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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
мемлекеттік қызметтер крсету мәселелері бойынша
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

№11, 102-құжат; №12, 111-құжат; №13, 114-құжат; №15,
120-құжат; 2012 ж., №1, 5-құжат; №2, 9, 11-құжаттар; №3,
27-құжат; №4, 32-құжат; №5, 35-құжат; №8, 64-құжат;
№11, 80-құжат; №14, 95-құжат; №15, 97-құжат; №21-22,
124-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №9, 51-құжат; №14,
72, 75-құжаттар; №15, 77, 79, 81-құжаттар; 2014 ж., №2,
10-құжат; №8, 44-құжат; №11, 63, 64-құжаттар; №12,
82-құжат; №14, 84-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21,
118, 122-құжаттар; №23, 143-құжат; №24, 145-құжат;
2015 ж., №8, 42-құжат; №11, 57-құжат; №19-І, 99,
101-құжаттар; №19-ІІ, 103-құжат; №20-ІV, 113-құжат;
№20-VІІ, 115, 117-құжаттар; №21-І, 124, 126-құжаттар;
№22-ІІ, 145-құжат; №22-VІ, 159-құжат; 2016 ж., №6,
45-құжат; №7-ІІ, 53, 56-құжаттар; №8-ІІ, 72-құжат; №10,
79-құжат; 2017 ж., №3, 6-құжат; №4, 7-құжат; №12,
34-құжат; №14, 51, 54-құжаттар; №23-V, 113-құжат; 2018
ж., №9, 27-құжат; №10, 32-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат;
№2, 6-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; 2019 жылғы 5 қарашада
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркəсіптік кешенді реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2019 жылғы 28 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 10-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі
«облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының жер учаскелерін
беру жөніндегі құзыреті шегінде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың уəкілетті органы үш жұмыс
күні ішінде бекітетін» деген сөздер алып тасталсын;
2) 14-1-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы,
2-тармағының 14) тармақшасы жəне 3-тармағының 5)
тармақшасы алып тасталсын;
3) 47-баптың 3-тармағының үшінші бөлігіндегі «, жер
учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын бекітеді» деген
сөздер алып тасталсын.
2. «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан
Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., №20-21, 89-құжат;
2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 32-құжат; №15, 71-құжат;
№24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., №1, 2, 3-құжаттар;
№2, 21-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; №17,
136-құжат; №21, 161-құжат; 2012 ж., №1, 5-құжат;
№3, 26-құжат; №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; №12,
83-құжат; №14, 92, 95-құжаттар; №15, 97-құжат; №2122, 124-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №5-6, 30-құжат;
№7, 36-құжат; №9, 51-құжат; №12, 57-құжат; №13,
62-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №16, 83-құжат; 2014
ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №11,
65-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I,
19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №1, 2-құжат; №7, 33-құжат; №10, 50-құжат; №19II, 102-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат;
№22-I, 143-құжат; №22-V, 156-құжат; №23-II, 170-құжат;
2016 ж., №6, 45-құжат; №8-II, 67, 70-құжаттар; №23,
119-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; №9,
22-құжат; №13, 45-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-III,
111-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№14, 42-құжат; №15, 47-құжат; №19, 62-құжат; №23,
91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., №7, 36-құжат;
№8, 46-құжат):
1) 1-баптың 1-тармағының 37-4) тармақшасы алып
тасталсын;
2) 7-баптың 1-тармағының 117) тармақшасы алып
тасталсын.
3. «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы»
2011 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., №22, 174-құжат; 2012 ж.,
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №2, 13-құжат;
№9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; №14, 72-құжат; 2014
ж., №1, 9-құжат; №6, 28-құжат; №14, 84-құжат; №19-I,
19-II, 94, 96-құжаттар; №21, 122-құжат; №22, 128-құжат;
2015 ж., №10, 50-құжат; №20-VII, 115-құжат; №22-ІІ,
145-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., №8-ІІ, 67-құжат;
2017 ж., №8, 16-құжат; №16, 56-құжат; 2018 ж., №14,
42-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 36-құжат):
1) мазмұнында:
мынадай мазмұндағы 97-1, 107-1 жəне 192-1-баптардың тақырыптарымен толықтырылсын:
«97-1-бап. Шетелдіктердің бала асырап алуы»;
«107-1-бап. Баланы қайта асырап алу»;
«192-1-бап. Əке болуды анықтау кезінде тууды
мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына өзгерістер,
толықтырулар енгізу»;
26-тараудың, 204 – 219-баптардың, 29-тараудың,
248 – 256, 267-баптардың тақырыптары алып тасталсын;
2) 22-баптың 1-тармағының екінші сөйлемі мынадай
редакцияда жазылсын:
«Сот шешімінде ерлі-зайыптылардың некені (ерлізайыптылықты) бұзғаннан кейінгі тектері көрсетіледі.»;
3) 23-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Соттың некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы заңды күшіне енген шешімі тіркеуші органдарда
мемлекеттік тіркеуге жатпайды.
Ерлі-зайыптылар соттың некені (ерлі-зайыптылықты)
бұзу туралы шешімі заңды күшіне енгеннен кейін жаңадан некеге отыруға (тіркелуге) (ерлі-зайыпты болуға)
құқылы.»;
4) 47-бапта:
4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Босанған əйелдің жұбайының немесе бұрынғы жұбайының басқа адамның əке болуын анықтауға келісімі
ішкі істер органы берген, жедел-іздестіру іс-шаралары
жүргізілгені туралы немесе соттың оны хабар-ошарсыз
кеткен немесе əрекетке қабілетсіз деп танығаны туралы
заңды күшіне енген шешімі туралы растайтын құжат
болған кезде міндетті емес.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Некені (ерлі-зайыптылықты) қию, бұзу туралы
куəлікке немесе акт жазбасына, сондай-ақ бала асырап
алу, əке болуды анықтау туралы өтінішке сəйкес баланың
əкесі ретінде адам көрсетілген тууды мемлекеттік тіркеу

туралы акт жазбасынан баланың əкесі туралы мəліметтерді алып тастауды тіркеуші орган соттың тууды
мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасындағы баланың
əкесі туралы мəліметтерді алып тастау туралы шешімі
негізінде жүргізеді.
Өзге жағдайларда əкесі туралы мəліметтерді алып
тастау бала туған кезде некеде тұрмаған (ерлі-зайыпты
болмаған) анасының өтініші бойынша осы Кодекстің
183-бабына сəйкес жүргізіледі.»;
5) 49-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Əке болуды анықтау туралы, сондай-ақ əке болу
фактісін жəне əке болуды тану фактісін анықтау туралы шешім шығарған сот осы шешім заңды күшіне енген күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде оны тіркеуші
органға электрондық түрде жіберуге міндетті.»;
6) 51-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «анықтауды мемлекеттік тіркеуден» деген сөздер «анықтау
туралы өзгерістер енгізуден» деген сөздермен ауыстырылсын;
7) 53-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Тіркеуші органдардың қызметкерлері бала асырап алушының келісімінсіз бала асырап алу туралы қандай да бір мəліметтерді хабарлауға жəне бала асырап
алушылар асырап алынған баланың ата-анасы болып
табылмайтындығы туралы ақпарат қамтылатын құжаттарды беруге құқылы емес.
Асырап алынған бала туралы мəліметтер мемлекеттік
органдардың сұрау салулары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шегінде
ұсынылады.»;
8) 63-баптың 2-тармағында:
екінші бөлік «Бөлек» деген сөзден кейін «не дефис
арқылы» деген сөздермен толықтырылсын;
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Əкесінің қосарланған аты болған жағдайда, əкесінің
қосарланған аты бойынша, олардың біреуі бойынша не
əкесінің екі аты бірге жазылып балаға əкесінің атын беруге жол беріледі.»;
9) 64-баптың 3-тармағы «бөлек тұрса» деген сөздерден кейін «не балаға қатысты əке болу анықталса» деген
сөздермен толықтырылсын;
10) 85-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты
тұратын, балаларды асырап алуға тілек білдірген Қазақстан Республикасының азаматтары баланың тұратын
жеріндегі қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органға бала асырап алуға тілек білдіргені туралы өтініш беруге, сондай-ақ жиынтық кірісінің мөлшері, отбасылық жағдайы,
денсаулық жағдайы, сотталмағандығы туралы анықтамалар ұсынуға жəне баланы жеке өзі таңдауға, онымен кемiнде екі апта тiкелей қарым-қатынас жасауға
міндетті.»;
11) 97-бапта:
2-тармақтың бірінші бөлігі:
«баланы» деген сөзден кейін «некеде тұрмаған (ерлізайыпты болмаған)» деген сөздермен толықтырылсын;
«адамның аты бойынша» деген сөздерден кейін «осы
Кодекстің 192-бабына сəйкес» деген сөздермен толықтырылсын;
3-тармақта:
«бала асырап алуды тіркеуші органда мемлекеттік
тіркеу кезінде бала асырап алушының көрсетуi бойынша
тууды жазу кiтабына асырап алынған баланың əкесiнiң
(анасының) аты, əкесiнiң аты жəне тегi жазылады» деген
сөздер «асырап алынған баланың əкесiнiң (анасының)
аты, əкесiнiң аты жəне тегi бала асырап алушының
көрсетуі бойынша тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт
жазбасына жазылады» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Бала асырап алушының өтініші бойынша əкесінің
(анасының) көрсетілген тегі бала асырап алушының тегі
бойынша беріледі.»;
мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
«6. Тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар енгізу соттың бала асырап
алу туралы заңды күшіне енген шешімі жəне баланың
заңды өкілдерінің өтініші негізінде кез келген тіркеуші
органда жүргізіледі.
Тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына бала
жəне бала асырап алушылар туралы мəліметтер сот шешімінде көрсетілген мəліметтерге сəйкес енгізіледі.»;
12) мынадай мазмұндағы 97-1-баппен толықтырылсын:
«97-1-бап. Шетелдіктердің бала асырап алуы
1. Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын баланы Қазақстан Республикасының аумағында
шетелдіктердің асырап алуы, оның ішінде мұндай бала
асырап алудың күшін жою Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жүргізіледі.
2. Шетелдіктер асырап алған, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын балаларды бақылауды Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері
жəне Қазақстан Республикасының балалардың құқықтарын қорғау саласындағы уəкілетті органы жүзеге асырады.»;
13) 98-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Асырап алынған баланың дербес деректері өзгерген
кезде, Жеке сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен жеке сəйкестендіру нөмірін шартты түрде алып
тастай отырып, тууды мемлекеттік тіркеу туралы жаңа
акт жазбасын тіркеу жүргізіледі.»;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Соттың бала асырап алу туралы шешімі негізінде
тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар енгізу тууды мемлекеттік тіркеу
туралы акт жазбасы тіркелгеннен кейін немесе тууды
мемлекеттік тіркеу туралы жоғалған акт жазбасы қалпына
келтірілгеннен кейін жүргізіледі.»;
14) 105-баптың 4-тармағындағы «бала асырап алуды
мемлекеттiк тiркеу» деген сөздер «тууды мемлекеттiк
тiркеу» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) 107-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі

«бала асырап алуды мемлекеттiк тiркеу» деген сөздер
«тууды мемлекеттiк тiркеу» деген сөздермен ауыстырылсын;
16) мынадай мазмұндағы 107-1-баппен толықтырылсын:
«107-1-бап. Баланы қайта асырап алу
Сот бала асырап алу туралы шешімнің күшін жойғаннан кейін ғана баланы қайта асырап алу мүмкін болады.»;
17) 121-баптың 3-тармағындағы «бiр ай» деген сөздер
«жиырма жұмыс күні» деген сөздермен ауыстырылсын;
18) 177-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«177-бап. Мемлекеттік тіркеуге жататын азаматтық хал актілері
Туу, қайтыс болу, неке қию (ерлі-зайыпты болу),
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу (соттың некені (ерлізайыптылықты) бұзу туралы шешімі бойынша некені
(ерлі-зайыптылықты) бұзуды қоспағанда), атын, əкесінің
атын жəне тегін ауыстыру тіркеуші органдарда осы Кодексте белгіленген мерзімдерде міндетті мемлекеттік
тіркеуге жатады.
Бала асырап алу жəне əке болуды анықтау оқиғалары
мен фактілері тиісті өзгерістер, толықтырулар енгізу
арқылы тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасында көрсетіледі. Соттың шешімі бойынша некені (ерлізайыптылықты) бұзу неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы акт жазбасында оған некені (ерлі-зайыптылықты)
бұзу туралы белгі қою арқылы көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, қайтыс болған
адамдарға қатысты азаматтық хал актілерін тіркеуге,
қалпына келтіруге, сондай-ақ азаматтық хал актілерін
мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті қайта беруге тыйым
салынады.»;
19) 181-баптың 4-тармағындағы «Республика бойынша» деген сөздер «Қазақстан Республикасының аумағында тіркеуші органдарда жəне Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінде тіркелген» деген сөздермен ауыстырылсын;
20) 182-баптың 2-тармағындағы «, əке болуды анықтауды, Қазақстан Республикасы азаматтарының бала
асырап алуын тіркеу» деген сөздер «тіркеу, əке болуды
анықтауға, Қазақстан Республикасы азаматтарының бала
асырап алуына байланысты тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбаларына өзгерістер, толықтырулар енгізу»
деген сөздермен ауыстырылсын;
21) 183-баптың 2-тармағындағы «тұрақты тұрғылықты
жері бойынша тіркеуші органға» деген сөздер «қалауы
бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы кез
келген тіркеуші органға» деген сөздермен ауыстырылсын;
22) 184-бапта:
1-тармақтағы «тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркеуші органға» деген сөздер «қалауы бойынша
Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген
тіркеуші органға» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
6-тармақтағы «жоғалған жазба жасалған» деген сөздер «өтініш берілген» деген сөздермен ауыстырылсын;
23) 185-бапта:
2-тармақтағы «тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркеуші органға» деген сөздер «қалауы бойынша
Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген
тіркеуші органға» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақтағы «, жойылуға жататын жазба жасалған
жер бойынша» деген сөздер «өтініш берушінің қалауы
бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы
кез келген тіркеуші органда» деген сөздермен ауыстырылсын;
24) 186-баптың 4-тармағындағы «тіркеуге, баланың
ата-анасының бірлескен өтініші негізінде əке болуды
анықтауға, тегін, атын, əкесінің атын өзгертуге» деген
сөздер «, тегін, атын, əкесінің атын ауыстыруды тіркеуге
жəне баланың ата-анасының бірлескен өтініші негізінде
əке болуды анықтау кезінде тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар енгізуге»
деген сөздермен ауыстырылсын;
25) 187-баптың 1-тармағының үшінші бөлігі мынадай
редакцияда жазылсын:
«Тууды мемлекеттік тіркеу кезінде дəлелді себеппен
ата-анасының жеке басын куəландыратын құжаттары
болмаған жағдайда, ата-анасы туралы мəліметтер неке
қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куəлікке не неке қию
(ерлі-зайыпты болу) туралы акт жазбасына сəйкес толтырылады. Бала медициналық ұйымда туылған жəне
ана сының жеке басын куəландыратын құжаттары
болмаған жағдайларда, туу фактісін тіркеу кезінде ол
туралы мəліметтер анасының өтініші бойынша жəне
туу туралы медициналық куəлікке сəйкес толтырылады, оған анасы туралы мəліметтер өзінің сөзі бойынша жазылғаны туралы белгі қойылады. Азаматтық хал
актілеріне ата-анасының атын, əкесінің атын (егер ол
жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе), тегін,
ұлтын жазу осы Кодекстің 50, 51 жəне 63-баптарына
сəйкес жүргізіледі.»;
26) 188-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«188-бап. Баланың тууын мемлекеттік тіркеу
орны
1. Баланың тууын мемлекеттiк тiркеу ата-анасының
не олардың бiреуiнiң қалауы бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген тiркеушi органда
жүргiзіледi.
