынтымақтастық саласындағы өзге де
мəліметтерді;
9) мемлекеттік сатып алу саласындағы ақпаратты:
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру тəртібін реттейтін нормативтік құқықтық
актілерін;
мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын;
өткізу шарттарын, оларға əлеуетті өнім берушілердің
қатысу тəртібін қоса алғанда, мемлекеттік орган ашық
конкурс, аукцион, баға ұсыныстарын сұрату, бір көзден
сатып алу тəсілдерімен, сондай-ақ тауар биржалары
арқылы жүзеге асыратын мемлекеттік сатып алу туралы
ақпаратты, мемлекеттік сатып алу қорытындылары
туралы хаттамаларды, тапсырыс берушінің, мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып
алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың,
сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы
бірыңғай оператордың əрекеттеріне (əрекетсіздігіне),
шешімдеріне шағым жасау тəртібін;
10) рұқсат беру əрекеттерін (лицензиялау, аккредиттеу,
тіркеу жəне басқалар) жүзеге асыру тəртібін;
11) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулер ескеріле отырып, мемлекеттік орган мен
оның аумақтық органдары жүргізген тексерулердің
нəтижелері туралы, сондай-ақ мемлекеттік орган мен
оның аумақтық органдарында жүргізілген тексерулердің
нəтижелері туралы ақпаратты;
12) жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шаралары
туралы ақпаратты;
13) жүргізілген əлеуметтанушылық, талдамалық жəне
өзге де зерттеулердің, сондай-ақ халыққа жүргізілген
сауалнамалардың нəтижелері туралы деректерді;
14) халықпен жұмыс жөніндегі ақпаратты:

жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкілдерін
жеке қабылдау графигін;
өтініштер мен сұрау салуларды қарау нəтижелері
бойынша шешімдерге жəне (немесе) əрекеттерге (əрекетсіздікке) шағым жасау тəртібін қоса алғанда, жеке
тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкілдерін жеке
қабылдау, сондай-ақ өтініштер мен сұрау салуларды
қарау мəселелері бойынша ақпарат алуға мүмкіндік
беретін уəкілетті адамдардың байланыс деректерін (тегі,
аты, əкесінің аты (егер ол жеке басты куəландыратын
құжатта көрсетілсе), телефон нөмірі жəне электрондық
пошта мекенжайы);
Қазақстан Республикасының заңдарына жəне өзге де
нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес мемлекеттік
орган қарауға қабылдайтын өтініштер мен сұрау
салулардың үлгілерін;
15) келіп түскен сұрау салуларды жинақтап қорыту
жəне талдау нəтижелері бойынша ақпарат пайдаланушылар бірнеше рет сұрататын ақпаратты;
16) орналастыру міндеті Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген өзге де ақпаратты немесе
орналастыруды мемлекеттік орган қажет деп санайтын
ақпаратты орналастыруға міндетті.
4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мəліметтермен
қатар архив ісі жəне басқаруды құжаттамалық қамтамасыз
ету саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық
атқарушы орган өзінің интернет-ресурсында Ұлттық
архив қорының құжаттары жəне оны жинақтау көздері
туралы мəліметтерді қамтитын Мемлекеттік қор каталогын орналастырады.
5. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мəліметтермен
қатар Қазақстан Республикасы соттарының интернетресурстарында сондай-ақ:
1) ашық қол жеткізуде орналастыруға жатпайтындарды
қоспағанда, сот актілері;
2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
шектеулер ескеріле отырып, сот істерін қарау графиктері
орналастырылуға тиіс.
6. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мəліметтермен
қатар жергілікті өзін-өзі басқару органдарының интернетресурстарында сондай-ақ:
1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ бюджетінің атқарылуына жүргізілген мониторинг
нəтижелері туралы есеп;
2) жергілікті қоғамдастық жиынын, жиналысын шақыру уақыты, орны жəне талқыланатын мəселелер;
3) жергілікті қоғамдастық жиынының немесе жиналысының хаттамалары, сондай-ақ оларда қабылданған
шешімдер орналастырылуға тиіс.
7. Мемлекеттік органдар болып табылмайтын мемлекеттік мекемелердің интернет-ресурстарында:
1) қызметі туралы жалпы ақпарат:
тарихы;
ұйымдық құрылымы;
басшылығы туралы мəліметтер;
қызметі туралы мəліметтер;
консультативтік-кеңесші органдардың (болған кезде)
қызметі туралы ақпарат;
байланыс деректері (анықтама қызметтерінің, құрылымдық бөлімшелердің, аумақтық өкілдіктердің (болған
кезде) пошталық мекенжайы, электрондық пошта
мекенжайы, телефон нөмірлері);
2) бос лауазымдар жөніндегі ақпарат:
жарияланған бос лауазымдар;
бос лауазымдарға орналасу үшін кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптары;
бос лауазымдар туралы ақпарат алу үшін телефон
нөмірлері;
3) ресми жаңалықтар, баспасөз релиздері, алдағы
оқиғалардың күнтізбелері;
4) қаржылық есептілік, республикалық жəне жергілікті
бюджеттерден бөлінген қаражаттың жұмсалуы туралы
ақпарат, азаматтық бюджет;
5) өздерінің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық
актілер;
6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу
туралы заңнамасында көзделген тəртіппен жүргізілетін
мемлекеттік сатып алу туралы мəліметтер;
7) халықаралық ынтымақтастық саласындағы ақпарат;
8) келіп түскен сұрау салуларды жинақтап қорыту жəне
талдау нəтижелері бойынша ақпарат пайдаланушылар
бірнеше рет сұрататын ақпарат;
9) жүргізілген əлеуметтанушылық, талдамалық жəне
өзге де зерттеулердің, сондай-ақ халыққа жүргізілген
сауалнамалардың нəтижелері туралы деректер;
10) өздерінің жүргізуіндегі дерекқорлардың (деректер банктерінің), тізілімдердің, тіркелімдердің, кадастрлардың тізбесі;
11) «Сұрақ-жауап» сервисі;
12) жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкілдерін
жеке қабылдау графигі;
13) өтініштер мен сұрау салуларды қарау нəтижелері
бойынша шешімдерге жəне (немесе) əрекеттерге (əрекетсіздікке) шағым жасау тəртібін қоса алғанда, жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау,
сондай-ақ өтініштер мен сұрау салуларды қарау мəселелері бойынша ақпарат алуға мүмкіндік беретін уəкілетті
адамдардың байланыс деректері (тегі, аты, əкесінің аты
(егер ол жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе),
телефон нөмірі жəне электрондық пошта мекенжайы);
14) Қазақстан Республикасының заңдарына жəне өзге
де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес қарауға
қабылданатын өтініштер мен сұрау салулардың үлгілері;
15) орналастыру міндеті Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген өзге де ақпарат немесе орналастыруды мемлекеттік орган болып табылмайтын мемлекеттік мекеме қажет деп санайтын ақпарат орналастырылуға тиіс.
8. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің интернетресурстарында:
1) қызметі туралы жалпы ақпарат:
тарихы;
ұйымдық құрылымы;
басшылығы туралы мəліметтер;
қызмет түрлері;
даму стратегиясы;
консультативтік-кеңесші органдардың (болған кезде)
қызметі туралы ақпарат;
анықтама қызметтерінің, құрылымдық бөлімшелердің,
аумақтық өкілдіктердің жəне еншілес, тəуелді жəне
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне
сəйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды
тұлғалардың байланыс деректері (пошталық мекенжайы,
электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірлері);
2) бос лауазымдар жөніндегі ақпарат:
жарияланған бос лауазымдар;
бос лауазымдарға орналасу үшін кандидаттарға
қойылатын біліктілік талаптары;
бос лауазымдар туралы ақпарат алу үшін телефон
нөмірлері;
3) ресми жаңалықтар, баспасөз релиздері, алдағы
оқиғалардың күнтізбелері;
4) қаржылық есептілік, сондай-ақ республикалық жəне
жергілікті бюджеттерден бөлінген қаражаттың жұмсалуы
туралы ақпарат;
5) еншілес, тəуелді жəне Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілеріне сəйкес олармен үлестес болып
табылатын өзге де заңды тұлғалардың қызметі туралы
ақпарат;
6) қызметін регламенттейтін нормативтік құжаттар;
7) тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді)
сатып алу туралы ақпарат;
8) халықаралық ынтымақтастық саласындағы ақпарат;
9) статистикалық көрсеткіштер жəне қызметінің
нəтижелері;
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10) атқарылған жұмыс туралы талдамалық есептер
мен баяндамалар;
11) жүргізілген əлеуметтанушылық, талдамалық жəне
өзге де зерттеулердің, сондай-ақ халыққа жүргізілген
сауалнамалардың нəтижелері туралы деректер;
12) келіп түскен сұрау салуларды жинақтап қорыту жəне
талдау нəтижелері бойынша ақпарат пайдаланушылар
бірнеше рет сұрататын ақпарат;
13) өздерінің жүргізуіндегі дерекқорлардың (деректер банктерінің), тізілімдердің, тіркелімдердің, кадастрлардың тізбесі;
14) «Сұрақ-жауап» сервисі;
15) жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкілдерін
жеке қабылдау графигі;
16) өтініштер мен сұрау салуларды қарау нəтижелері
бойынша шешімдерге жəне (немесе) əрекеттерге (əрекетсіздікке) шағым жасау тəртібін қоса алғанда, жеке тұлғаларды
жəне заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау, сондай-ақ
өтініштер мен сұрау салуларды қарау мəселелері бойынша
ақпарат алуға мүмкіндік беретін уəкілетті адамдардың
байланыс деректері (тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке
басты куəландыратын құжатта көрсетілсе), телефон нөмірі
жəне электрондық пошта мекенжайы);
17) Қазақстан Республикасының заңдарына жəне өзге
де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес қарауға
қабылданатын өтініштер мен сұрау салулардың үлгілері;
18) орналастыру міндеті Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген өзге де ақпарат немесе орналастыруды квазимемлекеттік сектор субъектісі қажет деп
санайтын ақпарат орналастырылуға тиіс.
9. Бюджет қаражатын алушылардың интернет-ресурстарында республикалық жəне жергілікті бюджеттерден
бөлінген бюджет қаражатын пайдалануға қатысты жəне
қол жеткізу шектелген ақпаратқа жатқызылмаған ақпарат
орналастырылады.
10. Монополиялық жағдайға ие нарық субъектілерінің
интернет-ресурстарында монополиялық жағдайға ие
нарық субъектілері өндіретін жəне өткізетін тауарларға
(жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) баға белгілеу
мəселелерін регламенттейтін Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілері, сондай-ақ олар өндіретін
(өткізетін) тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағалар орналастырылады.
11. Орталық жəне (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын орындаушылардың интернет-ресурстарында мемлекеттік басқарудың тиісті саласында
(аясында) орталық жəне (немесе) жергілікті атқарушы
органдардың функцияларын жүзеге асыруға қатысты
ақпарат орналастырылады.»;
10) 17-бапта:
1, 2, 3 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Ақпарат пайдаланушылар осы Заңға сəйкес «электрондық үкімет» веб-порталының құрамдастарында
орналастырылатын ақпаратты ала алады жəне пайдалана
алады, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталында
тіркелген не «электрондық үкімет» веб-порталының
құрамдастарында авторландырылған жағдайда оны
талқылауға қатыса алады.
2. Ашық деректердің интернет-порталында осы
Заңның 8-бабының 1), 2), 3) жəне 7) тармақшаларында
көрсетілген ақпарат иеленушілер ашық деректерді
орналастырады.
Ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уəкілетті орган
Қазақстан Республикасы халқының ашық деректерге
қажеттіліктері туралы қоғамдық пікірді сұрау нəтижелері
бойынша ашық деректердің интернет-порталында
орналастыру үшін ақпарат иеленушілерден ашық
деректерді сұратуға құқылы.
Ақпарат иеленушілер ақпаратты ашық деректердің
интернет-порталында өз бастамасы бойынша да
орналастыруға құқылы.
3. Ашық бюджеттердің интернет-порталында осы
Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген
ақпарат иеленушілер бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, азаматтық бюджетті,
мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау нəтижелерін
орналастырады, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың
жобаларына жəне бюджеттік бағдарламалардың іске
асырылуы туралы есептерге жария талқылау өткізеді.»;
«5. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін
бағалау интернет-порталында осы Заңның 8-бабының
1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иеленушілер өз
құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың қызметін
бағалау туралы ақпаратты, стратегиялық жоспарлардың
жəне аумақтарды дамыту бағдарламаларының нысаналы
индикаторларына қол жеткізу туралы есептерді орналастырады, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қызметіне
жария талқылау өткізеді.»;
мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
«6. Ашық диалогтың интернет-порталында осы
Заңның 8-бабының 1) жəне 3) тармақшаларында
көрсетілген ақпарат иеленушілер мемлекеттік органдар
мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бірінші
басшыларының блог-платформасы арқылы келіп түскен
сұрау салуларға жауаптар береді, сондай-ақ интернетконференциялар мен сауалнамалар өткізеді.»;
11) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«19-бап. Ақпаратқа қол жеткізу мəселелері жөніндегі
комиссия
Ақпаратқа қол жеткізу саласындағы қоғамдық мүдделерді ескеру жəне қорғау, сондай-ақ ақпарат пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында
ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уəкілетті орган
жанынан консультативтік-кеңесші орган – Ақпаратқа
қол жеткізу мəселелері жөніндегі комиссия құрылады.
Ақпаратқа қол жеткізу саласындағы қоғамдық мүдделер деп ақпаратты заңмен тыйым салынбаған кез келген
тəсілмен еркін алу мен таратуға əркімнің конституциялық құқығын іске асырудың қолайлы жағдайларын,
нысандарын, тетіктері мен тəсілдерін жасау түсініледі.
Ақпаратқа қол жеткізу мəселелері жөніндегі комиссияның қызметі өзінің құзыретіне кіретін мəселелерді
талқылау жəне шешу кезінде ашықтық пен бүкпесіздік
негізінде жүзеге асырылады.
Ақпаратқа қол жеткізу мəселелері жөніндегі комиссияның отырыстары тоқсанына бір реттен сиретпей,
тоқсанның соңғы айының соңғы онкүндігінде өткізіледі.».
5. «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22V, 155-құжат; 2016 ж., №24, 126-құжат; 2017 ж., №20,
96-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №15,
50-құжат; №19, 62-құжат; №22, 83-құжат; 2019 ж., №56, 27-құжат; №15-16, 67-құжат; №21-22, 90-құжат; 2020
ж., №12, 61-құжат):
1) 7-баптың 15) жəне 28) тармақшалары алып
тасталсын;
2) 9-баптың бірінші бөлігінің 15) тармақшасы алып
тасталсын;
3) 10-баптың 15) тармақшасы алып тасталсын;
4) 35-баптың 6-тармағының екінші бөлігі мынадай
редакцияда жазылсын:
«Ашық деректер, ашық бюджеттер, ашық нормативтік
құқықтық актілер, ашық диалог жəне мемлекеттік
органдар қызметінің тиімділігін бағалау интернетпорталдарының қазақ жəне орыс тілдерінде жұмыс
істеуін қамтамасыз етуді оператор жүзеге асырады.».
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 30 желтоқсан
№394-VI ҚРЗ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет, дене шынықтыру
және спорт мәселелері бойынша згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)
2002 ж., №10, 103-құжат; 2004 ж., №10, 56-құжат;
№17, 97-құжат; №23, 142-құжат; №24, 144-құжат; 2005
ж., №7-8, 23-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат; №13, 86,
87-құжаттар; №15, 92, 95-құжаттар; №16, 99-құжат;
№18, 113-құжат; №23, 141-құжат; 2007 ж., №1, 4-құжат;
№2, 14-құжат; №10, 69-құжат; №12, 88-құжат; №17,
139-құжат; №20, 152-құжат; 2008 ж., №21, 97-құжат;
№23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., №2-3, 9-құжат; №24,
133-құжат; 2010 ж., №1-2, 2-құжат; №5, 23-құжат; №7, 29,
32-құжаттар; №24, 146-құжат; 2011 ж., №1, 3, 7-құжаттар;
№2, 28-құжат; №6, 49-құжат; №11, 102-құжат; №13,
115-құжат; №15, 118-құжат; №16, 129-құжат; 2012
ж., №2, 11-құжат; №3, 21-құжат; №5, 35-құжат; №8,
64-құжат; №14, 92-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013 ж.,
№1, 2, 3-құжаттар; №8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №14,
72, 75-құжаттар; №15, 81-құжат; №20, 113-құжат; №2122, 115-құжат; 2014 ж., №2, 10-құжат; №3, 21-құжат;
№7, 37-құжат; №8, 49-құжат; №10, 52-құжат; №11,
67-құжат; №12, 82-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №19І, 19-II, 94, 96-құжаттар; №21, 118, 122-құжаттар; №22,
131-құжат; 2015 ж., №9, 46-құжат; №19-I, 101-құжат;
№19-II, 103-құжат; №21-I, 121, 124, 125-құжаттар; №21II, 130, 132-құжаттар; №22-I, 140-құжат; №22-V, 154,
156, 158-құжаттар; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-І, 47,
49-құжаттар; №8-ІІ, 72-құжат; №23, 118-құжат; 2017
ж., №3, 6-құжат; №8, 16-құжат; №13, 45-құжат; №15,
55-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж., №12, 39-құжат; №16,
56-құжат; №21, 72-құжат; №22, 83-құжат; №24, 93-құжат;
2019 ж., №1, 4-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №19-20,
86-құжат; №21-22, 91-құжат; №23, 103, 108-құжаттар;
№24-І, 119-құжат; 2020 ж., №9, 33-құжат; №10, 39-құжат;
№13, 67-құжат; №16, 77-құжат):
1) 27-баптың 1-тармағындағы «30) жеке адамдардың
тұрғылықты жері бойынша жəне олардың көпшілік
демалатын орындарда спортпен шұғылдануы үшін
инфрақұрылым жасайды;» деген сөздер «30-1) жеке
тұлғалардың спортпен айналысуы үшін, оның ішінде
халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына қолжетімді
болуы ескеріле отырып, тұрғылықты жері бойынша
жəне көпшілік демалатын орындарда инфрақұрылым
жасайды;» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 31-баптың 1-тармағындағы «27) жеке адамдардың
тұрғылықты жері бойынша жəне олардың көпшілік
демалатын орындарда спортпен шұғылдануы үшін
инфрақұрылым жасайды;» деген сөздер «27-1) жеке
тұлғалардың спортпен айналысуы үшін, оның ішінде
халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына қолжетімді
болуы ескеріле отырып, тұрғылықты жері бойынша
жəне көпшілік демалатын орындарда инфрақұрылым
жасайды;» деген сөздермен ауыстырылсын.
2. «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылы сы жəне құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы
16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001
ж., №17-18, 243-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2005
ж., №6, 10-құжат; №7-8, 19-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат;
№3, 22-құжат; №15, 95-құжат; №23, 144-құжат; №24,
148-құжат; 2007 ж., №1, 4-құжат; №2, 18-құжат; №16,
129-құжат; 2008 ж., №21, 97-құжат; №24, 129-құжат;
2009 ж., №15-16, 76-құжат; №18, 84-құжат; 2010 ж., №5,
23-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №6, 50-құжат; №11,
102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №3, 21, 27-құжаттар;
№4, 32-құжат; №8, 64-құжат; №14, 92, 95-құжаттар;
№15, 97-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №13, 63-құжат;
№14, 72, 75-құжаттар; №21-22, 114-құжат; 2014 ж.,
№1, 4, 6-құжаттар; №2, 10, 12-құжаттар; №7, 37-құжат;
№8, 44-құжат; №10, 52-құжат; №14, 86-құжат; №19-І,
19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №19-І, 99,
101-құжаттар; №19-ІІ, 103-құжат; №20-ІV, 113-құжат;
№21-І, 128-құжат; №22-V, 156-құжат; №23-ІІ, 170-құжат;
2016 ж., №6, 45-құжат; №7-ІІ, 53-құжат; 2017 ж., №4,
7-құжат; №14, 51-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж.,
№10, 32-құжат; №19, 62-құжат; №22, 82-құжат; №24,
93-құжат; 2019 ж., №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат;
№19-20, 86-құжат; №23, 103, 108-құжаттар; №24-І,
119-құжат; 2020 ж., №10, 48-құжат; №13, 67-құжат;
№14, 68, 71-құжаттар; 2020 жылғы 17 қарашада «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік шекарасын күзету жəне ұлттық қауіпсіздік
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
49-баптың 2-1-тармағы «алаңдарымен» деген сөзден
кейін «, оның ішінде халықтың жүріп-тұруы шектеулі
топтарына қолжетімді болуы ескеріле отырып» деген
сөздермен толықтырылсын.
3. «Мəдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы
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; 2020 жылғы 3 қарашада «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне мəдениет мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 2 қарашадағы
Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 1-бапта:
1), 1-1) жəне 1-4) тармақшалар мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) балалар мен жасөспірімдерге арналған шығармашылық үйірме – педагог, тəлімгер, мəдениет қызметкері
немесе шығармашыл қызметкер өткізетін, тұрақты негізде
ұйымдастырылатын, балалар мен жасөспірімдердің
шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған сабақ;
1-1) баспа өнімі – мерзімді баспасөз басылымдары,
кітаптар, брошюралар, альбомдар, плакаттар, буклеттер
жəне өзге де полиграфиялық өнім;»;
«1-4) басылымның міндетті тегін данасы – редакциялықбаспа өңдеуінен өткен, шығарылым деректері бар жəне
осы Заңда айқындалатын мəдениет ұйымдарына өтеусіз
негізде берілуге жататын қағаз жеткізгіштегі жəне (немесе) электрондық нысандағы басылым (мəтіндік, ноталық,
картографиялық, бейнелеу басылымы) данасы;»;
мынадай мазмұндағы 1-5), 12-2) жəне 12-3) тармақшалармен толықтырылсын:
«1-5) көркем құндылықтар – шығармашылық қызмет
нəтижесінде жасалған мəдениет, əдебиет жəне өнер
туындылары;»;
«12-2) мəдени іс-шара – мəдени жəне рухани құндылықтарды жасауға, жаңғыртуға, сақтауға, қорғауға, дамытуға,
таратуға жəне пайдалануға байланысты, жеке адамның
жарасымды дамуына, əрбір адамның патриотизмін
тəрбие леуге жəне эстетикалық қажеттіліктері мен
мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған іс-шара;
12-3) мемлекеттік музей қоры (бұдан əрі – музей қоры)
– мемлекеттік музейлер, музей-қорықтар мен басқа да
мемлекеттік ұйымдар қорындағы жəне Қазақстан Республикасына тиесілі мəдени құндылықтар жиынтығы;»;
13) жəне 13-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«13) мемлекеттік шығармашылық тапсырыс – мемлекет
қаржыландыратын, мемлекеттік шығармашылық
тапсырыстың жан басына шаққандағы нормативтік
қаржыландыру əдістемесіне сəйкес айқындалатын
жəне өнім берушілерде олардың меншік нысанына,
ведомстволық бағыныстылығына, типтері мен түрлеріне қарамастан орналастырылатын, балалар мен
жасөспірімдер үшін мəдениет саласында көрсетілетін
қызметтер көлемі;
13-1) мемлекеттік шығармашылық тапсырыстың жан
басына шаққандағы қаржыландыру нормативі – балалар
мен жасөспірімдерге арналған шығармашылық үйірмелер
үшін балалар мен жасөспірімдерге мəдениет саласында
көрсетілетін қызметтердің мемлекеттік кепілдендірілген
құнының қаржылық қамтамасыз ету нормативі;»;
2) 2-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Қазақстан Республикасының мəдениет туралы
заңнамасымен реттелген құқықтық қатынастарға мемлекеттік шығармашылық тапсырыстың көрсетілетін
қызметтерін сатып алу бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының
күші қолданылмайды.»;
3) 7-бап мынадай мазмұндағы 35-11), 35-12), 35-13)
жəне 35-14) тармақшалармен толықтырылсын:
«35-11) балалар мен жасөспірімдерге арналған шығармашылық үйірмелерде мемлекеттік шығармашылық
тапсырысты орналастыру жəне олардың жұмыс істеу
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
35-12) балалар мен жасөспірімдерге арналған
шығармашылық үйірмелерді жан басына шаққандағы
нормативтік қаржыландыру қағидаларын əзірлейді жəне
бекітеді;
35-13) мемлекеттік шығармашылық тапсырыстың
жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру
əдістемесін əзірлейді жəне бекітеді;
35-14) балалар мен жасөспірімдерге арналған шығармашылық үйірмелердің рейтингін айқындау қағидаларын
əзірлейді жəне бекітеді;»;
4) 8-бап мынадай мазмұндағы 14-4), 14-5) жəне 14-6)
тармақшалармен толықтырылсын:
«14-4) бюджет қаражаты көлемі шегінде балалар мен
жасөспірімдерге арналған шығармашылық үйірмелерді
қаржыландыруға мемлекеттік шығармашылық тапсырысты бекітеді;
14-5) мемлекеттік шығармашылық тапсырыстың
көрсетілетін қызметтерін берушілердің меншік нысанына,
олардың ведомстволық бағыныстылығына, типтері мен
түрлеріне қарамастан, балалар мен жасөспірімдерге арналған
шығармашылық үйірмелерде мемлекеттік шығармашылық
тапсырысты орналастыруды қамтамасыз етеді;

14-6) электрондық жəне жалпыға қолжетімді форматтарда мемлекеттік шығармашылық тапсырысты
орналастырудың, оның сапасын бақылаудың жəне
нысаналы игерілуінің барлық кезеңдері мен рəсімдерінің
орындалуын қамтамасыз етеді;»;
5) 19-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
«8. Мəдениет ұйымдары мемлекеттік шығармашылық
тапсырысты іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтерді
ұсынуға құқылы.».
4. «Дене шынықтыру жəне спорт туралы» 2014
жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014
ж., №14, 85-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №10,
50-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №22-I, 140-құжат; 2016 ж.,
№2, 9-құжат; 2017 ж., №10, 23-құжат; №16, 56-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №7,
36-құжат; №21-22, 91-құжат; №23, 99-құжат):
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1), 5-2) жəне 9-1) тармақшалармен толықтырылсын:
«2-1) балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт
секциясы – жаттықтырушы, жаттықтырушы-оқытушы
немесе дене шынықтыру жəне спорт жөніндегі нұсқаушы
өткізетін, тұрақты негізде ұйымдастырылатын, балалар
мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға жəне
спорттық қабілеттерін дамытуға арналған сабақ;»;
«5-2) дəрігерлік-дене шынықтыру диспансері – дене
шынықтырумен жəне спортпен айналысатын адамдарды
медициналық қамтамасыз етуге, дəрігерлік бақылауға,
емдік дене шынықтыруға жəне оңалтуға арналған спорттық медицина ұйымы;»;
«9-1) дене шынықтыру жəне спорт жөніндегі нұсқаушы
– кəсіптік білімі бар, оқу-жаттығу процесін практикалық
қамтамасыз етуді, дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын, оның ішінде бейімдік дене шынықтыруды жəне
спортты жүргізуді жүзеге асыратын жеке тұлға;»;
23) тармақшадағы «оқитындардың» жəне «спорттың»
деген сөздер тиісінше «білім алушылардың» жəне
«дене шынықтыру мен спорттың» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 25-1) жəне 25-2) тармақшалармен
толықтырылсын:
«25-1) мемлекеттік спорттық тапсырыс – мемлекет
қаржыландыратын, мемлекеттік спорттық тапсырыстың
жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру
əдістемесіне сəйкес айқындалатын жəне өнім берушілерде олардың меншік нысанына, ведомстволық
бағыныстылығына, типтері мен түрлеріне қарамастан
орналастырылатын, балалар мен жасөспірімдер үшін
дене шынықтыру жəне спорт саласында көрсетілетін
қызметтер көлемі;
25-2) мемлекеттік спорттық тапсырыстың жан басына
шаққандағы қаржыландыру нормативі – балалар мен
жасөспірімдерге арналған спорт секциялары үшін
дене шынықтыру жəне спорт саласында көрсетілетін
қызметтердің мемлекеттік кепілдендірілген құнының
қаржылық қамтамасыз ету нормативі;»;
50) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«50) студенттік спорт – техникалық жəне кəсіптік, орта
білімнен кейінгі жəне жоғары білім беру ұйымдарында
білім алушылардың дене тəрбиесіне, оларды спорттық
іс-шараларға қатысуға даярлауға бағытталған дене
шынықтыру мен спорттың бір бөлігі;»;
56) тармақшадағы «Халықаралық арнаулы» деген
сөздер «Арнайы» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) 3-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Қазақстан Республикасының дене шынықтыру жəне
спорт саласындағы заңнамасымен реттелген құқықтық
қатынастарға мемлекеттік спорттық тапсырыстың көрсетілетін қызметтерін сатып алу бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының күші қолданылмайды.»;
3) 7-бап мынадай мазмұндағы 49-1), 65-8), 65-9), 65-10)
жəне 65-11) тармақшалармен толықтырылсын:
«49-1) ұлттық спорт түрлерінің тізбесін бекітеді;»;
«65-8) балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт
секцияларында мемлекеттік спорттық тапсырысты
орналастыру жəне олардың жұмыс істеу қағидаларын
əзірлейді жəне бекітеді;
65-9) балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт
секцияларын жан басына шаққандағы нормативтік
қаржыландыру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
65-10) мемлекеттік спорттық тапсырыстың жан басына
шаққандағы нормативтік қаржыландыру əдістемесін
əзірлейді жəне бекітеді;
65-11) балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт
секцияларының рейтингін айқындау қағидаларын
əзірлейді жəне бекітеді;»;
4) 8-бапта:
1-тармақта:
1) тармақшадағы «жеке адамдардың тұрғылықты жері
бойынша жəне олардың көпшілік демалатын орындарда
спортпен шұғылдануы үшін» деген сөздер «жеке
тұлғалардың спортпен айналысуы үшін, оның ішінде
халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына қолжетімді

болуы ескеріле отырып, тұрғылықты жері бойынша
жəне көпшілік демалатын орындарда» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 5-1), 20-6), 20-7), 20-8) жəне 209) тармақшалармен толықтырылсын:
«5-1) балалар-жасөспірімдердің дене шынықтыру
даярлығы, оның ішінде бейімдік дене шынықтыру жəне
спорт клубтарын құрады;»;
«20-6) дəрігерлік-дене шынықтыру диспансерлерінің
жұмысын ұйымдастырады;
20-7) бюджет қаражаты көлемі шегінде балалар мен
жасөспірімдерге арналған спорт секцияларын қаржыландыруға мемлекеттік спорттық тапсырысты бекітеді;
20-8) мемлекеттік спорттық тапсырыстың көрсетілетін
қызметтерін берушілердің меншік нысанына, олардың
ведомстволық бағыныстылығына, типтері мен түрлеріне
қарамастан, балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт
секцияларында мемлекеттік спорттық тапсырысты орналастыруды қамтамасыз етеді;
20-9) электрондық жəне жалпыға қолжетімді форматтарда мемлекеттік спорттық тапсырысты орналастырудың, оның сапасын бақылаудың жəне нысаналы
игерілуінің барлық кезеңдері мен рəсімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;»;
2-тармақта:
1) тармақшадағы «жеке адамдардың тұрғылықты жері
бойынша жəне олардың көпшілік демалу орындарында
спортпен шұғылдануы үшін» деген сөздер «жеке
тұлғалардың спортпен айналысуы үшін, оның ішінде
халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына қолжетімді
болуы ескеріле отырып, тұрғылықты жері бойынша
жəне көпшілік демалатын орындарда» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 5-1) жəне 14-4) тармақшалармен
толықтырылсын:
«5-1) балалар-жасөспірімдердің дене шынықтыру
даярлығы, оның ішінде бейімдік дене шынықтыру жəне
спорт клубтарын құрады;»;
«14-4) халықпен жұмыс істеу үшін дене шынықтыру
жəне спорт жөніндегі нұсқаушылармен қамтамасыз
етеді;»;
4-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«2-1) тиісті аумақтар шегінде ерікті негізде құрылатын
спорт клубтарын құруға жəне олардың қызметіне жəрдемдеседі;»;
5) 14-баптың 1 жəне 3-тармақтарындағы «Халықаралық
арнайы олимпиадалық» деген сөздер «Арнайы
олимпиадалық» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 15-баптың 2-тармағында:
бірінші бөліктегі «колледждерде» деген сөз «техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Білім беру саласындағы уəкілетті органмен келісу
бойынша осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген
білім беру ұйымдарындағы дене тəрбиесі сабақтарында
дене шынықтыру жəне спорт саласындағы уəкілетті орган
бекіткен тізбеге сəйкес ұлттық спорт түрлері бойынша
міндетті компонентті қолдану көзделеді.»;
7) 18-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы
«адамдардың» жəне «айналысулары үшін» деген сөздер
тиісінше «тұлғалардың» жəне «айналысуы үшін, оның
ішінде халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарына
қолжетімді болуы ескеріле отырып,» деген сөздермен
ауыстырылсын;
8) 19-баптың 6-тармағының екінші бөлігіндегі
«Дүниежүзілік арнайы» деген сөздер «Арнайы» деген
сөзбен ауыстырылсын;
9) 31-баптың 4-тармағындағы «колледждерде» деген
сөз «техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымдарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 40-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
«6. Спорттық медицина жəне бейімдік дене шынықтыру
мен спорт мамандарын даярлау жəне олардың біліктілігін
арттыру техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі
жəне жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарының білім беру бағдарламалары
арқылы жүзеге асырылады.»;
11) 41-баптың 3-тармағы алып тасталсын.
2-бап. Осы Заң, 2021 жылғы 1 мамырдан бастап
қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағын, 4-тармағы
1) тармақшасының үшінші, жетінші, сегізінші
жəне тоғызыншы абзацтарын, 2) тармақшасын, 3)
тармақшасының үшінші, төртінші, бесінші жəне
алтыншы абзацтарын, 4) тармақшасының жетінші,
сегізінші жəне тоғызыншы абзацтарын қоспағанда,
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 30 желтоқсан
№395-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Техникалық реттеу туралы

(Жалғасы. Басы 1-бетте)
1) дайындаушы – Қазақстан Республикасының немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің
заңнамасына сəйкес тіркелген, өз атынан өнім өндіруді
немесе өндіру мен өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға
немесе дара кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға;
2) дайындаушы уəкілеттік берген тұлға – Қазақстан
Республикасының немесе Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттің заңнамасына сəйкес тіркелген,
дайындаушымен, оның ішінде шетелдік дайындаушымен
шарт негізінде Қазақстан Республикасының аумағында
өнімнің сəйкестігін бағалау жəне оны айналысқа шығару
кезінде осы дайындаушының атынан əрекеттерді жүзеге
асыратын заңды тұлға немесе дара кəсіпкер ретінде
тіркелген жеке тұлға;
3) дəлелдемелік материалдар – объективті куəліктер,
оның ішінде фото- жəне бейнетіркеу көмегімен
алынған, өнім үлгілерін іріктеп алу, сынақтардың,
зерттеулердің жəне (немесе) өлшемдердің нəтижелері туралы мəліметтерді, сондай-ақ сəйкестікті бағалау туралы
құжаттарды жəне (немесе) сəйкестікті бағалау объектісінің
техникалық регламенттердің талаптарына сəйкестігін
дəлелдейтін өзге де құжаттарды жəне (немесе) сынақ
зертханаларында (орталықтарында) өнімнің бақылау
үлгілерінің сақталғанын, талап етілетін көрсеткіштер
мен параметрлерге қол жеткізілгенін жəне қажет болған
жағдайларда дайындаушының, импорттаушының, дайындаушы уəкілеттік берген тұлғаның, сатушының құқықтық
мəртебесін жəне (немесе) сəйкестік туралы декларацияны қабылдау құқығын растайтын құжаттарды қамтитын
объективті куəліктер;
4) жалпы қауіпсіздік туралы декларация – дайындаушы,
дайындаушы уəкілеттік берген тұлға, импорттаушы, сатушы Кеден одағы Комиссиясының шешімімен бекітілген
Кеден одағы шеңберінде міндетті талаптар белгіленетін
Өнімдердің бірыңғай тізбесіне (бұдан əрі – Бірыңғай
тізбе) енгізілмеген өнімге, сондай-ақ Бірыңғай тізбеге
енгізілген, бірақ оған қатысты техникалық регламенттер

қабылданбаған немесе қолданысқа енгізілмеген өнімге
қатысты ерікті түрде қабылдайтын құжат;
5) импорттаушы – Қазақстан Республикасының немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің
заңнамасына сəйкес тіркелген, шетелдік дайындаушымен (сатушымен) партиямен шығарылатын өнімді беруге
сыртқы сауда шартын (келісімшартын) жасасқан жəне осы
өнімді Қазақстан Республикасының аумағында айналысқа
шығаруды жəне (немесе) өткізуді жүзеге асыратын заңды
тұлға немесе дара кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлға;
6) көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық
сəйкестендіру кодтарын беру – Қазақстан Республикасының
аумағында қызметін жүзеге асыратын көлік құралын жасаушы заңды тұлғаға немесе дара кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғаға жекелеген таным белгілерін бекітіп беру;
7) көлік құралын жасаушыға халықаралық сəйкестендіру
кодын беру туралы куəлік – Қазақстан Республикасының
аумағында қызметін жүзеге асыратын көлік құралын
жасаушы заңды тұлғаға немесе дара кəсіпкер ретінде
тіркелген жеке тұлғаға халықаралық сəйкестендіру
кодының берілгенін растайтын құжат;
8) көрсетілетін қызмет – жеке жəне (немесе) заңды
тұлғалардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған, нəтижелерінің материалдық мəні болмайтын,
стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сəйкес
келетін қызмет;
9) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі – нормативтік
құқықтық актілерде, стандарттау жөніндегі құжаттарда
техникалық реттеу объектілеріне жəне оларды орындауға
қойылатын талаптарды белгілеу бойынша техникалық реттеу субъектілері мен олардың арасындағы қатынастардың
жиынтығы;
10) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі деректерінің
тізілімі (бұдан əрі – техникалық реттеу тізілімі) –
техникалық регламенттердің, аккредиттеу субъектілерінің,
сəйкестікті бағалау туралы берілген құжаттардың,
сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлардың,
жабдықтардың, техникалық регламенттер талаптарына сəйкес келмейтін өнімдер туралы ақпараттың жəне

техникалық реттеу саласындағы өзге де мəліметтердің
электрондық дерекқоры;
11) міндетті сертификаттау – техникалық реттеу
объектілерінің сəйкестігін растау жөніндегі органның
техникалық регламенттер талаптарына сəйкестігін
міндетті растау нысаны;
12) нормативтік техникалық құжат – техникалық жəне
технологиялық нормаларды қамтитын құжат;
13) оқу орталығы – сəйкестікті растау, тауарды шығарған
елді, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе
шетелдік тауардың мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларды даярлауды жəне олардың біліктілігін
арттыруды жүзеге асыратын заңды тұлға;
14) өзара байланысты стандарттар – техникалық регламенттерде белгіленген талаптардың орындалуын
қамтамасыз ететін ұлттық жəне (немесе) мемлекетаралық
стандарттар;
15) өнім – материалдық-заттай нысанда ұсынылған
əрі шаруашылық жəне өзге де мақсаттарда одан əрі
пайдалануға арналған қызмет нəтижесі;
16) өнiмдердің жəне процестердiң қауiпсiздiгi – адамның
өмiрiне, денсаулығына, қоршаған ортаға, оның iшiнде
өсiмдiктер мен жануарлар дүниесiне зиян келтiруiне байланысты жол берiлмейтiн тəуекелдің болмауы;
17) өнімді айналысқа шығару – кəсіпкерлік қызметті
жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының
аумағында тарату мақсатында өнімді беру (өткізу) немесе
əкелу (оның ішінде дайындаушының қоймасынан жөнелту
немесе жинап қоймай тиеп жөнелту);
18) өнімнің өмірлік циклі – өнімді жобалау (іздестіруді
қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану,
сақтау, тасымалдау, өткізу жəне кəдеге жарату процестері;
19) өтiнiм берушi – Қазақстан Республикасының немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің
заңнамасына сəйкес тіркелген, сəйкестікті бағалауды
жүргізу үшін өнімді, процестерді жəне көрсетілетін
қызметті ұсынған заңды тұлға немесе дара кəсіпкер ретінде
тіркелген жеке тұлға (дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уəкілеттік берген тұлға, сатушы);

20) процесс – өнiмнiң өмiрлiк циклiнiң процестерiн қоса
алғанда, қандай да бiр тапсырылған нəтижеге қол жеткізу
мақсатында өзара байланысты жəне дəйекті əрекеттер
(жұмыстар) жиынтығы;
21) сатушы – Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес тіркелген, өнімді сатып алушыға (тұтынушыға)
өткізетін заңды тұлға немесе дара кəсіпкер ретінде
тіркелген жеке тұлға;
22) сəйкестiк белгiсi – өнімнің жəне көрсетілетін
қызметтің техникалық регламенттерде жəне (немесе)
ұлттық стандарттарда белгіленген талаптарға сəйкестігін
растау рəсімінен өткені туралы сатып алушыларға ақпарат
беруге арналған белгіленім;
23) сəйкестік сертификаты – техникалық реттеу
объектілерінің техникалық регламенттерде жəне (немесе)
стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға
сəйкестігін куəландыратын құжат;
24) сəйкестік сертификатының иесі – сəйкестік сертификатын алған, сəйкестікті бағалауды жүргізуге өтінім
беруші;
25) сəйкестік туралы декларация – дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уəкілеттік берген тұлға немесе сатушы айналысқа шығарылатын өнімдердің,
процестердің жəне көрсетілетін қызметтің техникалық
регламенттер мен стандарттау жөніндегі құжаттардың
талаптарына сəйкестігін куəландыратын құжат;
26) сəйкестікті бағалау – техникалық реттеу объектісіне
қойылатын талаптардың сақталуын тікелей немесе жанама айқындау;
27) сəйкестікті ерікті түрде растау – өтінім берушінің
бастамасы бойынша жүргізілетін, ол арқылы өнімдердің,
процестердің жəне көрсетілетін қызметтердің стандарттау
жөніндегі құжаттарға жəне (немесе) өтінім берушінің талаптарына сəйкестігін растау жүзеге асырылатын рəсім;
28) сəйкестiктi мiндеттi растау – ол арқылы өнімнің
техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға
сəйкестігін растау жүзеге асырылатын рəсім;
(Жалғасы 21-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 20-беттерде)
29) сəйкестiктi растау – нəтижесі техникалық реттеу
объектісінің техникалық регламенттерде жəне (немесе)
стандарттау жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға
сəйкестігін құжаттамалық куəландыру (сəйкестік туралы
декларация немесе сəйкестік сертификаты түрінде) болып
табылатын рəсім;
30) сəйкестiктi растау жөнiндегi орган – сəйкестiктi
растау жөнiндегi қызметті жүзеге асыру үшiн белгiленген
тəртiппен аккредиттелген заңды тұлға;
31) сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар
– уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен аттестатталған
жеке тұлғалар;
32) сəйкестікті растау схемасы – сəйкестікті растау
рəсімдерінің жиынтығы мен дəйектілігі;
33) сертификаттау – сəйкестікті растау жөніндегі орган
ол арқылы өнімнің жəне (немесе) онымен байланысты
процестің, сондай-ақ көрсетілетін қызметтің белгіленген
талаптарға сəйкестігін куəландыратын рəсім;
34) сынақ – нəтижесі өнім үлгісі, өзге де сəйкестікті
бағалау объектісі қасиеттерінің бір немесе бірнеше сандық
жəне (немесе) сапалық сипаттамасын белгіленген əдістеме
бойынша айқындау болып табылатын, сынақ зертханасы
(орталығы) жүргізетін сəйкестікті растау шеңберіндегі
рəсім не сəйкестікті бағалаудың дербес нысаны;
35) сынақ зертханасы (орталығы) (бұдан əрi – зертхана) – сынақтарды (зерттеулерді) жүзеге асыратын заңды
тұлға немесе заңды тұлғаның атынан əрекет ететін оның
құрылымдық бөлімшесі;
36) техникалық жағынан күрделі бұйым – көптеген
құрылымдық не əртекті элементтерді қамтитын, бір бүтінді
құрайтын, мақсаты бойынша пайдалануға мүмкіндік
беретін, техникалық жағынан күрделі ішкі құрылғысы бар
өнеркəсіптік бұйым;
37) техникалық кедергі – техникалық регламенттердегі
жəне (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттардағы
талаптардың əртүрлілігі немесе өзгермелілігі салдарынан
елдер арасындағы саудада туындайтын тосқауыл;
38) техникалық регламент – өнімге немесе өнім мен оған
байланысты оның өмірлік циклінің процестеріне қойылатын
талаптарды белгілейтін, Қазақстан Республикасының
техникалық реттеу саласындағы заңнамасына немесе
Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық
шартқа сəйкес əзірленетін жəне қолданылатын нормативтік
құқықтық акт;
39) техникалық реттеу – өнімге немесе өнім мен оған
байланысты жобалау (іздестіруді қоса алғанда), өндіру,
салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу жəне кəдеге жарату процестеріне қойылатын
міндетті талаптарды белгілеу, қолдану жəне орындау
саласындағы, сондай-ақ сəйкестікті бағалау саласындағы
қатынастарды құқықтық реттеу;
40) техникалық реттеу саласындағы уəкілетті орган
(бұдан əрі – уəкілетті орган) – техникалық реттеу саласында басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге
асыратын орталық атқарушы орган;
41) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі – техникалық реттеу тізілімдеріндегі, өлшем бірлігін қамтамасыз
етудің мемлекеттік жүйесінің, ұлттық стандарттау жүйесінің жəне Еуразиялық экономикалық одақтың сəйкестікті
бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының
бірыңғай тізілімдерінің мəліметтері мен ақпараттарын
сақтауға, өңдеуге, іздеуге, таратуға, беруге жəне ұсынуға
арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйе;
42) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесінің вебпорталы (бұдан əрі – веб-портал) – техникалық реттеудің
ақпараттық жүйесіне бірыңғай қол жеткізу нүктесін
ұсынатын интернет-ресурс;
43) техникалық хатшылық – көлік құралының типін
мақұлдауды, шасси типін мақұлдауды ресімдеудің
дұрыстығы мен негізділігін тексеру, көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы берілген куəліктер
жөніндегі мəліметтерді жинау жəне көлік құралдарын
жасаушыларға халықаралық сəйкестендіру кодтарын
беру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға уəкілетті орган
айқындайтын ұйым;
44) тиісті зертханалық практика қағидаттары – клиникаға
дейінгі зертханалық зерттеудің сапасын қамтамасыз етуге бағытталған, оның ішінде адам денсаулығын сақтау,
қоршаған ортаның қауіпсіздігі саласында клиникаға
дейінгі зертханалық зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау процестеріне, жүргізу жəне бақылау тəртібіне, осындай
зерттеулердің нəтижелерін ресімдеуге, архивтеуге жəне
ұсынуға қойылатын талаптар жүйесі;
45) тиісті зертханалық практиканың сəйкестік
мониторингі – тиісті зертханалық практика қағидаттарының
сақталуын растау мақсатында шарттық қатынастар
шеңберінде зертханаларды мерзімдік инспекциялау жəне
(немесе) олардың зерттеу нəтижелерінің аудиті;
2-бап. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу
саласындағы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу
саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының
Конституциясына негiзделедi жəне осы Заң мен өзге де
нормативтiк құқықтық актiлерден тұрады.
2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған
халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше қағидалар
белгiленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары
қолданылады.
3. Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартта
айқындалған өнімдердің (жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің) жекелеген түрлеріне қатысты техникалық
реттеу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.
3-бап. Осы Заңның қолданылу саласы
1. Осы Заң өнімдерге, оның ішінде ғимараттар мен
құрылысжайларға, өнімдерге қойылатын талаптармен байланысты жобалау (іздестіруді қоса алғанда), өндіру, салу,
монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу
жəне кəдеге жарату процестеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілеу жəне орындау, өнімдерге, процестерге жəне қызметтер көрсетуге, сəйкестікті бағалауға жəне
техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен
қадағалауға қойылатын талаптарды ерікті негізде қолдану
кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді,
сондай-ақ мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
құқықтық негіздерін белгілейді.
2. Мыналар:
азаматтық авиация өнімін, мемлекеттік құпияны
(мемлекеттік құпияларды) құрайтын немесе Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес қорғалатын
қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа жататын мəліметтерді
қорғау мақсатында пайдаланылатын өнімді, ол туралы мəліметтер мемлекеттік құпияны (мемлекеттік
құпияларды) құрайтын өнімді, атом энергиясын пайдалану
саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты талаптар белгіленетін өнімді, бұрын тұтынуда болған
өнімді, ветеринариялық препараттарды, дəрілік заттарды,
медициналық бұйымдарды (медициналық мақсаттағы
бұйымдар мен медициналық техниканы) қоспағанда, өнім;
өнімге қойылатын талаптармен байланысты жобалау
(іздестіруді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу жəне кəдеге
жарату процестері;
ветеринария, өсімдіктерді қорғау жəне олардың карантині саласындағы көрсетілетін қызметтерді, мемлекеттік,
медициналық, білім беру, қаржылық, банктік жəне
реттелуі Қазақстан Республикасының өзге заңдарында,
Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Қазақстан
Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген басқа
да көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, ерікті түрде сертификаттау бөлігінде көрсетілетін қызметтер техникалық
реттеу объектілері болып табылады.
3. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесінің құрылымына кіретін жеке жəне заңды тұлғалар,
сондай-ақ техникалық реттеу объектілеріне қатысты
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына
сəйкес иелену, пайдалану жəне (немесе) билік ету
құқығына ие жеке жəне заңды тұлғалар техникалық реттеу
субъектілері болып табылады.
4-бап. Техникалық реттеудiң негiзгi мақсаттары мен
қағидаттары

1. Мыналар:
1) адам өмiрi мен денсаулығы жəне қоршаған орта, оның
iшiнде өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi үшін өнiмдердiң,
процестердің жəне көрсетілетін қызметтердің қауiпсiздiгiн
қамтамасыз ету;
2) өнімнің, көрсетілетін қызметтің қауіпсіздігі мен сапасына қатысты сатып алушыларды (тұтынушыларды)
жаңылыстыруға алып келетін əрекеттердің алдын алу,
оның ішінде олардың сəйкестігін бағалаудың анықтығын,
өнімдердің немесе өнімдер мен оған байланысты процестердің қадағалануын қамтамасыз ету арқылы алдын алу;
3) саудадағы техникалық кедергілерді жою;
4) сатып алушыларға, оның ішінде тұтынушыларға
өнімдерді, процестерді жəне көрсетілетін қызметтерді
біліктілікпен таңдауға жəрдемдесу техникалық реттеудiң
негiзгi мақсаттары болып табылады.
2. Техникалық реттеу мынадай қағидаттарға негізделеді:
1) техникалық реттеудің жəне сəйкестікті бағалаудың
бiрлiгi мен тұтастығы;
2) техникалық регламенттерде, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы қатысушысы болып табылатын ұйымдардың
техникалық регламенттерінде бірыңғай міндетті талаптарды белгілеу;
3) техникалық реттеу процестеріне қатысу үшін тең
мүмкіндіктерді, мемлекет пен мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз ету үшін техникалық реттеу
мақсаттарының орындылығы мен қолжетімділігі;
4) өзара байланысты стандарттардан таңдау еріктілігі;
5) дайындаушының, импорттаушының, дайындаушы уəкілеттік берген тұлғаның, сатушының өз өнімінің
қауіпсіздігін декларациялауы;
6) дайындаушының, импорттаушының, дайындаушы
уəкілеттік берген тұлғаның, сатушының техникалық
регламенттерге жəне (немесе) стандарттау жөніндегі
құжаттарға сəйкес келмейтін өнімді айналысқа шығарғаны
үшін жауаптылығы;
7) техникалық реттеу субъектілерінің техникалық
реттеу процестеріне қатысуының тең мүмкіндіктерін
қамтамасыз ету;
8) отандық жəне импортталатын өнім мен көрсетілетін
қызметке қойылатын талаптардың теңдігі;
9) мемлекеттік құпияларды жəне заңмен қорғалатын
өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді қоспағанда,
техникалық регламенттердің жəне олар туралы, оларды əзірлеу, бекіту, жариялау тəртібі туралы ақпараттың
қолжетімділігі;
10) техникалық регламенттер мен өзара байланысты стандарттарды əзiрлеу кезiнде ғылым мен техника
жетiстiктерiн, халықаралық, өңiрлiк стандарттарды жəне
шет мемлекеттер стандарттарын пайдалану;
11) техникалық регламенттер талаптарының мемлекет
экономикасының даму, материалдық-техникалық базасы
жəне ғылыми-техникалық даму деңгейiне сəйкестігі;
12) аккредиттеу жəне сəйкестікті растау жөніндегі
өкілеттіктерді бір органның қоса атқаруына жол бермеу;
13) бiр мемлекеттiк органда сəйкестiктi растау жəне
мемлекеттiк бақылау мен қадағалау функцияларының
үйлеспеушілігі;
14) сəйкестікті растау жөніндегі органдардың дайындаушылардан, импорттаушылардан, дайындаушы уəкілеттік
берген тұлғалардан, сатушылардан тəуелсіздігі;
15) сəйкестiктi растау жөнiндегi жұмыста бəсекелестiктi
шектеуге жол бермеу;
16) сəйкестікті бағалау рəсімдерінің анықтығы мен
қадағалануы;
17) өнімдердің, жұмыстардың жəне көрсетілетін
қызметтердің сапасын арттыру арқылы олардың бəсекеге
қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз ету.
5-бап. Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
құрылымы
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құрылымын
мыналар құрайды:
1) Қазақстан Республикасының Үкіметі;
2) уəкілетті орган, оның ведомствосы, ведомствоның
аумақтық бөлімшелері;
3) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар;
4) аккредиттеу жөніндегі орган;
5) Стандарттау жөніндегі ұлттық орган;
6) мемлекеттік органдар жанындағы техникалық реттеу саласындағы сарапшылық кеңестер (бұдан əрі –
сарапшылық кеңестер);
7) Саудадағы техникалық кедергілер, санитариялық
жəне фитосанитариялық шаралар жөніндегі ақпарат
орталығы (бұдан əрі – Ақпарат орталығы);
8) аккредиттеу субъектілері, оның ішінде сəйкестікті
растау жөніндегі органдар, зертханалар;
9) сəйкестiктi растау жəне аккредиттеу жөніндегі
сарапшы-ayдиторлар.
6-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң техникалық
реттеу саласындағы құзыретi
Қазақстан Республикасы Үкіметінің техникалық реттеу
саласындағы құзыретіне мыналар жатады:
1) техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын əзірлеу жəне олардың жүзеге асырылуын ұйымдастыру;
2) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесін қалыптастыру;
3) техникалық реттеу саласындағы құқықтық реформаны қамтамасыз ету;
4) өнімнің өмірлік циклі сатыларында Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тиісті техникалық регламенттер талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылау
мен қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті органдарды
айқындау;
5) өзіне Қазақстан Республикасының Конституциясымен,
заңдарымен жəне Қазақстан Республикасы Президентінің
актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындау.
7-бап. Уəкілетті органның құзыреті
1. Уəкілетті орган техникалық реттеу саласында мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:
1) мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiн қалыптастыруға қатысады;
2) техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;
3) мемлекеттік органдардың, жеке жəне заңды
тұлғалардың техникалық реттеу саласындағы қызметін
салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;
4) көлік құралы типін мақұлдауларды, шасси типін
мақұлдауларды бекіту жəне тіркеу жөніндегі қағидаларды
əзірлейді жəне бекітеді;
5) көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық
сəйкестендіру кодтарын беру қағидаларын əзірлейді жəне
бекітеді;
6) көлік құралын жасаушыға халықаралық сəйкестендіру
кодын беру туралы куəліктің нысанын əзірлейді жəне
бекітеді;
7) тиісті зертханалық практика қағидаттарын іске асыру
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
8) техникалық регламенттерді əзірлеу жөніндегі жоспарды əзірлейді жəне бекітеді;
9) техникалық реттеу мəселелері бойынша сарапшылық
кеңестермен, жеке жəне заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл
жасайды;
10) техникалық реттеу мəселелері бойынша келіссөз
ұстанымын қалыптастырады жəне техникалық реттеу,
сəйкестiктi бағалау жəне сəйкестікті бағалау саласындағы
аккредиттеу жөнiндегi халықаралық жəне өңiрлiк
ұйымдарда Қазақстан Республикасын білдіреді;
11) техникалық реттеу тізілімін қалыптастыру, жүргізу
жəне қолдап отыру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
12) Ақпарат орталығының жұмыс істеуін қамтамасыз
етеді;
13) рұқсаттар жəне хабарламалар саласындағы уəкілетті
органмен жəне ақпараттандыру саласындағы уəкілетті
органмен келісу бойынша сəйкестікті растау жөніндегі
сарапшы-аудиторларға қойылатын рұқсат беру талаптарын, оларға сəйкестікті растайтын құжаттар тізбесін,
сондай-ақ сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау, аттестаттарының қолданысын ұзарту
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
14) оқу орталықтарына қойылатын талаптарды, оларды
техникалық реттеу тізіліміне енгізу қағидаларын əзірлейді
жəне бекітеді;
15) өнімді айналысқа шығару бөлігінде оның