Баланың тууын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды
қабылдауды тіркеуші орган, сондай-ақ «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы жүзеге
асырады не «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы
жүзеге асырылады.
2. Егер ата-анасы бір-бірімен некеде тұрмаса (ерлізайыпты болмаса), баланың тууын мемлекеттік тiркеу
туралы өтiнiшпен бір мезгілде əке болуды анықтау туралы өтiнiш берiледi.
3. Тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасында
баланың туылған жері деп баланың тууын мемлекеттік
тіркеу кезінде қабылданған Қазақстан Республикасы
əкімшілік-аумақтық бірлігінің атауына сəйкес баланың
нақты туылған жерінің атауы көрсетіледі.
Экспедицияларда жəне шалғай жерлерде, сондай-ақ
анасы теңіз, өзен, əуе кемесінде немесе пойызда болған
кезде туылған баланың туылған жері деп баланың тууын мемлекеттік тіркеу жүргізілетін əкімшілік-аумақтық
бірлік көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде туылған баланың туылған жері деп баланың нақты
туылған жерінің атауы көрсетіледі.
4. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде
туылған баланың тууын мемлекеттік тіркеу Қазақстан
Республикасының шетелдегі мекемелерінде не атаанасының немесе олардың біреуінің қалауы бойынша
Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген тіркеуші органда шетелдік тіркеуші органдарда
тіркелгеніне қарамастан, мынадай құжаттардың бірін:
1) туу туралы куəліктің түпнұсқасын;
2) туу туралы акт жазбасының көшірмесін;
3) туу туралы медициналық куəліктің түпнұсқасын
көрсеткен кезде осы Кодексте белгіленген мерзімдерде
жүргізіледі.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттар болмаған кезде, соттың туу фактісін анықтау туралы шешімінің көшірмесі көрсетіледі.»;
27) 189-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;
28) 190-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлікте:
бірінші сөйлемдегі «жазбаша нысанда» деген сөздер
алып тасталсын;
екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
«Баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы өтінішке,
егер ата-анасы немесе олардың біреуі шетелдік не азаматтығы жоқ адам болса, шетелдіктің немесе азаматтығы
жоқ адамның жеке басын куəландыратын құжаттың, егер
неке Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде
қиылса (ерлі-зайыпты болса), неке қию (ерлі-зайыпты
болу) туралы куəліктің көшірмесі қоса беріледі.»;
екінші бөлік алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы бесінші, алтыншы жəне жетінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Баланың тууын мемлекеттік тіркеу «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес өтініш берушінің таңдауы бойынша проактивті көрсетілетін қызмет арқылы жүзеге
асырылған кезде баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы өтінішті ұсыну талап етілмейді.
Басқа мемлекеттің аумағында тұрақты тұратын шетелдік, азаматтығы жоқ адам жеке басын куəландыратын
құжаттарды көрсетумен қатар, олардың мəтінінің нотариат куəландырған қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасын ұсынады.
Шетелдіктің, азаматтығы жоқ адамның жеке басын
куəландыратын құжаттары мəтіні аудармасының дұрыстығы шетелдік азаматы болып табылатын мемлекеттің немесе азаматтығы жоқ адам тұрақты тұратын
мемлекеттің дипломатиялық өкілдігінде немесе консулдық мекемесінде не сыртқы саяси ведомствосында куəландырылуы мүмкін.»;
2-тармақтағы «көрсетілетін қызметтер стандартына»
деген сөздер «қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға
тəуелді нормативтік құқықтық актіге» деген сөздермен
ауыстырылсын;
29) 192-бапта:
3-тармақта:
бірінші бөлік «куəліктің» деген сөзден кейін «немесе акт жазбасының» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші бөліктегі «анықтау туралы актілер жазбасының» деген сөздер «анықтау» деген сөзбен ауыстырылсын;
үшінші бөліктегі «əке болуды анықтауды тіркеу жəне» деген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Босанған əйелдің жұбайының немесе бұрынғы
жұбайының басқа адамның əке болуын анықтауға келісімі ішкі істер органы берген, жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілгені туралы немесе соттың оны хабарошарсыз кеткен немесе əрекетке қабілетсіз деп танығаны
туралы заңды күшіне енген шешімі туралы растайтын
құжат болған кезде міндетті емес.»;
4-тармақтың екінші бөлігінде:
бірінші абзац «Мұндай жағдайда» деген сөздерден
кейін «тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына»
деген сөздермен толықтырылсын;
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) егер əке болу баланың тууын мемлекеттік тіркеумен бір мезгілде анықталатын болса, осы Кодекстің
192-1-бабының 1-тармағында көрсетілген негіздер бойынша;»;
30) мынадай мазмұндағы 192-1-баппен толықтырылсын:
«192-1-бап. Əке болуды анықтау кезінде баланың
тууын мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар енгізу
1. Əке болуды анықтау кезінде баланың тууын
мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына өзгерістер,
толықтырулар:
1) ата-анасының əке болуды анықтау туралы бірлескен өтініші;
2) анасы қайтыс болған, анасы қайтыс болды деп
жарияланған, анасы хабар-ошарсыз кетті деп танылған,
анасы əрекетке қабілетсіз деп танылған, анасы ата-ана
құқықтарынан айырылған не оның ата-ана құқықтары
шектелген, анасының тұрғылықты жерін анықтау мүмкін
болмаған жағдайларда əкесінің өтініші;
3) соттың əке болуды анықтау, сондай-ақ əке болуды тану фактісін жəне əке болу фактісін анықтау туралы
шешімі негізінде енгізіледі.
2. Егер сот əрекетке қабілетсіз деп таныған адам,
сондай-ақ осы əрекетке қабілетсіз адамның қорғаншысы
өтініш беруші болып табылса, баланың тууын мемлекеттік
тіркеу туралы акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар
енгізуден бас тартылады.»;
31) 198-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «медициналық ұйым немесе жеке
дəрігерлік практикамен айналысатын дəрiгер берген
белгіленген нысандағы туу туралы құжаты» деген сөздер «осы Кодекстің 187-бабында көрсетілген тууды
мемлекеттік тіркеу үшін негіздер» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші бөлік алып тасталсын;
2-тармақтағы «облыс, республикалық маңызы бар
қала, астана əкімдігінің» деген сөздер алып тасталсын;
(Жалғасы 18-бетте)
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32) 201-баптың 8) тармақшасы алып тасталсын;
33) 203-баптың 7) тармақшасындағы «күнін қамтиды.»
деген сөздер «күнін;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
«8) құжат берген тіркеуші органның атауын қамтиды.»;
34) 26-тарау алып тасталсын;
35) 229-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс
жерде тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары
арасындағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматы мен шетелдік, азаматтығы жоқ адам арасындағы
неке (ерлі-зайыптылық) Қазақстан Республикасының
шетелдегі мекемелерiнде қиылуы мүмкін.»;
36) 232-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтаманы
кез келген тіркеуші орган акт жазбаларын мемлекеттік
тіркеуге арналған ақпараттық жүйе мəліметтерінің негізінде береді.
Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасының бар-жоғын тексеру он алты
жастан бастап жүргізіледі.»;
3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) егер өтініш беруші бұрын некеде тұрса (ерлізайыпты болса), Қазақстан Республикасының шегінен
тыс жерде берілген некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куəлiкті немесе сот шешімін не жұбайының қайтыс
болуы туралы куəлiкті көрсетеді.»;
37) 237-баптың 7) тармақшасындағы «нөмірін қамтиды.» деген сөздер «нөмірін;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
«8) құжат берген тіркеуші органның атауын қамтиды.»;
38) 238-баптың 1-тармағындағы «, сондай-ақ некені
(ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы соттың заңды күшіне
енген шешімі» деген сөздер алып тасталсын;
39) 239-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«239-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды
мемлекеттік тіркеу орны
Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік
тіркеу ерлі-зайыптылардың немесе олардың біреуінің
қалауы бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген тіркеуші органда жүргізіледі.»;
40) 241-бапта:
1-тармақта:
«некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы сот шешімінің негізінде некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу туралы,» деген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы Кодекстің 238-бабының 4-тармағында көзделген
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу
үшін негіздер, сондай-ақ соттың некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы заңды күшіне енген шешімі акт
жазбаларын мемлекеттік тіркеуге арналған ақпараттық
жүйеге электрондық түрде келіп түседі.»;
3-тармақта:
«Бұрынғы ерлі-зайыптылар (олардың əрқайсысы) немесе əрекетке қабілетсіз жұбайдың қорғаншысы» деген
сөздер «Əрекетке қабілетсіз жұбайдың қорғаншысы» деген сөздермен ауыстырылсын;
орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі
мəтін өзгермейді;
4-тармақтағы «Егер» деген сөз «Ерлі-зайыптылардың
бірлескен өтініші негізінде некені (ерлі-зайыптылықты)
бұзуды мемлекеттік тіркеуді қоспағанда, егер» деген
сөздермен ауыстырылсын;
41) 242-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Белгіленген мерзімдерде жауаптың болмауы, некені (ерлі-зайыптылықты) бұзудан бас тарту некені (ерлізайыптылықты) бұзу үшін кедергілер болып табылмайды.»;
42) 243-бап мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Соттың некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы
шешімі негізінде тегін өзгерткен кезде азамат жеке басын куəландыратын құжаттарды бір айлық мерзімде
ауыстыруға міндетті.
Тегі өзгертілген жеке басын куəландыратын құжаттарды уəкілетті мемлекеттік орган соттың некені (ерлізайыптылықты) бұзу туралы шешімі негізінде береді.»;
43) 247-бапта:
бірінші бөліктің 7) тармақшасындағы «нөмірін қамтиды.» деген сөздер «нөмірін;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
«8) некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік
тіркеуді жүзеге асырған тіркеуші органның атауын қамтиды.»;
екінші бөлік алып тасталсын;
44) 29-тарау алып тасталсын;
45) 257-баптың екінші бөлігінің 12) тармақшасындағы
«жəне əкесінің атын» деген сөздер «жəне (немесе)
əкесінің атын» деген сөздермен ауыстырылсын;
46) 258-бапта:
бірінші бөліктегі «тіркеуші органға өтініш берушінің
тұрғылықты жері бойынша» деген сөздер «өтініш берушінің таңдауы бойынша Қазақстан Республикасының
аумағындағы кез келген тіркеуші органға» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөліктегі «азаматтың тұрғылықты» деген сөздер «өтініш беру» деген сөздермен ауыстырылсын;
47) 266-баптың 6) тармақшасындағы «нөмірін қамтиды.» деген сөздер «нөмірін;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
«7) құжат берген тіркеуші органның атауын қамтиды.»;
48) 267-бап алып тасталсын;
49) 269-баптағы «қайтыс болған адамның тұрған жері
бойынша немесе ол қайтыс болған жер бойынша тіркеуші
органдарда» деген сөздер «Қазақстан Республикасының
аумағындағы кез келген тіркеуші органда» деген сөздермен ауыстырылсын;
50) 270-баптың 1-тармағында:
«немесе ауызша» деген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші бөліктермен
толықтырылсын:
«Осы Кодекстің 268-бабында көзделген қайтыс
болуды мемлекеттік тіркеу үшін негіздер акт жазбаларын мемлекеттік тіркеуге арналған ақпараттық жүйеге
электрондық түрде келіп түседі.
Егер мəлімдеме беруге уəкілеттік берілген адамдар
медициналық ұйым белгіленген нысандағы құжатты
берген немесе соттың қайтыс болу фактісін анықтау
немесе адамды қайтыс болды деп жариялау туралы
шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш жұмыс
күні ішінде қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу туралы
өтініш бермесе, онда тіркеуші орган акт жазбаларын

мемлекеттік тіркеуге арналған ақпараттық жүйеге келіп
түскен қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу негізіне сəйкес
қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу туралы жазбаны өз
бетінше жүргізеді.»;
51) 274-баптың 4) тармақшасындағы «нөмірін қамтиды.» деген сөздер «нөмірін;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) қайтыс болуды мемлекеттік тіркеуді жүзеге
асырған тіркеуші органның атауын қамтиды.».
4. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жар шысы, 2014 ж., №18-I, 18-II, 92-құжат; №21,
122-құжат; №23, 143-құжат; №24, 145, 146-құжаттар;
2015 ж., №1, 2-құжат; №2, 6-құжат; №7, 33-құжат;
№8, 44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; №10, 50-құжат;
№11, 52-құжат; №14, 71-құжат; №15, 78-құжат;
№16, 79-құжат; №19-I, 101-құжат; №19-II, 102, 103,
105-құжаттар; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат;
№21-I, 124, 125-құжаттар; №21-II, 130-құжат; №21III, 137-құжат; №22-I, 140, 141, 143-құжаттар; №22-II,
144, 145, 148-құжаттар; №22-III, 149-құжат; №22-V,
152, 156, 158-құжаттар; №22-VI, 159-құжат; №22-VII,
161-құжат; №23-I, 166, 169-құжаттар; №23-II, 172-құжат;
2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 45-құжат; №7I, 49, 50-құжаттар; №7-II, 53, 57-құжаттар; №8-I, 62,
65-құжаттар; №8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; №12,
87-құжат; №22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124,
126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №9, 17, 18, 21,
22-құжаттар; №12, 34-құжат; №14, 49, 50, 54-құжаттар;
№15, 55-құжат; №16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат;
№23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114,
115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат;
№9, 27-құжат; №10, 32-құжат; №11, 36, 37-құжаттар;
№12, 39-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 46,
49, 50-құжаттар; №16, 53-құжат; №19, 62-құжат; №22,
82-құжат; №23, 91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар; 2019
ж., №1, 2, 4-құжаттар; №2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7,
36, 37-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; 2019
жылғы 5 қарашада «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
агроөнеркəсіптік кешенді реттеу мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы
28 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
486-баптың бірінші бөлігінде:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жеке тұлғаның қаруды сақтауға, сақтау мен алып
жүруге рұқсатты тіркеу жəне (немесе) алу;»;
2) тармақша алып тасталсын.
5. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №20-ІІ, 20-ІІІ,
112-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №6, 45-құжат; №7-ІІ,
55-құжат; №8-І, 62, 65-құжаттар; №8-ІІ, 72-құжат; №12,
87-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 126-құжаттар;
2017 ж., №9, 21-құжат; №14, 50, 51-құжаттар; №22-ІІІ,
109-құжат; №23-ІІІ, 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; 2019 жылғы 5 қарашада «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне агроөнеркəсіптік кешенді реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2019 жылғы 28 қазандағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) 282-баптың 1-тармағы «қолдауды» деген сөзден
кейін «, арнайы инвестициялық келісімшарттарды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 295-1-баптың 2 жəне 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, арнайы инвестициялық келісімшарттарды жасасу
жөніндегі уəкілетті орган арнайы инвестициялық жоба
үшін инвестициялық преференциялар беруге арналған
өтiнiм келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күні
ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, арнайы инвестициялық келісімшарттарды жасасу жөніндегі уəкілетті орган бекітетін үлгілік арнайы
инвестициялық келісімшарттың ережелерін ескере отырып, арнайы инвестициялық келісімшартты қол қою
үшін дайындайды.
3. Арнайы инвестициялық келісімшартты жасасу
жəне бұзу тəртібі мен шарттарын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, арнайы инвестициялық
келісімшарттарды жасасу жөніндегі уəкілетті орган
əзірлейді жəне бекітеді.».
6. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсан дағы Қазақстан Республикасының Кодексіне
(Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2017 ж., №22-І, 22-II, 107-құжат; 2018 ж.,
№10, 32-құжат; №11, 37-құжат; №13, 41-құжат; №14,
42, 44-құжаттар; №15, 50-құжат; №19, 62-құжат; №22,
82, 83-құжаттар; №24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., №1,
2, 4-құжаттар; №2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37,
39-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; 2019
жылғы 5 қарашада «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
агроөнеркəсіптік кешенді реттеу мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы
28 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) мазмұнында 656-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«656-бап. Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген бейрезидент-заңды тұлға Қазақстан Республикасына жіберген шетелдіктердің жəне азаматтығы жоқ адамдардың кірістеріне салық салу тəртібі»;
2) 209-баптың 1-тармағындағы «көрсетілетін қызметтер стандарттарында» деген сөздер «қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік
құқықтық актілерде» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 609-баптың 1-тармағының 13) тармақшасы алып
тасталсын;
4) 612-бапта:
2) тармақшаның үшінші абзацы алып тасталсын;
4) тармақша «жазбаларын» деген сөзден кейін «, əке
болуды анықтауға жəне бала асырап алуға байланысты
өзгерістер, толықтырулар енгізуді қоспағанда,» деген
сөздермен толықтырылсын;
6) тармақшадағы «ұл бала (қыз бала) асырап алуын тiркегенi үшiн» деген сөздер «бала асырап алуы
кезінде тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына
өзгерістер, толықтырулар енгізгені үшін немесе дербес
деректерінің өзгеруіне байланысты тууды мемлекеттік
тіркегені үшiн» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 615-бапта:
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3) тармақшаның үшінші абзацындағы «, уақытша
жеке куəлік» деген сөздер алып тасталсын;
4) тармақшасының сегізінші жəне он алтыншы абзацтары алып тасталсын;
6) 623-баптың 1-тармағы 5) тармақшасының оныншы
абзацындағы «, сондай-ақ комиссиялық сатуға жолдама»
деген сөздер алып тасталсын;
7) 656-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«656-бап. Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген бейрезидент-заңды тұлға Қазақстан Республикасына жіберген шетелдіктердің жəне азаматтығы жоқ адамдардың кірістеріне салық салу тəртібі»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы бапта белгіленген салық салу тəртібі Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген бейрезидент-заңды тұлға Қазақстан Республикасына жіберген шетелдіктердің жəне азаматтығы
жоқ адамдардың кірістеріне, оған қоса осы Кодекстің
322-бабында айқындалған:
жұмыс беруші болып табылатын осындай бейрезидент-заңды тұлғамен жасалған еңбек шарты (келісімі,
келісімшарты) бойынша Қазақстан Республикасындағы
қызметтен;
осындай бейрезидент-заңды тұлғамен жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт (келісімшарт) бойынша Қазақстан Республикасындағы қызметтен;
жұмыс беруші болып табылмайтын тұлғадан алынған, материалдық пайда түрінде Қазақстан Республикасындағы қызметтен алынған (алынуға жататын)
кірістерге;
Қазақстан Республикасында тұруға байланысты осындай бейрезидент-заңды тұлға төлейтін үстемеақыларға
қолданылады.
Осы баптың мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген бейрезидентзаңды тұлға деп резидент-банктерде ағымдағы шот ашуына байланысты жəне (немесе) осы Кодекстің 650-бабына сəйкес міндеттемелердің туындауына байланысты
Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде
тіркелген бейрезидент-заңды тұлға да танылады.
Осы баптың ережелері, егер осы Кодекстің 655-бабының 7-тармағында өзгеше белгіленбесе, мынадай шарттар
бір мезгілде орындалған:
1) шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам Қазақстан
Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген
бейрезидент-заңды тұлғаның жұмыскері жəне (немесе)
мердігері (қосалқы мердігері) не аталған бейрезидентзаңды тұлға мердігерінің (қосалқы мердігерінің) жұмыскері болып табылған;
2) шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам осы Кодекстің 217-бабының 2-тармағына сəйкес Қазақстан
Республикасында тұрақты болады деп танылған кезде,
Қазақстан Республикасына жіберілген шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның осы бапта көрсетілген
кірістеріне қолданылады.
Бұл ретте, егер шетелдік немесе азаматтығы жоқ
адам осы Кодекстің 217-бабының 2-тармағына сəйкес
Қазақстан Республикасында тұрақты болады деп танылмаса, онда жұмыс беруші болып табылмайтын
тұлғадан алынған, материалдық пайда түрінде Қазақстан
Республикасындағы қызметтен түскен кірістер осы
Кодекстің 646-бабында белгіленген мөлшерлеме бойынша салық салуға жатады.»;
3-тармақта:
екінші бөлікте:
«кірістің» деген сөз «кіріс сомасының» деген сөздермен ауыстырылсын;
«жатады» деген сөзден кейін «, бұл барлық шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға тең үлестермен бөлінеді» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Бұл ретте осы тармақта көрсетілген кіріс:
осы тармақта айқындалған құжаттарда көрсетілген
кіріс сомасына, олар ұсынылған жағдайда;
жұмыс беруші болып табылмайтын тұлғадан алынған, материалдық пайда түрінде Қазақстан Республикасындағы қызметтен түскен кіріс сомасына, егер мұндай
кіріс шарттың (келісімшарттың, келісімнің) талаптарында көзделген болса, азайтылуға жатады.».
7. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне
филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы»
1995 жылғы 17 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің
Жаршысы, 1995 ж., №3-4, 35-құжат; №15-16, 109-құжат;
№20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң
Жаршысы, 1996 ж., №1, 180-құжат; №14, 274-құжат;
1997 ж., №12, 183-құжат; 1998 ж., №5-6, 50-құжат; №1718, 224-құжат; 1999 ж., №20, 727-құжат; 2000 ж., №3-4,
63, 64-құжаттар; №22, 408-құжат; 2001 ж., №1, 1-құжат;
№8, 52-құжат; №24, 338-құжат; 2002 ж., №18, 157-құжат;
2003 ж., №4, 25-құжат; №15, 139-құжат; 2004 ж., №5,
30-құжат; 2005 ж., №13, 53-құжат; №14, 55, 58-құжаттар;
№23, 104-құжат; 2006 ж., №10, 52-құжат; №15, 95-құжат;
№23, 141-құжат; 2007 ж., №3, 20-құжат; 2008 ж., №12,
52-құжат; №23, 114-құжат; №24, 126, 129-құжаттар; 2009
ж., №24, 122, 125-құжаттар; 2010 ж., №1-2, 2-құжат; №5,
23-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; №12, 111-құжат;
№17, 136-құжат; 2012 ж., №2, 14-құжат; №13, 91-құжат;
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; 2014
ж., №1, 9-құжат; №4-5, 24-құжат; №12, 82-құжат; №14,
84-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №8, 42-құжат; №15, 78-құжат; №16,
79-құжат; №20-IV, 113-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23I, 169-құжат; 2016 ж., №24, 124-құжат; 2017 ж., №4,
7-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №13, 41-құжат;
2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16, 67-құжат):
1) 6-бапта:
бірінші бөлікте:
«тiркеушi органға Қазақстан Республикасының
Əдiлет министрлiгi белгiлеген нысан бойынша өтiнiш
берiледi жəне» деген сөздер «тіркеуші органға» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«үш данада ұсынылатын құрылтай құжаттары қоса беріледі» деген сөздер «екі данада ұсынылатын құрылтай құжаттары қоса беріле отырып, Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгi белгiлеген нысан бойынша өтiнiш берiледi» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Акционерлiк қоғамдар мен мемлекеттік кəсіпорындардың құрылтай құжаттарын қоспағанда, коммерциялық
ұйымдарға жататын заңды тұлғалардың құрылтай құжаттары мемлекеттік тiркеу кезінде ұсынылмайды. Акционерлік қоғамдарды мемлекеттік тіркеу үшін қазақ жəне
орыс тілдерінде жасалған, нотариат куəландырған жарғы
қоса беріле отырып, Қазақстан Республикасының Əділет
министрлігі белгілеген нысан бойынша өтініш беріледі.»;
төртінші бөлікте:
«тiркеу үшiн» деген сөздер «тiркеу кезінде» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі

– Ұлттық Банк) рұқсаты қосымша» деген сөздер «Бизнессəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімі Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан əрі – Ұлттық Банк)
рұқсатының бар-жоғы туралы мəліметтерді» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«талап етiледi» деген сөздер «электрондық хабарлама
арқылы алады» деген сөздермен ауыстырылсын;
сегізінші бөлікте:
бірінші абзацта:
«Шетелдік» деген сөз «Сəйкестендіру нөмірлерінің
ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сəйкес сəйкестендіру нөмірлері жоқ тұлғаларды
қоспағанда, шетелдік» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацтағы «заңдастырылған үзінді көшірмесі»
деген сөздер «заңдастырылған үзінді көшірмесінің
көшірмесі» деген сөздермен ауыстырылсын;
тоғызыншы бөлік «Діни қызмет жəне діни бірлестіктер
туралы» деген сөздерден кейін «жəне «Коммерциялық
емес ұйымдар туралы» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 6-1-бапта:
төртінші бөлікте:
бірінші абзацтағы «Шетелдік» деген сөз «Сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес сəйкестендіру
нөмірлері жоқ тұлғаларды қоспағанда, шетелдік» деген
сөздермен ауыстырылсын;
екінші абзацтағы «заңдастырылған үзінді көшірмесі»
деген сөздер «заңдастырылған үзінді көшірмесінің
көшірмесі» деген сөздермен ауыстырылсын;
бесінші жəне алтыншы бөліктер алып тасталсын;
3) 6-2-бапта:
төртінші бөліктегі «үш» деген сөз «екі» деген сөзбен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен толықтырылсын:
«Акционерлік қоғамдардың филиалдары (өкілдіктері)
үшін заңды тұлға бекіткен, қазақ жəне орыс тілдеріндегі
филиал (өкілдік) туралы ереже, жарғы (ереже) жəне
филиалдың (өкілдіктің) басшысына берілген заңды тұлғаның сенімхаты қосымша қоса беріледі.»;
4) 7-бапта:
бірінші жəне екінші бөліктер мынадай редакцияда
жазылсын:
«Егер осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының
өзге де заңдарында өзгеше көзделмесе, тіркеуші органға
құрылтай құжаттары ұсынылады.
Мыналар заңды тұлғалардың құрылтай құжаттары
болып табылады:
1) мекеме үшін – меншік иесі (меншік иелері) бекіткен ереже (жарғы);
2) қор, тұтыну кооперативі, заңды тұлғалар бірлестігі,
дара кəсіпкерлер бірлестігі, қауымдастық (одақ) нысанындағы дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар бірлестігі
үшін – құрылтайшылар бекіткен жарғы мен құрылтай
шарты (меншік иелер (құрылтайшылар) саны біреуден
көп болған кезде);
3) қоғамдық бірлестік, діни бірлестік жəне акционерлік
қоғам үшін – жарғы.»;
жетінші бөлік алып тасталсын;
5) 9-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«9-бап. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу), филиалдарды (өкілдіктерді) есептік тіркеу (қайта тіркеу), заңды тұлғалардың, филиалдардың (өкілдіктердің) құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер
мен толықтыруларды тіркеу жəне құжаттарды беру
мерзімдері;»;
бірінші жəне екінші бөліктер мынадай редакцияда
жазылсын:
«Акционерлік қоғамдарды, олардың филиалдарын
(өкілдіктерін) қоспағанда, жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу,
олардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу электрондық өтініш берілген кезден бастап бір сағат ішінде
жүргізіледі.