техникалық регламенттер талаптарына сəйкестігіне,
сондай-ақ техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалау субъектілерінің Қазақстан
Республикасының техникалық реттеу саласындағы
заңнамасында белгіленген,
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік
құқықтық актілерінің не Еуразиялық экономикалық комиссия шешімдерінің талаптарын сақтауына мемлекеттік
бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;
16) өнімді айналысқа шығару бөлігінде оның техникалық
регламенттер талаптарына сəйкестігіне техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды
жүргізу бойынша Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік
кодексіне сəйкес тексеру парақтарын жəне тəуекел дəрежесін бағалау өлшемшарттарын əзірлейді жəне бекітеді;
17) өнiмдер мен процестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз
ету мүддесінде консультативтік-кеңесшi органдар құрады;
18) əзірленген техникалық регламенттерге сараптамаларды, келісуді, техникалық регламенттердің қолданысын
тоқтата тұруды не күшін жоюды келісуді, оның ішінде
мемлекеттік органдардың техникалық регламенттердің
қолданысын тоқтата тұру не күшін жою мəселелеріне
бастамашылық етуді жүзеге асырады;
19) техникалық регламенттерді əзірлеу, сараптама
жасау, қабылдау, өзгерту жəне күшін жою қағидаларын
əзірлейді жəне бекітеді;
20) техникалық регламенттерді əзірлейді жəне бекітеді;
21) техникалық регламенттер талаптарына сəйкес
келмейтін өнімді кері қайтарып алу қағидаларын əзірлейді
жəне бекітеді;
22) осы Заңға сəйкес жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңды мүдделеріне, адам өмірі мен
денсаулығына, қоршаған ортаға тікелей қатер төндіретін
өнімді айналысқа шығаруға тыйым салады;
23) осы Заңға сəйкес сəйкестікті бағалау туралы құжаттар қолданысының күшін жоюды жүзеге асырады;
24) техникалық регламенттер талаптарына сəйкес
келмейтін өнімді айналысқа шығарудың жолын кесу
жəне оған жол бермеу жөніндегі ықпал ету шараларын
қолданады;
25) осы Заңға сəйкес жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен заңды мүдделеріне, адам өмірі мен
денсаулығына, қоршаған ортаға тікелей қатер төндіретін
өнімді алып қояды жəне қадағалау субъектісін Қазақстан
Республикасының азаматтық-процестік заңнамасына
сəйкес осындай өнімді иелену, пайдалану жəне (немесе) оған билік ету құқығынан айыру туралы сотқа талап
қоюды береді;
26) мемлекеттік органдарға нормативтік құқықтық
актілер мен техникалық реттеу объектілерін қозғайтын
құқықтық актілерді Қазақстан Республикасының
техникалық реттеу саласындағы заңнамасына, техникалық
регламенттерге жəне ұлттық стандарттарға сəйкес келтіру
туралы ұсыныстар енгізеді;
27) жеке, заңды тұлғалар техникалық реттеу саласындағы
лауазымды адамдардың заңды талаптарын немесе олар
берген нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгінеді.
2. Уəкілетті орган сəйкестікті бағалау саласында мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:
1) сəйкестікті бағалау қағидаларын əзірлейді жəне
бекітеді;
2) зертханааралық салыстыру сынақтары (салғастыру)
бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
3) көлік құралы типін мақұлдауларды, шасси типін
мақұлдауларды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін тексеру жөніндегі қағидаларды əзірлейді жəне
бекітеді;
4) Бірыңғай тізбеге енгізілмеген, сондай-ақ Бірыңғай
тізбеге енгізілген, бірақ өзіне қатысты техникалық регламенттер қабылданбаған немесе қолданысқа енгізілмеген
өнімді айналысқа шығару қағидаларын, сондай-ақ
өзіне қатысты жалпы қауіпсіздік туралы декларация
қабылданатын өнім тізбесін, жалпы қауіпсіздік туралы
декларацияның нысанын əзірлейді жəне бекітеді;
5) Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық
регламенті талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, техникалық реттеу объектілерінің Еуразиялық экономикалық
одақтың техникалық регламенті талаптарына сəйкестігін
бағалау кезінде зерттеулер (сынақтар) жəне өлшемдер
жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасының
аумағында қолдану үшін Қазақстан Республикасының
ұлттық стандарттары ретінде Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттердің ұлттық (мемлекеттік) стандарттарын бекітеді;
6) сəйкестікті бағалау жөніндегі органдарды Еуразиялық
экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау жөніндегі
органдарының бірыңғай тізілімдерінің ұлттық бөлігіне
(ұлттық бөлігінен) енгізу немесе алып тастау туралы
шешімдер қабылдау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді.
3. Уəкілетті орган осы Заңда, Қазақстан Республикасының
өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде
көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
8-бап. Мемлекеттік органдардың техникалық реттеу
саласындағы құзыреті
Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде техникалық
реттеу саласында:
1) уəкілетті органмен келісу бойынша өз құзыретіне
кіретін мəселелер бойынша техникалық регламенттерді
əзірлеуді, бекітуді, күшін жоюды, тоқтата тұруды, сондайақ техникалық регламенттерге өзгерістер жəне (немесе)
толықтырулар енгізуді;
2) техникалық регламенттерді немесе техникалық регламенттерге өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды
əзірлеу туралы ұсыныстар дайындауды жəне оларды
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен уəкілетті органға енгізуді;
3) сарапшылық кеңестер құруды;
4) белгіленген құзырет шеңберінде тиісті техникалық
регламенттер талаптарының сақталуына Қазақстан
Республикасының Кəсіпкерлік кодексінде айқындалған
тəртіппен мемлекеттік бақылау мен қадағалауды;
5) техникалық регламенттерді, оның ішінде Еуразиялық
экономикалық одақтың техникалық регламенттерін іске
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын əзірлеуді жəне
орындауды;
6) уəкілетті орган бекіткен қағидаларға сəйкес тиісті
зертханалық практика қағидаттарын іске асыруды;
7) тиісті зертханалық практика саласында нормативтікəдістемелік базаны əзірлеуді (əзірлеуге қатысуды);
8) сəйкестігі міндетті растауға жататын өнім бойынша
сəйкестікті растау жөніндегі органдарды жəне зертханаларды құру, жаңғырту жəне жарақтандыру жөнінде
ұсыныстар дайындауды;
9) сəйкестікті бағалау жөніндегі органдарды Еуразиялық
экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау жөніндегі
органдарының бірыңғай тізілімдерінің ұлттық бөлігіне
(ұлттық бөлігінен) енгізу немесе алып тастау бойынша
жұмысқа қатысуды;
10) нормативтік техникалық құжаттар техникалық
регламенттер талаптарын іске асыру үшін қолданылған
жағдайда, оларды Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы заңнамасында белгіленген тəртіппен
ұлттық стандарттар ретінде əзірлеу жөнінде ұсыныстар
енгізуді;
11) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
9-бап. Сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу
жөніндегі мемлекеттік монополия
1. Сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу
жөніндегі мемлекеттік монополияға мыналар жатады:
1) сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу;
2) техникалық реттеу тізілімін қалыптастыру, жүргізу
жəне қолдап отыру;
3) тиісті зертханалық практиканың сəйкестік мониторингі.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген қызмет
түрлерін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі
бойынша құрылған республикалық мемлекеттік кəсіпорын
жүзеге асырады.
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3. Мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін жəне
(немесе) өткізетін тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін
қызметтерге) бағаны монополияға қарсы органмен келісу
бойынша уəкілетті орган белгілейді.
10-бап. Стандарттау жөніндегі ұлттық органның
өкілеттігі
Стандарттау жөніндегі ұлттық орган техникалық реттеу саласында өз құзыреті шегінде осы Заңға сəйкес
техникалық регламенттерді əзірлеуге қатысады.
11-бап. Сарапшылық кеңестер
1. Сарапшылық кеңестер техникалық реттеу саласындағы
қызметті жетілдіру, перспективалық бағыттарды дамыту,
техникалық регламенттерді қолдануға, мемлекеттік саясат
пен мақсаттарға сəйкестігіне талдау жүргізуге байланысты
мəселелерді қарау жөніндегі ұсыныстарды əзірлеу үшін
жетекшілік ететін салаларда құрылады.
2. Сарапшылық кеңестердің құрамын жəне олар туралы
ережені мемлекеттік органдар бекітеді.
Сарапшылық кеңестердің құрамына мемлекеттік
органдардың, стандарттау жөніндегі бейінді техникалық
комитеттердің, Ұлттық кəсіпкерлер палатасының, салалық
қауымдастықтардың өкілдері жəне басқа да мүдделі
тұлғалар кіруі мүмкін.
3. Сарапшылық кеңестердің жұмысы отырыс нысанында
жүзеге асырылады. Сарапшылық кеңестердің ұсынымдары
ескеріле отырып, Еуразиялық экономикалық одақтың
құқығын құрайтын халықаралық шарттар мен актілерге
жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына ұсыныстар
мен ескертулер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
келіссөз ұстанымы қалыптастырылады.
12-бап. Ақпарат орталығы
1. Ақпарат орталығы консультациялық қызметтер
көрсету жəне мүдделі тараптар мен шет мемлекеттерге:
1) қолданыстағы немесе əзірленіп жатқан техникалық
регламенттер, ветеринариялық-санитариялық жəне фитосанитариялық шаралар, стандарттау жөніндегі құжаттар
мен оларға өзгерістер, өнімнің, көрсетілетін қызметтің
сəйкестігін растау рəсімдері;
2) Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы, техникалық реттеу, аккредиттеу, ветеринария жəне фитосанитария саласындағы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы халықаралық ұйымдарға жəне екіжақты жəне
көпжақты сипаттағы халықаралық шарттарға мүшелігі
немесе қатысуы;
3) əзірленіп жатқан жəне қабылданған техникалық
регламенттердің, стандарттау жөніндегі құжаттардың,
ветеринариялық-санитариялық жəне фитосанитариялық
шаралардың жəне өнімнің, көрсетілетін қызметтің
сəйкестігін растау рəсімдерінің жобаларын жариялау көздері немесе олар жөніндегі мəліметтер туралы құжаттардың көшірмелерін жəне ақпарат ұсыну
мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығымен, Дүниежүзілік сауда ұйымының мүшелерімен,
стандарттау жөніндегі халықаралық жəне шетелдік
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау үшін Қазақстан
Республикасының Үкіметі айқындайтын тəртіппен
құрылады жəне жұмыс істейді.
2. Дүниежүзілік сауда ұйымының Хатшылығымен жəне
Дүниежүзілік сауда ұйымының мүшелерімен Қазақстан
Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымындағы
міндеттемелерімен байланысты мəселелер бойынша
өзара іс-қимыл жасау Қазақстан Республикасының сауда
қызметін реттеу туралы заңнамасына сəйкес Дүниежүзілік
сауда ұйымы мəселелері жөніндегі ақпарат орталығы
арқылы жүзеге асырылады.
3. Осы баптың 1-тармағында көзделген ақпарат Ақпарат
орталығының интернет ресурсында хабарламалар нысанында орналастырылады.
Хабарламалардың нысандарын, оларды толтыру жəне
ұсыну тəртібін уəкілетті орган айқындайды.
13-бап. Сəйкестікті растау жөніндегі органдар
1. Сəйкестікті растау жөніндегі органдар Қазақстан
Республикасының сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасында белгіленген тəртіппен
аккредиттеуге жатады.
2. Міндетті растау кезінде сəйкестікті растау жөніндегі
органдар аккредиттелген зертханалардың сынақ нəтижелерін пайдалануға тиіс.
3. Сəйкестікті растау жөніндегі органдар өтінім
берушілермен жасалған шарт талаптарымен аккредиттеу
саласы шегінде мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) өтінім берушілердің сəйкестікті міндетті жəне ерікті
түрде растау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге өтінімдерін
қарайды, сəйкестікті растау үшін ұсынылған өнімді,
көрсетілетін қызметті сəйкестендіреді;
2) сəйкестікті міндетті жəне ерікті түрде растау жөніндегі жұмыстарды жүргізеді;
3) өтінім берушілердің өтінімдері бойынша сəйкестік
туралы декларацияны қабылдау үшін қажетті жұмыстарды
жүргізеді.
4. Сəйкестікті растау жөніндегі органдар:
1) сəйкестік сертификаттарын бере отырып жəне (немесе) сəйкестік туралы декларацияларды тіркей отырып,
өтінім берушілердің өтінімдері бойынша аккредиттеу саласы шегiнде техникалық реттеу объектiлерінің сəйкестiгiн
мiндеттi жəне ерiктi түрде растауды жүргізуге;
2) өтiнiм берушiлерден сəйкестiктi растау жөнiндегi
жұмыстарды орындау үшiн қажетті құжаттарды жəне (немесе) мəліметтерді ұсынуды сұратуға құқылы.
5. Сəйкестікті растау жөніндегі органдар:
1) өтiнiм берушiлердiң сəйкестiктi растау рəсімдері
мен шарттары туралы ақпаратқа кедергiсiз қол жеткiзуiн
қамтамасыз етуге;
2) өтінім берушілерге қатысты кемсітушілікке жол
бермеуге;
3) сəйкестікті бағалау туралы тіркелген, берілген, тоқтатыла тұрған, күші жойылған (тоқтатылған) құжаттар,
сертификаттаудан бас тартулар туралы деректерді есепке алуды жəне оларды сəйкестікті бағалау қағидаларына
сəйкес беруді жүзеге асыруға;
4) өнiмнің, көрсетiлетiн қызметтің шығарылған еліне
қарамастан, өтiнiм берушiлердiң коммерциялық мүддесiн
құрайтын ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге;
5) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу
саласындағы заңнамасының талаптарын сақтауға мiндеттi.
6. Сəйкестікті растау жөніндегі органдар жəне сарапшы-аудиторлар Қазақстан Республикасының техникалық
реттеу саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес жауаптылықта болады.
7. Сəйкестiктi растау жөнiндегi органдар аккредиттеу
саласында консалтингтік қызметтер көрсетуге құқылы
емес жəне осы қызметтердi көрсететiн тұлғалармен үлестес
болмауға тиiс.
8. Сəйкестікті растау жөніндегі органдардың меншік
құқығында немесе өзге де заңды негізде техникалық реттеу
объектілеріне сынақ жүргізуді қамтамасыз ететін зертханалары болуға жəне оларды пайдалануға тиіс.
14-бап. Зертханалар
1. Зертханалар сəйкестiктi растау жөнiндегi органдармен немесе басқа өтінім берушiлермен жасалған шарт
талаптарымен:
1) өзiнiң аккредиттеу саласы шегiнде сəйкестiктi мiндеттi
немесе ерiктi түрде растау мақсатында объектiлерге
сынақтар жүргiзедi;
2) сынақ нəтижелерiнiң анықтығын қамтамасыз етедi;
3) сəйкестікті бағалау қағидаларында айқындалған
тəртiппен жəне нысандар бойынша жұмыс нəтижелерiн
ресiмдейдi жəне бередi;
4) егер техникалық регламентте көзделсе, өнімнің
сынақтарын, зерттеу (сынақ) жəне өлшем нəтижелерін
фото- жəне (немесе) бейнетіркеуді жүргізеді;
5) зерттелген (сыналған) өнімнің бақылау үлгілерін
сақтайды;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге
де қызметтi жүзеге асырады.
2. Зертхананың меншік құқығында немесе өзге де
заңды негізде зертханалық жабдығы болуға жəне оны
пайдалануға тиіс, оның жекелеген салалардағы көлемін
(тізбесін) уəкілетті орган белгілейді.
(Жалғасы 22-бетте)
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3. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін зертханалар Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес
жауаптылықта болады.
15-бап. Сəйкестікті растау жөніндегі сарапшыаудиторлардың құзыреті, оларға қойылатын талаптар
жəне сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар
аттестаттарының қолданысын тоқтата тұру, одан айыру
(кері қайтарып алу) үшін негіздер
1. Сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар сəйкестікті растау жөніндегі органның құрамында
өнімдердің, процестердің жəне көрсетілетін қызметтердің
белгілі бір түрлерінің сəйкестігін растау жөніндегі
жұмыстарды жүргізуге қатысады.
2. Жеке тұлғалар уəкілетті органда аттестаттаудан
өтеді жəне олардың сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор ретінде қызметін сəйкестікті растау
жөніндегі бір органның құрамында ғана жүзеге асыруға
құқығы бар.
3. Егер сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторлар өтінім берушінің мүдделерін білдірсе немесе онымен еңбек немесе өзге де шарттық қатынастарда болса,
олар нақты өнімдердің, процестердің жəне көрсетілетін
қызметтердің сəйкестігін растау жөніндегі жұмыстарды
орындауға құқылы емес.
4. Сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор аттестатының қолданысын тоқтата тұруды сəйкестікті растау
жөніндегі жұмыстарды сарапшы-аудитордың осындай
аттестаты негізінде басқа тұлғаның орындау фактісі
анықталған жағдайда, уəкілетті органның ведомствосы
жүргізеді.
5. Сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитордың
аттестатынан айыру (кері қайтарып алу):
1) сарапшы-аудитордың аттестат беруге негіз болған
құжаттарда анық емес немесе қасақана бұрмаланған
ақпарат беру фактісі анықталған;
2) сəйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды сарапшыаудитордың осындай аттестаты негізінде басқа тұлғаның
орындау фактісі қайта анықталған;
3) сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор аттестатының қолданысын тоқтата тұру түрінде əкімшілік жаза
қолдануға алып келмейтін, Қазақстан Республикасының
заңнамасы үш мəрте бұзылған;
4) жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды
мүдделеріне, мемлекет мүдделеріне нұқсан келтірген жəне
(немесе) сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор
аттестатының қолданысын тоқтата тұру түрінде əкімшілік
жаза қолдануға алып келетін, Қазақстан Республикасының
заңнамасы қайта бұзылған жағдайларда, уəкілетті орган
ведомствосының, оның аумақтық бөлімшесінің, аккредиттеу жөніндегі органның талап қоюы бойынша сот
шешімімен жүргізіледі.
16-бап. Тиісті зертханалық практиканың сəйкестік
мониторингі
1. Тиісті зертханалық практиканың сəйкестік мониторингі тиісті зертханалық практика қағидаттарына сəйкестік
мониторингінің бағдарламасына енгізілген зертханалар
қолданатын рəсімдер мен нормативтерге тексеру жүргізу
мақсатында, зертханалардың тиісті зертханалық практика
қағидаттарына сəйкестік дəрежесін бағалау жəне бастапқы
деректер мен жазбаларды зертханалардың аралық жəне
қорытынды есептеріндегі деректермен жəне жазбалармен
салыстыру үшін жүзеге асырылады.
2. Тиісті зертханалық практиканың сəйкестік мониторингі органының функциялары осы Заңның 9-бабының
2-тармағында көзделген тəртіппен құрылған мемлекеттік
монополия субъектісіне жүктеледі, ол мынадай функцияларды орындайды:
1) зертханалардың тиісті зертханалық практика
қағидаттарына сəйкестігіне мониторинг жүргізеді;
2) зертханалардың тиісті зертханалық практика қағидаттарына сəйкестік мəртебесін айқындайды;
3) тиісті зертханалық практика қағидаттарына сəйкестік
мониторингін жүзеге асыратын инспекторларды дайындайды;
4) тиісті зертханалық практика қағидаттарына сəйкестік
мониторингі бағдарламасына енгізілген зертханалардың
тізілімін жүргізеді;
5) тиісті зертханалық практиканың сəйкестік мониторингіне қатысты ақпарат алмасуды жүзеге асырады.
17-бап. Сəйкестік сертификаты иесінің, сəйкестік туралы декларацияны қабылдайтын тұлғаның құқықтары
мен міндеттері
1. Сериялы өндірілетін өнімді сертификаттауға дайындаушы немесе дайындаушы уəкілеттік берген тұлға өтінім
беруші бола алады.
Сериялы өндірілетін өнім Қазақстан Республикасының
аумағына əкелінген кезде дайындаушы уəкілеттік берген
тұлға оны сертификаттауға өтінім беруші болуға тиіс.
Өнім партиясын (дара бұйымды) сертификаттауға
дайын даушы, сатушы, импорттаушы, дайындаушы
уəкілеттік берген тұлға өтінім берушілер бола алады.
Партиялармен шығарылатын өнім (дара бұйым)
Қазақстан Республикасының аумағына əкелінген кезде
импорттаушы оны сертификаттауға өтінім беруші болуға
тиіс.
2. Сəйкестік сертификаты иесінің:
1) сəйкестікті растау жөніндегі органға қайта сертификаттауға өтініммен жүгінуге;
2) сəйкестікті растау жөніндегі органға сəйкестік сертификатына өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар
енгізу, сертификаттың телнұсқасын беру, сертификаттың
қолданысын тоқтату, қайта сертификаттау кезінде сертификат беру туралы өтінім беруге;
3) уəкілетті органға сəйкестікті растау жөніндегі
органның шешімдеріне жəне (немесе) əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым жасауға, уəкілетті органның шешімімен келіспеген не Қазақстан Республикасының заңында
белгіленген мерзімде жауап алмаған жағдайда сотқа
шағым жасауға;
4) осы Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де
заңдарына, Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне жəне Еуразиялық экономикалық
одақтың өзге де құқықтарын, сондай-ақ Еуразиялық
экономикалық одақтың құқықтарын құрамайтын
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына,
сертификаттау жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған
шартқа сəйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы
бар.
3. Сəйкестік сертификатының иесі:
1) сертификаттау жүргізуге өтінім беруші мен сəйкестікті
растау жөніндегі орган арасындағы шарттың талаптарына
сəйкес сəйкестікті растау жөніндегі орган өзіне жеткізген
тиісті өзгерістерді іске асыруды қоса алғанда, сертификаттау талаптарын үнемі орындауға;
2) техникалық регламенттерде белгіленген, өнімге
қойылатын, оларға сəйкестікке сертификаттау жүргізілген
талаптарды орындауға;
3) сəйкестік сертификатының қолданысы тоқтатыла
тұрғаннан немесе күші жойылғаннан кейін сертификаттауға
сілтемелер бар барлық жарнама материалдарын пайдалануды тоқтатуға жəне сертификаттау схемасында
көзделетін шараларды қолдануға;
4) сəйкестікті растау жөніндегі органға өнімнің,
оны өндіру процесінің, басқару жүйесінің (болған
жағдайда) барлық өзгерістері, өндірісті технологиялық
жарақтандырудың өзгергені, өндірістік алаңдардың
ауыстырылғаны, ұйымдық-құқықтық мəртебесінің немесе
меншік нысанының өзгергені, мекенжайының, байланыс
деректерінің өзгергені туралы хабарлауға міндетті.
4. Сəйкестігі міндетті растауға жататын, техникалық
реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық
одақтың сəйкестікті бағалау туралы берілген немесе
қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінде олар
туралы мəліметтер жоқ өнім айналысқа шығарылған кезде
сəйкестік сертификаттарын Қазақстан Республикасының
аумағында пайдалануға жол берілмейді.
5. Сəйкестік сертификатының иесі техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сай келмейтін жəне
сəйкестік сертификатында көрсетілген мəліметтерге
сəйкес келмейтін өнімді айналысқа шығарғаны үшін

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады.
6. Сəйкестік туралы декларацияны қабылдайтын
тұлғаның:
1) осы сəйкестікті бағалау объектісі үшін көзделген
схемалар арасынан сəйкестікті декларациялау кезінде
қолданылатын сəйкестікті растаудың кез келген схемасын
олардың қолданылу шарттарын ескере отырып таңдауға;
2) белгілі бір сəйкестікті бағалау объектісіне қатысты
дəлелдемелік материалдардың нақты құрамын –
техникалық регламентте айқындалған таңдап алынған
сəйкестікті растау схемасын жəне дəлелдемелік материалдардың құрамына қойылатын талаптарды ескере отырып, егер техникалық регламенттер болмаса не оларда
дəлелдемелік материалдардың құрамы айқындалмаса,
сəйкестікті бағалау қағидаларына сəйкес айқындауға;
3) егер Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық
регла менттерінде жəне Еуразиялық экономикалық
одақтың өзге де құқығында өзгеше көзделмесе, сəйкестікті
растау жөніндегі органға жазбаша нысанда сəйкестік туралы декларацияны тіркеу туралы өтініш беруге;
4) сəйкестікті растау жөніндегі органға жазбаша нысанда сəйкестік туралы декларацияны тіркеу əрекетін
тоқтату туралы өтініш, Еуразиялық экономикалық
одақтың техникалық регламенттеріне сəйкестік туралы
декларацияның қолданысын тоқтату туралы хабарлама немесе бірыңғай нысан бойынша сəйкестік туралы
декларацияның қолданысын тоқтату туралы өтініш беруге;
5) уəкілетті органға сəйкестікті растау жөніндегі органның шешімдеріне жəне (немесе) əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым жасауға, уəкілетті органның шешімімен
келіспеген не Қазақстан Республикасының заңында
белгіленген мерзімде жауап алмаған жағдайда сотқа
шағым жасауға құқығы бар.
7. Сəйкестік туралы декларацияны қабылдайтын тұлға:
1) сəйкестікті декларациялауды жүргізуге жəне сəйкестік туралы декларацияларды тіркеуге қатысты сəйкестікті бағалау қағидаларының жəне (немесе) Еуразиялық
экономикалық одақ шешімдерінің талаптарын орындауға;
2) өзіне қатысты сəйкестік туралы декларация қабылданған жəне тіркелген өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сəйкестігін қамтамасыз етуге;
3) егер өзіне қатысты тіркелген сəйкестік туралы декларациясы бар өнім техникалық регламенттердің талаптарына сəйкес келмесе, осы өнімді айналысқа шығаруды
тоқтата тұруға немесе тоқтатуға міндетті.
8. Сериялы шығарылатын өнім Қазақстан Республикасының аумағына əкелінген кезде дайындаушы
уəкілеттік берген тұлға қабылдаған сəйкестік туралы декларация танылады.
Партиялармен шығарылатын өнім Қазақстан Республикасының аумағына əкелінген кезде импорттаушы
қабылдаған сəйкестік туралы декларация танылады.
9. Сəйкестігі міндетті растауға жататын, техникалық
реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық
одақтың сəйкестікті бағалау туралы берілген немесе
қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінде
өздері туралы мəліметтер жоқ өнім айналысқа шығарылған
кезде сəйкестік туралы декларацияларды Қазақстан
Республикасының аумағында пайдалануға жол берілмейді.
10. Сəйкестік туралы декларацияны қабылдаған тұлға
сəйкестікті растау рəсімінен өткен, техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сай келмейтін жəне сəйкестік
туралы декларацияда көрсетілген мəліметтерге сəйкес
келмейтін өнімді айналысқа шығарғаны үшін Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта
болады.
11. Осы баптың 1-тармағының ережелері Еуразиялық
экономикалық одақтың тиісті техникалық регламентінде
көзделген ерекшеліктермен бірге көлік құралы типі
конструкциясының қауіпсіздігі туралы куəліктің, көлік
құралы типін мақұлдаудың иелеріне қатысты қолданылады.
18-бап. Техникалық реттеу тізілімі
1. Техникалық реттеу тізілімі рұқсаттар жəне хабарламалар саласындағы мемлекеттік органдардың, жеке жəне
заңды тұлғалардың, басқа да орталық жəне жергілікті
атқарушы органдардың, «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясының, сондай-ақ Еуразиялық
экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау туралы
берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай
тізілімдерінің деректері мен мəліметтері негізінде қалыптастырылады.
2. Техникалық реттеу тізілімінің деректеріне оны
пайдаланушылардың қол жеткізуі уəкілетті органның вебпорталы арқылы жүзеге асырылады.
3. Тізілімді қалыптастыру, жүргізу жəне қолдап отыру
мыналарды қамтиды:
1) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесі арқылы
техникалық реттеу тізілімін жүргізу, оның деректерін
беру жəне сақтау;
2) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес
техникалық реттеудің ақпараттық жүйесіне енгізілген
ақпаратты алу құқығына ие мемлекеттік органдарға
мəліметтер мен ақпарат беру;
3) пайдаланушыларға техникалық реттеудің ақпараттық
жүйесі арқылы электрондық қызметтер көрсету;
4) техникалық реттеу тізілімінен мəліметтер мен
ақпаратты жариялау;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
өзге де функциялар.
2-тарау. ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТТЕР
19-бап. Жалпы ережелер
1. Техникалық регламенттер осы Заңның 4-бабының
1-тармағында көзделген мақсаттарда əзірленеді жəне
қолданылады.
2. Қабылданған жəне қолданысқа енгізілген Қазақстан Республикасы техникалық регламенттерінің жəне
Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламенттерінің талаптары барлық техникалық реттеу
субъектісінің сақтауы үшін міндетті болып табылады.
3. Техникалық регламенттерде белгіленген талаптар
міндетті болып табылады, Қазақстан Республикасының
бүкіл аумағында тікелей қолданыста болады жəне тиісті
техникалық регламенттерге өзгерістер жəне (немесе)
толықтырулар енгізу арқылы өзгертілуі мүмкін.
4. Өздеріне қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың
техникалық регламенттері қолданысқа енгізілмеген өнім
жəне (немесе) өнімге қойылатын талаптармен байланысты əзірлеу, жобалау, іздестіру, өндіру, салу, монтаждау,
баптау, пайдаға асыру (пайдалану), сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу жəне кəдеге жарату процестері үшін
Қазақстан Республикасы техникалық регламенттерінің
жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік
құқықтық актілерінің не Еуразиялық экономикалық комиссия шешімдерінің талаптары қолданылады.
5. Қазақстан Республикасында Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тыс жерге
экспорт қа өткізуге арналған өнім өндірілген кезде,
егер сыртқы сауда шартының талаптарында Қазақстан
Республикасының техникалық регламенттерінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық
регламенттерінде белгіленгеннен өзгеше техникалық
талаптар айқындалса, осындай шарттың талаптары
қолданылады.
6. Процестерге техникалық регламенттерде айқындалған талаптар осы Заңның 4-бабының 1-тармағында
көзделген мақсаттарға жетуге əсер ете алатын жағдайда
ғана белгіленеді жəне қолданылады.
7. Техникалық регламенттерде белгіленген талаптар кəсіпкерлік қызмет үшін осы Заңның 4-бабының
1-тармағында көзделген мақсаттарды орындау үшін
қажет дəрежеден артық кедергі келтірмеуге тиіс.
8. Техникалық регламент осы Заңның 4-бабының
ережелеріне, мемлекеттік саясат мүдделеріне, материалдық-техникалық базаның дамуына жəне ғылымитехникалық даму деңгейіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сəйкес
келмеген жағдайда, техникалық регламентті қабылдаған
мемлекеттік орган осындай нормативтік құқықтық
актінің күшін жою немесе оған өзгерістер енгізу рəсімін
бастауға міндетті.
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9. Техникалық регламентте өтпелі кезең уақыты
белгіленетін, оны қолданысқа енгізудің мерзімі мен
шарттары көзделуге тиіс, бұл кезең ішінде техникалық
регламентті қолданысқа енгізуге, нормативтік
техникалық құжаттаманы əзірлеуге жəне (немесе) оған
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізуге арналған
мəселелер, сондай-ақ өнімді шығаруға байланысты
мəселелер ескерілуге тиіс.
10. Егер өнімді өндіру кезінде өзара байланысты стандарттар пайдаланылса, техникалық регламенттердің талаптары орындалды деп есептеледі.
Өзара байланысты стандарттарды талдауды жəне
жүйелендіруді Стандарттау жөніндегі ұлттық орган
Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы
заңнамасына сəйкес жүзеге асырады.
Өнім өндіру кезінде стандарттау жөніндегі құжаттар
техникалық регламенттерде белгіленген талаптар мен
нормалардың орындалуы қамтамасыз етілген жағдайда
пайдаланылуы мүмкін.
11. Техникалық регламенттерде өнімнің сəйкестігін
растау схемалары болмаған кезде олар ұлттық стандарттарда айқындалады.
20-бап. Техникалық регламенттердің мазмұны
1. Техникалық регламенттер зиян келтіру тəуекелінің
дəрежесін ескере отырып, өнімдердің, осы өнімдерге
қойылатын талаптармен байланысты процестердің
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ең аз қажетті талаптарды белгілейді.
2. Техникалық регламентте:
1) оның талаптары қолданылатын өнімдердің, процестердің толық тізбесі;
2) техникалық регламентті қабылдау мақсаттарына қол
жеткізуді қамтамасыз ететін өнімнің сипаттамаларына,
процестерге қойылатын талаптар қамтылуға тиіс.
Техникалық регламентте өнімнің сынамаларын іріктеп
алу жəне сынақтардан өткізу қағидалары, сəйкестікті
бағалау нысандары мен схемалары жəне (немесе)
терминологияға, қаптамаға, таңбалауға немесе затбелгі
жапсыруға жəне оларды салу қағидаларына қойылатын
талаптар қамтылуы мүмкін.
3. Техникалық регламентте зиян келтіру тəуекелінің
дəрежесі ескеріле отырып, конструкциясына жəне орындалуына қойылатын талаптардың болмауына байланысты осы Заңның 4-бабының 1-тармағында көзделген
мақсаттарға қол жеткізу қамтамасыз етілмейтін жағдайларды қоспағанда, өнімнің конструкциясы мен орындалуына қойылатын талаптар қамтылмауға тиіс.
4. Халықаралық, өңірлік стандарттар мен шет мемлекеттер стандарттары, егер олар осы Заңның 4-бабының
1-тармағында көзделген мақсаттарға сəйкес келсе,
техникалық регламенттерді əзірлеу кезінде негіз ретінде
толық немесе ішінара қолданылуы мүмкін.
5. Ұзақ уақыт пайдаланылуы жол берілетін тəуекел
дəрежесін айқындауға мүмкіндік бермейтін факторларға
байланысты зиян келтірілуі мүмкін өнімге қойылатын
талаптарды айқындау мүмкін болмаған жағдайда,
техникалық регламентте тұтынушыға өнімнің ықтимал
зияны жəне оған байланысты факторлар туралы
хабарлауға қатысты талаптар қамтылуға тиіс.
6. Техникалық регламенттерде зиян келтіру тəуекелі
дəрежесі ескеріле отырып:
1) азаматтардың жекелеген санаттарын (кəмелетке
толмағандарды, жүкті əйелдерді, бала емізетін аналарды,
мүгедектерді) қорғауды қамтамасыз ететін;
2) егер климаттық жəне географиялық ерекшеліктерге
байланысты мұндай талаптардың болмауы осы Заңның
4-бабының 1-тармағында көзделген мақсаттарға қол
жеткізбеуге алып келсе, Қазақстан Республикасының жекелеген əкімшілік-аумақтық бірліктерінде қолданылатын;
3) техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде
адам өмірі мен денсаулығына, Қазақстан Республикасының жəне басқа да шектес мемлекеттердің
қоршаған ортасына қатер төндіретін трансшекаралық
қауіпті өндірістік объектілерге қойылатын арнайы талаптар қамтылуы мүмкін.
7. Техникалық регламенттерде өнімдердің, процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптар
белгіленеді.
8. Өнімдердің қауіпсіздігіне жəне оларға қойылатын
талаптармен байланысты өмірлік цикл процестеріне
қойылатын талаптарды қамтитын техникалық регламентке қабылданған техникалық регламенттерде
белгіленгеннен төмен өзгерістер мен толықтырулар
енгізуге жол берілмейді.
21-бап. Техникалық регламентті əзірлеу, сараптама
жасау, қабылдау, өзгерту жəне күшін жою ерекшеліктері
1. Техникалық регламент, техникалық регламентке
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар осы Заңның
ереже лері ескеріле отырып, белгіленген тəртіппен
əзірленеді, қабылданады жəне күші жойылады.
2. Техникалық регламентті əзірлеу, өзгерту, толықтыру
немесе күшін жою жөніндегі ұсыныстарды құзыретіне
міндетті қағидалар мен нормаларды белгілеу кіретін
мемлекеттік органдар стандарттау жөніндегі техникалық
комитеттердің, Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының, Стандарттау жөніндегі ұлттық
органның, мүдделі тараптардың ұсыныстарын ескере
отырып дайындайды жəне уəкілетті органға береді.
3. Уəкілетті орган техникалық регламенттерді əзірлеу
жөніндегі жоспардың жобасын қалыптастырады жəне
бекітеді. Техникалық регламенттерді əзірлеу жөніндегі
бекітілген жоспар бекітілген күннен бастап күнтізбелік
он күн ішінде уəкілетті органның интернет-ресурсында
белгіленген тəртіппен жариялануға жатады.
Техникалық регламенттерді əзірлеу жөніндегі жұмыстарды техникалық регламенттерді əзірлеу жөніндегі
жоспарда көзделмеген бюджет қаражаты есебінен
қаржыландыруға жол берілмейді.
4. Техникалық регламенттiң жобасын əзiрлеген
мемлекеттiк орган нормативтiк құқықтық актiнің жобасын əзірлеу, өзгерту жəне толықтыру немесе оның күшiн
жою жөніндегі жұмыстарды бастаған кезден бастап
күнтізбелік отыз күннен кешiктiрмей уəкілетті органның
интернет-ресурсында техникалық регламенттің жобасын,
оған өзгерiстерді жəне (немесе) толықтыруларды əзiрлеу
немесе оның күшiн жою туралы белгіленген нысанда хабарлама орналастырады.
5. Техникалық регламент жобасын əзірлеген мемлекеттік орган:
1) жобаны жария талқылауды ұйымдастырады;
2) алынған ескертулердi ескере отырып, жобаны
пысықтайды жəне жалпыға ортақ пайдаланылатын
ақпараттық жүйеде орналастырады;
3) сұрау салу бойынша мүдделi тараптарға техникалық
регламенттiң жобасына алынған ескертулердi бередi;
4) қолдану нəтижесінде техникалық регламент талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін өзара байланысты
стандарттар тізбесін, сондай-ақ техникалық регламент
талаптарын қолдану мен орындау жəне өнім сəйкестігін
бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін қажетті зерттеулер (сынақтар) жəне өлшемдер қағидалары мен əдістерін,
оның ішінде үлгілерді іріктеп алу қағидаларын қамтитын
стандарттар тізбесін (бұдан əрі – қағидалар мен əдістерді
қамтитын стандарттар тізбесі) қалыптастырады, бұлар
техни калық регламент жобасына қосымша түрінде
ресімделеді.
Қолдану нəтижесінде техникалық регламент талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін өзара байланысты стандарттар тізбесі, егер техникалық регламент талаптары тікелей орындалуы мүмкін болса,
қалыптастырылмайды.
Қағидалар мен əдістерді қамтитын стандарттар тізбесі
техникалық регламентте сəйкестікті бағалауды жүргізу
туралы талаптар қамтылмаған не техникалық регламент
талаптарына сəйкестікті бағалау зерттеулер (сынақтар)
жəне өлшемдер жүргізбей жүзеге асырылуы мүмкін
жағдайларда, қалыптастырылмайды.
Қағидалар мен əдістерді қамтитын стандарттар тізбесіне
– ұлттық стандарттар жəне (немесе) мемлекетаралық
стандарттар, ал олар болмаған жағдайда өлшемдерді
орындау əдістемелері енгізіледі, бұлар өнім сəйкестігін
бағалауды (растауды) жүзеге асыру үшін міндетті болып табылады.