Акционерлік қоғамдарды, олардың филиалдарын
(өкілдіктерін) қоспағанда, жеке кəсіпкерлік субъектілеріне жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта
тіркеу, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік қайта тіркеу өтініш берілген кезден бастап бір жұмыс күні
ішінде жүргізіледі.»;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
сəйкестендіру нөмірлері жоқ шетелдік тұлғалар қатысатын коммерциялық заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу
өтініш берілген күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.»;
үшінші бөлікте:
«олардың филиалдарын (өкілдіктерін)» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ шетелдік коммерциялық емес
ұйымдардың филиалдарын (өкілдіктерін)» деген сөздермен толықтырылсын;
«он» деген сөз «бес» деген сөзбен ауыстырылсын;
төртінші бөлік алып тасталсын;
бесінші бөліктегі «он төрт» деген сөздер «бес» деген
сөзбен ауыстырылсын;
6) 11-бапта:
бірінші бөлікте:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы, мүшесі) жəне (немесе) басшысы болып табылатын
жеке тұлға əрекет етпейтін заңды тұлғалардың жалғыз
құрылтайшысы (қатысушысы, мүшесі) жəне (немесе)
басшысы болып табылса;»;
4-1) тармақшадағы «(қатысушысы)» деген сөз «(қатысушысы, мүшесі)» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 4-2), 4-3), 4-4), 4-5) жəне 4-6)
тармақшалармен толықтырылсын:
«4-2) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы, мүшесі) жəне (немесе) басшысы болып табылатын
жеке тұлға əрекетке қабiлетсiз немесе əрекет қабiлетi
шектелуі деп танылса;
4-3) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы, мүшесі) жəне (немесе) басшысы болып табылатын
жеке тұлға хабар-ошарсыз кеткен деп танылса, қайтыс
болды деп жарияланса, қайтыс болған ретінде тіркелсе
не оның мəртебесі айқындалмаса;
4-4) егер заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы, мүшесі) жəне (немесе) басшысы болып табылатын жеке тұлғаның Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 237, 238 жəне 240-баптары бойынша қылмыстары үшін жойылмаған немесе алынбаған
сотталғандығы бар болса;
4-5) егер мемлекеттік тіркеу кезінде, мерзiмдiк төлемдердi өндiрiп алу туралы атқарушылық iс жүргi зу бойынша борышкер болып табылатын жəне
мер зiмдiк өндiрiп алулар туралы атқарушылық iс
(Жалғасы 19-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 17-18-беттерде)

жүргiзу бойынша үш айдан астам берешегi жоқ тұлғаны қоспағанда, құрылтайшы (жеке тұлға жəне (немесе) заңды тұлға), оның құрылтайшылары, заңды
тұлғаның басшысы, заңды тұлғаның құрылтайшысы
(қатысушысы, мүшесі) болып табылатын заңды тұлғаның
құрылтайшысы жəне (немесе) басшысы атқарушылық
құжат бойынша борышкерлер болып табылса;
4-6) егер мемлекеттік қайта тіркеу кезінде, мерзімдік
төлемдерді өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу
бойынша борышкер болып табылатын жəне мерзімдік
өндіріп алулар туралы атқарушылық іс жүргізу бойынша
үш айдан астам берешегі жоқ тұлғаны қоспағанда, жаңа
құрылтайшылар (қатысушылар, мүшелер) жəне (немесе)
үлесін иеліктен шығаратын тұлғалар атқарушылық құжат
бойынша борышкерлер болып табылса;»;
мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
«7) егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе сот актісінде өзгеше белгіленбесе, тіркеу əрекеттері
мерзімді үзу үшін негіз болған мəн-жайлар жойылғанға
дейін, бірақ бір айдан аспайтын мерзімге үзіледі. Егер
мерзімді үзу үшін негіз болған мəн-жайлар бір ай ішінде
жойылмаса, сарапшының (маманның) қорытындысын
алуды қоспағанда, тіркеу əрекеттерінен бас тартылады.
Өтініш беруші (өтініш берушінің уəкілетті өкілі)
өтінішті қарауды тоқтату туралы өтінішхатпен тіркеуші
органға өтініш жасауға құқылы.
Бұл ретте кері қайтарып алынған өтінішті қарау
тоқтатылады.»;
үшінші бөліктегі «құрудың» деген сөз «есептік тіркеудің» деген сөздермен ауыстырылсын;
7) 12-баптың бірінші бөлігіндегі «тіркеуші орган
беретін» деген сөздер алып тасталсын;
8) 14-баптың екінші бөлігінде:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу, филиалды
(өкілдікті) есептік қайта тіркеу үшін:»;
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі
белгілеген нысан бойынша заңды тұлғаны мемлекеттік
қайта тіркеу, филиалды (өкілдікті) есептік қайта тіркеу
туралы өтініш;»;
2) тармақшадағы «заңды тұлғаның уəкілетті» деген
сөздер «электрондық өтініш беруді қоспағанда, заңды
тұлғаның уəкілетті» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды
тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) енгізілген өзгерістер
мен толықтырулар бар құрылтай құжаттарының екі данасы не құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен
толықтырулардың мəтіні;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бар,
нотариат куəландырған жарғы (ереже) не акционерлік
қоғамның жарғысына, филиалдың (өкілдіктің) ережесіне
енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың мəтіні;»;
4) тармақшадағы «жеке кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның
бұрынғы құрылтай құжаттарының, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелердің» деген сөздер
«акционерлік қоғамдарды қоспағанда, жеке кəсіпкерлік
субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның бұрынғы құрылтай құжаттарының, филиалдар (өкілдіктер) туралы ережелердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
9) 14-1-бапта:
бірінші бөліктегі «мемлекеттік (есептік) қайта тіркеуге əкеп соқпайтын өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген жағдайда заңды тұлға, филиал (өкілдік) тіркеуші органға бұл жөнінде жарғыға (ережеге) өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған
күннен бастап бір ай мерзімде хабарлайды» деген сөздер
«өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, заңды
тұлға, филиал (өкілдік) жарғыға (ережеге) өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен
бастап бір ай мерзімде Қазақстан Республикасының
Əділет министрлігі белгілеген нысан бойынша өтініш
береді» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөлікте:
«Хабарламаға» деген сөз «Өтінішке» деген сөзбен
ауыстырылсын;
«заңды тұлғаның мөрімен» деген сөздер «, электрондық өтініш беруді қоспағанда, заңды тұлғаның мөрімен»
деген сөздермен ауыстырылсын;
төртінші бөлікте:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) заңды тұлғаның мөрімен бекемделген, жеке
кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның,
филиалдың (өкілдіктің) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бар құрылтай құжаттарының екі данасы не
құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың мəтіні;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар бар,
нотариат куəландырған жарғы (ереже) не акционерлік
қоғамның жарғысына, филиалдың (өкілдіктің) ережесіне
енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың мəтіні;»;
4) тармақшадағы «заңды тұлғаның», «түпнұсқалары»
деген сөздер тиісінше «акционерлік қоғамдарды қоспағанда, заңды тұлғаның», «төлнұсқалары» деген сөздермен
ауыстырылсын;
алтыншы бөліктегі «жазбаша түрдегі дəлелді» деген
сөздер «уəжді» деген сөзбен ауыстырылсын;
жетінші бөлік алып тасталсын;
10) мынадай мазмұндағы 14-2-баппен толықтырылсын:
«14-2-бап. Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) тіркеу жəне өзге де мəліметтерін өзгерту мен
толықтырудың хабарлама тəртібі
Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) тіркеу
деректеріне өзгерістер мен толықтырулар мынадай:
1) акционерлік қоғамды, филиалды (өкілдікті)
қоспағанда, жеке кəсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жері
өзгерген;
2) басшы өзгерген (басшы тағайындалған, басшының
міндетін атқарушы тағайындалған, заңды тұлғаның
мүлкін жəне қызметін басқарушы тағайындалған, басшы
лауазымынан шеттетілген);
3) осы Заңның 14-1-бабында көзделген талаптарды қоспағанда, құрылтай құжаттарына өзгерістер мен
толықтырулар енгізілген;
4) жарғылық капиталдағы үлес сенімгерлік басқаруға
берілген;
5) шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталы ұлғайған;
6) экономикалық қызметтің негізгі түрі өзгерген;
7) саяси партияларды қоспағанда, коммерциялық
емес ұйымдар құрылтайшыларының (қатысушыларының,
мүшелерінің) құрамы өзгерген кезде енгізіледі.

Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) осы баптың
бірінші бөлігінің 2), 6) жəне 7) тармақшаларында
көрсетілген тіркеу деректеріне өзгерістер мен толықтырулар электрондық хабарлама негізінде автоматты режимде енгізіледі.
Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) осы баптың
бірінші бөлігінің 1), 3), 4) жəне 5) тармақшаларында
көрсетілген тіркеу деректеріне өзгерістер мен толықтырулар осы бапта көзделген құжаттар қоса беріле отырып,
электрондық хабарлама негізінде енгізіледі.
Акционерлік қоғамды, филиалды (өкілдікті) қоспағанда, жеке кəсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жері өзгерген
кезде, хабарламаға қосымша заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) орналасқан жерін растайтын құжат
қоса беріледі.
Егер үй-жайдың иесі жеке тұлға болып табылса, заңды тұлғаның орналасқан жері үшін үй-жай беру туралы
жеке тұлғаның нотариат куəландырған келісімі беріледі.
«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық
құрылысы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
талаптарына сəйкес елді мекендер атауының, көше
аттарының өзгеру жағдайлары бұған кірмейді.
Заңды тұлғаның орналасқан жерінің өзгергені туралы тіркеуші органға уақтылы хабар бермеу Қазақстан
Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексіне сəйкес əкімшілік жауаптылыққа алып келеді.
Жарғылық капиталдағы үлесті сенімгерлік басқаруға
берген кезде, нотариат куəландырған сенімгерлік басқару
шарты қосымша ұсынылады.
Коммерциялық емес ұйымдар құрылтайшыларының
(қатысушыларының, мүшелерінің) құрамы өзгерген кезде, коммерциялық емес ұйымдар құрылтайшыларының
(қатысушыларының, мүшелерінің) тізімі тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта
көрсетілсе), туған күні, айы, жылы, жеке сəйкестендіру
нөмірі, тұрғылықты жері, байланыс телефонының нөмірі, жеке қолтаңбасы көрсетіле отырып, қосымша ұсынылады.
Заңды тұлғалар, филиалдар (өкілдіктер) құрылтай
құжаттарына осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген
өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы тіркеуші органға құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен
бастап бір ай мерзімде хабар береді.
Заңды тұлғаның, филиалдың (өкілдіктің) тіркеу жəне
өзге де мəліметтеріне өзгерістер мен толықтырулар электрондық хабарлама берілген кезден бастап үш жұмыс
күні ішінде енгізіледі.
Сот актілерінің, сот орындаушылары мен құқық қорғау
органдары қаулыларының (тыйым салуларының, қамаққа
алуларының) болуы, сондай-ақ осы Заңның 11-бабы
бірінші бөлігінің 3), 4), 4-1) жəне 5) тармақшаларында
көзделген жағдайлар, өтініш берушіге бұл туралы хабар бере отырып, электрондық хабарламаны орындамай
қалдыру үшін негіз болып табылады.
Заңды тұлға, филиал (өкілдік) енгізілген мəліметтердің
толықтығы жəне анықтығы үшін жауапты болады.»;
11) 15-баптың бірінші бөлігіндегі «үш жұмыс күнi»
деген сөздер «бір жұмыс күні» деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 16-бапта:
бірінші бөлікте:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) заңды тұлғаның таратылуы, кредиторлардың
талаптарды мəлiмдеу тəртiбi мен мерзiмдерi туралы ақпараттың Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында
таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланғанын растайтын құжат;»;
4) тармақша алып тасталсын;
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Сот заңды тұлғаға қатысты оны мəжбүрлеп тарату
туралы шешім шығарған заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу заңды күшіне енген осындай шешім негізінде жүзеге асырылады.»;
16) 16-1-бапта:
бірінші бөліктің 2) тармақшасындағы «филиал» деген сөз «акционерлік қоғамдарды қоспағанда, филиал»
деген сөздермен ауыстырылсын;
төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Сот заңды тұлғаға қатысты оны мəжбүрлеп тарату туралы шешім шығарған заңды тұлғаның филиалын
(өкілдігін) есептік тіркеуден шығару заңды күшіне енген
осындай шешім негізінде жүзеге асырылады.».
8. «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне
банк қызметi туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., №1516, 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):
1) 11-1-бапта:
1-тармақтың төртінші бөлігіндегі «Еншілес» деген
сөз «Банкке немесе банк холдингіне еншілес» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақта:
бірінші абзацтағы «Еншілес» деген сөз «Уəкілетті
органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген

нысан бойынша ұсынылатын еншілес» деген сөздермен
ауыстырылсын;
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған немесе уəкілетті органның
«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы алуға мүмкіндігі болмаған жағдайда – еншілес ұйымның құрылтай
құжаттары;
2) еншілес ұйым құрылған жағдайда, оны құру туралы
шешім не еншілес ұйымды иеленген жағдайда, оны иелену туралы шешім (қаржылық есептілік депозитарийінің
интернет-ресурсында мəліметтер болмаған жағдайда),
сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асырған
жағдайда – лицензияның көшірмесі;»;
4) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) қаржылық есептілік депозитарийінің интернетресурсында мəліметтер болмаған жағдайда, үлестес
тұлғалар туралы мəліметтер қоса берілуі қажет.»;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде қойылатын талаптары айқындалатын еншілес
ұйымның бизнес-жоспары;»;
7) тармақша алып тасталсын;
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) иеленетін еншілес ұйымның аудиторлық ұйым
куəландырған, аяқталған соңғы есепті кезеңге қаржылық
есептілігі;»;
9), 10 жəне 13) тармақшалар алып тасталсын;
13-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13-1) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы
ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, рұқсат беру үшін
алым төленгенін растайтын құжат;»;
7-тармақтың бірінші бөлігіндегі «үш ай» деген сөздер
«елу жұмыс күні» деген сөздермен ауыстырылсын;
12-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«12. Уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсат алуға арналған
өтініш осы баптың 4-тармағының 2), 3), 5), 6) жəне
11) тармақшаларында көзделген құжаттар, сондай-ақ
«электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу
жағдайларын қоспағанда, ұйымдардың капиталына
қомақты қатысуға рұқсат беру үшін алым төленгенін растайтын құжат қоса беріле отырып ұсынылады.»;
2) 11-2-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігіндегі «құруға немесе сатып
алуға» деген сөздер «банктің құруына немесе сатып алуына» деген сөздермен ауыстырылсын;
5-тармақтың бірінші абзацында:
«Бас банктің» деген сөздер «Уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша ұсынылатын бас банктің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«7), 9), 10),» деген цифрлар алып тасталсын;
5-1-тармақтың бірінші бөлігінде:
«, 7), 10)» деген цифрлар алып тасталсын;
«сондай-ақ» деген сөзден кейін «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
3) 13-бапта:
2-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Банк ашуға берiлген рұқсат:
1) банк қайта ұйымдастыру немесе тарату арқылы өз
қызметін ерікті түрде тоқтату туралы шешім қабылдаған;
2) сот банктің қызметін тоқтату туралы шешім қабылдаған;
3) банк ашуға рұқсат берілген күннен бастап екі ай
ішінде банк ретінде Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
корпорациясынан өтпеген;
4) заңды тұлға банк ретінде мемлекеттік тіркелген
күннен бастап үш ай ішінде банк операцияларын немесе
өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны алмаған жағдайларда күші жойылды деп есептеледі.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында
көзделген жағдайда, еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, ұйымның капиталына қомақты қатысуға бұрын
берілген рұқсаттардың жəне банктің ірі қатысушысы,
банк холдингі мəртебесін иеленуге келісімнің күші жойылды деп есептеледі.»;
4) 16-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Жаңадан құрылған банктiң жарғылық капиталының ең төмен мөлшерін оның құрылтайшылары банк
мемлекеттік тiркелгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей толық төлеуге тиiс.»;
5) 17-1-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Банктің ірі қатысушысы болуға ниет білдірген
тұлға келісім алу үшін уəкілетті органға осы баптың
4, 4-1, 5, 6, 7 жəне 7-1-тармақтарында айқындалған
құжаттар мен мəліметтерді қоса бере отырып, банк акцияларын, оның ішінде бұрын сатып алынғандарын сатып
алу шарттары мен тəртібі туралы мəліметтерді, сондай-ақ
акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен
қаражат сипаттамасын қоса алғанда, уəкілетті органның
нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мəліметтер
қамтылатын банктің ірі қатысушысы мəртебесін иелену
туралы өтінішті ұсынуға міндетті.»;
4-тармақта:
1) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) акцияларды сатып алу шарттары мен тəртібін,
сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын
көздер мен қаражатты растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.»;
2) тармақша алып тасталсын;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша ірі қатысушысы
болып табылатын заңды тұлғалар жөніндегі мəліметтерді ұсынады. Егер өтініш беруші Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасының акционері
(қатысушысы) болып табылса, Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасы құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелері қосымша
ұсынылады;»;
3-2) тармақша алып тасталсын;
3-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3-3) уəкілетті органның нормативтік құқықтық
актісінде белгіленген нысанға сəйкес кірістері мен мүлкі
туралы мəліметтерді, сондай-ақ өтініш берушінің барлық
міндеттемелері бойынша орын алған берешек туралы
ақпаратты ұсынады.
Көрсетілген мəліметтерге өтініш берушінің қаржылық
жағдайын талдау үшін жеткілікті растайтын құжаттар
қоса беріледі;»;
4) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
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«4) білімі, еңбек қызметі, мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді қоса алғанда, уəкілетті органның
нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан
бойынша өтініш беруші туралы мəліметтерді ұсынады.
Бейрезидент-жеке тұлғалар мінсіз іскерлік беделін растау үшін өздері азаматы болып табылатын елдің, ал
азаматтағы жоқ адамдар – өздері тұрақты тұратын елдің
тиісті мемлекеттік органы берген алынбаған немесе
жойылмаған сотталғандығының жоқ екенін растайтын
құжатты ұсынады (көрсетілген құжатты беру күні өтініш
берілген күннің алдындағы үш айдан аспауға тиіс);»;
«6) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы
төлеу жағдайларын қоспағанда, келісім бергені үшін
алым төленгенін растайтын құжатты ұсынады.»;
4-1-тармақта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзац:
«жеке» деген сөзден кейін «немесе заңды» деген
сөздермен толықтырылсын;
«сыйға тарту шарты» деген сөздерден кейін «немесе
сенімгерлік басқару шарты» деген сөздермен толықтырылсын;
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) банк акцияларын сыйға тарту немесе банк акцияларын сенімгерлік басқару шарттары мен тəртібін растайтын құжаттардың көшірмелері;»;
2) тармақшадағы «2), 3), 3-1), 3-2)» деген цифрлар
«3), 3-1)» деген цифрлармен ауыстырылсын;
3) тармақша «сыйға тарту шартының» деген сөздерден кейін «немесе сенімгерлік басқару шартының» деген
сөздермен толықтырылсын;
екінші бөліктің бірінші абзацы «жеке» деген сөзден
кейін «немесе заңды» деген сөздермен толықтырылсын;
5-тармақта:
1) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) өтініш берушінің тиісті органының банк акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесін (қаржылық
есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шешім
болмаған немесе уəкілетті органның оны «электрондық
үкімет» веб-порталы арқылы алуға мүмкіндігі болмаған
жағдайда) ұсынады.»;
1-1) тармақша «одан көп пайызына (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп)» деген сөздерден кейін
«тікелей немесе жанама» деген сөздермен толықтырылсын;
1-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1-2) өтініш берушінің үлестес тұлғаларының тізімін (қаржылық есептілік депозитарийінің интернетресурсында тізім болмаған немесе уəкілетті органның
оны «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы алуға
мүмкіндігі болмаған жағдайда);»;
2) тармақшадағы «2), 3), 3-1)» деген цифрлар «3),
3-1)» деген цифрлармен ауыстырылсын;
2-1) тармақша алып тасталсын;
3), 4) жəне 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«3) қаржылық есептілік депозитарийінің интернетресурсында болмаған немесе уəкілетті органның «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы алуға мүмкіндігі
болмаған жағдайда, құрылтай құжаттарының нотариат
куəландырған көшірмелерін;»;
4) білімі, еңбек қызметі, мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді қоса алғанда, уəкілетті органның
нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш берушінің басшы қызметкерлері туралы
қысқаша деректерді ұсынады. Бейрезидент-жеке тұлғалар
мінсіз іскерлік беделін растау үшін өздері азаматы болып
табылатын елдің, ал азаматтағы жоқ адамдар – өздері
тұрақты тұратын елдің тиісті мемлекеттік органы берген алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының
жоқ екенін растайтын құжатты ұсынады (көрсетілген
құжатты беру күні өтініш берілген күннің алдындағы
үш айдан аспауға тиіс);
5) аудиторлық ұйым куəландырған, аяқталған соңғы
екі қаржы жылына жылдық қаржылық есептілікті,
сондай-ақ тиісті өтінішті ұсынар алдында аяқталған соңғы тоқсанға қаржылық есептілікті ұсынады.
Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жылдық қаржылық есептілік орналастырылған
немесе уəкілетті органның оны «электрондық үкімет»
веб-порталы арқылы алуға мүмкіндігі болған жағдайда,
осы есептілік ұсынылмайды;»;
6) тармақша алып тасталсын;
6-тармақтың бірінші бөлігінде:
1) тармақшада:
«1), 2), 3),» деген цифрлар «1), 3),» деген цифрлармен
ауыстырылсын;
«2-1), 3), 4), 5) жəне 6)» деген сөздер «3), 4) жəне 5)»
деген сөздермен ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «мəліметтерді табыс етеді.» деген
сөздер «мəліметтерді;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
«3) өтініш беруші ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін жəне олардың құрылтай
құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелерін,
сондай-ақ өтініш берушінің құрылтай құжаттарының
нотариат куəландырған көшірмелерін ұсынады.»;
6-1-тармақтың бірінші абзацындағы «4-тармағы 3)
тармақшасының жəне 5-тармағы 3) тармақшасының»
деген сөздер «6-тармағы 3) тармақшасының» деген
сөздермен ауыстырылсын;
12-тармақта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк холдингі болуға ниет білдірген тұлға тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің болуы
бөлігінде, оның ішінде еншілес ұйымның қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты уəкілетті орган белгілеген
талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге тиіс.»;
үшінші бөлік алып тасталсын;
14-тармақта:
бірінші бөліктегі «үш ай» деген сөздер «елу жұмыс
күні» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Банк ашуға рұқсат алу шеңберінде берілген банктің
ірі қатысушысы немесе банк холдингі мəртебесін беру
туралы өтінішті уəкілетті орган банк ашуға рұқсат беруге арналған өтiнiшті қарау үшін белгіленген мерзімдерде
қарайды.»;
18-тармақтың үшінші бөлігінде:
«Банк акцияларының» деген сөздер «Банктің ірі
қатысушысының, банк холдингінің өтініші бойынша
банк акцияларының» деген сөздермен ауыстырылып,
«өзгерген жағдайда» деген сөздерден кейін «не уəкілетті
орган берілген келісімнің күшін жою үшін негіз болып
табылатын фактілерді дербес анықтаған жағдайда,» деген
сөздермен толықтырылсын;
«банктің ірі қатысушысының, банк холдингінің өтініші бойынша уəкілетті орган көрсетілген өтінішті алған»
(Жалғасы 20-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 17-19-беттерде)

деген сөздер «уəкілетті орган көрсетілген өтінішті алған
не уəкілетті орган берілген келісімнің күшін жою үшін
негіз болып табылатын фактілерді анықтаған күннен
кейінгі» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 19-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша берілген банк ашуға
рұқсат беру туралы өтiнiшке мынадай құжаттар:
1) нотариат куəландырған жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен ресімделген құрылтай жиналысы хаттамасының көшірмесі;
2) банктің жарғылық капиталындағы үлесі он пайыздан аз болатын құрылтайшылар – жеке жəне заңды
тұлғалар (уəкілетті орган айқындаған тізбе бойынша)
туралы мəліметтер, оның ішінде құрылтайшы-заңды
тұлғаның аудиторлық ұйым куəландырған, аяқталған
соңғы екі қаржы жылына қаржылық есептілігі (бар болса, шоғырландырылған есептілікті қоса алғанда) қоса
берілуге тиiс.
Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қаржылық есептілік болған немесе уəкілетті
органның оны «электрондық үкімет» веб-порталы
арқылы алуға мүмкіндігі болған жағдайда, осы есептілік
ұсынылмайды;
3) осы Заңның 11-1-бабында көзделген тəртіппен
құжаттар мен мəліметтер;
4) осы Заңның 17-1-бабында көзделген өтініш пен
бизнес-жоспарды қоспағанда, өтініш берушінің банктің
ірі қатысушысы немесе банк холдингі мəртебесін иеленуі
қажет болған жағдайда, осы Заңның 17-1-бабында
көзделген тəртіппен құжаттар мен мəліметтер;
5) акцияларды сатып алу шарттары мен тəртібін,
сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражатты растайтын құжаттардың
көшірмелері қоса берілуге тиiс. Осы Заңның 17-1-бабы
4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қаражат
банк акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады;
6) құрылтайшылар құжаттарға қол қоюға уəкілеттік
берген тұлға бекіткен, жаңадан құрылатын банктің
бизнес-жоспары қоса берілуге тиiс. Бизнес-жоспардың
мазмұнына қойылатын талаптарды ашылатын банктің
толық құрылымын ашып көрсетуді, қызмет стратегиясын, қызмет бағыттары мен ауқымдарын, қаржылық
перспективаларын (бюджетін, есеп-қисап балансын,
алғашқы үш қаржы жылындағы (операциялық жылдағы)
пайда мен шығындар есебін, маркетинг жоспарын (банк
клиентурасын қалыптастыруды), еңбек ресурстарын тарту жоспарын, тəуекелдерді басқаруды ұйымдастыруды
қоса алғанда, уəкілетті орган белгілейді;
7) осы Заңның 20-бабының талаптарына сəйкес
банктің басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын
адамдардың құжаттары;
8) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 4-тармағының 2) жəне 5)
тармақшаларында көзделген құжаттар қоса берілуге
тиiс. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары арасында орналастырылатын жарияланған акцияларға ақы
төленгенін растайтын құжаттарды өтініш беруші заңды
тұлға мемлекеттік тіркелген күннен бастап үш жұмыс
күнінен кешіктірмей ұсынады;
9) «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 6-бабында көзделген құжаттар;
10) банктің атқарушы органы орналасқан елді мекенде автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеге
орталықтандырылған қолжетімділік бар меншікті үйжайының болуын растайтын мəліметтер мен құжаттар қоса
берілуге тиiс, бұл жүйеге қойылатын талаптар уəкілетті
органның нормативтік құқықтық актісінде көзделеді.»;
7) 20-баптың 6-тармағында:
төртінші бөлік «Уəкілетті орган» деген сөздерден
кейін «, осы тармақтың бесінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
«Уəкілетті орган өтініш берушіге жаңадан құрылатын
банктің басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын
адамдарға келісім беру не келісім беруден бас тарту туралы шешімді заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін
растайтын құжаттарды алған күннен бастап он жұмыс
күні ішінде жібереді.»;
8) 23-баптың 1 жəне 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Банк ашуға рұқсат беру туралы өтiнiштi уəкiлеттi
орган өтiнiш берілген күннен бастап алпыс бес жұмыс
күні ішінде қарауға тиiс.