Қағидалар мен əдістерді қамтитын стандарттар
тізбесінде техникалық регламент талаптарын қолдану
мен орындау жəне техникалық реттеу объектілерінің
сəйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті ұлттық
стандарт, мемлекетаралық стандарт, өлшемдерді орындау
əдістемелері болмаған кезде техникалық регламенттің
тиісті талабы тиісті ұлттық стандарт жəне (немесе)
мемлекетаралық стандарт, ал олар болмаған жағдайда,
өлшемдерді орындау əдістемесі қағидалар мен əдістерді
қамтитын стандарттар тізбесіне енгізілгеннен кейін ғана
қолданысқа енгізіледі.
6. Техникалық регламенттің жобасын жария талқылау
мерзімі (оны əзірлеу туралы хабарлама жарияланған
күннен бастап жария талқылаудың аяқталғаны туралы
хабарлама жарияланған күнге дейін) кемінде күнтізбелік
алпыс күн болуға тиіс.
7. Техникалық регламенттің жобасын жария талқылаудың аяқталғаны туралы хабарлама уəкілетті органның
интернет-ресурсында жариялануға жəне жобамен жəне
алынған ескертулер тізбесімен танысу тəсілі туралы
ақпаратты, техникалық регламенттің жобасын əзірлеген
мемлекеттік органның атауын, оның пошталық жəне
электрондық мекенжайларын қамтуға тиіс.
8. Техникалық регламент жобасының түпкілікті редакциясы Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен қабылдау үшін ұсынылады.
9. Техникалық регламентті қабылдау күні мен
қолданысқа енгізу немесе күшін жою күні аралығында
оның талаптарының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі
іс-шараларды жүзеге асыру үшін қажетті уақыт кезеңі
көзделуге тиіс.
10. Төтенше мəн-жайларға (мемлекеттік органның
адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға немесе ұлттық қауіпсіздікке тікелей қатер төнуі туралы
ақпараты) байланысты техникалық регламентті əзірлеу,
қабылдау жəне қолданысқа енгізу, оның ішінде оған
өзгерістер енгізу қажет болған кезде техникалық регламент хабарламаларсыз жəне жария талқылаусыз
қабылданады.
11. Қабылданған техникалық регламент туралы хабарлама уəкілетті органның интернет-ресурсында
жариялануға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сəйкес
Дүниежүзілік сауда ұйымы мəселелері жөніндегі ақпарат
орталығы арқылы Дү ниежүзілік сауда ұйымының
Хатшылығына жіберілуге тиіс.
3-тарау. СƏЙКЕСТІКТІ БАҒАЛАУ
22-бап. Сəйкестікті бағалау
1. Егер техникалық регламентте өзгеше белгіленбесе,
айналысқа шығарылатын өнімнің техникалық
регламенттердің жəне (немесе) стандарттау жөніндегі
құжаттардың талаптарына сəйкестігін бағалау ол
айналысқа шығарылғанға дейін жүзеге асырылады.
2. Сəйкестікті бағалау қағидаларында:
1) сəйкестікті бағалау нысандары, схемалары,
рəсімдері;
2) сəйкестікті бағалау туралы құжаттардың нысандары,
оларды ресімдеу, беру, мерзімдік бағалау, олардың қолданысын тоқтата тұру, қайта бастау жəне тоқтату тəртібі;
3) ерікті түрде сертификаттау жүйесін құру жəне
қолдану, сондай-ақ тіркелген ерікті түрде сертификаттау
жүйелерінің тізілімін жүргізу тəртібі жəне көрсетілген
тізілімдегі мəліметтерді беру тəртібі белгіленеді.
23-бап. Сəйкестікті бағалау нысандары мен объектілері
1. Сəйкестікті бағалау:
1) сəйкестікті растау (сəйкестікті декларациялау жəне
сертификаттау);
2) егер техникалық регламенттерге сəйкес сəйкестікті
бағалаудың дербес нысаны болып табылса, сынақтар;
3) техникалық регламенттерде жəне (немесе) ұлттық
стандарттарда белгіленген өзге де нысандарда жүргізіледі.
2. Мемлекеттік органдардың осы баптың 1-тармағында
көзделген сəйкестікті бағалау нысандарын белгілеуі
уəкілетті органмен келісуге жатады.
3. Сəйкестікті бағалау объектілері техникалық регламенттерде жəне (немесе) стандарттау жөніндегі
құжаттарда айқындалады.
24-бап. Сəйкестікті бағалау туралы құжаттар
Сəйкестікті бағалау туралы құжаттарға мыналар жатады:
1) сəйкестік сертификаты;
2) сəйкестік туралы декларация;
3) егер сынақ техникалық регламентерге сəйкес
сəйкестікті бағалаудың дербес нысаны болып табылса,
сынақтар хаттамасы;
4) жалпы қауіпсіздік туралы декларация;
5) көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куəлік;
6) көлік құралы типін мақұлдау;
7) шасси типін мақұлдау;
8) техникалық регламенттерде жəне (немесе) стандарттау жөніндегі құжаттарда тіркеу (мемлекеттік тіркеу),
сынақтар, сараптама нысандарында жəне (немесе) өзге
де нысанда белгіленген өзге де құжаттар.
25-бап. Өнімдер мен процестердің жəне көрсетілетін
қызметтердің белгіленген талаптарға сəйкестігін растау
1. Өнімдердің техникалық регламенттерде белгіленген
талаптарға сəйкестігін растау сəйкестік туралы декларацияны қабылдау нысанында жəне (немесе) сертификаттауды жүргізу мен сəйкестік сертификатын беру нысанында жүргізіледі.
2. Сəйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды басқару
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі шеңберінде
жүзеге асырылады.
3. Егер техникалық регламенттерде өзгеше белгіленбесе, техникалық жағынан күрделі бұйымның міндетті
талаптарға сəйкестігін растау сертификаттау нысанында жүргізіледі, техникалық жағынан күрделі бұйымның
конструктивтік элементтеріне сынақтар хаттамалары
ұсынылады.
4. Қазақстан Республикасының аумағында өнімдер мен
процестердің сəйкестігін растау міндетті немесе ерікті
сипатта болады.
5. Сəйкестікті растау схемаларында сəйкестікті
анықтау тəсілдері (сынақтар, өндірістің жай-күйін талдау, сапа менеджменті жүйесін бағалау, техникалық
құжаттаманы талдау, өнімді талдау) қамтылады жəне
оларды сəйкестікті растау жөніндегі органдар жəне (немесе) өнім дайындаушылар сертификаттау рəсімдерін
жүргізу немесе сəйкестік туралы декларацияны қабылдау
кезінде қолданады.
Өнім сəйкестігін растау кезінде техникалық сарапшылар тартылуы мүмкін.
6. Шетелдік үлгідегі сəйкестікті бағалау туралы құжаттарды беретін шетелдік жəне халықаралық ұйымдар
Қазақ стан Республикасының аумағында қызметін
«Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан
Респуб ликасының Заңында белгіленген тəртіппен
қызметтің басталғаны туралы уəкілетті органды хабардар
ете отырып, жүзеге асыруға құқылы.
26-бап. Сəйкестікті міндетті растау
1. Сəйкестігі міндетті растауға жататын өнім техникалық регламенттерде айқындалады.
2. Сəйкестікті міндетті растау мынадай нысандарда
жүзеге асырылады:
1) сəйкестiк туралы декларация қабылдау;
2) міндетті сертификаттау жүргізу.
3. Сəйкестікті міндетті растау тиісті техникалық регламентте белгіленген жағдайларда ғана жəне тек қана
оның талаптарына сəйкестігіне жүргізіледі.
Өнімдерді сəйкестендіру мақсатында ұйымдардың
стандарттарын қолдануға жол беріледі, бірақ ұйымдардың
стандарттары сəйкестікті міндетті растау рəсімдерін
жүргізу үшін қолданылмайды.
4. Егер техникалық регламенттерде өзгеше белгіленбесе, сəйкестікті міндетті растау объектілеріне бұрын
тұтынуда болған, көрме үшін жəне нысаналы пайдаланбау үшін əкелінетін, сондай-ақ гуманитарлық көмек
желісі бойынша берілетін өнім жатпайды.
27-бап. Өнімнің жалпы қауіпсіздігі туралы декларация
(Жалғасы 23-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 20-22-беттерде)
1. Өнімнің жалпы қауіпсіздігі туралы декларация
Бірыңғай тізбеге енгізілмеген өнімге, сондай-ақ Бірыңғай
тізбеге енгізілген, бірақ өзіне қатысты техникалық регламенттер қабылданбаған немесе қолданысқа енгізілмеген
өнімге қатысты ресімделеді.
2. Өнімнің жалпы қауіпсіздігі туралы декларацияны
дайындаушы, дайындаушы уəкілеттік берген тұлға,
импорттаушы, сатушы ерікті негізде қабылдайды жəне
декларацияны қабылдаған тұлғадан алынған хабарлама
негізінде техникалық реттеудің ақпараттық жүйесіне
енгізіледі.
3. Күші айналысқа шығарылатын өнімге қолданылатын
ұлттық стандарттарды ерікті негізде қолдану өнімнің
жалпы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті шарт
болып табылады.
4. Өнімнің жалпы қауіпсіздігі туралы декларация
ұлттық стандарттарды жəне (немесе) стандарттау
жөніндегі басқа да құжаттарды қолдану жəне (немесе) техникалық құжаттаманы пайдалану нəтижесінде
алынған дəлелдемелердің жəне (немесе) зерттеулер
(сынақтар) мен өлшемдердің нəтижелері негізінде
қабылданады.
28-бап. Көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін
мақұлдауды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін
тексеру
1. Көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін
мақұлдауды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін
тексеру көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін
мақұлдауды бекіту жəне тіркеу мақсатында жүзеге асырылады.
2. Сəйкестікті растау жөніндегі о рган көлік
құралы типін мақұлдауды, шасси типін мақұлдауды
ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін тексеру
жөніндегі қағидаларда көрсетілген құжаттардың тізбесін
техникалық хатшылыққа ұсынады.
3. Техникалық хатшылық құжаттарды қарауды
техникалық хатшылыққа келіп түскен күннен бастап
есептелетін отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
4. Ұсынылған құжаттар толық болмаған жəне (немесе) олар көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін
мақұлдауды ресімдеудің дұрыстығы мен негізділігін
тексеру жөніндегі қағидаларда белгіленген талаптарға
сəйкес келмеген жағдайларда, техникалық хатшылық
жазбаша уəжді бас тартуды қоса бере отырып, ұсынылған
құжаттарды сəйкестікті растау жөніндегі органға
күнтізбелік он бес күн ішінде қайтарады.
5. Оң шешім шығарылған жағдайда, техникалық
хатшылық көлік құралы типін мақұлдауды, шасси типін
мақұлдауды уəкілетті органға жібереді.
6. Техникалық хатшылық зертханалар берген,
ресімдеуде жəне беруде бұзушылықтар бар көлік құралы
конструкциясының қауіпсіздігі туралы куəліктер туралы
мəліметтерді жинауды жүзеге асырады.
29-бап. Көлік құралының типін мақұлдауларды, шасси
типін мақұлдауларды бекіту жəне тіркеу
1. Көлік құралы типін мақұлдауларды, шасси типін
мақұлдауларды бекіту жəне тіркеу көлік құралы типін
мақұлдауларды, шасси типін мақұлдауларды бекіту жəне
тіркеу жөніндегі қағидаларға сəйкес жүзеге асырылады.
2. Техникалық хатшылық көлік құралы типін
мақұлдауларды, шасси типін мақұлдауларды бекіту
жəне тіркеу үшін уəкілетті органға ұсынады.
3. Уəкілетті орган көлік құралы типін мақұлдауларды,
шасси типін мақұлдауларды бекітуді жəне тіркеуді олар
уəкілетті органға келіп түскен күннен бастап есептелетін
күнтізбелік он күн ішінде жүзеге асырады.
30-бап. Көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық
сəйкестендіру кодтарын беру
1. Көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық
сəйкестендіру кодтарын беруді техникалық хатшылық
көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық сəйкестендіру кодтарын беру қағидаларына сəйкес жүзеге
асырады.
2. Көлік құралын жасаушы көлік құралын жасаушыға
халықаралық сəйкестендіру кодын беру туралы куəлікті
алу үшін көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық
сəйкестендіру кодтарын беру қағидаларына сəйкес
құжаттар тізбесін техникалық хатшылыққа жібереді.
3. Көлік құралдарын жасаушыларға халықаралық
сəйкестендіру кодтарын беру жөніндегі құжаттарды
қарау олар техникалық хатшылыққа келіп түскен күннен
бастап есептелетін күнтізбелік отыз күн ішінде жүзеге
асырылады.
4. Көлік құралын жасаушыға құжаттарды қарау
нəтижелері бойынша көлік құралын жасаушыға халықаралық сəйкестендіру кодын беру туралы куəлік беріледі.
31-бап. Өнім дайындаушылардың, импорттаушылардың,
дайындаушы уəкілеттік берген тұлғалардың, сатушылардың сəйкестікті растау саласындағы құқықтары мен
міндеттері
1. Өнім дайындаушылар, импорттаушылар, дайындаушы уəкілеттік берген тұлғалар жəне сатушылар:
1) осы өнім үшін көзделген, техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сəйкестікті растау нысаны мен
схемаларын таңдауға;
2) аккредиттеу саласы өтінім берілетін өнімге қолданылатын сəйкестікті растау жөніндегі кез келген органға
жүгінуге;
3) егер таңдап алынған сəйкестікті растау схемасында көзделсе, сəйкестігі міндетті растаудан өткен өнімге
сəйкестік белгісін қолдануға;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
аккредиттеу субъектілерінің құқыққа сыйымсыз
əрекеттеріне шағым жасай отырып, уəкілетті органға
жүгінуге;
5) өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін
сотқа жүгінуге құқылы.
2. Сəйкестігі міндетті растауға жататын өнім дайындаушылар, импорттаушылар, дайындаушы уəкілеттік
берген тұлғалар, сатушылар:
1) өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген
талаптарға сəйкестігін қамтамасыз етуге;
2) өнімнің сəйкестігін растауды жүргізуді қамтамасыз
етуге;
3) сатып алушылардың, оның ішінде тұтынушылардың
талап етуі бойынша өнімнің сəйкестік сертификаттарын, сəйкестік туралы декларацияларын, олардың
көшірмелерін ұсынуға;
4) ілеспе құжаттамада сəйкестік сертификаты немесе
сəйкестік туралы декларация жөніндегі мəліметтерді
көрсетуге;
5) егер сəйкестік сертификатының немесе сəйкестік
туралы декларацияның қолданылу мерзімі өткен болса
не сəйкестік сертификатының немесе сəйкестік туралы
декларацияның қолданылуы тоқтатыла тұрған, күші
жойылған немесе тоқтатылған болса, өнімді айналысқа
шығаруды тоқтата тұруға немесе тоқтатуға;
6) сəйкестікті растау жөніндегі органға техникалық
құжаттамаға немесе сертификатталған өнім өндірудің
технологиялық процестеріне енгізілетін өзгерістер туралы хабарлауға;
7) сəйкестікті растау нəтижелері бойынша техникалық
регламенттерде
белгіленген талаптарға сəйкес келмейтін өнімді
өндіруді жəне (немесе) айналысқа шығаруды тоқтата
тұруға;
8) техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға
сəйкес келмейтін өнімді кері қайтарып алуды қамтамасыз
етуге;
9) уəкілетті органның жəне техникалық регламенттер
талаптарының сақталуына мемлекеттік бақылау мен
қадағалауды жүзеге асыруға уəкілеттік берілген өзге де
мемлекеттік органдардың ұйғарымдарын олар белгілеген
мерзімдерде орындауға міндетті.
32-бап. Сəйкестік сертификаты
1. Сəйкестік сертификатын өтінім берушіге таңдап
алынған сəйкестікті растау схемасына сəйкес барлық
рəсімдерді орындаудың оң нəтижелері болған жағдайда
өнімдерге, процестерге жəне көрсетілетін қызметтерге
сəйкестікті растау жөніндегі орган береді.
Дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уəкілеттік

берген тұлға, сатушы сəйкестік сертификатының иелері
болып табылады.
2. Сəйкестік сертификатының нысандары жəне оларды ресімдеу тəртібі сəйкестікті бағалау қағидаларында
айқындалады.
Сəйкестік сертификатын оны берген сəйкестікті растау
жөніндегі орган техникалық реттеу тізілімінде немесе
Еуразиялық экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау
туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының
бірыңғай тізілімдерінде тіркеуге тиіс.
3. Сəйкестік сертификатының күші Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.
4. Сериялы шығарылатын өнімге сəйкестік сертификаты сəйкестікті растау схемасында белгіленген мерзімге
беріледі.
33-бап. Сəйкестік белгісі
1. Сəйкестік белгісі сəйкестікті растау рəсімінен өткен
өнімді таңбалауға арналады.
2. Сəйкестік белгісінің бейнесі, оған қойылатын техникалық талаптар жəне таңбалау тəртібі ұлттық стандарттарда айқындалады.
3. Сəйкестік сертификатын алған дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уəкілеттік берген тұлға, сатушы сəйкестік белгісін ұлттық стандарттарда белгіленген,
өздері үшін қолайлы кез келген тəсілдермен қолдануға
құқылы.
4. Сəйкестігі міндетті растауға жататын жəне
техникалық регламенттерде жəне (немесе) ұлттық стандарттарда белгіленген талаптарға сəйкестігін растаудан
өтпеген өнімге сəйкестік белгісін қоюға жол берілмейді.
34-бап. Сəйкестік туралы декларация
1. Сəйкестік туралы декларация, егер бұл техникалық
регламенттерде көзделсе, сəйкестігі міндетті растауға
жататын өнімге қатысты ресімделеді.
Дайындаушы, импорттаушы, дайындаушы уəкілеттік
берген тұлға, сатушы сəйкестік туралы декларацияны
қабылдаушы тұлғалар болып табылады.
2. Сериялы шығарылатын өнімге жəне өнім партиясына
сəйкестік туралы декларацияның қолданылуы сəйкестікті
растау схемасында белгіленеді.
3. Сəйкестік туралы декларацияны аккредиттеу саласы
осы өнім түрін қамтитын сəйкестікті растау жөніндегі
орган техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық
экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау туралы
берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай
тізілімдерінде тіркеуге тиіс.
4. Сəйкестікті декларациялау:
1) өз дəлелдемелері негізінде сəйкестік туралы декларацияны қабылдау;
2) сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау
жөніндегі органның жəне (немесе) аккредиттелген
зертхананың жəне (немесе) өнімді сертификаттау
жөніндегі органның қатысуымен алынған дəлелдемелер
негізінде сəйкестік туралы декларацияны қабылдау
арқылы жүзеге асырылады.
Сəйкестікті растау үшін дəлелдемелер ретінде пайдаланылуы мүмкін құжаттардың тізбесі тиісті техникалық
регламентте айқындалады.
Дəлелдемелер ретінде өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сəйкестігін растауға
негіз болған техникалық құжаттама, өз зерттеулері
(сынақтары) мен өлшемдерінің нəтижелері жəне (немесе)
басқа да құжаттар пайдаланылады.
Өз дəлелдемелері жəне сəйкестікті растау жөніндегі
органның қатысуымен алынған дəлелдемелер негізінде
сəйкестікті декларациялау кезінде өтінім беруші өз
таңдауы бойынша өз дəлелдемелеріне қосымша ретінде
зертханада жүргізілген зерттеулер (сынақтар) мен
өлшемдер хаттамаларын пайдалануға, сапа менеджменті
жүйесінің сертификатын ұсынуға құқылы.
Сапа менеджменті жүйесінің сертификаты сəйкестік
туралы декларацияны қабылдау кезінде, егер мұндай
өнім үшін техникалық регламенттерде сəйкестікті
растаудың өзге нысаны көзделген жағдайды қоспағанда,
дəлелдемелер құрамында пайдаланылуы мүмкін.
5. Сəйкестік туралы декларацияның қолданылу
мерзімі аяқталған кезден бастап үш жыл бойы сəйкестік
туралы декларацияның бір данасы жəне сəйкестікті
растау үшін дəлелдемелер ретінде пайдаланылатын
материалдар – өтінім берушіде, ал сəйкестік туралы
декларацияның екінші данасы оны тіркеген сəйкестікті
растау жөніндегі органда сақталады.
35-бап. Техникалық регламенттер өзіне қатысты
қолданысқа енгізілген өнімнің нарықтағы айналыс
шарттары
1. Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа
енгізілген өнімнің белгіленген тəртіппен расталған,
техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға
сəйкестігі оның нарықтағы айналысының қажетті шарты
болып табылады.
2. Еуразиялық экономикалық одақ техникалық
регламенттерінің осы өнімге қолданылатын талаптарына сəйкес келетін жəне Еуразиялық экономикалық
одақтың техникалық регламенттерінде белгіленген
сəйкестікті бағалау рəсімдерінен өткен өнім Еуразиялық
экономикалық одақ құқығына сəйкес Еуразиялық
экономикалық одақ нарығындағы өнім айналысының
бірыңғай белгісімен міндетті таңбалауға жатады.
Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа
енгізілген, сəйкестікті бағалаудан өтпеген, сондай-ақ
сəйкестікті бағалау туралы құжаттарсыз немесе техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау туралы берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінде
осындай құжаттардың бар-жоғы туралы мəліметтер
болмаған кезде өнімді айналысқа шығаруға тыйым салынады.
Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа
енгізілген, белгіленген тəртіппен сəйкестікті бағалаудан
өтпеген өнімді жарнамалауға жол берілмейді.
3. Өнім дайындаушылар, дайындаушы уəкілеттік берген
тұлғалар, импорттаушылар, сатушылар оны айналысқа
шығарған кезде техникалық реттеу саласындағы
мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың талап етуі бойынша оларға
өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сəйкестігін бағалау туралы құжаттарды немесе
техникалық реттеу тізілімінен немесе Еуразиялық экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау туралы берілген
немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай тізілімдерінен осындай құжаттардың бар-жоғы туралы
мəліметтерді, басқа да дəлелдемелік материалдарды
ұсынады.
36-бап. Сəйкестікті ерікті түрде растау
1. Сəйкестікті ерікті түрде растау ерікті түрде сертификаттау нысанында жүргізіледі.
2. Ерікті түрде сертификаттау өтінім берушінің бастамасы мен талап етуі бойынша кез келген сəйкестікті
бағалау объектілеріне қатысты – олардың стандарттау жөніндегі құжаттарға, ал олар болмаған кезде
мəлімделген талаптарға сəйкестігі тұрғысынан жүргізіледі.
3. Ерікті түрде сертификаттау жүйесінің жұмыс істеу
жəне қолданылу, сондай-ақ тіркелген ерікті түрде сертификаттау жүйелерінің тізілімін жүргізу жəне көрсетілген
тізілімдегі мəліметтерді беру тəртібін уəкілетті орган
айқындайды.
4. Ерікті түрде сертификаттау жүйесін заңды тұлға
жəне (немесе) дара кəсіпкер ретінде тіркелген жеке
тұлға немесе бірнеше заңды тұлғалар жəне (немесе) дара
кəсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғалар құра алады.
Ерікті түрде сертификаттау жүйесін құрған тұлға
немесе тұлғалар сертификаттауға жататын объектілердің тізбесін жəне сəйкестігіне ерікті түрде сертификаттау жүзеге асырылатын олардың сипаттамаларын
белгілейді, осы ерікті түрде сертификаттау жүйесіне
қатысушыларды айқындайды. Ерікті түрде сертификаттау жүйесінде сəйкестік белгісін қолдану көзделуі
мүмкін.
5. Сəйкестікті ерікті түрде растау, егер бұл техникалық
регламентте немесе өзге де нормативтік құқықтық
актілерде белгіленсе, өнімнің сəйкестігін міндетті растауды алмастырмайды.

6. Сəйкестікті ерікті түрде растауды сəйкестікті растау
жөніндегі орган шарттық негізде жүргізеді.
7. Сəйкестікті ерікті түрде растау рəсімін жүргізу
тəртібіне жəне сəйкестік белгілерін беруге қойылатын
талаптар ұлттық стандарттарда белгіленеді.
8. Мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар
жəне өзге де ұйымдар ұлттық стандарттарға сəйкестігін
ерікті түрде растаудан өткен тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің отандық өндірісін дамытуды
ынталандыру үшін қолайлы жағдайлар жасау жөніндегі
шараларды іске асырады.
37-бап. Көрсетілетін қызметтердің сəйкестігін растау
Көрсетілетін қызметтердің сəйкестігін растау Қазақстан
Республикасы заңнамасының жəне стандарттау жөніндегі
құжаттардың белгіленген талаптарына көрсетілетін
қызметтердің сəйкестігін ерікті түрде сертификаттау
арқылы жүргізіледі.
Сертификаттау кезінде қолданылатын схемаларды өтінім беруші сəйкестікті бағалау қағидаларында
айқындалған тəртіппен тұтынушы мүлкінің сақталуын
қамтамасыз етуге қарай көрсетілетін қызметтерді орындау ерекшеліктерін, сынақтар жүргізу ықтималдылығын,
дəлелдемелердің талап етілетін деңгейін, өтінім берушінің
ықтимал шығындарын ескере отырып айқындайды.
38-бап. Өнімді сынау
1. Мыналар сынақтардың мақсаттары болып табылады:
1) өнім үлгісі, өзге де сəйкестікті бағалау объектісі
қасиеттерінің сипаттамаларын айқындау;
2) егер сынақтар сəйкестікті растау шеңберіндегі
рəсім болып табылса, сəйкестікті растаудың жүргізілуін
қамтамасыз ету;
3) егер сынақтар сəйкестікті бағалаудың дербес нысаны болып табылса, осы Заңның 4-бабының 1-тармағында
көрсетілген өзге де мақсаттар.
2. Мыналар сынақтардың қағидаттары болып табылады:
1) сынақтар нəтижелерінің анықтығы, сынақтарды
жүргізу кезіндегі бейтараптылық;
2) егер сынақтар сəйкестікті бағалаудың дербес нысаны болып табылса, осы Заңның 4-бабының 2-тармағында
көрсетілген өзге де қағидаттар.
3. Сынақтар, егер бұл сертификаттау немесе сəйкестікті
декларациялау кезінде қолданылатын сəйкестікті растау
схемасында көзделсе, сəйкестікті растау шеңберіндегі
рəсім болып табылады. Сынақтар, егер бұл техникалық
регламенттерде көзделсе, сəйкестікті бағалаудың дербес
нысаны болып табылады.
4. Осы Заңның 43-бабының 4-тармағында көзделген
жағдайды қоспағанда, зертхана сынақтарды өтінім
берушінің сынақтар жүргізуге берген өтінімі негізінде
жəне сынақтар жүргізу жөніндегі жұмыстарды орындауға
шарт жасалған жағдайда жүргізеді.
5. Сынақтарды, егер бұл сертификаттау немесе сəйкестікті декларациялау кезінде қолданылатын сəйкестікті
растау схемасында көзделсе, тиісті аккредиттеу саласы
бар аккредиттелген зертхана жүргізеді.
39-бап. Шет мемлекеттердің сəйкестікті растау нəтижелерін тану
1. Шет мемлекеттердің сəйкестік сертификаттары,
өнімді сынақтан өткізу хаттамалары, сəйкестік белгілері
жəне сəйкестікті бағалау туралы өзге де құжаттар
уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен танылады.
2. Осы баптың ережелері халықаралық мамандандырылған көрме аумағын көрмеден кейін пайдалануға
арналған тауарларға, жұмыстарға жəне көрсетілетін
қызметтерге, сондай-ақ арнайы экономикалық аймақтар
аумағында жобаларды іске асыруға қатысты шетелдік
сəйкестік сертификаттарына, сынақтан өткізу хаттамаларына, сəйкестік белгілеріне жəне сəйкестікті бағалау
туралы өзге де құжаттарға қолданылмайды.
4-тарау. УƏКІЛЕТТІ ОРГАН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
40-бап. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалау мақсаттары, субъектілері жəне
объектілері
1. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалау адам өмірі мен денсаулығы
жəне қоршаған орта, оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесі үшін техникалық реттеу объектілерінің
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жеке, заңды тұлғалардың
жəне мемлекеттің мүлкін, оның ішінде олардың
сəйкестігін бағалаудың анықтығын қамтамасыз ету
арқылы қорғау, техникалық реттеу объектілерінің
қауіпсіздігі мен сапасына қатысты тұтынушыларды
жаңылыстыратын жағдайларды болғызбау жəне
саудадағы техникалық кедергілерді жою мақсатында
Қазақстан Республикасының техникалық реттеу
саласындағы заңнамасын бұзушылықтардың алдын
алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге бағытталған.
2. Мыналар техникалық реттеу саласындағы
мемлекеттік бақылау жəне қадағалау субъектілері болып табылады:
1) сəйкестікті растау, аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлар;
2) аккредиттеу субъектілері;
3) тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық
одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін
айқындау жөніндегі сарапшылық ұйым жəне сарапшыаудиторлар;
4) тауардың шығарылған жері туралы сертификат жəне
ішкі айналысқа арналған тауардың шығарылған жері туралы, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе
шетелдік тауардың мəртебесін айқындау туралы сертификат беруге уəкілеттік берілген ұйым;
5) оқу орталықтары;
6) аккредиттеу жөніндегі орган;
7) техникалық реттеу объектілеріне қатысты Қазақстан
Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес иелену,
пайдалану жəне (немесе) билік ету құқығына ие дайындаушылар, импорттаушылар, сатушылар, дайындаушылар
уəкілеттік берген тұлғалар.
3. Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа
енгізілген өнім техникалық реттеу саласындағы
мемлекеттік бақылау жəне қадғалау объектісі болып
табылады.
4. Уəкілетті органның ведомствосы, оның аумақтық
бөлімшелері жəне олардың лауазымды адамдары
бақылау жəне қадағалау субъектілеріне жəне мемлекеттік
санитариялық-эпидемиологиялық, ветеринариялықсанитариялық, карантиндік-фитосанитариялық бақылау
мен қадағалауға жататын өнімді қоспағанда, техникалық
регламенттер өзіне қатысты қолданысқа енгізілген өнімге
қатысты оны айналысқа шығару сатысында Қазақстан
Республикасының техникалық реттеу саласындағы
заңнамасының, Қазақстан Республикасының өзге де
нормативтік құқықтық актілерінің не Еуразиялық
экономикалық комиссия шешімдерінің сақталуына
техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау
мен қадағалауды жүзеге асырады.
5. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалау жоспардан тыс тексеру жəне
профилактикалық бақылау мен қадағалау нысанында
жүзеге асырылады.
Жоспардан тыс тексеруді жəне бақылау жəне қадағалау
субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау мен
қадағалауды уəкілетті орган ведомствосының аумақтық
бөлімшелері Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік
кодексіне сəйкес жүзеге асырады.
Өнім үлгілерін іріктеп алу қажеттігіне байланысты
бақылау жəне қадағалау субъектісіне бару арқылы
профилактикалық бақылау мен қадағалауды уəкілетті
орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері Қазақстан
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне осы Заңға
сəйкес жүзеге асырады.
Бақылау жəне қадағалау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау мен қадағалауды уəкілетті орган
ведомствосының аумақтық бөлімшелері Қазақстан
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне осы Заңға
сəйкес жүзеге асырады.
41-бап. Бақылау жəне қадағалау субъектісіне бармай
профилактикалық бақылау мен қадағалау
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1. Бақылау жəне қадағалау субъектісіне бармай
профилактикалық бақылау мен қадағалаудың мақсаттары
бұзушылықтардың дер кезінде жолын кесу жəне оларға
жол бермеу, бақылау мен қадағалау субъектісіне бармай
профилактикалық бақылау жəне қадағалау нəтижелері
бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою
құқығын бақылау жəне қадағалау субъектісіне беру жəне
оған əкімшілік жүктемені азайту болып табылады.
2. Бақылау жəне қадағалау субъектісіне бармай
профилактикалық бақылау мен қадағалау əртүрлі ақпарат
көздерінен алынған мəліметтерді зерделеу, талдау, салыстыру арқылы, оның ішінде:
1) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау субъектілері,
мемлекеттік органдар жəне өзге де ұйымдар берген;
2) техникалық реттеудің ақпараттық жүйесінен жəне
басқа да ақпараттық жүйелерден алынған;
3) бұқаралық ақпарат құралдарынан жəне өзге де ашық
көздерден, жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерінен
алынған мəліметтер негізінде жүзеге асырылады.
3. Айналысқа шығару кезінде техникалық регламенттер
талаптарына сəйкестігі тексерілетін өнім – техникалық
реттеу саласындағы қадағалау субъектісіне бармай
профилактикалық қадағалау объектісі, ал оған қатысты
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына
сəйкес иелену, пайдалану жəне (немесе) билік ету
құқығына ие тұлға қадағалау субъектісі болып табылады.
4. Бақылау жəне қадағалау субъектісіне бармай
профилактикалық бақылау мен қадағалау қорытындысы
бойынша бақылау жəне қадағалау субъектісіне бұзушылықтарды жою тəсілі міндетті түрде түсіндіріле
отырып, əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалмай, бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес
жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде анықталған
бұзушылықтарды жою туралы ұсыным (бұдан əрі –
ұсыным) жасалады.
5. Ұсыным бақылау жəне қадағалау субъектісіне қолын
қойғызып, жеке өзіне немесе жөнелту мен алу фактілерін
растайтын өзге де тəсілмен табыс етілуге тиіс.
Төменде санамаланған тəсілдердің бірімен жіберілген
ұсыным мынадай жағдайларда:
1) қолма-қол – ұсынымға алғаны туралы белгі қойылған
күннен бастап;
2) поштамен – тапсырысты хатпен;
3) электрондық тəсілмен – бақылау жəне қадағалау
субъектісінің электрондық мекенжайына жөнелтілген
күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.
6. Бақылау жəне қадағалау субъектісіне бармай
профилактикалық бақылау мен қадағалау нəтижелері
бойынша ұсыным табыс етілген күнінен кейінгі күннен
бастап он жұмыс күні ішінде, ал стандарттау жөніндегі
құжаттарда жəне қағидалар мен əдістерді қамтитын
стандарттар тізбесіне енгізілген өлшемдерді орындау əдістемелерінде белгіленген, өнімнің сəйкестігін
бағалау рəсімін жүргізудің неғұрлым ұзақ мерзімі болған
жағдайда, ұсыным табыс етілген күннен кейінгі күннен
бастап отыз жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.
7. Бақылау жəне қадағалау субъектісі ұсынымда
көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда,
ұсынымды жіберген уəкілетті орган ведомствосының
аумақтық бөлімшесіне ол табыс етілген күннен кейінгі
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге
құқылы.
8. Бақылау жəне қадағалау субъектісіне бармай
профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізу
жиілігі – ай сайын 25-нен кешіктірілмей, айына бір реттен артық емес.
9. Бақылау жəне қадағалау субъектісіне бармай
профилактикалық бақылау мен қадағалау нəтижелері
бармай профилактикалық бақылау мен қадағалауды
тіркеудің арнайы журналында есепке алынуға тиіс, ол
нөмірленген, тігілген жəне уəкілетті орган ведомствосы
аумақтық бөлімшесінің мөрімен бекемделген болуға тиіс.
42-бап. Өнім үлгілерін іріктеп алу қажеттігіне байланысты бақылау жəне қадағалау субъектісіне бару арқылы
профилактикалық бақылау мен қадағалау
1. Өнім үлгілерін іріктеп алу қажеттігіне байланысты бақылау жəне қадағалау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау оның
техникалық регламенттер талаптарына сəйкестігіне
сынақтар жүргізу үшін өнімді айналысқа шығару сатысында Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің
141-бабына жəне осы Заңға сəйкес жүзеге асырылады.
2. Мұндай техникалық реттеу саласындағы бақылау жəне қадағалау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау жəне қадағалау тағайындауға,
егер бару өнім үлгілерін іріктеп алу қажеттігіне байланысты болса, облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың мемлекеттік бақылау жəне қадағалау
жөніндегі аумақтық бас мемлекеттік инспекторының
немесе оның міндетін атқаратын адамның Қазақстан
Республикасының заңнамасын бұзушылықтардың
бар екенін куəландыратын, бақылау жəне қадағалау
субъектісіне бармай профилактикалық бақылау мен
қадағалау нəтижелері бойынша қабылдаған шешімі негіз
болып табылады.
Өнім үлгілерін іріктеп алу осы Заңның 43-бабында
көзделген тəртіппен жүргізіледі.
3. Бақылау жəне қадағалау субъектісіне бару арқылы
профилактикалық бақылау мен қадағалау нəтижелері
бойынша бұзушылықтар болған жағдайда, егер осы
бұзушылықтар жоюға келетін болса, Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес əкімшілік
құқық бұзушылық туралы іс қозғалмай, анықталған
бұзушылықтарды жою туралы нұсқама жасалады.
4. Егер анықталған бұзушылық жеке жəне заңды
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адам
өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға тікелей қатер
төндіретін болса, осы Заңның 44-бабына сəйкес жедел
ден қоюдың құқық шектеу шаралары қолданыла отырып,
өнімді айналысқа шығару бөлігінде оның техникалық регламенттер талаптарына сəйкестігіне техникалық реттеу
саласындағы мемлекеттік қадағалау жүзеге асырылады.
43-бап. Техникалық реттеу саласында өнім үлгілерін
іріктеп алу
1. Өнім үлгілерін іріктеп алу уəкілетті орган айқындайтын жəне бекітетін, техникалық регламенттер талаптарына сəйкестігіне сынақтар жүргізу үшін
өнімдер тізбесіне енгізілген өнімге қатысты Қазақстан
Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 149-бабына сəйкес
жүргізіледі.
2. Мұндай іріктеп алуға мемлекеттік бақылау жəне
қадағалау субъектілерін (объектілерін) профилактикалық
бақылау мен қадағалау жəне (немесе) жоспардан тыс
тексеру қорытындысы бойынша анықталған, өнімнің
сəйкестігін бағалауды жүзеге асыру кезінде техникалық
регламенттер талаптарын бұзушылықтарды талдау жəне (немесе) техникалық регламенттер өзіне
қатысты қолданысқа енгізілген, айналысқа шығарылған
өнімге сəйкестікті бағалау туралы құжаттардың немесе техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық
экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау туралы
берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай
тізілімінде осындай құжаттар туралы мəліметтердің болмауы негіз болып табылады.
3. Уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшелерінің лауазымды адамдары бақылау мен
қадағалау жүргізу үшін өнім үлгілерін іріктеп алуды Қазақстан Республикасының сəйкестікті бағалау
саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасына сəйкес
аккредиттелген жəне Қазақстан Республикасының
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сəйкес
таңдап алынған зертханаларда оларды сынақтан өткізу
мақсатында жүргізеді. Іріктеліп алынған үлгілердің санын
уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшелерінің
лауазымды адамдары нормативтік құқықтық актілердің,
өнімге жəне өнімді сынақтан өткізу əдістеріне арналған
ұлттық жəне мемлекетаралық стандарттардың талаптарын ескере отырып айқындайды. Өнім үлгілерін іріктеп
алуды бақылау жəне қадағалау субъектісі басшысының
немесе өкілінің қатысуымен жүргізіледі жəне өнімді алу
фактісін растайтын құжатпен куəландырылады.
(Соңы 24-бетте)
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(Соңы. Басы 1, 20-23-беттерде)
4. Өнім үлгілерін іріктеп алу:
өнім техникалық регламенттерде, стандарттау
жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сəйкес
келген жағдайда, жұмсалған үлгілердің құнын жəне
сынақтар (талдаулар, өлшемдер) жүргізуге арналған
шығындарды бюджет қаражаты есебіне жатқыза отырып;
өнім техникалық регламенттерде, стандарттау
жөніндегі құжаттарда белгіленген талаптарға сəйкес
келмеген жағдайда, жұмсалған үлгілердің құнын жəне
сынақтар (талдаулар, өлшемдер) жүргізуге арналған
шығындарды тексерілетін тұлғалардың есебіне жатқыза
отырып жүзеге асырылады.
5. Егер анықталған бұзушылық жеке жəне заңды
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне, адам
өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға тікелей қатер
төндіретін болса, осы Заңның 44-бабына сəйкес жедел ден қоюдың құқық шектеу шаралары қолданыла
отырып, өнімді айналысқа шығару бөлігінде оның
техникалық регламенттер талаптарына сəйкестігіне
техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік қадағалау
жүзеге асырылады.
44-бап. Өнімді айналысқа шығару бөлігінде оның
техникалық регламенттер талаптарына сəйкестігіне
техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік қадағалау
1. Жоспардан тыс тексерулер мен қадағалау субъектісіне
бару арқылы профилактикалық қадағалауды жүзеге асыру барысында жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары
мен заңды мүдделеріне, адам өмірі мен денсаулығына,
қоршаған ортаға тікелей қатер төндіретін бұзушылықтар
анықталған жағдайда, қоғамдық қауіпті салдардың туындауын болғызбау мақсатында өнімді айналысқа шығаруға
тыйым салу жəне алып қою түрінде жедел ден қоюдың
құқық шектеу шаралары қолданылады.
Жедел ден қоюдың құқық шектеу шаралары деп
қадағалау субъектісіне ықпал ету тəсілдері түсініледі.
2. Жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды
мүдделеріне, адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған
ортаға қатер төндіретін бұзушылықтарға мыналар жатады:
1) өнімнің техникалық регламенттер талаптарына
сəйкес келмеуі;
2) техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа
енгізілген, сəйкестікті бағалаудан өтпеген өнімді айналысқа шығару;
3) техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа
енгізілген өнімді сəйкестікті бағалау туралы құжаттарсыз
немесе техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық
экономикалық одақтың сəйкестікті бағалау туралы
берілген немесе қабылданған құжаттарының бірыңғай
тізілімдерінде мұндай құжаттардың бар-жоғы туралы
мəліметтер болмаған кезде айналысқа шығару.
3. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалауды жүргізу барысында зертханалық
сынақтардың нəтижелерімен техникалық регламенттер
талаптарына сəйкес келмейтіні дəлелденген өнім алып
қоюға жатады.
Өнім таңбалау бөлігінде техникалық регламенттер
талаптарына сəйкес келмеген кезде өнім алып қоюға
жатпайды.
4. Өнімді алып қою қадағалау субъектісіне міндетті
түрде орындау үшін табыс етілетін өнімді алып қою туралы қаулы негізінде жүзеге асырылады. Өнімді алып
қою туралы қаулының нысанын уəкілетті орган бекітеді.
Уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі
өнімді алып қою туралы қаулы шығарылған кезден бастап
үш жұмыс күні ішінде сотқа қадағалау субъектісін алып
қойылған өнімді иелену, пайдалану жəне (немесе) оған
билік ету құқығынан айыру туралы талап қою береді.
Өнімді алып қою туралы қаулыны орындамағаны
үшін қадағалау субъектісі Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

5. Алып қойылған өнімді сақтау уəкілетті орган
айқындаған тəртіппен жүзеге асырылады.
6. Техникалық регламенттер талаптарына сəйкес
келмейтін жəне жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары
мен заңды мүдделеріне, адам өмірі мен денсаулығына,
қоршаған ортаға қатер төндіретін алып қойылған өнім
шаруашылық жəне өзге де қызметте қолдануға жатпайды жəне уəкілетті орган белгілеген, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының экология заңнамасында,
Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы,
азаматтық қорғау туралы заңнамасында белгіленген талаптар жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық
актілердің талаптары сақтала отырып жойылуға тиіс не
кəдеге жаратылуы немесе қайта өңделуі мүмкін немесе
Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері
əкетілуі мүмкін.
7. Алып қойылған өнімді тасымалдауға (тасуға),
сақтауға, жоюға, кəдеге жаратуға, қайта өңдеуге немесе
оны Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кері
əкетуге байланысты шығыстарды қадағалау субъектісі
көтереді.
8. Өнімді алып қою туралы қаулы шығарылғаннан
кейін уəкілетті орган ведомствосының тиісті аумақтық
бөлімшелерінің лауазымды адамдары оның иесінің немесе оның өкілінің қатысуымен қадағалау субъектісіне
өнімді өткізу жүзеге асырылған өнім партиясынан
алынған өнім немесе сериялы өндірілген өнім үлгілерін
іріктеп алуды жүргізеді.
Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген сериялы өндірілген өнімге бағалау туралы құжат болған
жағдайда, иесінің немесе оның өкілінің қатысуымен
айналысқа шығару жүзеге асырылған сериялы өндірілген
өнімнен сынамаларды іріктеп алу жүргізіледі.
Сынақ сəйкестікті бағалау нəтижелеріне тəуелсіз
жəне оған мүдделі емес, Қазақстан Республикасының
сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасына сəйкес аккредиттелген зертханада
жүргізіледі.
Егер өнімнің зертханалық сынақтарының қорытындысы
бойынша оның техникалық регламенттер талаптарына
сəйкес келмейтіндігі дəлелденсе, өнімді алып қою туралы қаулы шығарған лауазымды адамдар алып қойылған
өнімге сəйкестікті бағалау туралы құжаттың күшін жояды.
9. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар белгіленген тəртіппен сəйкестікті бағалаудан өтпеген өнімге
сəйкестікті бағалау туралы құжаттардың күшін жояды.
10. Техникалық регламенттер өзіне қатысты қолданысқа
енгізілген:
1) таңбалау бөлігінде техникалық регламенттер талаптарына сəйкес келмейтін;
2) белгіленген тəртіппен сəйкестікті бағалаудан
өтпеген;
3) сəйкестікті бағалау туралы құжаттарсыз немесе техникалық реттеу тізілімінде немесе Еуразиялық
экономи калық одақтың сəйкестікті бағалау туралы
берілген немесе қабылданған құжаттардың бірыңғай
тізілімдерінде мұндай құжаттардың бар-жоғы туралы
мəліметтер болмаған кезде, өнімді айналысқа шығаруға
тыйым салынуға тиіс.
11. Өнімді айналысқа шығаруға тыйым салу қадағалау
субъектісіне міндетті түрде орындау үшін табыс етілетін
өнімді айналысқа шығаруға тыйым салу туралы қаулы
негізінде жүзеге асырылады. Өнімді айналысқа шығаруға
тыйым салу туралы қаулының нысанын уəкілетті орган
бекітеді.
Өнімді айналысқа шығаруға тыйым салу туралы
қаулыны орындамағаны үшін қадағалау субъектісі
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады.
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12. Өнімді айналысқа шығаруға тыйым салудың
қолданылу мерзімі анықталған бұзушылықтар жойылғанға дейін қолданылады.
13. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру барысында
сəйкестікті бағалау туралы қолдан жасалған құжаттар
анықталған кезде, бұл жөнінде қылмыстық қудалау органдарына хабарлануға тиіс.
45-бап. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды
адамдар
1. Мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарға мыналар жатады:
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау
жəне қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы –
уəкілетті орган ведомствосының басшысы;
2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау
жəне қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторының
орынбасарлары – уəкілетті орган ведомствосы басшысының орынбасарлары;
3) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау жөніндегі
аумақтық бас мемлекеттік инспекторлар – аумақтық
бөлімшелердің басшылары;
4) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау жөніндегі
аумақтық бас мемлекеттік инспекторлардың орынбасарлары – аумақтық бөлімшелер басшыларының
орынбасарлары жəне (немесе) олардың құрылымдық
бөлімшелерінің басшылары;
5) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау жөніндегі
мемлекеттік инспекторлар – аумақтық бөлімшелердің
мемлекеттік бақылау жəне қадағалау жөніндегі мамандары.
2. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар жасаған (берген, шығарған) ұсынымдар,
нұсқамалар, өнімді алып қою туралы жəне өнімді
айналысқа шығаруға тыйым салу туралы қаулылар барлық
мемлекеттік бақылау жəне қадағалау субъектісінің орындауы үшін міндетті болады.
46-бап. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды
адамдардың құқықтары мен міндеттері
1. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды
адамдардың:
1) мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық,
ветеринариялық-санитариялық, карантиндік-фитосанитариялық бақылау мен қадағалауға жататын өнімді
қоспағанда, өнім үлгілерін іріктеп алуды жүргізуге;
2) ұсынымдар жасауға жəне өнімді айналысқа
шығаруға тыйым салу туралы немесе өнімді алып қою
туралы қаулылар шығаруға;
3) осы Заңда көзделген жағдайларда, өнімге сəйкестікті
бағалау туралы құжаттардың күшін жоюға;
4) техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға
сəйкес келмейтін өнімді айналысқа шығаратын
тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңдарына
сəйкес жауаптылыққа тартуға;
5) өнім өткізуге жəне тұтынуға жарамсыз деп танылған
жағдайда оны жою жөніндегі комиссияларға қатысуға;
6) техникалық реттеу объектілерінің техникалық регламенттерге сəйкес келмейтіні анықталған жағдайда,
техникалық реттеу саласындағы өзге де мемлекеттік
органдар алдында өз құзыреті шегінде сəйкес келмеу
себептерін өмірлік циклдің кез келген сатысында тексеруге бастамашылық жасауға;
7) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу
саласындағы заңнамасы бұзылған жағдайда, сотқа талап
қоюды беруге;
8) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беруге;

9) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге
де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
2. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды
адамдар:
1) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу
саласындағы заңнамасын қолдану бойынша түсіндіру
жұмысын жүргізуге, дайындаушыларға, дайындаушы уəкілеттік берген тұлғаларға, импорттаушыларға,
сатушыларға қолда бар техникалық регламенттер туралы ақпарат беруге;
2) коммерциялық жəне заңмен қорғалатын өзге де
құпияны сақтауға;
3) егер бақылау жəне қадағалау субъектісіне тиесілі
өнім жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды
мүдделеріне, адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған
ортаға тікелей қатер төндіретін болса, оны айналысқа
шығарудың жолын кесу жəне оған жол бермеу жөнінде
шаралар қолдануға;
4) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген
өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖƏНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР
47-бап. Жеке жəне заңды тұлғалардың Қазақстан
Республикасының техникалық реттеу саласындағы
заңнамасын сақтамағаны үшін жауаптылығы
1. Жеке жəне заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының
техникалық реттеу саласындағы заңнамасын сақтамағаны
үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес
жауаптылықта болады.
2. Өнімнің техникалық регламенттерде белгіленген
талаптарға сəйкес келмеуі салдарынан жеке тұлғаның
өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне не заңды тұлғаның
мүлкіне келтірілген зиян Қазақстан Республикасының
азаматтық заңнамасына сəйкес өтелуге тиіс.
3. Егер сəйкестікті бағалау рəсімдерінің бұзылуы не
олардың көрінеу анық еместігі салдарынан техникалық
регламенттер талаптарына сəйкес келмейтін, алып
қоюға жататын өнімнің айналысқа шығарылғаны
анықталса, сəйкестікті бағалау туралы құжатты немесе сəйкестікті бағалау туралы құжатты беруге
(тіркеуге) негіз болған өнімді сынақтан өткізу хаттамасын берген (тіркеген) аккредиттеу субъектісі
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады.
48-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тəртібі
1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.
2. «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9
қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., №21,
124-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; №15, 92-құжат; №24,
148-құжат; 2008 ж., №15-16, 60-құжат; 2009 ж., №17,
80-құжат; №18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат;
2011 ж., №1, 2-құжат; №2, 26-құжат; №11, 102-құжат;
2012 ж., №5, 41-құжат; №14, 92, 95-құжаттар; №15,
97-құжат; 2013 ж., №4, 21-құжат; №14, 75-құжат; №15,
81-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат;
№19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20ІV, 113-құжат; №22-V, 156-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат;
№7-II, 53-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №22І І І , 109- құжат; №23- І І І , 111- құжат; 2018 ж.,
№10, 32-құжат; №19, 62-құжат; №24, 94-құжат;
2019 ж., №7, 37, 39-құжаттар) күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 30 желтоқсан
№396-VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу,
кәсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және тлемдер мәселелері
бойынша згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)
2001 ж., №23, 309-құжат; №24, 338-құжат; 2002 ж., №10,
102-құжат; 2003 ж., №1-2, 7-құжат; №4, 25-құжат; №11,
56-құжат; №14, 103-құжат; №15, 138, 139-құжаттар;
2004 ж., №3-4, 16-құжат; №5, 25-құжат; №6, 42-құжат;
№16, 91-құжат; №23, 142-құжат; 2005 ж., №21-22,
87-құжат; №23, 104-құжат; 2006 ж., №4, 24, 25-құжаттар;
№8, 45-құжат; №11, 55-құжат; №13, 85-құжат; 2007
ж., №3, 21-құжат; №4, 28-құжат; №5-6, 37-құжат; №8,
52-құжат; №9, 67-құжат; №12, 88-құжат; 2009 ж., №23, 16-құжат; №9-10, 48-құжат; №17, 81-құжат; №19,
88-құжат; №24, 134-құжат; 2010 ж., №3-4, 12-құжат;
№5, 23-құжат; №7, 28-құжат; №15, 71-құжат; №17-18,
112-құжат; 2011 ж., №3, 32-құжат; №5, 43-құжат; №6, 50,
53-құжаттар; №16, 129-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж.,
№2, 13, 14, 15-құжаттар; №8, 64-құжат; №10, 77-құжат;
№12, 85-құжат; №13, 91-құжат; №14, 92-құжат; №20,
121-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №4, 21-құжат;
№10-11, 56-құжат; №15, 82-құжат; 2014 ж., №1,
9-құжат; №4-5, 24-құжат; №11, 61, 69-құжаттар; №14,
84-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат; №8, 42, 45-құжаттар;
№13, 68-құжат; №15, 78-құжат; №19-I, 100-құжат;
№19-II, 102-құжат; №20-VII, 117, 119-құжаттар; №22I, 143-құжат; №22-II, 145-құжат; №22-III, 149-құжат;
№22-VI, 159-құжат; №22-VII, 161-құжат; 2016 ж., №7I, 49-құжат; №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №12,
87-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №13,
45-құжат; №21, 98-құжат; 2018 ж., №11, 37-құжат; №13,
41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 47, 50-құжаттар; №19,
62-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №1516, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 103-құжат; №24I, 118-құжат; 2020 ж., №12, 63-құжат; №14, 72-құжат;
№19-20, 81-құжат; 2020 жылғы 20 желтоқсанда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне персонал беру жөніндегі
қызметтерді көрсету мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 19
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 740-баптың 1-тармағы үшінші бөлігінің 1)
тармақшасы «жəне (немесе) электрондық ақшаның
электрондық əмияндарындағы электрондық ақшаға»
деген сөздермен толықтырылсын;
2) 741-баптың екінші бөлігінің 1) тармақшасы
«жəне (немесе) электрондық ақшаның электрондық
əмияндарындағы электрондық ақшаға» деген сөздермен
толықтырылсын.
2. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2003 ж., №17, 141-құжат; 2004 ж., №23,
142-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат; №3, 22-құжат; №15,
95-құжат; 2007 ж., №1, 4-құжат; №2, 18-құжат; №19,
147-құжат; №24, 180-құжат; 2008 ж., №6-7, 27-құжат;
№23, 114-құжат; №24, 129-құжат; 2009 ж., №2-3,
15-құжат; №15-16, 76-құжат; №18, 84-құжат; 2010 ж.,
№1-2, 5-құжат; №5, 23-құжат; №24, 146-құжат; 2011 ж.,
№1, 2, 7-құжаттар; №5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №11,
102-құжат; №16, 129-құжат; 2012 ж., №3, 27-құжат;
№14, 92-құжат; №15, 97-құжат; №21-22, 124-құжат;
2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №15,
79, 82-құжаттар; №16, 83-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат;
№2, 10-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №19I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №11, 57-құжат; №19-II, 103-құжат; №20-IV,

113-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-II, 56-құжат;
№8-II, 72-құжат; 2017 ж., №3, 6-құжат; №12, 34-құжат;
№14, 51, 54-құжаттар; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., №10,
32-құжат; №19, 62-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №8,
45-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат; 2020 ж.,
№13, 67-құжат):
1) мазмұнында 85-баптың тақырыбы мынадай
редакцияда жазылсын:
«85-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен
жабдықтау жəне су бұру саласындағы стандарттау жəне
сəйкестікті растау»;
2) 1-баптың 43-1) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«43-1) су сапасының нормативтері – жерүсті су
объектілері жай-күйінің нысаналы көрсеткіштеріне қол
жеткізу үшін сақталуға тиіс судың шекті гидрохимиялық,
микробиологиялық, физикалық сипаттамаларының
сандық көрсеткіштері;»;
3) 53-баптың 4-тармағындағы «аттестатталған» деген
сөз «аккредиттелген» деген сөзбен ауыстырылсын;
4) 56-баптың 3-тармағындағы «стандарттарын» деген
сөз «нормативтерін» деген сөзбен ауыстырылсын;
5) 85-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«85-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен
жабдықтау жəне су
бұру саласындағы стандарттау жəне сəйкестікті растау
1. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау
жəне су бұру саласындағы ұлттық стандарттар Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы
заңнамасында белгіленген тəртіппен əзірленеді жəне
бекітіледі.
2. Суды тазарту мен зарарсыздандырудың жеке тұрмыстық жəне топтық техникалық құралдарына, сондай-ақ
ауызсумен жабдықтау жүйелерінде пайдаланылатын
материалдарға, реагенттерге, технологиялық процестерге, жабдықтарға жəне өзге де құралдарға қатысты ұлттық
жəне мемлекетаралық стандарттардың талаптарына
сəйкестікті растау Қазақстан Республикасының
техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сəйкес
жүзеге асырылады.».
3. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №21,
93-құжат; 2009 ж., №23, 112-құжат; №24, 129-құжат;
2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 29, 32-құжаттар; №15,
71-құжат; №24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., №2, 21,
25-құжаттар; №4, 37-құжат; №6, 50-құжат; №7, 54-құжат;
№11, 102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 125-құжат; №16,
129-құжат; №20, 151-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж.,
№1, 5-құжат; №2, 16-құжат; №3, 21-құжат; №4, 30,
32-құжаттар; №5, 36, 41-құжаттар; №8, 64-құжат; №13,
91-құжат; №14, 94-құжат; №18-19, 119-құжат; №2324, 125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №5-6, 30-құжат;
№8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; №13,
63-құжат; №14, 72-құжат; №15, 81, 82-құжаттар; №16,
83-құжат; №20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014 ж.,
№1, 6-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7,
37-құжат; №8, 44-құжат; №11, 63, 69-құжаттар; №12,
82-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I,
19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 128, 131-құжаттар;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №11, 57-құжат;
№14, 72-құжат; №15, 78-құжат; №19-I, 100-құжат; №19II, 106-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 117-құжат;
№21-I, 121, 124-құжаттар; №21-II, 130, 132-құжаттар;
№22-I, 140, 143-құжаттар; №22-ІІ, 144-құжат; №22-V,
156-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 172-құжат; 2016

ж., №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №12, 87-құжат;
№22, 116-құжат; №23, 119-құжат; №24, 126-құжат;
2017 ж., №4, 7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат;
№10, 23-құжат; №13, 45-құжат; №14, 51-құжат; №15,
55-құжат; №20, 96-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-III,
111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 2018
ж., №1, 2-құжат; №7-8, 22-құжат; №9, 31-құжат; №10,
32-құжат; №12, 39-құжат; №14, 42-құжат; №15, 47,
50-құжаттар; №16, 55-құжат; №19, 62-құжат; №22, 82,
83-құжаттар; №24, 93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №56, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат; №1516, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 99, 106-құжаттар;
№24-I, 118, 119-құжаттар; 2020 ж., №9, 31-құжат; №10,
39, 44-құжаттар; №11, 54-құжат; №12, 61, 63-құжаттар;
№14, 68, 75-құжаттар; №16, 77-құжат):
209-баптың 1-тармағындағы жəне 210-баптың
2-тармағындағы «төтенше жағдайдың қолданылу
кезеңіне айқындалған» деген сөздер алып тасталсын.
4. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Қылмыстық-процестік кодексіне (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж.,
№15-I, 15-II, 88-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21,
122-құжат; 2015 ж., №20-VII, 115-құжат; №21-III,
137-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016
ж., №7-II, 55-құжат; №8-II, 67-құжат; №12, 87-құжат;
№23, 118-құжат; №24, 126, 129-құжаттар; 2017 ж., №12, 3-құжат; №8, 16-құжат; №14, 50, 53-құжаттар; №16,
56-құжат; №21, 98, 102-құжаттар; №24, 115-құжат; 2018
ж., №1, 2-құжат; №10, 32-құжат; №16, 53, 56-құжаттар;
№23, 91-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат;
№7, 36-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 103-құжат; №24I, 118, 119-құжаттар; №24-II, 120-құжат; 2020 ж., №9,
29-құжат; №10, 44-құжат; №12, 63-құжат; №16, 77-құжат;
№19-20, 81-құжат; 2020 жылғы 17 қарашада «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік шекарасын күзету жəне ұлттық қауіпсіздік
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақ стан Республикасының Заңы; 2020 жылғы
20 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская
прав да» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адамдарды
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге
шығарып жіберу кезінде ұстап алу мерзімдерін реттеу
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 20 желтоқсанда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте
азаматтардың құқықтарын қорғауды жəне сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
161-баптың жетінші бөлігінің екінші абзацындағы
«есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға»
деген сөздер «есепке жатқызуға арналған банктік
шоттардағы ақшаға жəне (немесе) электрондық ақшаның
электрондық əмияндарындағы электрондық ақшаға»
деген сөздермен ауыстырылсын.
5. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №20-II, 20-III,

112-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №6, 45-құжат; №7-II,
55-құжат; №8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II, 72-құжат; №12,
87-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 126-құжаттар;
2017 ж., №9, 21-құжат; №14, 50, 51-құжаттар; №22-III,
109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24,
115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №11, 37-құжат; №14,
44-құжат; №15, 46, 49, 50-құжаттар; №19, 62-құжат;
№22, 82, 83-құжаттар; №24, 94-құжат; 2019 ж., №2,
6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8,
45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №2122, 90, 91-құжаттар; №23, 108-құжат; №24-I, 118-құжат;
№24-II, 123, 124-құжаттар; 2020 ж., №9, 33-құжат;
№10, 39, 44-құжаттар; №11, 59-құжат; №12, 61-құжат;
№13, 67-құжат; №14, 68-құжат; №16, 77-құжат; 2020
жылғы 20 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне персонал беру жөніндегі қызметтерді көрсету
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) мазмұны мынадай мазмұндағы 131-1-баптың
тақырыбымен толықтырылсын:
«131-1-бап. Бірыңғай есеп беру күні»;
2) 84-баптың 1-тармағы үшінші бөлігінің 2) жəне 3)
тармақшалары алып тасталсын;
3) 90-бап мынадай мазмұндағы 2-3), 2-4) жəне 2-5)
тармақшалармен толықтырылсын:
«2-3) Бірыңғай есеп беру күнін ұйымдастыру мен
өткізуді;
2-4) əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына
сауда үстемесі мөлшерінің сақталуына мемлекеттік
бақылауды;
2-5) Қазақстан Республикасының сауда қызметін
реттеу туралы заңнамасында белгіленген сыйақы
мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылауды;»;
4) 113 жəне 114-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«113-бап. Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік
реттеу
Техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеу
осы Кодекске жəне Қазақстан Республикасының
техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сəйкес
өнімге, оның ішінде ғимараттар мен құрылысжайларға,
өнімге қойылатын талаптарға байланысты жобалау
(іздестіруді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау,
баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу жəне
кəдеге жарату процестеріне қойылатын міндетті
талаптарды белгілеуді жəне орындауды, өнімге, процестерге жəне қызметтер көрсетуге, сəйкестікті бағалауға
жəне мемлекеттік бақылау мен қадағалауға қойылатын
талаптарды ерікті негізде қолдануды білдіреді.
114-бап. Техникалық реттеу объектілері
Техникалық реттеу объектілері мыналар болып
табылады:
азаматтық авиация өнімін, мемлекеттік құпияны
(мемлекеттік құпияларды) құрайтын немесе заңға
сəй кес қорғалатын қолжетімділігі шектеулі өзге де
ақпаратқа жататын мəліметтерді қорғау мақсатында
пайдаланылатын өнімді, мəліметтері мемлекеттік құпияны (мемлекеттік құпияларды) құрайтын өнімді,
атом энергиясын пайдалану саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге байланысты талаптар
белгіленетін өнімді, бұрын пайдалануда болған өнімді,
ветеринариялық препараттарды, дəрілік заттарды,
(Жалғасы 25-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 24-беттерде)
медициналық бұйымдарды (медициналық мақсаттағы
бұйымдар мен медициналық техниканы) қоспағанда,
өнім;
өнімге қойылатын талаптарға байланысты жобалау
(іздестіруді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау,
баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу жəне
кəдеге жарату процестері;
ветеринария, өсімдіктерді қорғау жəне олардың
карантині саласындағы көрсетілетін қызметтерді, мемлекеттік, медициналық, білім беру, қаржылық, банктік жəне
реттелуі Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында,
Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Қазақстан
Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген
басқа да көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, ерікті
сертификаттау бөлігіндегі көрсетілетін қызметтер.»;
5) 115-баптағы «Қазақстан Республикасының аумағында
қызметті жүзеге асыратын жəне техникалық реттеу
объектілеріне қатысты Қазақстан Республикасының
азаматтық заңнамасына сəйкес пайдалану құқығын
иеленетін» деген сөздер «мемлекеттік техникалық реттеу
жүйесінің құрылымына кіретін жеке жəне заңды тұлғалар жəне техникалық реттеу объектілеріне қатысты
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына
сəйкес пайдалану құқығын иеленетін» деген сөздермен
ауыстырылсын;
6) мынадай мазмұндағы 131-1-баппен толықтырылсын:
«131-1-бап. Бірыңғай есеп беру күні
1. Кəсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара ісқимылын жақсарту мақсатында жыл сайын қыркүйектің
соңғы бейсенбісінде, Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі мен қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті
органды қоспағанда, кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті
орган айқындайтын тəртіппен бақылау жəне қадағалау
органдарының Бірыңғай есеп беру күні өткізіледі.
2. Астанада, республикалық маңызы бар қалаларда
жəне облыс орталықтарында кəсіпкерлік субъектілерімен
мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру
нəтижелерін талқылау жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасын бұзушылықтардың профилактикасы
бо йынша кездесу Бірыңғай есеп беру күні болып
табылады.»;
7) 139-бап мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«10-1) өнімді айналысқа шығару бөлігінде оның
техникалық регламенттердің талаптарына сəйкестігіне
техникалық реттеу саласында;»;
8) 141-бапта:
2-тармақтың он алтыншы бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«Тексерулер жүргізудің жартыжылдық графиктеріне
өзгерістер енгізу Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы айқындайтын тəртіппен жүзеге асырылады.»;
3-тармақтың он бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы
2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) егер бару «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес жүргізілетін бақылау
жəне қадағалау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылау мен қадағалау қорытындылары бойынша өнім
үлгілерін іріктеумен байланысты болса;»;
9) 146-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «1), 3)»
деген цифрлар «1), 2-1), 3)» деген цифрлармен ауыстырылсын;
10) 147-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «1),
3)» деген цифрлар «1), 2-1), 3)» деген цифрлармен ауыстырылсын;
11) 287-баптың 1-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1. Арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде
арнайы инвестициялық жобаны іске асыратын
Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес технологиялық
жабдықтың, оның жиынтықтаушы жəне оған қосалқы
бөлшектердің импорты кезінде кедендік баждар салудан босатылады.
Арнайы инвестициялық келісімшарт негізінде
арнайы инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде
Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары əкелген
пайдаланылған шикізатты жəне (немесе) материалдарды
кедендік баждар салудан босату еркін кеден аймағының
немесе еркін қойманың кедендік рəсімінің қолданылуы
аяқталған кезде, осындай шикізат пен материалдар
алынған өнімде сəйкестендірілген жəне шартты түрде
шығарылған тауарларды нысаналы пайдаланылуы
танылған жағдайда жүзеге асырылады.».
6. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының
Азаматтық процестік кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентiнiң Жаршысы, 2015 ж., №20-V, 20-VІ,
114-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; №12, 87-құжат;
2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; №8, 16-құжат; №16,
56-құжат; №21, 98-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13,
41-құжат; №14, 44-құжат; №16, 53-құжат; №24, 93-құжат;
2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 36, 37-құжаттар; №15-16,
67-құжат; №23, 103-құжат; №24-I, 118, 119-құжаттар;
2020 ж., №9, 31-құжат; №11, 55-құжат; №12, 63-құжат;
№13, 67-құжат; №14, 68, 72-құжаттар; №16, 77-құжат):
156-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының екінші
абзацындағы «төленетін жəрдемақылар мен əлеуметтік
төлемдерге» деген сөздер «төленетін, банктік шоттардағы
жəне (немесе) электрондық ақшаның электрондық
əмияндарындағы жəрдемақылар мен əлеуметтік
төлемдерге» деген сөздермен ауыстырылсын.
7. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы
жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., №23-IV, 112-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат; 2019 ж., №7,
37-құжат; №23, 103-құжат; №24-II, 124-құжат; 2020 ж.,
№12, 61-құжат; №13, 67-құжат):
61-бап мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен
толықтырылсын:
«1-2) техникалық регламенттерді əзірлеу жəне бекіту;».
8. «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк
қызметi туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., №15-16,
106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң
Жаршысы, 1996 ж., №2, 184-құжат; №15, 281-құжат;
№19, 370-құжат; 1997 ж., №5, 58-құжат; №13-14,
205-құжат; №22, 333-құжат; 1998 ж., №11-12, 176-құжат;
№17-18, 224-құжат; 1999 ж., №20, 727-құжат; 2000 ж.,
№3-4, 66-құжат; №22, 408-құжат; 2001 ж., №8, 52-құжат;
№9, 86-құжат; 2002 ж., №17, 155-құжат; 2003 ж., №5,
31-құжат; №10, 51-құжат; №11, 56, 67-құжаттар; №15,
138, 139-құжаттар; 2004 ж., №11-12, 66-құжат; №15,
86-құжат; №16, 91-құжат; №23, 140-құжат; 2005 ж., №78, 24-құжат; №14, 55, 58-құжаттар; №23, 104-құжат; 2006
ж., №3, 22-құжат; №4, 24-құжат; №8, 45-құжат; №11,
55-құжат; №16, 99-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №4, 28,
33-құжаттар; 2008 ж., №17-18, 72-құжат; №20, 88-құжат;
№23, 114-құжат; 2009 ж., №2-3, 16, 18, 21-құжаттар; №17,
81-құжат; №19, 88-құжат; №24, 134-құжат; 2010 ж., №5,
23-құжат; №7, 28-құжат; №17-18, 111-құжат; 2011 ж., №3,
32-құжат; №5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №12, 111-құжат;
№13, 116-құжат; №14, 117-құжат; №24, 196-құжат; 2012
ж., №2, 15-құжат; №8, 64-құжат; №10, 77-құжат; №13,
91-құжат; №20, 121-құжат; №21-22, 124-құжат; №23-24,
125-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; №15, 76-құжат;
2014 ж., №1, 9-құжат; №4-5, 24-құжат; №6, 27-құжат;
№10, 52-құжат; №11, 61-құжат; №12, 82-құжат; №19-І,
19-II, 94, 96-құжаттар; №21, 122-құжат; №22, 131-құжат;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; №13, 68-құжат;
№15, 78-құжат; №16, 79-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20VII, 115-құжат; №21-II, 130-құжат; №21-III, 137-құжат;
№22-І, 140, 143-құжаттар; №22-III, 149-құжат; №22-V,
156-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат;
№7-II, 55-құжат; №8-І, 65-құжат; №12, 87-құжат; №22,
116-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №9,
21-құжат; №13, 45-құжат; №21, 98-құжат; №22-III,
109-құжат; №23-III, 111-құжат; №24, 115-құжат; 2018
ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15,