2. Банк ашуға рұқсат беру туралы хабарлама өтініш
беруші мен тіркеуші органға жіберіледі.»;
9) 24-баптың 1-тармағында:
а) жəне в) тармақшалар алып тасталсын;
г) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«г) банк құрылтайшыларының қаржылық жағдайының
тұрақсыздығы. Қаржылық жағдайдың тұрақсыздығы деп
осы Заңның 17-1-бабының 10-тармағында белгіленген
белгілердің болуы түсініледі;»;
д-1) тармақша «банктің ірі қатысушысы» деген сөздерден кейін «, банк холдингі» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы д-2) тармақшамен толықтырылсын:
«д-2) банктің еншілес ұйымын құруға (иеленуге) рұқсат беруден бас тарту;»;
10) 25-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Банктi мемлекеттiк тiркеудi Корпорация уəкiлеттi органның банк ашуға рұқсаты негiзiнде жүзеге асырады.»;
екінші бөлік алып тасталсын;
11) 26-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 12-бабында көзделген құжатты
алғаннан кейін жəне осы Заңның 16-бабының 4-тармағына
сəйкес жарғылық капиталға ақы төлегеннен кейін өтініш
беруші жарғылық капиталға ақы төленген күннен кейінгі бір
жұмыс күнінен кешіктірмей уəкілетті органға көрсетілген
талаптың орындалғанын растайтын құжаттарды, сондайақ «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу
жағдайларын қоспағанда, банк ашуға арналған өтiнiште
көрсетілген жекелеген қызмет түрлерімен айналысу
құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін
растайтын құжатты ұсынуға міндетті.
Өтініш беруші банк қызметін жүзеге асыруды бастағанға дейін барлық ұйымдастырушылық-техникалық
іс-шараларды орындауға, оның ішінде уəкілетті органның жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сəйкес
келетін үй-жайды, жабдықтарды жəне бухгалтерлік

есепке алу мен бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру бойынша бағдарламалық қамтылымды дайындауға,
тиісті персоналды жалдауға, банк қызметін жəне өзге де
қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекітуге, банктің директорлар кеңесінің ішкі аудит қызметі туралы, кредит
комитеті туралы ережелерді бекітуі міндетті.
Банк банктің атқарушы органы орналасқан елді мекенде автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеге
орталықтандырылған қолжетімділік бар меншікті үйжайының болуын қамтамасыз етуге міндетті, бұл жүйеге
қойылатын талаптар уəкілетті органның нормативтік
құқықтық актісінде көзделеді.»;
5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Уəкілетті орган жаңадан құрылатын банкке заңды
тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттарды
алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде лицензия не
лицензия беруден уəжді бас тарту береді.»;
12) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«27-бап. Банк операцияларын немесе өзге де операцияларды жүргiзуге лицензия беруден бас тарту
негiздерi
1. Банк операциясын немесе өзге де операцияны
жүргізуге лицензия беруден бас тарту:
1) осы Заңның 26-бабының 2 жəне 3-тармақтарында,
52-17-бабының 5-тармағында белгіленген талаптардың
кез келгені сақталмаған;
2) құрамына банк кіретін банк конгломераты белгіленген пруденциялық нормативтерді жəне сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді өтініш берілгенге
дейін алты ай кезеңінде сақтамаған;
3) банктің жарғылық капиталының мөлшері, құрамы
жəне құрылымы осы Заңның 16-бабының талаптарына
сəйкес келмеген;
4) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарына сəйкес келмеген;
5) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыруға лицензия алуға ниет білдірген заңды тұлғаның
басшы қызметкері осы Заңның 20-бабының талаптарына сай болмаған, қоғам органдары сайлағандардың арасынан басшы қызметкерге келісім берілмеген (жаңадан
құрылатын банк үшін) жағдайларда жүргізіледі.
2. Осы баптың 3-тармағында белгіленген жағдайды
қоспағанда, лицензия беруден бас тартуды алған жағдайда, банк болуға ниет білдірген заңды тұлға сəйкессіздіктерді жояды жəне лицензия беруден бас тартуды
жіберуге негіз болған түзетілген құжаттарды ұсына отырып, лицензия алуға өтінішпен қайта өтініш жасайды.
Уəкілетті орган осы тармаққа сəйкес ұсынылған
құжаттарды лицензия беруден бас тартуды жіберуге негіз
болған түзетілген құжаттар ұсынылған күннен бастап он
жұмыс күні ішінде қарайды.
3. Осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында
көзделген негіз бойынша лицензия беруден бас тартуды алған жағдайда, банк болуға ниет білдірген заңды
тұлға сəйкессіздіктерді жояды жəне келісім беруден бас
тартылған адамдардың орнына осы Заңның 20-бабының
талаптарына сəйкес, банктің басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын адамдардың құжаттарын ұсына
отырып, лицензия алуға өтінішпен қайта өтініш жасайды.
Уəкілетті орган осы тармаққа сəйкес ұсынылған құжаттарды уəкілетті органның нормативтік құқықтық
актісінің талаптарына сəйкес құжаттардың толық топтамасы ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде
қарайды.»;
13) 29-баптың 6-тармағындағы «47-2-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында» деген сөздер «47-2-бабының
1-тармағында» деген сөздермен ауыстырылсын;
14) 30-баптың 13-тармағында:
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Жаңадан құрылған банк осы бапқа сəйкес банк
операцияларын жүргізуге лицензия алған күннен бастап күнтізбелік бір жыл ішінде банктің жұмыс істеуі
осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген
банк операцияларын жүргізуге лицензия алу шарты болып табылады.»;
үшінші бөлік алып тасталсын;
15) 47-2-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Уəкiлеттi орган, Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі өздерінің құзыреті шегінде банкке, банк
холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін
ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына, сондай-ақ
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға бұрын оларға қолданылған қадағалап ден
қою шараларына қарамастан, осы Заңның 48-бабында
белгiленген негiздер бойынша барлық немесе жекелеген банк операцияларын жүргiзуге лицензияның жəне
(немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтата
тұру не одан айыру түрінде санкция қолдануға құқылы.»;
16) 49-бап алып тасталсын;
17) 52-14-баптың 2-тармағында:
3) тармақша алып тасталсын;
4) тармақшаның бірінші абзацындағы «бизнес-жоспары, онда мынадай ақпарат қамтылуға тиіс» деген сөздер
«арналған, мазмұнына қойылатын талаптар уəкілетті
органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленетін
бизнес-жоспар, төмендегілерді қоса алғанда» деген
сөздермен ауыстырылсын;
18) 69-баптың 1-1-тармағының екінші бөлігіндегі
«, тарату комиссиясының мүшелеріне кандидаттардың,
оның ішінде филиалдарында не өкілдіктерінде құрылатын
бөлімшелерінің тізімі» деген сөздер алып тасталсын.
9. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы
16 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
1997 ж., №8, 84-құжат; 1999 ж., №13, 431-құжат;
№23, 921-құжат; 2001 ж., №15-16, 228-құжат; 2002 ж.,
№6, 71-құжат; 2003 ж., №11, 67-құжат; 2004 ж., №14,
82-құжат; №17, 101-құжат; №23, 142-құжат; 2006 ж., №16,
103-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат; №10, 69-құжат; №15,
106, 108-құжаттар; №18, 143-құжат; 2009 ж., №11-12,
54-құжат; №18, 84-құжат; №24, 122-құжат; 2010 ж., №5,
23-құжат; №10, 52-құжат; 2011 ж., №1, 2, 3-құжаттар; №5,
43-құжат; №6, 50-құжат; №10, 86-құжат; №11, 102-құжат;
№16, 128, 129-құжаттар; 2012 ж., №1, 5-құжат; №3,
21-құжат; №4, 32-құжат; №5, 41-құжат; №15, 97-құжат;
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 72,
75-құжаттар; №15, 77-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №14,
84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат;
№23, 143-құжат; №24, 144-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат;
№20-IV, 113-құжат; №22-V, 154, 158-құжаттар; №23II, 170-құжат; 2016 ж., №8-I, 65-құжат; №12, 87-құжат;
№23, 118-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №11, 29-құжат;
№21, 98-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №16, 56-құжат;
№24, 93-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; №9-10, 52-құжат):
2-баптың 44-1) тармақшасындағы «бастапқы» деген
сөз алып тасталсын.
10. «Қазақстан Республикасында мүгедектігі
бойынша жəне асыраушысынан айырылу жағдайы
бойынша берілетін мемлекеттік əлеуметтік
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жəрдемақылар туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №11,
154-құжат; 1999 ж., №8, 239-құжат; №23, 925-құжат; 2002
ж., №6, 71-құжат; 2003 ж., №1-2, 13-құжат; 2004 ж., №23,
142-құжат; №24, 157-құжат; 2005 ж., №23, 98-құжат;
2006 ж., №12, 69-құжат; 2007 ж., №10, 69-құжат; №20,
152-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; 2013
ж., №10-11, 56-құжат; 2014 ж., №6, 28-құжат; №19-І,
19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №8, 45-құжат;
№15, 78-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-ІІ, 145-құжат;
№23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., №7-І, 49-құжат; 2017 ж.,
№12, 36-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; №22, 83-құжат):
1) 3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Мүгедектік алғаш рет белгіленген жағдайда мүгедек тігі бойынша жəрдемақы жəне асыраушысынан
айырылу жағдайы бойынша жəрдемақы тағайындау туралы өтінішті беру «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
проактивті көрсетілетін қызмет арқылы жəрдемақы тағайындалған кезде талап етілмейді.»;
2) 5-бапта:
1-1-тармақ «күннен бастап» деген сөздерден кейін
«немесе «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес проактивті
көрсетілетін қызмет арқылы жəрдемақы тағайындауға
келісім алынған күннен бастап» деген сөздермен толықтырылсын;
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мүгедектiгi бойынша жəрдемақылар мүгедектiк
белгiленген күннен бастап, бiрақ оны тағайындауға өтiнiш
жасалған күнге дейiн немесе «Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сəйкес проактивті көрсетілетін қызмет арқылы жəрдемқы
тағайындауға келісім алынған күнге дейін үш айдан
аспайтын мерзiм үшін тағайындалады.
3. Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша
жəрдемақылар жəрдемақыға құқығы туындаған күннен бастап, бiрақ барлық қажеттi құжаттармен бірге
жəрдемақы тағайындауға өтiнiш жасалған күнге дейiн
немесе «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес проактивті
көрсетілетін қызмет арқылы жəрдемқы тағайындауға
келісім алынған күнге дейін он екі айдан аспайтын мерзiм
үшiн тағайындалады.».
11. «Жекелеген қару түрлерінің айналымына
мемлекеттік бақылау жасау туралы» 1998 жылғы 30
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998
ж., №24, 448-құжат; 2002 ж., №4, 34-құжат; 2004 ж., №23,
140, 142-құжаттар; 2006 ж., №24, 148-құжат; 2007 ж., №2,
18-құжат; №19, 150-құжат; №20, 152-құжат; 2010 ж., №8,
41-құжат; №24, 149-құжат; 2011 ж., №1, 7-құжат; №11,
102-құжат; №12, 111-құжат; 2013 ж., №12, 57-құжат;
2014 ж., №8, 49-құжат; №10, 52-құжат; №19-І, 19-ІІ, 94,
96-құжаттар; №21, 122-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат;
№23, 118-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; 2018 ж., №19,
62-құжат; 2019 ж., №5-6, 27-құжат):
1) 14-баптың 2-тармағында:
бірінші бөліктегі «сақтау мен алып жүруге» деген
сөздер «сақтауға, сақтау мен алып жүруге» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Қарудың иесі қару тіркелген жердегі ішкі істер органына рұқсаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін
жаңасын алу үшін өтініш жасайды.»;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Рұқсаттың нысанын рұқсаттар жəне хабарламалар
саласындағы уəкілетті органмен жəне ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша қару айналымын бақылау саласындағы уəкілетті орган бекітеді.»;
2) 15-бапта:
2-тармақта:
екінші бөлікте:
екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:
«Рұқсат бес жыл мерзімге беріледі.»;
үшінші сөйлем алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші бөліктермен толықтырылсын:
«Қарудың иесі қару тіркелген жердегі ішкі істер органына рұқсаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін
жаңасын алу үшін өтініш жасайды.
Рұқсаттың нысанын рұқсаттар жəне хабарламалар
саласындағы уəкілетті органмен жəне ақпараттандыру
саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша қару айналымын бақылау саласындағы уəкілетті орган бекітеді.»;
3-тармақтағы «рұқсат алу» деген сөздер «сақтауға,
сақтау мен алып жүруге рұқсат алу» деген сөздермен
ауыстырылсын;
3) 29-баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасы алып
тасталсын.
12. «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):
5-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
«8. «Халық қаһарманы» атағына ие болған адамдарға
жəне «Қазақстанның Еңбек Ері» атағына ие болған
адамдарға жəрдемақы тағайындау туралы өтінішті беру
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес проактивті көрсетілетін
қызмет арқылы жəрдемақы тағайындалған кезде талап
етілмейді.».
13. «Күзет қызметі туралы» 2000 жылғы 19 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000
ж., №14-15, 281-құжат; 2002 ж., №4, 34-құжат; №17,
155-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2007 ж., №2,
18-құжат; №8, 52-құжат; 2008 ж., №12, 51-құжат; 2009
ж., №18, 84-құжат; №24, 122-құжат; 2010 ж., №24,
149-құжат; №2011 ж., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат;
2012 ж., №4, 32-құжат; №5, 35-құжат; №15, 97-құжат;
№21-22, 124-құжат; 2013 ж., №1, 2-құжат; 2014 ж., №8,
49-құжат; №10, 52-құжат; №14, 84-құжат; №16, 90-құжат;
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №22, 131-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №20-ІV, 113-құжат; 2016 ж., №23, 118-құжат;
№24, 126-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; 2018 ж., №10,
32-құжат; №16, 56-құжат):
18-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Рұқсаттың нысанын рұқсаттар жəне хабарламалар

саласындағы уəкілетті органмен жəне ақпараттандыру
саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша қару айналымын бақылау саласындағы уəкілетті орган бекітеді.».