47-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16,
67-құжат; №21-22, 90-құжат; №23, 103-құжат; №24І, 119-құжат; 2020 ж., №9, 31, 33-құжаттар; №12, 61,
63-құжаттар; №13, 67-құжат; №14, 75-құжат):
1) 36-баптың 2-тармағы 1) тармақшасының бірінші
бөлігіндегі «əлеуметтік төлемдер түрінде қарыз алушы
алатын ақшаны» деген сөздер «əлеуметтік төлемдер
түрінде қарыз алушы алатын ақшаны (электрондық
ақшаны)» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 51-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасы
«жəне (немесе) электрондық ақшаның электрондық
əмияндарындағы электрондық ақшаға» деген сөздермен
толықтырылсын.
9. «Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік
жəрдемақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., №8, 238-құжат;
№23, 925-құжат; 2000 ж., №23, 411-құжат; 2001 ж.,
№2, 14-құжат; 2002 ж., №6, 71-құжат; 2004 ж., №24,
157-құжат; 2005 ж., №23, 98-құжат; 2006 ж., №12,
69-құжат; 2007 ж., №20, 152-құжат; 2009 ж., №23,
111-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; 2014
ж., №6, 28-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №6,
27-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; 2016 ж.,
№7-І, 49-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; №22, 83-құжат;
2019 ж., №21-22, 90-құжат; №23, 106-құжат; 2020 ж., №9,
31-құжат; №12, 61-құжат):
1) 1-баптың 1) тармақшасы «ақшалай» деген сөзден
кейін «, оның ішінде электрондық ақшамен төленетін»
деген сөздермен толықтырылсын;
2) 3-баптың 3-тармағы «ақша» деген сөзден кейін
«, оның ішінде электрондық ақшаның электрондық
əмияндарына электрондық ақшамен» деген сөздермен
толықтырылсын.
10. «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін
жəне айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 1999
жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
1999 ж., №20, 720-құжат; 2004 ж., №5, 27-құжат; №23,
140, 142-құжаттар; 2006 ж., №23, 141-құжат; 2007 ж.,
№2, 18-құжат; №12, 88-құжат; 2009 ж., №17, 82-құжат;
2010 ж., №15, 71-құжат; №22, 128-құжат; 2011 ж., №11,
102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №15, 97-құжат;
2013 ж., №14, 72-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат; №11,
65-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №19-І,
101-құжат; №23-І, 169-құжат; 2016 ж., №22, 116-құжат;
2017 ж., №22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №24, 94-құжат;
2019 ж., №8, 45-құжат; №19-20, 86-құжат; 2020 ж., №13,
67-құжат):
1) 1-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) алкоголь өнімі – Еуразиялық экономикалық
одақтың техникалық регламентінің (бұдан əрі –
техникалық регламент) талаптары қолданылмайтын
өнімді қоспағанда, тағамдық шикізаттан өндірілген этил
спиртін жəне (немесе) этил спиртінің көлемдік үлесі 0,5
пайыздан асатын, құрамында спирт бар тағамдық өнімді
пайдаланбай немесе пайдалана отырып дайындалған
тағамдық өнім;»;
4-1) тармақшадағы «(сыра мен сыра сусынынан басқа)»
деген сөздер «(сыра қайнату өнімінен басқа)» деген
сөздермен ауыстырылсын;
7) тармақшадағы «(шараптан, сыра мен сыра сусындарынан басқа) шоғырлануы туралы, этил спиртінің
(сыра мен сыра сусындарынан басқа)» деген сөздер
«(шарап ашыту жəне сыра қайнату өнімінен басқа)
шоғырлануы туралы, этил спиртінің (сыра қайнату
өнімінен басқа)» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) тармақшадағы «(шарап материалынан, сыра мен
сыра сусынынан басқа)» деген сөздер «(толысылған
шараптан, сыра қайнату өнімінен басқа)» деген сөздермен
ауыстырылсын;
9) жəне 12) тармақшалар алып тасталсын;
18-1) жəне 23) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«18-1) сыра қайнату өнімін құю – сыра қайнату өнімін
тасымалдау мен сақтауды көздемейтін, оны бөлшек
саудада өткізу тəсілі;»;
«23) этил спирті – ашымықты кейіннен айдау жəне
(немесе) тазартып айыру немесе этил спирті шикізатын
тазарту арқылы құрамында қант жəне крахмал бар
шикізатты (жемістен басқа) спирттік ашыту əдісімен
өндірілген, құрамында ілеспе ұшпа қоспалары бар,
сондай-ақ тағамдық шикізаттан дайындалған этил
спиртінің бас фракциясынан жəне этил спиртін,
арақтарды, ликер-арақ бұйымдарын өндіру кезінде
түзілетін қайта өңдеу өнімдерінен алынған этанол су
ерітіндісін білдіретін, күштілігі кемінде 88 пайыз өнім;»;
24) тармақшадағы «(шараптан, сыра мен сыра сусынынан басқа) шоғырлануы, этил спиртінің (сыра мен
сыра сусынынан басқа)» деген сөздер «(шарап ашыту
жəне сыра қайнату өнімінен басқа) шоғырлануы,
этил спиртінің (сыра қайнату өнімінен басқа)» деген
сөздермен ауыстырылсын;
2) 3-баптың 3-тармағының 5) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) техникалық регламентке сəйкес этил спирті мен
арақтарды, айрықша арақтарды, тауардың шығарылған
жерінің атауы қорғалған арақтарды өндірушілер үшін
өндірістік қуатты пайдаланудың ең төмен пайызын жəне
өндірістің ең аз көлемдерін белгілеу;»;
3) 4-баптың 2-тармағының 3) жəне 4) тармақшалары
мынадай редакцияда жазылсын:
«3) техникалық регламентке сəйкес алкоголь өнiмiн
белгiлi бiр түрге жатқызады;
4) өндiрiстiк қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден
төмен толысылған шарапты, сондай-ақ сыра қайнату
өнімін өндіруден басқа, этил спиртiн жəне (немесе)
алкоголь өнiмiн өндiрудiң технологиялық желiлерiн
есепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандыру,
олардың жұмыс iстеу жəне есепке алуды жүзеге асыру
қағидаларын əзірлейді жəне бекiтедi;»;
4) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«5-бап. Алкоголь өнімінің түрлері
Алкоголь өнімінің түрлері, санаттары, атаулары
мен ұғымдары техникалық регламентке сəйкес айқындалады.»;
5) 7-бапта:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Алкоголь өнiмiн өндiру үшiн техникалық
регламентке сəйкес этил спирті жəне тағамдық шикізат
қолданылады.
Этил спирті этил спирті шикізаты жəне тазартылған
этил спирті болып бөлінеді.»;
5-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) өндірістік қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден
төмен толысылған шарапты, сондай-ақ сыра қайнату
өнімін өндіруден басқа, этил спиртін жəне (немесе)
алкоголь өнімін технологиялық желілерді есепке алатын
бақылау аспаптарымен жарақтандырмай өндіруге;
2) өндірістік қуаты жылына төрт жүз мың декалитрден
төмен толысылған шарапты, сондай-ақ сыра қайнату
өнімін өндіруден басқа, этил спиртін жəне (немесе) алкоголь өнімін ақаулы есепке алатын бақылау аспаптарымен,
сол сияқты есепке алуда нормативтен тыс ауытқулармен
өндіруге тыйым салынады.»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Этил спиртін өндіруге өндіріс паспортында
көрсетілген өндірістік қуаттың кемінде жиырма пайызы
пайдаланылған кезде жол беріледі.
Лицензия алынған (жаңартылған) күнтізбелік тоқсанды
қоспағанда, арақтарды, айрықша арақтарды, тауардың
шығарылған жерінің атауы қорғалған арақтарды өндіруге
өндіріс паспортында көрсетілген өндірістік қуаттың
кемінде қырық пайызы, бірақ күнтізбелік тоқсанда
кемінде жиырма бес мың декалитр пайдаланылған кезде
жол беріледі.»;
6) 8-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Алкоголь өнiмiнiң барлық түрiн таңбалау техникалық регламентке сəйкес жүргiзiлуге тиiс.»;
7) 9-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мыналарға:
1) қаңылтыр ыдыста (сыра қайнату өнімінен жəне
алкоголі аз сусындардан басқа), затбелгісі жоқ шөлмекте
жəне пластикалық сауытта (сыра қайнату өнімін түпкілікті тұтынушыға құюды қоспағанда);
2) техникалық регламентте белгіленбеген ыдыста жəне
қаптамада;
3) есепке алу-бақылау таңбасымен таңбалануға жататын болса да есепке алу-бақылау таңбасынсыз, сондайақ белгіленбеген үлгідегі жəне (немесе) сəйкестендіруге
келмейтін таңбасы бар алкоголь өнімінің айналымына
тыйым салынады.»;
8) 10-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасының аумағына этил
спиртінің, толысылған шарап пен дистилляттың импорты
алкоголь өнімін өндіруге лицензия жəне сыртқы сауда
шарты (келісімшарт), оған қосымша жəне (немесе)
толықтыру болған кезде жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының аумағына алкоголь
өнімінің (толысылған шараптан жəне дистилляттардан
басқа) импорты алкоголь өнімін өндіру аумағында оны
сақтау жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті
қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада
өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған
лицензия жəне сыртқы сауда шарты (келісімшарт), оған
қосымша жəне (немесе) толықтыру болған кезде жүзеге
асырылады.»;
1-1-тармақта:
бірінші бөліктегі «осы Заңның 5-бабының 1-тармағында» деген сөздер «техникалық регламентте» деген
сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасына əкелінетін этил спирті мен
алкоголь өнімінің қауіпсіздігі техникалық регламенттерге
сəйкес келуге тиіс.»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Еркін қоймаларда этил спиртiн, толысылған шарапты жəне дистиллятты өндіруге жəне қайта өңдеуге,
сондай-ақ алкоголь өнiмiн өндiруге тыйым салынады.»;
9) 11-бап мынадай мазмұндағы 1-1 тармақпен
толықтырылсын:
«1-1. Тəркіленген этил спиртін этил спирті мен алкоголь өнімін өндірушілерге ғана өткізуге жол беріледі.».
11. «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000
жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2000 ж., №7, 165-құжат; 2004 ж., №11-12,
62-құжат; №23, 142-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат;
№24, 148-құжат; 2008 ж., №15-16, 60-құжат; 2009 ж.,
№18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 2011 ж., №1,
2-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №14,
92-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014
ж., №1, 4-құжат; №10, 52-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №20-IV, 113-құжат; 2018 ж., №19, 62-құжат; 2019 ж.,
№21-22, 91-құжат):
1) 1-баптың 8) жəне 9) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«8) өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк
жүйесi – өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында
қызметін жүзеге асыратын объектiлердiң, мемлекеттiк
органдардың, жеке жəне заңды тұлғалардың жиынтығы;
9) өлшем бiрлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк
жүйесiнiң тiзiлiмi – өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету
саласындағы объектiлердiң, жұмыстарға қатысушылар
мен құжаттардың электрондық дерекқоры;»;
2) 6-2-бап мынадай мазмұндағы 21-1) жəне 21-2)
тармақшалармен толықтырылсын:
«21-1) өлшем құралдарын бастапқы салыстырып
тексеру нəтижелері бойынша айналымға шығарылатын
өлшем құралдарының тізбесін бекіту;
21-2) дайындаушы немесе сатушы өлшеп-ораған кез
келген түрдегі қаптамадағы өнімнің, сондай-ақ өткізу
кезіндегі импорттаушы əкелген өлшеніп-оралған өнімнің
жəне сауда операцияларын жасау кезінде иеліктен
шығарылатын өнім санының сəйкестігін мемлекеттік
метрологиялық бақылау мақсатында анықтау жөніндегі
тəртіпті айқындау;»;
3) 11-3-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Өлшем құралдарын калибрлеу əдістемелерін шама
бірліктерінің эталондарын жəне өлшем құралдарын
калибрлеуді орындайтын заңды тұлғалар, оларды
жасаушылар, иелері жəне (немесе) пайдаланушылар
əзірлейді жəне бекітеді.»;
4) 12-баптың екінші бөлігі «əдістемелері» деген
сөзден кейін «метрологиялық аттестаттауға жəне» деген
сөздермен толықтырылсын;
5) 17-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Өлшем құралдарын бастапқы салыстырып тексеру
нəтижелері бойынша айналымға шығарылатын өлшем
құралдарының тізбесіне енгізілген өлшем құралдары
өлшем құралдарының типін бекіту жəне оларды метрологиялық аттестаттау мақсатында сынақтарға жатпайды.»;
6) 19-баптың 2-тармағы алып тасталсын;
7) 20-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Мемлекеттік реттеуге жататын өлшем тізбелерінде
жəне нормативтік құқықтық актілерде белгіленген метрологиялық талаптар өлшемдер кезінде қолданылатындарды
қоспағанда, аккредиттеу субъектілері қолданатын өлшем
құралдары калибрлеуге жатады.»;
8) 20-1-баптың 1-тармағы «стандарттардың» деген
сөзден кейін «(сəйкестік дəрежесі бірдей халықаралық жəне өңірлік стандарттар негізінде əзірленетін
стандарттарды қоспағанда)» деген сөздермен толықтырылсын;
9) 22-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар мемлекеттiк метрологиялық бақылау
объектiлерi болып табылады:
1) шама бірліктерінің мемлекеттік эталондары;
2) шама бірліктерінің эталондары мен өлшем
құралдары;
3) стандартты үлгілер;
4) нормативтік құқықтық актілер, техникалық регламенттер;
5) өлшемдерді орындау əдістемелері жəне өлшем
құралдарын салыстырып тексеру əдістемелері;
6) сауда операцияларын жасау кезінде иеліктен
шығарылатын өнімнің саны;
7) кез келген түрдегі қаптамаларда өлшеніп-оралған
өнімді өткізу кезінде оның саны.»;
3-тармақ алып тасталсын;
10) 23-бап алып тасталсын;
11) 24-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«24-бап. Мемлекеттік метрологиялық бақылау
1. Осы Заңның 22-бабының 1-тармағында көрсетілген
объектілерді мемлекеттік метрологиялық бақылау
Қазақ стан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне
жəне осы Заңға сəйкес жоспардан тыс тексеру жəне
профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.
2. Осы Заңның 22-бабының 1-тармағында көрсетілген
объектілерге бармай профилактикалық бақылау
Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне
осы Заңға сəйкес жүзеге асырылады.
Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу жəне оларға
жол бермеу, бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған
бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау
субъектісіне беру жəне оған əкімшілік жүктемені төмендету бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылаудың мақсаттары болып табылады.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылау əртүрлі ақпарат көздерінен алынған мəліметтерді,
оның ішінде:
1) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау субъектілері,
мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар берген;
2) ақпараттық жүйелерден алынған;
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3) бұқаралық ақпарат құралдарынан жəне өзге
де ашық көздерден, жеке жəне заңды тұлғалардың
жолданымдарынан алынған мəліметтер негізінде
зерделеу, талдау, салыстыру арқылы жүзеге асырылады.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылаудың қорытындылары бойынша бақылау субъектісіне бұзушылықтарды жою тəсілі міндетті түрде
түсіндіріле отырып, əкімшілік құқық бұзушылық туралы
іс қозғалмай, анықталған бұзушылықтарды бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен
кешіктірілмейтін мерзімде жою туралы ұсыным (бұдан
əрі – ұсыным) жасалады.
Ұсыным бақылау субъектісіне қолын қойғызып, жеке
өзіне немесе жөнелту мен алу фактілерін растайтын өзге
де тəсілмен табыс етілуге тиіс.
Төменде санамаланған тəсілдердің бірімен жіберілген
ұсыным бақылау субъектісіне мынадай жағдайларда:
1) қолма-қол – алғаны туралы ұсынымға белгі қойылған
күннен бастап;
2) поштамен – тапсырысты хатпен;
3) электрондық тəсілмен – бақылау субъектісінің
электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап
табыс етілді деп есептеледі.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылау нəтижелері бойынша ұсыным ол табыс етілген
күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде
орындалуға тиіс.
Бақылау субъектісі ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсынымды жіберген
уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне
ол табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс
күні ішінде қарсылықты жіберуге құқылы.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылау жүргізудің жиілігі – ай сайын 25-інен кешіктірілмей, айына бір реттен артық емес.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылау нəтижелері бармай профилактикалық бақылауды
тіркеудің арнайы журналында есепке алынуға жатады, ол
нөмірленген, тігілген жəне уəкілетті орган ведомствосы
аумақтық бөлімшесінің мөрімен бекемделген болуға тиіс.
3. Осы Заңның 22-бабының 1-тармағында көрсетілген
объектілерге мемлекеттік метрологиялық бақылау:
1) мемлекеттік реттеуге жататын өлшемдер тізбелерінде
жəне нормативтік құқықтық актілерде белгіленген
метрологиялық талаптардың іс жүзінде орындалуын
айқындау үшін;
2) иеліктен шығарылатын өнімнің массасын, көлемін,
шығысын немесе санын сипаттайтын басқа да шамаларды
айқындаудың дұрыстығын тексеру мақсатында;
3) қаптамадағы өнім санының қаптамада белгіленген
шамаға сəйкестігін тексеру мақсатында жүзеге асырылады.»;
12) 28-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттiк метрологиялық бақылауды Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес уəкiлеттi орган
ведомствосының жəне оның аумақтық бөлiмшелерiнiң
лауазымды адамдары жүзеге асырады.
Мыналар мемлекеттiк метрологиялық бақылауды
жүзеге асыратын лауазымды адамдарға жатады:
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау
жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы – уəкілетті орган
ведомствосының басшысы;
2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау
жөніндегі бас мемлекеттік инспекторының орынбасарлары – уəкілетті орган ведомствосы басшысының орынбасарлары;
3) мемлекеттік бақылау жөніндегі аумақтық бас
мемлекеттік инспекторлар – уəкілетті орган ведомствосы
аумақтық бөлімшелерінің басшылары;
4) мемлекеттік бақылау жөніндегі аумақтық бас
мемлекеттік инспекторлардың орынбасарлары –
уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшелері
басшыларының орынбасарлары жəне (немесе) олардың
құрылымдық бөлімшелерінің басшылары;
5) мемлекеттік бақылау жөніндегі мемлекеттік инспекторлар – уəкілетті орган ведомствосы аумақтық
бөлімшелерінің мемлекеттік бақылау жөніндегі мамандары.»;
2-тармақ алып тасталсын;
3-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін
қамтамасыз ету туралы заңнамасын бұзушылықтарды
жою туралы орындалуы міндетті ұсынымдар, нұсқамалар
жасауға, беруге;».
4-тармақ алып тасталсын.
12. «Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж.,
№2, 12-құжат; №15-16, 232-құжат; 2003 ж., №19-20,
148-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат;
№24, 148-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №3, 20-құжат;
№9, 67-құжат; №18, 145-құжат; 2008 ж., №13-14,
58-құжат; №20, 89-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; №24,
129-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №15, 71-құжат; 2011
ж., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012
ж., №2, 14-құжат; №14, 94-құжат; №15, 97-құжат; №2122, 124-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 75-құжат;
2014 ж., №1, 4-құжат; №4-5, 24-құжат; №10, 52-құжат;
№19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №11, 52-құжат; №20-IV, 113-құжат; №23-II,
172-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; №8-II, 68-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат; 2019 ж., №19-20,
86-құжат; №24-I, 118-құжат; 2020 жылғы 22 желтоқсанда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Астық туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
бүкіл мəтін бойынша «сəйкестікті растау», «Сəйкестiктi
растау» жəне «сəйкестiгiн растау» деген сөздер тиісінше
«сəйкестікті бағалау», «Сəйкестiктi бағалау» жəне
«сəйкестiгiн бағалау» деген сөздермен ауыстырылсын.
13. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001
жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң
Жаршысы, 2001 ж., №3, 17-құжат; №9, 86-құжат;
№24, 338-құжат; 2002 ж., №10, 103-құжат; 2004 ж.,
№10, 56-құжат; №17, 97-құжат; №23, 142-құжат; №24,
144-құжат; 2005 ж., №7-8, 23-құжат; 2006 ж., №1,
5-құжат; №13, 86, 87-құжаттар; №15, 92, 95-құжаттар;
№16, 99-құжат; №18, 113-құжат; №23, 141-құжат; 2007
ж., №1, 4-құжат; №2, 14-құжат; №10, 69-құжат; №12,
88-құжат; №17, 139-құжат; №20, 152-құжат; 2008 ж.,
№21, 97-құжат; №23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., №2-3,
9-құжат; №24, 133-құжат; 2010 ж., №1-2, 2-құжат; №5,
23-құжат; №7, 29, 32-құжаттар; №24, 146-құжат; 2011
ж., №1, 3, 7-құжаттар; №2, 28-құжат; №6, 49-құжат;
№11, 102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 118-құжат;
№16, 129-құжат; 2012 ж., №2, 11-құжат; №3, 21-құжат;
№5, 35-құжат; №8, 64-құжат; №14, 92-құжат; №23-24,
125-құжат; 2013 ж., №1, 2, 3-құжаттар; №8, 50-құжат;
№9, 51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №15, 81-құжат;
№20, 113-құжат; №21-22, 115-құжат; 2014 ж., №2,
10-құжат; №3, 21-құжат; №7, 37-құжат; №8, 49-құжат;
№10, 52-құжат; №11, 67-құжат; №12, 82-құжат; №14,
84, 86-құжаттар; №19-І, 19-II, 94, 96-құжаттар; №21, 118,
122-құжаттар; №22, 131-құжат; 2015 ж., №9, 46-құжат;
№19-I, 101-құжат; №19-II, 103-құжат; №21-I, 121,
124, 125-құжаттар; №21-II, 130, 132-құжаттар; №22I, 140-құжат; №22-V, 154, 156, 158-құжаттар; 2016 ж.,
№6, 45-құжат; №7-І, 47, 49-құжаттар; №8-ІІ, 72-құжат;
№23, 118-құжат; 2017 ж., №3, 6-құжат; №8, 16-құжат;
№13, 45-құжат; №15, 55-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж.,
№12, 39-құжат; №16, 56-құжат; №21, 72-құжат; №22,
83-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №7,
37, 39-құжаттар; №19-20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат;
№23, 103, 108-құжаттар; №24-I, 119-құжат; 2020 ж.,
№9, 33-құжат; №10, 39-құжат; №13, 67-құжат; №16,
77-құжат):
(Жалғасы 26-бетте)

РЕСМИ

26
(Жалғасы. Басы 1, 24-25-беттерде)
1) 27-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 14-3)
жəне 14-4) тармақшалармен толықтырылсын:
«14-3) аттракциондардың, балалардың ойын алаңдарына
арналған жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
14-4) бұқаралық спортпен айналысуға арналған
спорттық жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;
2) 31-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 27-2)
жəне 27-3) тармақшалармен толықтырылсын:
«27-2) аттракциондардың, балалардың ойын алаңдарына арналған жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуына
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
27-3) бұқаралық спортпен айналысуға арналған
спорттық жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;».
14. «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы»
2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2001 ж., №17-18, 247-құжат; 2004 ж., №23,
142-құжат; 2007 ж., №3, 20-құжат; №10, 69-құжат;
№20, 152-құжат; 2009 ж., №1, 4-құжат; №23, 117-құжат;
2011 ж., №10, 86-құжат; №16, 128-құжат; 2012 ж., №2,
14-құжат; №8, 64-құжат; 2013 ж., №14, 72-құжат; 2014
ж., №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №10,
50-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; №22V, 158-құжат; 2016 ж., №7-І, 49-құжат; 2017 ж., №12,
36-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; №14, 42-құжат; №22,
83-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; №23,
106-құжат; 2020 ж., №10, 39-құжат; №13, 67-құжат):
1-бапта:
9) тармақша «төлемдер нысанында» деген сөздерден
кейін «, оның ішінде электрондық ақшаның электрондық
əмияндарына электрондық ақшамен» деген сөздермен
толықтырылсын;
10) тармақша «төлем нысанында» деген сөздерден
кейін «, оның ішінде электрондық ақшаның электрондық
əмияндарына электрондық ақшамен» деген сөздермен
толықтырылсын.
15. «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., №6,
44-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат; №3, 22-құжат; №23,
141-құжат; 2009 ж., №17, 80-құжат; №18, 84-құжат;
№24, 129-құжат; 2010 ж., №15, 71-құжат; 2011 ж., №2,
26-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №2, 11, 14-құжаттар;
№15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; №15, 81-құжат;
№21-22, 114-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №10, 52-құжат;
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №11,
52-құжат; №19-І, 101-құжат; №20-ІV, 113-құжат; 2016 ж.,
№8-ІІ, 70-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., №12, 34-құжат;
№22-ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., №10,
32-құжат; №19, 62-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №7,
37-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; 2020
ж., №11, 59-құжат):
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 14-2) жəне 18-1) тармақшалармен
толықтырылсын:
«14-2) қауіпсіздік пайымдаулары бойынша шара –
Қазақстан Республикасынан импортқа қатысты үшінші
тарап енгізетін жəне ұлттық қауіпсіздік мүдделерін
қозғайтын шара;»;
«18-1) рұқсат беру құжаты – сыртқы сауда қызметіне
қатысушыға тауарлардың жекелеген түрлерін əкелу жəне
(немесе) əкету құқығына берілетін құжат (лицензия,
мемлекеттік бақылау актісі, қорытынды, нотификация,
рұқсат);»;
19) жəне 20) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 21-1), 40-1) жəне 40-2)
тармақшалармен толықтырылсын:
«21-1) сараптама ұйымы – штатында тауарды шығарған
елді, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін айқындау жөніндегі
сарапшы-аудитор бар, тауардың шығу тегіне, Еуразиялық
экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік
тауардың мəртебесіне сараптама жүргізу жөніндегі
жұмысты жүзеге асыратын заңды тұлға;»;
«40-1) тауардың шығу тегі туралы сертификат –
тауарды шығарған ел, Еуразиялық экономикалық одақ
тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесі туралы
куəландыратын құжат;
40-2) тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың
мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторлар –
уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен аттестатталған
жеке тұлғалар;»;
2) 5-баптың 2-тармағы 8) тармақшасындағы «қолдану
болып табылады.» деген сөздер «қолдану;» деген сөзбен
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен
толықтырылсын:
«9) ұлттық қауіпсіздік мүдделері негізге алына отырып
енгізілетін шараларды қолдану болып табылады.»;
3) 7-бап мынадай мазмұндағы 7-2), 7-3), 7-4) жəне 154) тармақшалармен толықтырылсын:
«7-2) тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық
одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін
айқындау, тауардың шығу тегі туралы сертификат
беру жəне оның қолданысының күшін жою жөніндегі
қағидаларды əзірлейді жəне бекітеді, сондай-ақ тауарды шығарған елді айқындау жөніндегі сертификаттың
нысандарын белгілейді;
7-3) тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық
одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін
айқындау, тауардың шығу тегі туралы сертификатты
беру жəне оның қолданысының күшін жою жөніндегі
қағидаларда көзделген тəртіппен, тауар əкелінетін
елдің уəкілетті органдарының сұрау салулары негізінде тауардың шығу тегі туралы сертификаттарды
берудің негізділігін, оларда қамтылған мəліметтердің
анықтығын жəне дайындаушылардың тауарларды
шығарған елді айқындау өлшемшарттарын орындауын
верификациялауды (тексеруді) жүзеге асырады;
7-4) уəкілетті орган айқындаған тəртіппен, тауарларды
шығарған елді растау мақсатында экспорттаушыларды
тауар əкелінетін елдердің ақпараттық жүйелерінде
тіркеудің негізділігін верификациялауды (тексеруді)
жүзеге асырады;»;
«15-4) рұқсаттар жəне хабарламалар саласындағы
уəкілетті органмен жəне ақпараттандыру саласындағы
уəкілетті органмен келісу бойынша тауарды шығарған
елді, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін айқындау жөніндегі
сарапшы-аудиторларға қойылатын талаптарды, оларға
сəйкестігін растайтын құжаттар тізбесін, сондай-ақ
тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық
одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін
айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау,
аттестаттарының қолданысын ұзарту тəртібін бекітеді;»;
4) 8-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 7-1)
жəне 7-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«7-1) əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына сауда үстемесі мөлшерінің сақталуына мемлекеттік
бақылауды жүзеге асырады;
7-2) Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасында белгіленген сыйақы мөлшерінің
сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;
5) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«16-бап. Сыртқы сауда қызметiн кедендiк-тарифтiк
реттеу
1. Сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеу
шараларына мыналарды:
1) кедендік баждарды;
2) тарифтік жеңілдіктерді;
3) тарифтік преференцияларды;
4) тарифтік квоталарды қолдану жатады.
2. Уəкілетті органның сұрау салуы бойынша Қазақстан
Республикасының орталық мемлекеттік органдары
өз құзыреті шегінде сыртқы сауда қызметін кедендіктарифтік реттеу шараларын қолдану мақсаттары үшін

қажетті, оның ішінде құпия ақпаратты қамтитын
мəліметтерді береді.
Егер бірлескен актілерді қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, ақпарат
осындай нормативтік құқықтық актілерде айқындалатын
тəртіппен беріледі.»;
6) 17-бап мынадай мазмұндағы 3 жəне 4-тармақтармен
толықтырылсын:
«3. Уəкілетті органның сұрау салуы бойынша
Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік
органдары өз құзыреті шегінде сыртқы сауда қызметіне
тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мақсаттары
үшін қажетті, оның ішінде құпия ақпаратты қамтитын
мəліметтерді береді.
Егер бірлескен актілерді қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, ақпарат
осындай актілерде айқындалатын тəртіппен беріледі.
4. Осы Заңның 18-бабы 1-тармағының негізінде
экономикалық салдарларды жою үшін қажетті мерзімге
енгізілетін шараларды қоспағанда, тарифтік емес реттеу
шаралары олар енгізілген күннен бастап алты айдан
аспайтын мерзімге енгізіледі.»;
7) 18-1 жəне 18-2-баптар мынадай редакцияда
жазылсын:
«18-1-бап. Рұқсат беру тəртібі
1. Тауарларды əкелуге жəне (немесе) əкетуге рұқсат
беру тəртібі рұқсат беру құжаттарын беру жолымен
сыртқы сауда қызметін лицензиялауды енгізу немесе
өзге де əкімшілік реттеу шараларын қолдану арқылы
іске асырылады.
2. Рұқсат беру тəртібін уəкілетті орган немесе орталық
мемлекеттік органдар уəкілетті органмен келісу бойынша
өз құзыреті шегінде енгізеді жəне оның күшін жояды.
18-2-бап. Қарсы шаралар
Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан
Республикасының экономикалық мүдделерін тиімді
қорғау мақсатында орталық мемлекеттік органдардың
ұсыныстары негізінде қарсы шараларды, егер үшінші
тарап немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
мемлекет:
1) халықаралық шарттар бойынша Қазақстан Республикасына қатысты қабылдаған міндеттемелерді
орындамаса;
2) Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін бұзатын шараларды, оның ішінде қазақстандық
тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің, капиталдың,
жұмыс күшінің) үшінші тарап немесе Еуразиялық
экономикалық одаққа мүше мемлекет нарығына кіруін
негізсіз жабатын (шектейтін) не оларды өзгеше түрде
негізсіз кемсітетін шараларды қабылдаса, енгізеді.»;
8) мынадай мазмұндағы 18-4 жəне 18-5-баптармен
толықтырылсын:
«18-4-бап. Ұлттық қауіпсіздік мүдделері негізге алына
отырып енгізілетін шаралар
1. Қазақстан Республикасының Үкіметі уəкілетті
органның ұсынысы бойынша ұлттық қауіпсіздік
мүдделерін сақтау мақсатында осы Заңның 16 – 21-баптарында көзделген шараларды енгізуге құқылы.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген шаралар тауарлар импортының ұлттық қауіпсіздікке əсерін айқындау
жөнінде уəкілетті орган жүргізген талдау нəтижелері
бойынша енгізіледі.
3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген, ұлттық
қауіпсіздік мүдделері негізге алына отырып енгізілетін
шараларды енгізу кезінде Қазақстан Республикасы
мемлекеттік органдарының өзара іс-қимыл жасау тəртібін
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
18-5-бап. Сараптама ұйымы жəне тауарды шығарған
елді, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе
шетелдік тауардың мəртебесін айқындау жөніндегі
сарапшы-аудиторлар
1. Сараптама ұйымы экспортқа жəне кері экспортқа
тауардың шығу тегі туралы сараптамалардың актілерін
қоспағанда, тауарды шығарған елді, Еуразиялық
экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың
мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторлар
жасаған, тауардың шығу тегі, Еуразиялық экономикалық
одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін
айқындау туралы сараптама актілерін куəландырады
жəне береді.
2. Тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық
одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін
айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторлар уəкілетті
органда аттестаттаудан өтеді жəне олар өз қызметін бір
сараптама ұйымының құрамында жүзеге асырады.
3. Тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық
одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін
айқындау жөніндегі сарап шы-аудиторлар өтінімде
жəне өтінім беруші ұсынған құжаттарда қамтылған
мəліметтерде жалған жəне (немесе) анық емес фактілер
анықталған кезде тауардың шығу тегі туралы сараптама
актілерін жасаудан, Еуразиялық экономикалық одақ
тауарының немесе шетелдік тауардың мəртебесін
айқындаудан бас тартуға міндетті.
4. Тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың
мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторлар мен
сараптама ұйымдары тауарды шығарған елді, Еуразиялық
экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік
тауардың мəртебесін айқындау, тауардың шығу тегі
туралы сертификат беру жəне оның күшін жою жөніндегі
қағидаларды бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының
заңдарына сəйкес жауаптылықта болады.»;
9) 22-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«22-бап. Сауда шаралары жəне қауіпсіздік пайымдаулары бойынша шаралар»;
2-тармақ «шараларын» деген сөзден кейін «жəне
қауіпсіздік пайымдаулары бойынша шараларды» деген
сөздермен толықтырылсын;
10) 22-3-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Берілуі Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігіне байланысты жүзеге асырылатын, оның ішінде
мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде берген
ақпаратты, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты
уəкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі
айқындайтын, мəліметтерді таратылуы шектелген
қызметтік ақпаратқа жатқызу жəне онымен жұмыс
істеу қағидаларына сəйкес ДСҰ-ның жұмыс жəне
консультативтік органдарына жібереді.»;
11) 4-тарау мынадай мазмұндағы 22-5-баппен
толықтырылсын:
«22-5-бап. Қазақстан Республикасының Еуразиялық
экономикалық одаққа мүшелігіне байланысты
мəселелер бойынша өзара іс-қимыл
1. Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, Қазақстан
Республикасының Президентіне тікелей бағынатын жəне
есеп беретін мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік
сектор субъектілерінің, Қазақстан Республикасы ұлттық
кəсіпкерлер палатасының Еуразиялық экономикалық
комиссиямен Қазақстан Республикасының Еуразиялық
экономикалық одаққа қатысу мəселелері бойынша өзара
іс-қимылын үйлестіруді уəкілетті орган жүзеге асырады.
Еуразиялық экономикалық одаққа қатысу мəселелері
бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұстанымын қалыптастыру, сондай-ақ орталық атқарушы
органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне
тікелей бағынатын жəне есеп беретін мемлекеттік
органдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің
жəне Қазақстан Республикасы ұлттық кəсіпкерлер
палатасының Еуразиялық экономикалық комиссиямен
өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасының Үкіметі
айқындайтын тəртіппен жүзеге асырылады.
2. Еуразиялық экономикалық комиссия департаменттері директорларының жəне директорлары орынбасарларының бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды біліктілік іріктеу Қазақстан Республикасының
Үкіметі айқындайтын тəртіпке сəйкес жүзеге асырылады.
Еуразиялық экономикалық комиссия қызметкерлерінің
бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды біліктілікті
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іріктеу уəкілетті орган айқындайтын тəртіпке сəйкес
жүзеге асырылады.
Осы тармақтың бірінші жəне екінші бөліктерінде
көрсетілген кандидаттарға қатысты «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының мемлекеттік қызметшілерді
іссапарға жіберу бөлігіндегі нормалары қолданылмайды.
3. Берілуі Қазақстан Республикасының Еуразиялық
экономикалық одаққа мүшелігіне байланысты жүзеге
асырылатын, оның ішінде мемлекеттік органдар өз
құзыреті шегінде берген ақпаратты, оның ішінде
құпия сипаттағы ақпаратты уəкілетті орган Қазақстан
Республикасының Үкіметі айқындайтын, мəліметтерді
таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу
жəне онымен жұмыс істеу қағидаларына сəйкес
Еуразиялық экономикалық комиссияның жұмыс жəне
консультативтік органдарына жібереді.».
16. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік
жəрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., №12,
44-құжат; 2007 ж., №24, 178-құжат; 2009 ж., №23,
111-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №14, 72-құжат; 2014
ж., №6, 28-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №6,
27-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; 2017
ж., №12, 36-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; 2019 ж., №7,
39-құжат; №21-22, 90-құжат; №23, 106-құжат; 2020 ж.,
№10, 38, 39-құжаттар; №12, 61-құжат; №13, 67-құжат):
1) 1-баптың 1) тармақшасының жетінші абзацы
«ақшалай» деген сөзден кейін «, оның ішінде электрондық
ақшамен төленетін» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 3-2-баптың 3) тармақшасы «жəрдемақылардың»
деген сөзден кейін «, оның ішінде электрондық ақшаның
электрондық əмияндарына электрондық ақшамен» деген
сөздермен толықтырылсын.
17. «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 2007
жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007
ж., №17, 133-құжат; 2009 ж., №18, 86-құжат; 2011 ж., №1,
2, 7-құжаттар; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012
ж., №2, 16-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж., №1,
4-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж.,
№20-ІV, 113-құжат; №22-VІІ, 161-құжат; 2016 ж., №8-ІІ,
70-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат; 2019
ж., №19-20, 86-құжат; 2020 ж., №10, 44-құжат):
1) 1-баптың 9) жəне 10) тармақшалары алып тасталсын;
2) 5-баптың 5) тармақшасының алтыншы жəне жетінші
абзацтары алып тасталсын;
3) 6-бапта:
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 3-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) ветеринариялық-санитариялық бақылау мен
қа дағалауға жататын рəсімдерді қоспағанда, тамақ
өнімдерін өткізу сатысында тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттердің
талаптарына олардың сəйкестігін мемлекеттік бақылау
мен қадағалауды жүзеге асыру;»;
4-тармақ алып тасталсын;
4) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«13-бап. Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
1. Мыналар арнайы мақсаттағы тамақ өнімдеріне
жатады:
1) спортшыларды, жүкті жəне бала емізетін əйелдерді
тамақтандыруға арналған арнайы тамақ өнімдері;
2) диеталық емдік жəне диеталық профилактикалық
тамақтанудың, оның ішінде балалар тағамына арналған
тамақ өнімдері.
2. Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдері:
1) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің
қауіпсіздігі туралы заңнамасында жəне техникалық
регламенттерде белгіленген арнайы мақсаттағы тамақ
өнімдеріне қойылатын талаптарға сай келуге;
2) сатып алушылардың (тұтынушылардың) тиісті
топтарының физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыруға;
3) тамақтық, биологиялық жəне энергетикалық
құндылығы бойынша ыдыста (қаптамада) көрсетілген
ақпаратқа сəйкес келуге тиіс.»;
5) 16-баптың 2-тармағындағы «Осы Заңның 13-бабының
3-тармағында» деген сөздер «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламентте» деген
сөздермен ауыстырылсын;
6) 17-бап алып тасталсын;
7) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«18-бап. Тамақ өнімдерін сақтау жəне тасымалдау
кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
1. Тамақ өнімдерін сақтау жəне тасымалдау тамақ
өнімдерінің қауіпсіздігі туралы техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сəйкес олардың қауіпсіздігі
қамтамасыз етілетін жағдайларда жүзеге асырылуға тиіс.
2. Егер тамақ өнімдерін сақтау жəне (немесе) тасымалдау кезінде олардың қауіпті қасиеттерге ие болуына алып
келген бұзушылыққа жол берілсе, ол тиісті сараптамаға
жіберіліп, оның нəтижелері бойынша кəдеге жаратылады
немесе жойылады.»;
8) 25-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін өндірістік бақылау
техникалық регламенттердің талаптарына сəйкес жүзеге
асырылады.»;
9) 29 жəне 30-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«29-бап. Сəйкестікті бағалау
Тамақ өнімдерін өндіру (дайындау), сақтау, тасу
(тасымалдау), өткізу мен кəдеге жарату процестерінің
сəйкестігін бағалау тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі
саласындағы техникалық регламенттің жəне (немесе)
тамақ өнімдерінің жекелеген түрлеріне арналған
техникалық регламенттердің талаптарына сəйкестікке
жүзеге асырылады.
30-бап. Тамақ өнімдерін сəйкестендіру
Тамақ өнімдерін сəйкестендіру Еуразиялық экономикалық одақтың, оның ішінде тамақ өнімдерінің жекелеген түрлеріне арналған техникалық регламенттерінде
белгіленген техникалық реттеу объектілерін сəйкестендіру қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.».
18. «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» 2007
жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007
ж., №17, 134-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж.,
№5, 23-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат;
2012 ж., №15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж.,
№1, 4-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №19-I, 19-II,
96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат;
2018 ж., №23, 88-құжат):
1) 17-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Химиялық өнімді көліктің алуан түрінде тасымалдауға арналған қаптамаларды қолдануға қойылатын
талаптар тиісті техникалық регламенттерде белгіленеді.»;
2) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«18-бап. Химиялық өнімді таңбалауға қойылатын
талаптар
Барлық қауіпті химиялық өнім оның қауіпті қасиеттері
туралы хабардар ететін ескертпелік таңбалануға жатады.
Химиялық өнімді ескертпелік таңбалау кезінде
көрсетілуге тиіс стандарттық қауіптілік нышандарының
тізбесі ұлттық немесе мемлекетаралық стандартқа сəйкес
белгіленеді.».
19. «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі
туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №17, 137-құжат;
2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 2011 ж.,
№1, 2-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №15, 97-құжат;
2014 ж., №7, 37-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; 2018 ж., №10,
32-құжат; №19, 62-құжат):
14-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Аттракциондарды пайдалануға беру жəне техникалық

куəландыру ұлттық стандартқа сəйкес жүзеге асырылады.».
20. «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы» 2007
жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007
ж., №17, 138-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2011 ж., №1,
2-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2013 ж., №9,
51-құжат; 2014 ж., №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №20ІV, 113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат):
5-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы алып тасталсын.
21. «Сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу
туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №15-16, 59-құжат;
2009 ж., №15-16, 74-құжат; №18, 84-құжат; 2010 ж.,
№5, 23-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат;
2012 ж., №14, 92, 95-құжаттар; №15, 97-құжат; 2014
ж., №1, 4-құжат; №10, 52-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №20-IV, 113-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; 2018 ж.,
№19, 62-құжат):
1) кіріспедегі «растау жөніндегі органдарды, сынақ,
салыстырып тексеру, калибрлеу зертханаларын
(орталықтарын), өлшемдерді орындау əдістемелерін
метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды
тұлғаларды аккредиттеу саласындағы қоғамдық
қатынастарды, сондай-ақ сəйкестікті бағалау саласындағы
олармен байланысты өзге де» деген сөздер «бағалау
жөніндегі органдарды аккредиттеу саласындағы
қоғамдық қатынастарды, сондай-ақ олармен байланысты»
деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) Аккредиттеу жөніндегі кеңес – аккредиттеу
жүйесін стратегиялық дамыту, аккредиттеу саласында
ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз
ету мақсатында құрылған, тұрақты жұмыс істейтін
консультативтік-кеңесші орган;»;
4) жəне 13) тармақшалар мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) аккредиттеу жөніндегі орган – аккредиттеу
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жəне аккредиттеу
жөніндегі халықаралық ұйымдарға мүше болып
табылатын республикалық мемлекеттік кəсіпорын;»;
«13) аккредиттеу субъектісі – осы Заңда белгіленген
тəртіппен аккредиттеуден өткен, сəйкестікті бағалау
жөніндегі орган;»;
мынадай мазмұндағы 13-1), 13-2), 13-3) жəне 13-4)
тармақшалармен толықтырылсын:
«13-1) аккредиттеу субъектісінің қызметін мониторингтеу – осы Заңға сəйкес аккредиттеу жөніндегі
орган жүзеге асыратын, аккредиттеу субъектілерінің
қызметі туралы мəліметтер мен ақпаратты аккредиттеу
өлшемшарттарына сəйкестігі тұрғысынан жинау,
өңдеу, талдау жəне пайдалану жөніндегі шаралар
жиынтығы;
13-2) аккредиттеу схемасы – бірдей талаптар
қолданылатын, сəйкестікті бағалау жөніндегі органдарды
аккредиттеуге қатысты қағидалар мен процестер;
13-3) бағалау – стандарттау жөніндегі құжаттар
негізінде жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес өтініш берушінің (аккредиттеу субъектісінің)
құзыреттілігін айқындау мақсатында аккредиттеу
жөніндегі орган жүзеге асыратын процесс;
13-4) бағалау техникасы – аккредиттеу жөніндегі
орган стандарттау жөніндегі құжаттарға, оның ішінде
аккредиттеу жөніндегі орган мүшесі болып табылатын
аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдардың стандарттау жөніндегі құжаттарына сəйкес бағалау жүргізу
үшін пайдаланатын əдіс;»;
14) тармақша алып тасталсын:
мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
«14-1) калибрлеу зертханасы (орталығы) – өлшем
құралдарын калибрлеуді жүзеге асыратын заңды тұлға
немесе заңды тұлғаның атынан əрекет ететін оның
құрылымдық бөлімшесі;»;
15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«15) куəгерлік бағалау – аккредиттеу жөніндегі органның өз аккредиттеу саласы шегінде сəйкестікті бағалау
жөніндегі қызметті орындайтын сəйкестікті бағалау
жөніндегі органды байқауы;»;
15-2) тармақша алып тасталсын;
21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«21) сəйкестікті бағалау – сəйкестікті бағалау объектісіне қойылатын талаптардың сақталуын тікелей немесе
жанама айқындау;»;
мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толықтырылсын:
«21-1) сəйкестікті бағалау жөніндегі орган – сəйкестікті
бағалау жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыратын заңды
тұлға немесе оның құрылымдық бөлімшесі;»;
22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«22) сəйкестікті бағалау объектілері – техникалық
регламенттерде жəне (немесе) стандарттау жөніндегі
құжаттарда айқындалған, сəйкестікті растауға, зерттеуге,
сынауға, өлшеуге, салыстырып тексеруге, калибрлеуге,
аттестаттауға жəне бағалаудың өзге де түрлеріне жататын
объектілер;»;
3) 4-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) аккредиттеу, сəйкестікті растау жөніндегі сарапшыаудиторлар, техникалық сарапшылар кіреді.»;
4) 5-баптың 2) жəне 2-1) тармақшалары алып тасталсын;
5) 6-бапта:
1-1) тармақша алып тасталсын;
1-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1-2) аккредиттеу жөніндегі халықаралық жəне өңірлік
ұйымдарда Қазақстан Республикасының мүддесін
білдіреді;»;
мынадай мазмұндағы 1-3) тармақшамен толықтырылсын:
«1-3) Аккредиттеу жөніндегі кеңесті құрады, оның
құрамын жəне ол туралы ережені əзірлейді жəне бекітеді;»;
6) 7-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Аккредиттеу жөніндегі орган мынадай талаптарға
сəйкес келуге:
1) штатында аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлар болуы;
2) аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымдардың
мүшесі болуы;
3) аккредиттеу субъектілерімен үлестес тұлға болмауы
тиіс.»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Аккредиттеу жөніндегі орган:
1) мыналарға:
аккредиттеу, сəйкестiктi растау жөнiндегi сарапшыаудиторларды, техникалық сарапшыларды жəне арнайы
білімі бар басқа да адамдарды аккредиттеу жөнiндегi
жұмыстарды жүргізуге қатысу үшін тартуға;
аккредиттеу жөніндегі халықаралық (өңірлік) мемлекеттік емес жəне үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына
қатысуға;
өлшем құралдарының салыстырма сынақтарын жəне
оларды салыстырып тексеру мен калибрлеу нəтижелерін
салғастыруды ұйымдастыруға;
бағалау техникаларын қолдану тəртібін, өлшемшарттары мен талаптарын айқындауға;
жоспарлы жəне жоспардан тыс бағалауды жүргізуге;
аккредиттеу субъектілерінің қызметіне аккредиттеу
өлшемшарттарына сəйкестігі тұрғысынан мониторинг
жүргізуге;
аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттауды жүргізуге құқылы;
2) мыналарға:
(Жалғасы 27-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 24-26-беттерде)
аккредиттеу аттестатының, аккредиттеу аттестаттарына
қосымшалардың, аккредиттеу белгісінің нысандарын
белгілеуге;
осы Заңда белгіленген тəртіпті сақтай отырып,
аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге;
аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде
белгілі болған коммерциялық немесе заңмен қорғалатын
өзге де құпияны құрайтын мəліметтердің жария болуына
жол бермеуге;
аккредиттеу субъектілерінің тізілімін жүргізуге;
интернет-ресурсты жүргізуге жəне қолдап отыруға, онда
аккредиттеу субъектілерінің тізілімін ресми жариялауға,
сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі
нормативтік құқықтық актілерді орналастыруға;
аккредиттеу аттестаты кері қайтарып алынған немесе
аккредиттеуден кейінгі шарт тоқтатылған жағдайда бұл
туралы уəкілетті органды үш жұмыс күні ішінде жазбаша
хабардар етуге;
аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу, аккредиттеу
материалдарын жаңарту туралы өтінімдерді қарауға;
шағымдар мен апелляцияларды қарауға жəне олар
бойынша шешімдер қабылдауға, қабылданған шешімдер
туралы ақпаратты интернет-ресурста орналастыруға;
осы Заңда көзделген негіздер бойынша жəне тəртіппен
аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алуға, қайтаруға
жəне аккредиттеу аттестатының күшін жою туралы
өтінішпен сотқа жүгінуге;
жоспарлы жəне жоспардан тыс бағалаудың, сондайақ аккредиттеу субъектісінің қызметін мониторингтеу
нəтижелерін тоқсан сайын уəкілетті органға беруге;
аккредиттеу субъектілерінің тізіліміне мəліметтер
енгізу арқылы аккредиттеу аттестатын тоқтата тұруға,
одан айыруға қатысты сот, уəкілетті органның ведомствосы жəне оның аумақтық бөлімшелері шығарған
əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша заңды
күшіне енген қаулының орындалуын қамтамасыз етуге;
аккредиттеу жөніндегі органның қызметін регламенттейтін халықаралық нормативтік құжаттың талаптарына
сəйкес келуге;
аккредиттеу жəне сəйкестікті бағалау саласындағы
жалпы өлшемшарттар мен қағидаларды белгілейтін
мамандандырылған халықаралық ұйымдардың
құжаттарын ендіруді жəне қолдануды қамтамасыз етуге
міндетті.»;
7) мынадай мазмұндағы 7-1-баппен толықтырылсын:
«7-1-бап. Аккредиттеу субъектілерінің қызметін мониторингтеу
1. Аккредиттеу субъектілерінің қызметін мониторингтеу аккредиттеу субъектілері көрсеткен аккредиттеу
сала сындағы жұмыстардың, қызметтердің жəне
процестердің нəтижелерін аккредиттеу жөніндегі
органның байқауы арқылы жүзеге асырылады.
2. Аккредиттеу субъектілерінің қызметін мониторингтеу нəтижелері бойынша аккредиттеу өлшемшарттарын бұзушылық анықталған жағдайда осы Заңға
сəйкес шаралар қолданылады.
3. Аккредиттеу субъектілерінің қызметін мониторингтеуді жүзеге асыру қағидаларын уəкілетті орган
бекітеді.»;
8) 8-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«8-бап. Өтініш берушілер мен аккредиттеу
субъектілері»;
мынадай мазмұндағы 3-1 жəне 3-2-тармақтармен
толықтырылсын:
«3-1. Өтініш беруші:
1) зерттеп-қарау нəтижелері бойынша тұрған жерінде
аккредиттеу жөніндегі органға негізделген себептерді
көрсете отырып, сəйкессіздіктерді жою мерзімдерін
ұзарту, бірақ отыз жұмыс күнінен асырмай ұзарту туралы
жүгінуге;
2) аккредиттеу жөніндегі органның шешімдеріне
апелляция жөніндегі комиссияға апелляциялар беруге
құқылы.
3-2. Өтініш беруші:
1) Қазақстан Республикасының сəйкестікті бағалау
саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасында, стандарттау жөніндегі құжаттарда, сондай-ақ аккредиттеу
сұратылатын немесе берілетін, аккредиттеу жөніндегі
орган мүшесі болып табылатын аккредиттеу жөніндегі
халықаралық ұйымдардың құжаттарында белгіленген
аккредиттеуге қойылатын талаптарды сақтауға жəне
орындауға;
2) тұрған жерінде зерттеп-қарау жүргізу кезінде
аккредиттеу жөніндегі органға үй-жайға (үй-жайларға)
кіруді, жабдыққа жəне ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етуге;
3) мəлімделген аккредиттеу саласына сəйкес куəгерлік
бағалауды ұйымдастыруға міндетті.»;
4-тармақта:
2) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«2) аккредиттеу жөніндегі органға аккредиттеу саласын кеңейту немесе қысқарту, қайта аккредиттеу, ерікті
түрде кері қайтарып алу, кері қайтарып алынған аккредиттеу аттестатының қолданысын қайта бастау жəне
аккредиттеу аттестатының қолданысын тоқтату туралы
өтінішпен жүгінуге;
3) апелляция жөніндегі комиссияға аккредиттеу
жөніндегі органның шешімдеріне апелляциялар беруге
құқылы;»;
4) тармақша алып тасталсын;
5-тармақта:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) аккредиттеу жөніндегі органның жоспарлы
(жоспардан тыс) бағалау жүргізуін жəне сол жерде
зерттеп-қарауын қамтамасыз етуге;»;
10) тармақшадағы «тоқтатуға міндетті.» деген сөздер
«тоқтатуға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұн дағы 6-1), 6-2) жəне 10-1) тармақшалармен
толықтырылсын:
«6-1) үй-жайға (үй-жайларға) кіруді, жабдыққа,
ақпаратқа қол жеткізуді, оның ішінде персоналдың болуын қамтамасыз етуге;
6-2) куəгерлік бағалау жүргізуді қамтамасыз етуге жəне
бағалауды жүргізу жөніндегі жұмыстардың құнына ақы
төлеуді жүргізуге;»;
«10-1) аккредиттеу үшін қажетті ақпаратқа, құжаттарға,
есептерге қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.»;
мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
«6. Техникалық регламенттердің талаптарына сəйкес
келмейтін жəне Қазақстан Республикасының техникалық
реттеу саласындағы заңнамасына сəйкес алып қоюға
жататын өнімге сəйкестікті бағалау туралы құжат берген
аккредиттеу субъектісі Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.»;
9) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«11-бап. Аккредиттеу, сəйкестікті растау жөніндегі
сарапшы-аудиторлар, техникалық сарапшылар
1. Аккредиттеу, сəйкестікті растау жөніндегі сарапшыаудиторлар, техникалық сарапшылар осы Заңға сəйкес
аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге қатысады.
2. Аккредиттеу, сəйкестікті растау жөніндегі сарапшыаудиторлар, техникалық сарапшылар өз қызметiн еңбек
шартының не азаматтық-құқықтық шарттың негiзiнде
жүзеге асырады.»;
10) 14-баптың бірінші бөлігінде:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) аккредиттеу схемасын ескере отырып, сəйкестігіне
өздері аккредиттелетін (аккредиттелген) нормативтік
құжаттардың талаптарына сай келуі;»;
мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) сəйкестікті бағалау жөніндегі жұмыстарды толық
көлемде жəне аккредиттеу саласында бекітілген шекте
жүргізуі.»;
11) 15-бапта:

1-тармақтың бірінші бөлігінде:
3) жəне 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«3) мəлімделетін аккредиттеу саласы;
4) сəйкестікті бағалау саласындағы қызметтің мəлімделген бағыты жөніндегі паспорт;»;
мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
«6) құрылымдық бөлімшелер туралы ереже жəне
олардың құрылымы.»;
2-тармақтағы «1), 3), 4) жəне 5)» деген сөздер «1), 3-1)
жəне 4)» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Егер өтінім жəне (немесе) оған қоса берілетін
құжаттар белгіленген нысанға сəйкес келмеген не толық
көлемде ұсынылмаған жағдайда, сондай-ақ мəлімделген
жабдықты басқа аккредиттелген зертхана пайдаланған
жағдайда, аккредиттеу жөніндегі орган құжаттарды келіп
түскен күнінен бастап есептелетін бес жұмыс күні ішінде
қабылдаудан бас тартады жəне оларды қайтарудың
себептерін көрсете отырып, өтiнiш берушiге пошта
арқылы қайтарады не оларды өкіліне қолын қойғызып,
қолма-қол табыс етеді.»;
12) 17-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Аккредиттеу жөнiндегi сарапшы-аудитордың
қорытындысы негiзiнде аккредиттеу жөнiндегi орган
мынадай:
1) өтiнiш берушiнi тұрған жерінде зерттеп-қарау
туралы;
2) өтiнiш берушiнiң анықталған сəйкессiздiктердi жою
қажеттігі туралы шешiмдердiң бiрiн қабылдайды.
Аккредиттеу жөніндегі орган шешім қабылдаған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтініш берушіге
қабылданған шешім туралы хабарлама жіберіледі.»;
13) 18-баптың 4-тармағының екінші абзацы алып тасталсын;
14) 20-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) жоспарлы жəне жоспардан тыс бағалауды жүргізу,
аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу, аккредиттеу
материалдарын жаңарту тəртібі мен мерзімдері;»;
15) 24-баптың 2-тармағының 6), 7) жəне 10)
тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«6) жоспарлы жəне жоспардан тыс бағалауды жүргізу
күнін жəне нəтижелерін;
7) аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алудың
күні жəне осы кері қайтарып алынған аттестаттың
қолданысын қайта бастаудың күні мен негіздерін;»;
«10) аккредиттеу аттестатының қолданысын тоқтата
тұру жəне одан айыру күні мен негіздерін;»;
16) 25-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«25-бап. Аккредиттеу субъектілерін жоспарлы жəне
жоспардан тыс бағалау
1. Жоспарлы жəне жоспардан тыс бағалау аккредиттеуден кейінгі шарт негізінде жүзеге асырылады. Бірінші
жоспарлы бағалау бастапқы аккредиттеу күнінен кейін
он сегіз айдан кешіктірілмей жүргізіледі.
Келесі жоспарлы бағалаулар алдыңғы жоспарлы
бағалау жүргізілген кезден бастап жиырма төрт айдан
кешіктірілмей жүргізіледі.
Аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу өлшемшарттарын бұзушылықтарға жол бергені туралы жеке
немесе заңды тұлғаның өтініші, мемлекеттік органның
хабарламасы келіп түскен не аккредиттеу жөніндегі
орган аккредиттеу субъектісінің қызметін мониторингтеу
нəтижелері бойынша аккредиттеу өлшемшарттарын бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, аккредиттеу жөніндегі
орган жоспардан тыс бағалау жүргізуге құқылы.
Бұзушылықтар расталған жағдайда, аккредиттеу
жөніндегі орган жүргізген жоспардан тыс бағалауды
жүргізу бойынша шығыстарды бұзушылыққа жол берген
аккредиттеу субъектісі өтейді.
2. Аккредиттеу субъектісін немесе аккредиттеу
субъектісінің өзі тұрған жерден тыс жерде орналасқан
оның құрылымдық бөлімшесін жоспарлы бағалауды
жүргізу мерзiмi аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу
саласына жəне оның құрылымдық бөлімшелерінің санына
байланысты белгіленеді. Жоспардан тыс бағалауды
жүргізу мерзімі үш жұмыс күнінен аспауға тиіс.
3. Аккредиттеу жөніндегі орган жоспарлы немесе
жоспардан тыс бағалауды жүргізу кезінде аккредиттеу субъектісінен қажетті түсіндірмелер, құжаттар мен
мəліметтер сұратуға құқылы.
4. Жоспарлы жəне жоспардан тыс бағалау нəтижелері
екі данада жасалған есеппен ресімделеді, онда мыналар
көрсетіледі:
1) есептің жасалған күні, уақыты жəне орны;
2) аккредиттеу жөніндегі орган басшысының жоспарлы
немесе жоспардан тыс бағалауды жүргізуге негіз болған
шешімінің күні мен нөмірі;
3) жоспарлы жəне жоспардан тыс бағалауды жүргізген
аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторлардың тегі,
аты, əкесінің аты (егер олар жеке басты куəландыратын
құжаттарда көрсетілсе);
4) аккредиттеу субъектісінің атауы, жоспарлы немесе
жоспардан тыс бағалауды жүргізген кезде қатысқан
аккредиттеу субъектісі өкілінің тегі, аты, əкесінің аты
(егер ол жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе),
лауазымы;
5) жоспарлы немесе жоспардан тыс бағалаудың
жүргізілген күні, уақыты жəне орны;
6) бағалау нəтижелері, оның ішінде анықталған
сəйкессіздіктер жəне олардың сипаты туралы мəліметтер;
7) сəйкессіздіктерді жою жөніндегі ұсынымдар жəне
оларды жою мерзімдері;
8) аккредиттеу субъектісі өкілінің есеппен танысқаны
немесе танысудан бас тартқаны туралы мəліметтер, оның
қолы немесе қол қоюдан бас тартқаны туралы мəліметтер.
Есептің бір данасы аккредиттеу субъектісінің өкіліне
табыс етіледі.
Аккредиттеу жөніндегі орган есеп келіп түскен кезден
бастап он жұмыс күні ішінде оны қарайды жəне аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алуға не жиналған
материалдарды осы Заңның 26-бабының 2-тармағында
көзделген тəртіппен уəкілетті органға жіберуге негіздер
болмаған кезде ақпаратты назарға алады не анықталған
аккредиттеу өлшемшарттарына сəйкессіздіктерді аккредиттеу субъектісінің жоюы туралы шешім қабылдайды.»;
17) 26-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«26-бап. Аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу,
оның қолданысын тоқтату жəне тоқтата тұру, одан айыру
жəне күшін жою»;
1-тармақтың бірінші бөлігінің 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1) аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу өлшемшарттарын бұзушылықтарға жол бергені туралы
шағымда не мемлекеттік органның хабарламасында
көрсетілген фактілер расталғанда;»;
4-тармақтың үшінші жəне төртінші бөліктері мынадай
редакцияда жазылсын:
«Анықталған сəйкессіздіктердің жойылғаны туралы
мəліметтерді растау қажет болған жағдайда, аккредиттеу
жөніндегі орган осы Заңның 25-бабында көзделген
тəртіппен жоспардан тыс бағалауды жүргізеді.
Аккредиттеу жөнiндегi орган сəйкессiздiктердiң
жойылғаны туралы мəлiметтердi аккредиттеу субъектiсi
ұсынған күннен бастап есептелетiн он жұмыс күнi
iшiнде, ал жоспарлы жəне жоспардан тыс бағалау
жүргi зілген жағдайларда – олар аяқталған күннен
бастап есептелетiн он жұмыс күнi iшiнде аккредиттеу
аттестатын немесе аккредиттеу саласының бір бөлігін
қайта жаңғырту не қайта жаңғыртудан бас тарту туралы
шешiм қабылдайды.»;
6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Өтініш берушінің немесе аккредиттеу субъектісінің
аккредиттеуді алу кезінде жалған ақпарат бергені
анықталған жағдайда, аккредиттеу аттестатының

күшін жоюды аккредиттеу жөніндегі органның өтініші
бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген тəртіппен сот жүргізеді.
7. Аккредиттеу аттестатының қолданысын тоқтата
тұру жəне одан айыру Қазақстан Республикасының
Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сəйкес
жүзеге асырылады.»;
18) 27-бапта:
1-тармақтағы «шағымдануға» деген сөз «апелляция
беруге» деген сөздермен ауыстырылсын;
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Апелляция жөніндегі комиссия тұрақты жұмыс
істейтін орган болып табылады жəне оның жұмысына
мүшелерінің жартысынан астамы қатысқан кезде шешім
қабылдауға құқылы.
Апелляция жөніндегі комиссияның құрамын
аккредиттеу жөніндегі орган қалыптастырады. Апелляция
жөніндегі комиссияның құрамына сəйкестікті бағалау
саласындағы қоғамдық бірлестіктер мен уəкілетті
органнан үш өкілден жəне аккредиттеу жөніндегі
органнан бір өкіл жіберіледі. Апелляция берілген
аккредиттеу жөніндегі орган шешім қабылдаған кезде
қатысқан немесе өтініш берушіге немесе апелляция
берген аккредиттеу субъектісіне қатысы бар апелляция
жөніндегі комиссияның мүшелері апелляция жөніндегі
комиссия шешім қабылдаған кезде қатыспайды.
3. Апелляция жөніндегі комиссияның төрағасы оның
мүшелерінің көпшілік дауысымен сайланады.
Апелляция жөніндегі комиссия шешім қабылдаған
кезде қатыспайтын аккредиттеу жөніндегі органның
жұмыскері апелляция жөніндегі комиссияның хатшысы
болып табылады.
Апелляция жөніндегі комиссияның төрағасы апелляция
жөніндегі комиссия туралы ережені бекітеді, оның
қызметіне басшылық жасайды, апелляция жөніндегі
комиссияның отырысын өткізеді, оның жұмысын
жоспарлайды.»;
4-тармақта:
«шағым» деген сөз «апелляция» деген сөзбен
ауыстырылсын;
«туралы» деген сөзден кейін «дауыс беру арқылы
қабылданатын» деген сөздермен толықтырылсын;
5-тармақтағы «шағым» деген сөз «апелляция» деген
сөзбен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Үшінші тұлға тарапынан аккредиттеу субъектісінің
немесе аккредиттеу жөніндегі органның, сондай-ақ
олардың персоналының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне)
қанағаттанбаушылық білдіруді қамтитын даулар
мен шағымдарды шешу осы Заңға жəне Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарына сəйкес жүргізіледі.»;
19) 30-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«30-бап. Қазақстан Республикасының сəйкестікті
бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасының
сақталуын мемлекеттік бақылау
1. Аккредиттеу жөніндегі органның Қазақстан
Республикасының сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік
бақылау Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік
кодексіне сəйкес жоспардан тыс тексеру нысанында
жүзеге асырылады.
2. Аккредиттеу субъектілерінің Қазақстан Республикасының сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылау
Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне
жəне осы Заңға сəйкес жоспардан тыс тексеру жəне
профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.
3. Аккредиттеу субъектілерінің Қазақстан Республикасының сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу
туралы заңнамасын сақтауын бармай профилактикалық
бақылау Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік
кодексіне жəне осы Заңға сəйкес жүзеге асырылады.
Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу жəне оларға
жол бермеу, бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған
бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау
субъектісіне беру жəне оған əкімшілік жүктемені
төмендету бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылаудың мақсаттары болып табылады.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылау əртүрлі ақпарат көздерінен алынған мəліметтерді,
оның ішінде:
1) мемлекеттік бақылау жəне қадағалау субъектілері,
мемлекеттік органдар жəне өзге де ұйымдар берген;
2) ақпараттық жүйелерден алынған;
3) бұқаралық ақпарат құралдарынан жəне өзге
де ашық көздерден, жеке жəне заңды тұлғалардың
жолданымдарынан алынған мəліметтер негізінде
зерделеу, талдау, салыстыру арқылы жүзеге асырылады.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылаудың қорытындылары бойынша бақылау
субъек тісіне бұзушылықтарды жою тəсілі міндетті
түрде түсіндіріле отырып, əкімшілік құқық бұзушылық
туралы іс қозғалмай, анықталған бұзушылықтарды
бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жою туралы ұсыным
(бұдан əрі – ұсыным) жасалады.
Ұсыным бақылау субъектісіне қолын қойғызып, жеке
өзіне немесе жөнелту мен алу фактілерін растайтын өзге
де тəсілмен табыс етілуге тиіс.
Төменде санамаланған тəсілдердің бірімен жіберілген
ұсыным бақылау субъектісіне мынадай жағдайларда:
1) қолма-қол – алғаны туралы ұсынымға белгі қойылған
күннен бастап;
2) поштамен – тапсырысты хатпен;
3) электрондық тəсілмен – бақылау субъектісінің
электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап
табыс етілді деп есептеледі.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша ұсыным ол табыс етілген күннен
кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға
тиіс.
Бақылау субъектісі ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсынымды жіберген
уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне
ол табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс
күні ішінде қарсылықты жіберуге құқылы.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау жүргізудің жиілігі – ай сайын 25-інен кешіктірілмей,
айына бір реттен артық емес.
Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық
бақылау нəтижелері бармай профилактикалық бақылауды
тіркеудің арнайы журналында есепке алынуға жатады, ол
нөмірленген, тігілген жəне уəкілетті орган ведомствосы
аумақтық бөлімшесінің мөрімен бекемделген болуға
тиіс.».
22. «Мемлекеттiк статистика туралы» 2010 жылғы
19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы,
2010 ж., №5, 22-құжат; №15, 71-құжат; 2011 ж., №11,
102-құжат; 2012 ж., №14, 95-құжат; №21-22, 124-құжат;
2013 ж., №14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., №1, 4-құжат;
№19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; 2015 ж., №11, 52-құжат;
№20-IV, 113-құжат; 2017 ж., №22-III, 109-құжат; 2018 ж.,
№10, 32-құжат; №19, 62-құжат; №21, 72-құжат):
8-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Осы тармақтың екінші жəне үшінші бөліктерінде
жəне осы баптың 4-тармағында көрсетілген мəліметтерді
қоспағанда, респондентті тікелей немесе жанама
анықтауға немесе ол туралы алғашқы статистикалық
деректерді айқындауға мүмкіндік беретін статистикалық
ақпарат жəне дерекқор құпия болып табылады жəне ол
респонденттің келісімі болғанда ғана таратылуы мүмкін.
Сыртқы сауда қызметі жəне сауда қызметін реттеу
саласындағы уəкілетті органның сұратуы бойынша
мəліметтер Қазақстан Республикасының үшінші
елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы

27
жəне өтемақы шаралары жəне сауда қызметін реттеу
туралы заңнамасына сəйкес жүргізілетін тергеп-тексеру
мақсаттары үшін ұсынылады.
Сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті органның
сұратуы бойынша мəліметтер Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына
сəйкес сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік жəне
тарифтік емес реттеуді қолдану мақсаттары үшін
ұсынылады.
Осы тармақтың екінші жəне үшінші бөліктерінде
көрсетілген, ұсынылған мəліметтерді сыртқы сауда
қызметі жəне сауда қызметін реттеу саласындағы
уəкілетті орган Қазақстан Республикасының үшінші
елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы
жəне өтемақы шаралары жəне сауда қызметін реттеу
туралы заңнамасына сəйкес Еуразиялық экономикалық
комиссияға, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
мемлекеттердің, шет мемлекеттердің, шет мемлекеттер
одағының құзыретті органдарына беруі мүмкін.».
23. «Атқарушылық іс жүргізу жəне сот орындаушыларының мəртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сəуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2010 ж., №7,
27-құжат; №24, 145-құжат; 2011 ж., №1, 3-құжат; №5,
43-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №6, 43-құжат; №8,
64-құжат; №13, 91-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж.,
№2, 10-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; №15,
76-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №4-5, 24-құжат; №6,
27-құжат; №10, 52-құжат; №14, 84-құжат; №16, 90-құжат;
№19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; №21, 122-құжат; №22,
131-құжат; №23, 143-құжат; №24, 144-құжат; 2015 ж.,
№8, 42-құжат; №19-II, 106-құжат; №20-IV, 113-құжат;
№20-VII, 115-құжат; №21-I, 128-құжат; №21-III,
136-құжат; №22-I, 143-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23II, 170-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; №12, 87-құжат;
2017 ж., №4, 7-құжат; №16, 56-құжат; №21, 98-құжат;
№22-III, 109-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13,
41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 47-құжат; №16, 56-құжат;
№22, 83-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №15-16, 67-құжат;
№21-22, 91-құжат; №23, 103, 106-құжаттар; №24-I,
118-құжат; 2020 ж., №12, 63-құжат; №13, 67-құжат; №14,
68-құжат; №16, 77-құжат):
1) 58-баптың 2-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасы
«ақшаға» деген сөзден кейін «жəне (немесе) электрондық
ақшаның электрондық əмияндарындағы электрондық
ақшаға» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 62-баптың 3-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасы
«ақшаға» деген сөзден кейін «жəне (немесе) электрондық
ақшаның электрондық əмияндарындағы электрондық
ақшаға» деген сөздермен толықтырылсын.
24. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы»
2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2010 ж., №9, 43-құжат; 2011 ж., №11,
102-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №21, 122-құжат; №22,
128-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат;
№22-VII, 161-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; №8-II,
70-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №11, 36-құжат; №19,
62-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №7,
37-құжат; 2020 ж., №11, 59-құжат; №14, 75-құжат):
1-баптың 14) тармақшасындағы «бақылау (тауарлық)
чегі» деген сөздер «қағаз немесе электрондық нысанда берілген бақылау (тауарлық) чегі» деген сөздермен
ауыстырылсын.
25. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1
наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
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; №20VІІ, 117-құжат; №21-І, 124-құжат; №21-ІІ, 130-құжат;
№21-ІІІ, 135-құжат; №22-ІІ, 145, 148-құжаттар; №22VІ, 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;
№19-20, 81-құжат; 2020 жылғы 3 қарашада «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне мəдениет мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 17 қарашада «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
шекарасын күзету жəне ұлттық қауіпсіздік мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
134-баптың 2-тармағының 15) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«15) техникалық реттеу, өлшем бірлігін қамтамасыз
ету, аккредиттеу саласында, сондай-ақ стандарттау
саласында өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге
асыру;».
26. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер
палатасы туралы» 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №15, 80-құжат; 2014 ж.,
№12, 82-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №20-ІV, 113-құжат; №21-І, 128-құжат;
№22-V, 152-құжат; 2016 ж., №7-І, 47-құжат;
№7-ІІ, 55-құжат; 2017 ж., №23-ІІІ, 111-құжат; 2018
ж., №10, 32-құжат; №11, 36-құжат; №19, 62-құжат;
№22, 82-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №2,
6-құжат; №8, 46-құжат; №19-20, 86-құжат; 2020 ж., №9,
29-құжат):
14-бапта:
7) тармақшадағы «техникалық реттеу» деген сөздер
«сауда қызметін реттеу» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
«7-1) сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті
орган айқындайтын тəртіппен, тауарларды шығарған
елді растау мақсатында əкелу елдерінің ақпараттық
жүйелерінде экспорттаушыларды тіркеуді жүзеге
асырады;»;
8) тармақшадағы «техникалық реттеу саласында
мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік
орган» деген сөздер «сауда қызметін реттеу саласындағы
уəкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын;
9) тармақшадағы «техникалық реттеу саласында
мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік
органға» деген сөздер «сауда қызметін реттеу саласындағы
уəкілетті органға» деген сөздермен ауыстырылсын;
16) тармақшадағы «техникалық реттеу» деген сөздер
«сауда қызметін реттеу» деген сөздермен ауыстырылсын.
27. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы
16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Соңы 28-бетте)

РЕСМИ
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(Соңы. Басы 1, 24-27-беттерде)
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014
ж., №9, 51-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №2, 3-құжат; №8, 45-құжат; №9, 46-құжат; №11,
57-құжат; №16, 79-құжат; №19-II, 103-құжат; №20-IV,
113-құжат; №21-I, 128-құжат; №21-III, 135-құжат; №22-II,
144, 145-құжаттар; №22-V, 156, 158-құжаттар; №22-VI,
159-құжат; №23-I, 169-құжат; 2016 ж., №1, 2, 4-құжаттар;
№6, 45-құжат; №7-I, 50-құжат; №7-II, 53-құжат; №8I, 62-құжат; №8-II, 68-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж.,
№1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; №9, 21, 22-құжаттар; №11,
29-құжат; №12, 34-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V,
113-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 47, 49-құжаттар;
№23, 91-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат;
№2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8,
45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22,
90-құжат; №23, 103, 108-құжаттар; №24-II, 120-құжат;
2020 ж., №12, 61-құжат; №14, 68, 72, 75-құжаттар; №16,
77-құжат):
1) 1-баптың 31) тармақшасы алып тасталсын;
2) 37-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«37-бап. Экспорт жəне импорт кезіндегі рұқсат беру
құжаттары туралы
жалпы ережелер
1. Рұқсат беру құжаттары тауарлардың жекелеген
түрлерінің экспорты жəне (немесе) импорты кезінде, егер
бұл халықаралық шарттарда көзделген болса, сондай-ақ
тауарларға қатысты:
1) сандық шектеулер;
2) айрықша құқық;
3) автоматты лицензиялау (байқау);
4) рұқсат беру тəртібі;
5) тарифтік квота;
6) арнайы қорғау шарасы ретінде импорттық квота;
7) арнайы квота енгізілген болса, қолданылады.
Экспорты жəне (немесе) импорты халықаралық
шарттарға сəйкес рұқсат беру құжаттары негізінде жүзеге
асырылатын тауарлардың жəне мемлекеттік органдар
беретін рұқсат беру құжаттарының тізбесін Еуразиялық
экономикалық одақтың тиісті органының шешімімен
бекітілген, Үшінші елдермен саудада Еуразиялық
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің əкелуіне
немесе əкетуіне тыйым салулар немесе шектеулер
қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесі негізінде
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
Рұқсат беру құжаттарын берудің тəртібі мен шарттары
халықаралық шарттарға сəйкес белгіленеді.
2. Экспорттық бақылауға жататын, экспорты немесе импорты лицензиялануға жататын өнімнің тізбесін
халықаралық экспорттық бақылау режимдеріне сəйкес
жəне ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында
экспорттық бақылауға жататын өнімдер номенклатурасы (тізімі) негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі
белгілейді.
Экспорттық бақылауға жататын өнімнің импорты
мен экспорты саласындағы лицензиялар жəне (немесе)
лицензияға қосымшалар лицензия осындай растауды
алғаннан кейін берілетін импорттаушы елдің кепілдік
міндеттемесінің төлнұсқалығы тексерілгендігін растауды
алу қажет болған жағдайды қоспағанда, отыз жұмыс
күнінен кешіктірілмей беріледі.
3. Лицензия экспорттық бақылауға жататын, Сыртқы
экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сəйкес сыныпталатын, өздеріне қатысты лицензиялау енгізілген əрбір тауарға немесе өнімге беріледі.
4. Өздеріне қатысты осы баптың 1-тармағы бірінші
бөлігінің 1 – 7) тармақшаларында көрсетілген шаралар қолданылатын тауарлардың экспортына жəне
(немесе) импортына рұқсат беру құжаттарын беруді
жүзеге асыратын мемлекеттік органдар, сондай-ақ
олар қолданылатын тауарлар «Сауда қызметін реттеу
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
айқындалады.
Тауарлардың экспортына жəне (немесе) импортына
рұқсат беру құжаттарын беру оларды орындау үшін осы
шектеулер енгізілген мақсаттарға қарағанда, тауарлардың
экспортына немесе импортына неғұрлым шектейтін
немесе бұрмалайтын əсер етпеуге тиіс.
5. Лицензиар мынадай лицензия түрлерін береді:
1) сыртқы сауда қызметіне қатысушыға лицензияда айқындалған көлемде лицензияланатын тауардың
жекелеген түрін экспорттауға жəне (немесе) импорттауға
құқық беретін бас лицензия;
2) сыртқы сауда қызметіне қатысушыға тауардың
жекелеген түрін экспорттауға жəне (немесе) импорттауға
айрықша құқық беретін айрықша лицензия;
3) сыртқы сауда қызметіне қатысушыға нысанасы
лицензияланатын тауар болып табылатын сыртқы сауда
мəмілесі негізінде берілетін жəне белгілі бір көлемде осы
тауарды экспорттауға жəне (немесе) импорттауға құқық
беретін біржолғы лицензия.
Лицензиар тауарларды экспорттауға жəне (немесе)
импорттауға арналған бас жəне біржолғы лицензиялар
беруді Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті
органының немесе сауда қызметін реттеу саласындағы
уəкілетті органның немесе сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша өз құзыреті шегінде орталық мемлекеттік органның шешімінде
көзделген жағдайларда жүзеге асырады.
Лицензиар тауарлардың экспортына жəне (немесе)
импортына айрықша лицензиялар беруді Еуразиялық
экономикалық одақтың тиісті органының немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімінде көзделген
жағдайларда жүзеге асырады.
Экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспортына
жəне (немесе) импортына бас жəне айрықша лицензиялар
берілмейді.
6. Бас жəне айрықша лицензиялар алған лицензиаттар
есептік тоқсаннан кейінгі айдың он бесіне дейін тоқсан
сайын лицензиарға тиісті лицензияның орындалу барысы
туралы есепті ұсынуға міндетті.
Біржолғы лицензиялар алған лицензиаттар лицензияның қолданылу мерзімі өткеннен кейін күнтізбелік
он бес күн ішінде лицензиарға лицензияның орындалуы
туралы ақпарат беруге міндетті.
7. Біржолғы лицензияның қолданылу кезеңі оның
қолданылуы басталған күннен бастап бір жылдан
аспайды. Біржолғы лицензияның қолданылу мерзімі
сыртқы сауда шартының (келісімшартының) қолданылу
мерзімімен немесе лицензияны беруге негіз болып табылатын құжаттың қолданылу мерзімімен шектелуі мүмкін.
Өздеріне қатысты экспортқа жəне (немесе) импортқа
сандық шектеулер немесе арнайы қорғау шарасы ретінде
импорттық квота немесе тарифтік квота енгізілген
тауарлар үшін лицензияның қолданылу кезеңі квота
белгіленген күнтізбелік жылда аяқталады.
Егер Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті
органының немесе сауда қызметін реттеу саласындағы
уəкілетті органның немесе сауда қызметін реттеу
саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша өз
құзы реті шегінде орталық мемлекеттік органның
шешімінде өзгеше ескертілмесе, тауарлардың экспортына
жəне (немесе) импортына арналған бас лицензияның
қолданылу мерзімі оның қолданылуы басталған күннен
бастап бір жылдан аспайды, ал экспортына жəне (немесе)
импортына сандық шектеулер немесе тарифтік квота
енгізілген тауарлар үшін квота белгіленген күнтізбелік
жылда аяқталады.
Айрықша лицензияның қолданылу мерзімі, қолданысын
тоқтата тұру немесе тоқтату тəртібі əрбір нақты жағдайда
Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті органының
немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімінде
белгіленеді.
8. Экспортқа жəне импортқа арналған лицензияның
(айрықша лицензиядан басқа) қолданысын тоқтата тұру
немесе тоқтату тəртібі халықаралық шартта белгіленеді.

9. Тауарлардың экспортына жəне (немесе) импортына рұқсат беруді Еуразиялық экономикалық одақтың
тиісті органының шешімінде көзделген жағдайларда
немесе осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 3) жəне
4) тармақшаларында көрсетілген шараларды енгізу
кезінде рұқсат беру құжаттарын беруді жүзеге асыратын
мемлекеттік органдар жүргізеді.
Рұқсаттың қолданылу мерзімі рұқсат берілген
күнтізбелік жылмен шектеледі.
Тауарлардың экспортына жəне (немесе) импортына
рұқсат алған сыртқы сауда қызметіне қатысушылар оның
қолданылу мерзімі өткеннен кейін күнтізбелік он бес күн
ішінде рұқсат беру органына тауарлардың экспортына
жəне (немесе) импортына рұқсаттың орындалуы туралы
ақпарат беруге міндетті.»;
3) 1-қосымшаның 41-жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
41. Алкоголь 1. Санаты – дистилляттар: Иеліктен
өнімін
1) дистилляттар өндірісі. шығарылөндіруге 2. Санаты – спиртті
майтын;
арналған ішімдіктер:
1-сынып
лицензия 1) арақ өндірісі;
2) күшті ликер-арақ
өнімдерінің өндірісі;
3) виски өндірісі.
3. Санаты – бал қайнату
өнімі:
1) бал
сусындары өндірісі;
2) бал арағы өндірісі.
4. Санаты – сыра қайнату
өнімі:
1) сыра өндірісі;
2) сыра негізінде дайындалатын сусындар
өндірісі (сыра сусындары).
5. Санаты – алкоголі аз
сусындар:
1) алкоголі аз сусындар
өндірісі.
6. Санаты – шарап ашыту
өнімі:
1) шарап өндірісі;
2) бренди өндірісі;
3) жүзім арағы немесе
жеміс арағы өндірісі;
4) шарап сусыны өндірісі;
5) толысылған шарап
өндірісі.
»;
4) 2-қосымшада:
357-жолдағы «тауардың сəйкестігін растау, шығарылған елін анықтау» деген сөздер «сəйкестікті растау»
деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 357-1-жолмен толықтырылсын:
«
357-1. Сауда қызметін
Сауда қызметін
реттеу саласындағы реттеу саласындағы
(тауарды шығарған (тауарды шығарған
елді, Еуразиялық
елді, Еуразиялық
экономикалық одақ экономикалық одақ
тауарының немесе
тауарының немесе
шетелдік тауардың шетелдік тауардың
мəртебесін
мəртебесін
айқындау
айқындау
жөніндегі)
жөніндегі)
сарапшы-аудитор
сарапшы-аудитор
аттестатын беру
аттестаты
».
28. «Дене шынықтыру жəне спорт туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж.,
№14, 85-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №10,
50-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №22-I, 140-құжат; 2016
ж., №2, 9-құжат; 2017 ж., №10, 23-құжат; №16, 56-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №7,
36-құжат; №21-22, 91-құжат; №23, 99-құжат):
1) 8-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«1-1) бұқаралық спортпен айналысуға арналған
спорттық жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуына
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;
2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«1-1) бұқаралық спортпен айналысуға арналған
спорттық жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуына
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;
2) 39-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен
толықтырылсын:
«2-1. Бұқаралық спортпен айналысуға арналған
спорттық жабдықты пайдалану жəне монтаждау ұлттық
стандарттардың талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.».
29. «Бағалы металдар мен асыл тастар туралы» 2016
жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2016 ж., №1, 3-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№14, 44-құжат; №19, 62-құжат; 2019 ж., №21-22,
90-құжат):
1) 6-бапта:
1-тармақтың 3) тармақшасындағы «əкету кезінде;» деген сөздер «əкету кезінде мемлекеттік бақылауды жүзеге
асырады.» деген сөздермен ауыстырылып, 4) тармақшасы
алып тасталсын;
5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 жəне 5-7-тармақтар мынадай
редакцияда жазылсын:
«5. Зергерлік жəне басқа да бұйымдарды өткізу
саласындағы мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес бақылау
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы жоспардан тыс
тексеру мен профилактикалық бақылау жəне Қазақстан
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне жəне осы
Заңға сəйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай
профилактикалық бақылау нысанында техникалық
реттеу саласындағы уəкілетті орган жүзеге асырады.
5-1. Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу жəне
оларға жол бермеу, бақылау субъектісіне (объектісіне)
бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша
техникалық реттеу саласындағы уəкілетті орган анықтаған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау
субъектісіне беру жəне бақылау субъектісіне əкімшілік
жүктемені төмендету бақылау субъектісіне (объектісіне)
бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары болып
табылады.
5-2. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды техникалық реттеу саласындағы
уəкілетті орган əртүрлі ақпарат көздерінен алынған
мəліметтерді, оның ішінде:
1) мемлекеттік бақылау субъектілері, мемлекеттік органдар жəне өзге де ұйымдар берген;
2) ақпараттық жүйелерден алынған;
3) бұқаралық ақпарат құралдарынан жəне өзге
де ашық көздерден, жеке жəне заңды тұлғалардың
жолданымдарынан алынған мəліметтер негізінде
зерделеу, талдау, салыстыру арқылы жүзеге асырады.
5-3. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды техникалық реттеу саласындағы уəкілетті орган тоқсан сайын есепті кезеңнен
кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей жүзеге асырады.
5-4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай
профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша
бақылау субъектісінің əрекеттерінде (əрекетсіздігінде)
бұзушылықтар анықталған жағдайда, техникалық реттеу
саласындағы уəкілетті орган бұзушылықтар анықталған
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күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін
мерзімде, анықталған бұзушылықтардың сипаттамасын
қоса бере отырып, хабарлама ресімдейді жəне жібереді.
5-5. Хабарлама бақылау субъектісіне қолын қойғызып,
жеке өзіне немесе жөнелту мен алу фактілерін растайтын
өзге де тəсілмен табыс етілуге тиіс.
Бұл ретте төменде санамаланған тəсілдердің бірімен
жіберілген хабарлама мынадай жағдайларда:
1) қолма-қол – бақылау субъектісі алғаны туралы хабарламада белгі қойған күннен бастап;
2) поштамен – тапсырысты хатпен;
3) электрондық тəсілмен – бақылау субъектісінің
электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап
бақылау субъектісіне табыс етілді деп есептеледі.
5-6. Сұрау салудың өзінде орындаудың неғұрлым ұзақ
мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда, бақылау
субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық
бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны бақылау субъектісі ол
табыс етілген (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он
жұмыс күні ішінде орындауға тиіс.
5-7. Бақылау субъектісі хабарламада көрсетілген
бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны
жіберген техникалық реттеу саласындағы уəкілетті
органға хабарлама табыс етілген (алынған) күннен
кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық
жіберуге құқылы.»;
5-8-тармақ алып тасталсын;
5-9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5-9. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай
профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны
белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне
қатысты бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы
профилактикалық бақылау тағайындауға алып келеді.»;
2) 13-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Зергерлік жəне басқа да бұйымдар, оларды пайдалану
құқығын техникалық реттеу саласындағы уəкілетті орган
беретін уəкілетті ұйымдардың кодтары бар Қазақстан
Республикасының бірыңғай сынамалау таңбасымен
таңбаланады.».
30. «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., №7-I,
46-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж.,
№10, 32-құжат; №14, 44-құжат; №16, 53, 55-құжаттар;
№19, 62-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №15-16, 67-құжат;
№21-22, 90, 91-құжаттар; 2020 ж., №10, 42-құжат; №13,
67-құжат; №16, 77-құжат):
1) 1-баптың 33) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«33) техникалық регламент – өнімге немесе өнім мен
оған байланысты оның өмірлік циклінің процестеріне
қойылатын талаптарды белгілейтін, Қазақстан Респуб ликасының техникалық реттеу саласындағы
заңнамасына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сəйкес əзірленетін жəне
қолданылатын нормативтік құқықтық акт;»;
2) 34-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«6-1) техникалық регламенттер үшін – Қазақстан
Республикасының техникалық реттеу саласындағы
заңнамасында;».
31. «Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016
жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2016 ж., №12, 86-құжат; №23, 119-құжат; 2017 ж.,
№12, 36-құжат; №13, 45-құжат; №14, 53-құжат; №21,
98-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 47-құжат; 2019 ж.,
№2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16, 67-құжат; №21-22,
90-құжат; №23, 103-құжат; №24-І, 118-құжат; 2020 ж.,
№9, 33-құжат; №12, 63-құжат; №14, 72, 75-құжаттар):
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 35-1) тармақшамен толықтырылсын:
«35-1) лездік төлемдер жүйесі – төлем жəне (немесе)
ақша аударымы бенефициарының пайдасына ақшаны
лездік есепке жатқызуды қамтамасыз ете отырып,
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ақшаны
пайдаланып, қатысушылары арасында төлемдерді жəне
(немесе) ақша аударымдарын тəулік бойы жүзеге асыруға
арналған төлем жүйесі;»;
46) тармақша «, сондай-ақ осы Заңда көзделген жағдайда
төлем ұйымы» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 8-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Төлем жүйелері операторының функцияларын
электрондық ақша жүйесі операторының функциясымен
қоса атқаруға жол беріледі.»;
3) 13-баптың 15-тармағы 9) тармақшасындағы «қызметтерді қоспағанда, өзге кəсіпкерлік қызметті жүзеге
асыруға тыйым салынады.» деген сөздер «қызметтерді;»
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы
10) тармақшамен толықтырылсын:
«10) төлем жүйесіне қатысушы немесе оның операторы
ретіндегі қызметті қоспағанда, өзге кəсіпкерлік қызметті
жүзеге асыруға тыйым салынады.»;
4) 25-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші жəне
бесінші бөліктермен толықтырылсын:
«Төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын
жүзеге асыру үшін пайдаланылатын мəліметтер мен
деректемелер көрсетілетін төлем қызметтерін беруші не
төлем жүйесінің операторы беретін штрих код түрінде
ұсынылуы мүмкін.
Көрсетілетін төлем қызметтерін беруші немесе төлем
жүйесінің операторы кəсіпкерлік қызмет шеңберінде
ұсынылған тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін
қызметтер үшін төлемдерді жүзеге асыру үшін беретін
штрих кодтың ұлттық стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі салықтардың жəне бюджетке
төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен
бірлесіп əзірлейді. Штрих кодты пайдалана отырып
төлемдерді жүзеге асыру үшін ұйымның Штрих кодтың ұлттық стандартына қайшы келмейтін өзге де
стандарттары пайдаланылуы мүмкін.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі салықтардың жəне бюджетке төленетін төлемдердің түсуін
қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын
мемлекеттік органмен бірлесіп, штрих кодты пайдалана
отырып, төлемдерді жүзеге асыру үшін пайдаланылатын
деректемелердің банктік құпияны қамтымайтын ең аз
тізбесін белгілейді.»;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар
желісі жоқ жерлерде болатындарды қоспағанда, дара
кəсіпкерлер жəне (немесе) заңды тұлғалар жекелеген
қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде өз қызметін жүзеге
асыратын орындарда төлем карточкаларын пайдалана
отырып, төлемдер қабылдауға арналған жабдықты
(құрылғыны) орнатуды жəне қолдануды жəне (немесе)
лездік төлемдер жүйесін пайдалана отырып, төлемдер
қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті.
Жекелеген қызмет түрлерінің жəне төлем карточкаларын
пайдалана отырып, төлемдер қабылдауға жəне (немесе)
лездік төлемдер жүйесін пайдалана отырып, төлемдер
қабылдауға арналған жабдықты (құрылғыны) қолдану
тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындаған
жағдайларда жəне тəртіппен төлем ұйымдарының лездік
төлемдер жүйесіне қатысуына жол беріледі.
Лездік төлемдер жүйесі арқылы төлемдерді жүзеге
асыру кезінде бенефициардың пайдасына ақшаны есепке
жатқызуды бенефициарға қызмет көрсететін төлем

қызметтерін беруші – лездік режимде лездік төлемдер
жүйесіне қатысушы қамтамасыз етеді.
Көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер арасында
ақша аудару (түпкілікті есеп айырысу) лездік төлемдер
жүйесі арқылы клиринг нəтижелері бойынша жасалады
жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
ақшамен қамтамасыз етіледі.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген талаптар сауда операцияларын, жұмыстарды орындауды,
қызметтер көрсетуді жүргізу кезінде ақшалай есеп
айырысуды қолма-қол ақшаны пайдаланбай жүзеге
асыратын дара кəсіпкерге жəне (немесе) заңды тұлғаға
қолданылмайды.»;
5) 39-баптың 4-тармағы алып тасталсын;
6) 42-бап мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. Мемлекеттік бюджет қаражаты жəне (немесе)
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорының қаражаты
есебінен электрондық ақша түрінде аударылатын
жəрдем ақылар мен əлеуметтік төлемдерді есепке
жатқызу, есепке алу мен пайдалану, сондай-ақ
атаулы əлеуметтік көмекті мониторингтеу тəртібі мен
ерекшеліктерін Қазақстан Республикасының Үкіметі
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу
бойынша айқындайды.
Мемлекеттік бюджет қаражаты жəне (немесе) Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорының қаражаты
есебінен жəрдемақылар мен əлеуметтік төлемдерді
есепке жатқызуға арналған электрондық əмияндардағы
электрондық ақшаға өндіріп алуды қолдануға, тыйым
салуға, шығыс операцияларын тоқтата тұруға, мүлікке
билік етуді уақытша шектеуге, мəмілелер мен өзге де
операцияларды жасауды шектеуге жол берілмейді.»;
7) 43-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптары Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің электрондық ақша
шығаруына қолданылмайды.».
32. «Стандарттау туралы» 2018 жылғы 5 қазандағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2018 ж., №17-18,
59-құжат; 2019 ж., №5-6, 27-құжат):
1) 1-баптың 34) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«34) ұлттық стандарттау жүйесінің тізілімі – ұлттық
стандарттардың, ұлттық техникалық-экономикалық
ақпарат сыныптауыштарының, стандарттау жөніндегі
ұсынымдардың, стандарттау жөніндегі техникалық
комитеттердің жүйелендірілген есебі жүргізілетін
электрондық дерекқор;»;
2) 9-бапта:
мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
«9-1) нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай
мемлекеттік қорының жұмысын ұйымдастыру жəне
үйлестіру;»;
12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«12) халықаралық, өңірлік стандарттарды (оның
ішінде Қазақстан Республикасының аумағында
мемлекетаралық стандарттарды келісу, қолданысқа енгізу
жəне олардың күшін жою) жəне шет мемлекеттердің
стандарттарын, стандарттау жөніндегі халықаралық
ұйымдардың техникалық-экономикалық ақпарат
сыныптауыштарын, стандарттау жөніндегі өңірлік
ұйым дардың техникалық-экономикалық ақпарат
сыныптауыштарын, стандарттау жөніндегі қағидалары
мен ұсынымдарын, шет мемлекеттердің техникалықэкономикалық ақпарат сыныптауыштарын, стандарттау
жөніндегі қағидаларын, нормалары мен ұсынымдарын
қолдану тəртібін айқындау;»;
14) тармақша алып тасталсын;
3) 11-бапта:
1-тармақтағы «стандарттау саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыруды, стандарттау жөніндегі жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асыратын» деген сөздер алып
тасталсын;
4-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) жəне 11-1)
тармақшалармен толықтырылсын:
«1-1) ұлттық стандарттарды (əскери ұлттық стандарттарды қоспағанда), техникалық-экономикалық ақпараттың ұлттық сыныптауыштарын жəне стандарттау
жөніндегі ұсынымдарды тіркеуді;»;
«11-1) стандарттау саласындағы мониторингті үйлестіруді;»;
4) 16-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Стандарттау объектілері Қазақстан Республикасының
аумағында айналымға шығарылатын стандарттау
жөніндегі құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмеуге тиіс.»;
5) 21-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «əрбір үш жылға» деген
сөздер «жыл сайын» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақ алып тасталсын;
6) 27-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Халықаралық, өңірлік стандарттар жəне шет
мемлекеттердің стандарттары Қазақстан Республикасының аумағында оларды ұлттық жəне мемлекетаралық
стандарттар ретінде қабылдау арқылы қолданылады.
Ұлттық стандарттау жүйесінің субъектілері ұйымның
мақсаттарын іске асыру үшін осы Заңның 16-бабы
2-тармағының жəне осы баптың 2-тармағының талаптарын ескеріп, стандарттау жөніндегі ұлттық органға
тиісті хабарлама жібере отырып, халықаралық, өңірлік
стандарттарды жəне шет мемлекеттердің стандарттарын
тікелей қолдана алады.»;
7) мынадай мазмұндағы 30-1-баппен толықтырылсын:
«30-1-бап. Ұлттық стандарттарды түсіндіру
Ұлттық стандарттарды түсіндіруді оларды əзірлейтін
ұлттық стандарттау жүйесінің субъектілері жүзеге
асырады.»;
8) 35-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі
«қолданылатын» деген сөз «қолдану үшін» деген сөздермен ауыстырылсын.
33. «Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» 2019
жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2019 ж., №23, 105-құжат; 2020 ж., №10,
39-құжат; №13, 67-құжат):
1) 12-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы «төлемдерді» деген сөзден кейін «, оның ішінде электрондық
ақшаның электрондық əмияндарына электрон дық
ақшамен» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 25-баптағы «алушының банктік шоттарына аудару
жолымен» деген сөздер «ақшаны алушының банктік
шоттарына аудару жолымен не алушының электрондық
ақшаның электрондық əмияндарына электрондық ақша
түрінде» деген сөздермен ауыстырылсын.
2-бап.
Осы Заң:
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін
1-бабының 3-тармағын;
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік
он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-бабының
15-тармағы 3) тармақшасының төртінші абзацын жəне
26-тармағының төртінші жəне бесінші абзацтарын;
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін
1-бабының 10-тармағын жəне 27-тармағының 3) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.
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