14. «Əкімшілік рəсімдер туралы» 2000 жылғы 27
қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2000 ж., №20, 379-құжат; 2004 ж., №5, 29-құжат; 2007 ж.,
№12, 86-құжат; №19, 147-құжат; 2008 ж., №21, 97-құжат;
2009 ж., №15-16, 74-құжат; №18, 84-құжат; 2010 ж., №5,
23-құжат; №7, 29-құжат; №17-18, 111-құжат; 2011 ж., №1,
2-құжат; №7, 54-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат;
№15, 118-құжат; 2012 ж., №8, 64-құжат; №13, 91-құжат;
№15, 97-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №5-6, 30-құжат;
№14, 72-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат; №19-І, 19-ІІ,
96-құжат; №24, 144-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат;
№21-II, 130-құжат; №22-І, 141-құжат; №22-ІІ, 145-құжат;
№22-V, 156-құжат; 2016 ж., №7-I, 47-құжат; 2017 ж., №14,
51-құжат; 2019 ж., №8, 46-құжат):
1) 1-баптың 2-20-тармағы мынадай мазмұндағы
екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Орталық жəне (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын ішінара беру деп орталық жəне
(немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын аутсорсинг, мемлекеттік тапсырма жəне (немесе)
мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс арқылы жүзеге асыру
түсініледі. Бұл ретте, функция орталық жəне (немесе)
жергілікті атқарушы органдардың құзыретінен алып
тасталмайды.»;
2) 9-3-баптың 8-тармағында:
«қоғамдық тəртіпті сақтауға, адамның құқықтары
мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылығын қорғауға» деген сөздер «қоғамдық тəртіпті
сақтауға жəне қамтамасыз етуге, адамның құқықтары
мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылығын қорғауға жəне қамтамасыз етуге» деген сөздермен
ауыстырылсын;
«капиталды сыртқа шығаруды, жоғары қадағалауды,»
деген сөздер алып тасталсын;
«, сот төрелігін» деген сөздер алып тасталсын;
3) 9-5-бапта:
тақырыптағы «жəне (немесе) жергілікті» деген сөздер
алып тасталсын;
1-тармақтағы «жəне (немесе) жергілікті» деген сөздер
алып тасталсын.
15. «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2000 ж., №22, 406-құжат; 2003 ж., №11, 56-құжат; №12,
85-құжат; №15, 139-құжат; 2004 ж., №11-12, 66-құжат;
2005 ж., №14, 55, 58-құжаттар; №23, 104-құжат; 2006
ж., №3, 22-құжат; №4, 25-құжат; №8, 45-құжат; №13,
85-құжат; №16, 99-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №4,
28, 33-құжаттар; №8, 52-құжат; №18, 145-құжат; 2008
ж., №17-18, 72-құжат; №20, 88-құжат; 2009 ж., №23, 18-құжат; №17, 81-құжат; №19, 88-құжат; №24,
134-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №17-18, 112-құжат;
2011 ж., №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; №24,
196-құжат; 2012 ж., №2, 15-құжат; №8, 64-құжат; №13,
91-құжат; №21-22, 124-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013
ж., №10-11, 56-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат; №10,
52-құжат; №11, 61-құжат; №19-І, 19-ІІ, 94-құжат; №21,
122-құжат; №22, 131-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; №15,
78-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №22-І, 143-құжат; №22ІІІ, 149-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ, 159-құжат;
2016 ж., №6, 45-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №22ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №1, 4-құжат; №13, 41-құжат;
№14, 44-құжат; 2019 ж., №7, 37, 39-құжаттар; №15-16,
67-құжат):
1) 11-1-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«11-1-бап. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін
жүзеге асырудың жалпы шарттары»;
2-тармақтың 10) тармақшасындағы «өкілеттіктерін
айқындауға тиіс.» деген сөздер «өкілеттіктерін;» деген
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 11) жəне 12)
тармақшалармен толықтырылсын:
«11) қайта сақтандыруға (қайта сақтандыру қызметін
жүзеге асырған жағдайда) сақтандыру тəуекелдерін қабылдаған кезде бағалау тəртібіне қойылатын талаптарды;
12) қайта сақтандыру (қайта сақтандыру қызметін
жүзеге асырған жағдайда) жөнінде шешімдер қабылдау
бойынша құжаттар мен рəсімдердің өту тəртібін айқындауға тиіс.»;
2) 25-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жарғылық капиталының ең төмен мөлшерiн
оның құрылтайшылары сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы мемлекеттік тiркелгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей толық төлеуге тиiс.»;
3) 26-бапта:
4-тармақ «қоса бере отырып,» деген сөздерден кейін
«сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын, оның ішінде бұрын сатып алынғандарын сатып алу
шарттары мен тəртібі туралы мəліметтерді, сондай-ақ
акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен
қаражат сипаттамасын қоса алғанда, уəкілетті органның
нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мəліметтер
қамтылатын» деген сөздермен толықтырылсын;
6-тармақта:
1) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) акцияларды сатып алу тəртібі мен шарттарын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.»;
1-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы
ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, келісім бергені үшін
алым төленгенін растайтын құжаттың көшірмесін;»;
2) тармақша алып тасталсын;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген нысан бойынша ірі қатысушысы болып
табылатын заңды тұлғалар жөніндегі мəліметтерді;»;
5) тармақша алып тасталсын;
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) білімі, еңбек қызметі, мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді қоса алғанда, уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш беруші туралы қысқаша деректерді ұсынады.
Бейрезидент-жеке тұлғалар мінсіз іскерлік беделін растау үшін өздері азаматы болып табылатын елдің, ал
азаматтығы жоқ адамдар – өздері тұрақты тұратын елдің
тиісті мемлекеттік органы берген алынбаған немесе
жойылмаған сотталғандығының жоқ екенін растайтын
құжатты ұсынады (көрсетілген құжатты беру күні өтініш
берілген күннің алдындағы үш айдан аспауға тиіс);»;
8) тармақшадағы «жазбаша растауын не тиісті
мемлекеттің уəкілетті органының аталған құрылтайшы
мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап
етілмейтіні туралы өтінішін табыс етеді» деген сөздер
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«не мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы жазбаша
растамасын ұсынады» деген сөздермен ауыстырылсын;
6-1-тармақтың бірінші бөлігінде:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сыйға тарту шарттары мен тəртібін растайтын
құжаттардың көшірмелерін;»;
2) тармақшадағы «2), 3), 4), 5), 6),» деген цифрлар «3),
4), 6),» деген цифрлармен ауыстырылсын;
7-тармақта:
1) тармақша «шешімінің» деген сөзден кейін «(қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында
шешім болмаған жағдайда)» деген сөздермен толықтырылсын;
2) тармақшадағы «пайызына ие» деген сөздер «пайызын тікелей немесе жанама иеленетін» деген сөздермен
ауыстырылсын;
3) тармақша «тізімін» деген сөзден кейін «(қаржылық
есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тізім
болмаған жағдайда)» деген сөздермен толықтырылсын;
4) тармақшадағы «2),» деген цифр алып тасталсын;
5) жəне 6) тармақшалар алып тасталсын;
7) жəне 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«7) білімі, еңбек қызметі, мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді қоса алғанда, уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша
өтініш берушінің басшы қызметкерлері туралы қысқаша
деректерді ұсынады. Бейрезидент-жеке тұлғалар мінсіз
іскерлік беделін растау үшін өздері азаматы болып табылатын елдің, ал азаматтығы жоқ адамдар – өздері
тұрақты тұратын елдің тиісті мемлекеттік органы берген алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының
жоқ екенін растайтын құжатты ұсынады (көрсетілген
құжатты беру күні өтініш берілген күннің алдындағы
үш айдан аспауға тиіс);
8) аудиторлық ұйым куəландырған аяқталған соңғы
екі қаржы жылына жылдық қаржылық есептілікті,
сондай-ақ тиісті өтінішті ұсынар алдында аяқталған соңғы тоқсанға қаржылық есептілікті ұсынады.
Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жылдық қаржылық есептілік орналастырған
жағдайда, өтініш беруші осы есептілікті ұсынбайды.»;
9) тармақша алып тасталсын;
8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) осы баптың 6-тармағының 1), 1-1), 3) жəне 4)
тармақшаларында жəне 7-тармағының 1), 2), 3), 7)
жəне 8) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен
құжаттарды;»;
9-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9-1. Сақтандыру холдингі болуға ниет білдірген
тұлға осы баптың 7, 8, 9 жəне 10-тармақтарында көзделген құжаттар мен мəліметтерден басқа, егер өтініш
берушінің сақтандыру холдингі мəртебесін иеленуі
сақтандыру тобын қалыптастыруға алып келетін болса,
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің
болжамды есеп-қисабын ұсынады.»;
12-тармақтың бірінші бөлігіндегі «үш ай» деген сөздер «елу жұмыс күні» деген сөздермен ауыстырылсын;
18-тармақтың үшінші бөлігінде:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының» деген сөздер «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
ірі қатысушысының, сақтандыру холдингінің өтініші
бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының»
деген сөздермен ауыстырылып, «өзгерген жағдайда»
деген сөздерден кейін «не уəкілетті орган берілген келісімнің күшін жою үшін негіз болып табылатын фактілерді дербес анықтаған жағдайда,» деген сөздермен
толықтырылсын;
«сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысының, сақтандыру холдингінің өтініші бойынша
уəкілетті органның бұрын берілген жазбаша келісімі
уəкілетті орган көрсетілген өтінішті алған» деген сөздер
«уəкілетті органның бұрын берілген жазбаша келісімі
уəкілетті орган көрсетілген өтінішті алған не уəкілетті
орган берілген келісімнің күшін жою үшін негіз болып
табылатын фактілерді анықтаған күннен кейінгі» деген
сөздермен ауыстырылсын;
4) 27-бапта:
1-тармақта:
2) тармақша алып тасталсын;
4), 5) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«4) аудиторлық ұйым куəландырған, аяқталған соңғы
екi қаржы жылына қаржылық есептiлiк, құжаттарды
ұсынар алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы бухгалтерлік баланс жəне пайдалар мен шығындар туралы есеп
қамтылатын құрылтайшы – заңды тұлғалар (мұндай
құрылтайшылар болған кезде) туралы мəлiметтер. Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында
аяқталған соңғы екi қаржы жылына қаржылық есептiлiк
орналастырылған жағдайда, осы есептілік ұсынылмайды.
5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру үшін
пайдаланылатын көздер мен ақша сомасының сипаттамасын қоса алғанда, құрылтайшы – жеке тұлғалар (мұндай
құрылтайшылар болған кезде) туралы мəліметтер. Осы
Заңның 26-бабы 6-тармағы 1) тармақшасының екінші
бөлігінде көрсетілген қаражат сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады;
6) бизнес-жоспар.»;
7) тармақша алып тасталсын;
1-1, 4, 5, 6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда
жазылсын:
«1-1. Өтінішке мыналар да қоса беріледі:
1) өтініш берушінің сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының ірі қатысушы немесе сақтандыру холдингі
мəртебесін, еншілес ұйым құруға немесе сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының капиталына қомақты
қатысуға ие болуға рұқсат алуы қажет болған жағдайда,
осы Заңның 26 жəне 32-баптарында көзделген құжаттар
мен мəліметтер;
2) осы Заңның 34-бабының талаптарына сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын адамдардың құжаттары;
3) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 11-бабы 4-тармағының 2) жəне 5)
тармақшаларында көзделген жарияланған акциялардың
шығарылымын мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттар.
Өтініш беруші акционерлік қоғамның құрылтайшылары
арасында орналастырылатын жарияланған акцияларға
ақы төленгенін растайтын құжаттарды заңды тұлға
мемлекеттік тіркелген күннен бастап үш жұмыс күнінен
кешіктірмей ұсынады;
4) «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 6-бабында көзделген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттар;

5) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы
төлеу жағдайларын қоспағанда, сақтандыру (қайта
сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия
берілгені үшін алым төленгенін растайтын құжаттың
көшірмесі.»;
«4. Уəкiлеттi орган сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымына сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүргізуге лицензия беру туралы шешім қабылдағанға дейін
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсаттың заңдық күшi болады.
5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға
берiлген рұқсат:
1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қайта
ұйымдастыру немесе тарату арқылы өз қызметін ерікті
түрде тоқтату туралы шешім қабылдаған;
2) сот сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
қызметiн тоқтату туралы шешім қабылдаған;
3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға
рұқсат берілген күннен бастап үш ай ішінде сақтандыру
(қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына
лицензия алынбаған жағдайларда күші жойылды деп
есептеледі.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында
көзделген жағдайда еншілес ұйым құруға, ұйымның капиталына қомақты қатысуға бұрын берілген рұқсаттардың
жəне сақтандыру холдингі, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге
келісімнің күші жойылды деп есептеледі.
6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға
рұқсат беру туралы өтiнiштi уəкiлеттi орган өтiнiш берілген күннен бастап елу жұмыс күні iшiнде қарауға тиiс.
7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға
рұқсат беру туралы хабарлама өтініш беруші мен
тіркеуші органға жіберіледі.»;
5) 28-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы «қатысушысы» деген сөзден кейін «немесе сақтандыру холдингі»
деген сөздермен толықтырылсын;
6) 29-бап алып тасталсын;
7) 30-баптың 2-тармағы алып тасталсын;
8) 32-бапта:
1-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына немесе
сақтандыру холдингіне еншілес ұйымды құруға немесе
иеленуге рұқсат беру тəртібі, рұқсат алу үшін қажетті
құжаттарға қойылатын талаптар уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.»;
4-тармақта:
1) тармақша алып тасталсын;
1-1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы ақы
төлеу жағдайларын қоспағанда, рұқсат бергені үшін алым
төленгенін растайтын құжаттың көшірмесін;
2) еншілес ұйымды құрған жағдайда – оны құру туралы шешімді не еншілес ұйымды иеленген жағдайда –
оны иелену туралы шешімді (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мəліметтер болмаған
жағдайда);»;
4) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) өтініш берушінің үлестес тұлғалары туралы мəліметтерді (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мəліметтер болмаған жағдайда) қоса
беру қажет.»;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) еншілес ұйымның бизнес-жоспарын;»;
7) тармақша алып тасталсын;
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) иеленетін еншілес ұйымның аудиторлық ұйым
куəландырған, аяқталған соңғы қаржы жылына қаржылық есептілігін қоса беру қажет.
Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жылдық қаржылық есептілік орналастырған
жағдайда, өтініш беруші осы есептілікті ұсынбайды;»;
10) жəне 13) тармақшалар алып тасталсын;
7-тармақтың бірінші бөлігіндегі «үш ай» деген сөздер
«елу жұмыс күні» деген сөздермен ауыстырылсын;
8-тармақ алып тасталсын;
12-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«12. Мазмұнына қойылатын талаптар уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген,
ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсат алуға
арналған өтініш осы баптың 4-тармағының 1-1), 2), 3),
4), 5), 6) жəне 11) тармақшаларында көзделген құжаттар
қоса беріле отырып ұсынылады.»;
9) 34-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы бесінші
жəне алтыншы бөліктермен толықтырылсын:
«Осы Заңның 27-бабы 1-1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлері лауазымына
ұсынылатын адамдарға келісім беру үшін құжаттар ұсынылған кезде уəкілетті орган өтініш берушіге аталған
адамдарға келісім беру не келісім беруден бас тарту туралы шешімді заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін
растайтын құжаттарды алған күннен бастап тоғыз жұмыс
күні ішінде жібереді.
Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын
адамдарға келісім беруден бас тартылуына байланысты құжаттар қайта ұсынылған кезде уəкілетті орган
құжаттарды осы тармақтың төртінші бөлігінде көзделген
мерзімде қарайды.»;
10) 37-бапта:
1-тармақ, 2-тармақтың 3) тармақшасы жəне 4)
тармақшасындағы «көшірмесін;» деген сөз «көшірмесін
ұсынады.» деген сөздермен ауыстырылып, 5) жəне 6) тармақшалары, 7-тармақтың 3) тармақшасы, 7-3-тармақтың
4) жəне 5) тармақшалары, 8-тармақтың 6) жəне 7) тармақшалары, 8-1-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары алып
тасталсын;
10-тармақ мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Осы Заңның 27-бабы 1-1-тармағының 5) тармақшасына сəйкес құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымына лицензия беру туралы құжаттар ұсынылған
кезде уəкілетті орган өтініш берушіге лицензия беру не
беруден бас тарту туралы шешімді заңды тұлға мемлекеттік тіркелген күннен бастап тоғыз жұмыс күні ішінде
жібереді.
Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына
лицензия беруден бас тартылуына байланысты құжаттар
қайта ұсынылған кезде уəкілетті орган құжаттарды осы
тармақтың бірінші бөлігінде көзделген мерзімде қарайды.»;
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін
жəне сақтандыру брокерінің қызметін лицензиялау
тəртібі, сондай-ақ осы баптың 2, 3, 6, 7, 7-3, 8, 8-1 жəне
8-3-тармақтарында көрсетілген құжаттардың мазмұнына,
оның ішінде сақтандыру тарифтерін есептеу тəртібі
мен олардың экономикалық негіздемесіне қойылатын

талаптар уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.»;
11) 38-баптың 1-тармағында:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар сақталмаса;»;
3) тармақша алып тасталсын;
5) тармақшадағы «қоғам органдары сайлағандардың
қатарынан» деген сөздер «тағайындауға (сайлауға) ұсынылып отырған кандидаттардың арасынан» деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 40-баптың 2-тармағында:
бірінші бөлікте:
2) тармақша алып тасталсын;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесін
(Қазақстан Республикасының бейрезидент-жеке тұлғалары үшін);»;
екінші бөлікте:
«бір ай» деген сөздер «жиырма жұмыс күні» деген
сөздермен ауыстырылсын;
орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі
мəтін өзгермейді;
13) 52-1-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен
толықтырылсын:
«2-1. Сақтандыру холдингі тəуекелдерді басқару
жəне ішкі бақылау жүйелерінің болуын, оның ішінде
еншілес ұйымның немесе сақтандыру холдингі қомақты
қатысатын ұйымдардың қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты болуын қамтамасыз етеді.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптары сақтандыру холдингі мəртебесін иеленуге ниет білдірген тұлғаларға қолданылады.»;
14) 53-5-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы алып
тасталсын;
15) 62-бапта:
4-тармақта:
1) тармақша «шешімі» деген сөзден кейін «(қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында
мəліметтер болмаған жағдайда)» деген сөздермен толықтырылсын;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) қайта ұйымдастырылуын жүргізу
жөніндегі іс-шаралар жоспары.»;
3) тармақша алып тасталсын;
5-тармақтағы «екі ай» деген сөздер «отыз бес жұмыс
күні» деген сөздермен ауыстырылсын.
16. «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы
17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2001 ж., №17-18, 246-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат;
2006 ж., №1, 5-құжат; №14, 89-құжат; №24, 148-құжат;
2007 ж., №16, 129-құжат; 2008 ж., №15-16, 64-құжат;
№23, 114-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж., №24,
146-құжат; 2011 ж., №5, 43-құжат; №15, 125-құжат;
2012 ж., №14, 92-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013 ж.,
№9, 51-құжат; №13, 63-құжат; №14, 72, 75-құжаттар;
№21-22, 115-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №8, 44-құжат;
№10, 52-құжат; №12, 82-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат;
№21, 122-құжат; №22, 131-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №19-І, 100-құжат; №20-VІІ, 117-құжат; №22VІ, 159-құжат; 2017 ж., №14, 49-құжат; 2018 ж., №19,
62-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №8, 45-құжат):
1) 23-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) кiрме жолдардың жəне халықаралық жəне республикалық маңызы бар ортақ пайдаланылатын жолдарға
жалғасатын жолдардың құрылысын жобалау үшін Ұлттық оператордан техникалық шартты алуға;»;
2) 30-баптың 9-2) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«9-2) халықаралық жəне республикалық маңызы бар
ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын байланыс жəне электр беру арналарының, желілерінің, мұнай
құбырларының, газ құбырларының, су құбырларының
жəне теміржолдардың, басқа да инженерлік желілердің,
коммуникациялардың кесіп өтуін жобалау үшін, сондай-ақ кiрме жолдарды жəне халықаралық жəне республикалық маңызы бар ортақ пайдаланылатын автомобиль
жолдарына жалғасатын жолдарды салу үшін техникалық
шартты беру;».
17. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002
жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., №2, 16-құжат; 2004 ж., №20, 116-құжат;
№23, 142-құжат; 2005 ж., №11, 36-құжат; 2006 ж., №3,
22-құжат; №24, 148-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат;
№18, 143-құжат; 2009 ж., №24, 134-құжат; 2010 ж., №5,
23-құжат; №24, 146-құжат; 2011 ж., №1, 2, 3-құжаттар;
№5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж.,
№8, 64-құжат; №14, 95, 96-құжаттар; №15, 97-құжат; 2013
ж., №2, 10-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №16, 83-құжат;
2014 ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат;
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 122-құжат; 2015 ж., №2,
3-құжат; №8, 45-құжат; №19-І, 100-құжат; 2016 ж., №7ІІ, 55-құжат; №24, 124-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №9,
17-құжат; №11, 29-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19,
62-құжат; 2019 ж., №8, 45-құжат):
212-баптың 6-1-тармағы алып тасталсын.
18. «Геодезия жəне картография туралы» 2002 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002
ж., №13-14, 141-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2005
ж., №7-8, 23-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; 2011 ж., №5,
43-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж.,
№15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж., №1,
4-құжат; №10, 52-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; 2016 ж., №7-І,
50-құжат; №7-ІІ, 56-құжат; 2018 ж., №19, 62-құжат; 2019
ж., №5-6, 27-құжат; 2019 жылғы 5 қарашада «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркəсіптік кешенді реттеу
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2019 жылғы 28 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
12-баптың 5-тармағының бірінші бөлігіндегі «жəне
пайдалану» деген сөздер «, пайдалану жəне беру» деген
сөздермен ауыстырылсын.
19. «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., №12, 1-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2009 ж., №11-12,
53-құжат; №18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №17-18,
111-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №12, 111-құжат; №15,
118-құжат; 2012 ж., №8, 64-құжат; №14, 95-құжат; №15,
97-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-V, 156-құжат; 2017 ж., №24, 115-құжат;
2018 ж., №9, 31-құжат):
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1) 4-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын;
2) 5-баптың 1-тармағының 11) тармақшасы «əзірлейді» деген сөзден кейін «жəне бекітеді» деген сөздермен толықтырылсын.
20. «Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы»
2003 жылғы 25 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2003 ж., №9, 41-құжат; 2004 ж., №23, 140,
142-құжаттар; 2006 ж., №23, 141-құжат; 2007 ж., №3,
20-құжат; №20, 152-құжат; №24, 178-құжат; 2008 ж.,
№23, 114-құжат; 2009 ж., №9-10, 50-құжат; 2010 ж., №5,
23-құжат; №7, 28-құжат; 2011 ж., №6, 49-құжат; №11,
102-құжат; №14, 117-құжат; 2012 ж., №2, 14-құжат; №3,
26-құжат; №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; №14, 95-құжат;
№23-24, 125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №3, 15-құжат;
№10-11, 56-құжат; №14, 72-құжат; №21-22, 115-құжат;
2014 ж., №1, 1, 4-құжаттар; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21,
122-құжат; №22, 131-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат;
№20-ІV, 113-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; 2016 ж., №7-І,
49-құжат; 2017 ж., №12, 36-құжат; №13, 45-құжат; №22ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; №14, 42-құжат;
№22, 83-құжат):
20-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Əлеуметтік төлемдерді тағайындау туралы өтінішті беру «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес олар проактивті көрсетілетін қызмет арқылы тағайындалған кезде
талап етілмейді.»;
2 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік корпорация əлеуметтік төлемдер
тағайындау үшін қажетті құжаттар қабылданған күннен
бастап немесе əлеуметтік төлемдерді проактивті көрсетілетін қызмет арқылы тағайындауға келісім алынған
күннен бастап төрт жұмыс күні ішінде оларды Қорға
береді.»;
«7. Өтініштің осы Заңның 12-бабының 1-тармағында
көрсетілген органда немесе ұйымда тіркелген күні немесе
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес əлеуметтік төлемдерді
проактивті көрсетілетін қызмет арқылы тағайындауға
келісім алынған күн Қордан əлеуметтік төлемдер тағайындауға өтініш жасалған күн деп есептеледі.
Əлеуметтік төлемдер тағайындау мерзімі өтініштің
барлық қажетті құжаттарымен қоса Мемлекеттік корпорацияда тіркелген күнінен бастап немесе «Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əлеуметтік төлемдерді проактивті
көрсетілетін қызмет арқылы тағайындауға келісім алынған күннен бастап сегіз жұмыс күнінен аспайды.».
21. «Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., №14, 102-құжат; 2006
ж., №3, 22-құжат; №4, 25-құжат; 2007 ж., №8, 52-құжат;
2008 ж., №6-7, 27-құжат; 2009 ж., №17, 81-құжат; №24,
134-құжат; 2010 ж., №1-2, 1-құжат; №15, 71-құжат; 2012
ж., №8, 64-құжат; №13, 91-құжат; 2013 ж., №16, 83-құжат;
2014 ж., №8, 44-құжат; №14, 84-құжат; №21, 122-құжат;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; 2017 ж., №23ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат;
2019 ж., №15-16, 67-құжат):
8-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сақтандыру ұйымы тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн
мiндеттi сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензия
алғанға дейiн «Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру
қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
айқындалған тəртiппен Сақтандыру төлемдеріне кепілдік
беру қорымен қатысу шартын, міндетті сақтандырудың
көрсетілген түрі бойынша лицензия алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде осы шартты жасасатын
жаңадан құрылатын сақтандыру ұйымын қоспағанда,
жасасуға міндетті.».
22. «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2003 ж., №14, 104-құжат; 2006 ж., №3,
22-құжат; №4, 25-құжат; 2007 ж., №8, 52-құжат; 2008
ж., №6-7, 27-құжат; 2009 ж., №17, 81-құжат; №24,
134-құжат; 2010 ж., №1-2, 1-құжат; №15, 71-құжат; №1718, 112-құжат; 2011 ж., №2, 25-құжат; 2012 ж., №13,
91-құжат; №21-22, 124-құжат; 2014 ж., №8, 44-құжат;
№10, 52-құжат; №14, 84-құжат; №21, 122-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; №22-VI, 159-құжат;
2016 ж., №8-I, 65-құжат; 2017 ж., №23-III, 111-құжат;
2018 ж., №1, 4-құжат; №10, 32-құжат; №13, 41-құжат;
№24, 93-құжат; 2019 ж., №7, 37-құжат; №15-16,
67-құжат):
8-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сақтандыру ұйымы көлік құралдары иелерінің
жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру
құқығына лицензия алғанға дейін «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған тəртіппен Сақтандыру
төлемдеріне кепілдік беру қорымен қатысу шартын,
міндетті сақтандырудың көрсетілген түрі бойынша лицензия алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде
осы шартты жасасатын жаңадан құрылатын сақтандыру
ұйымын қоспағанда, жасасуға міндетті.».
23. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы
2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2003 ж., №14, 119-құжат; 2004 ж., №16, 91-құжат; №23,
142-құжат; 2005 ж., №7-8, 24-құжат; №14, 58-құжат; №23,
104-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; №4, 24-құжат; №8,
45-құжат; №10, 52-құжат; №11, 55-құжат; 2007 ж., №2,
18-құжат; №4, 28-құжат; №9, 67-құжат; №17, 141-құжат;
2008 ж., №15-16, 64-құжат; №17-18, 72-құжат; №20,
88-құжат; №21, 97-құжат; №23, 114-құжат; 2009 ж., №2-3,
16, 18-құжаттар; №17, 81-құжат; №19, 88-құжат; 2010 ж.,
№5, 23-құжат; №7, 28-құжат; №17-18, 111-құжат; 2011
ж., №3, 32-құжат; №5, 43-құжат; №11, 102-құжат; №15,
125-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №2, 14, 15-құжаттар;
№10, 77-құжат; №13, 91-құжат; №20, 121-құжат; №2122, 124-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; 2014 ж., №6,
27-құжат; №10, 52-құжат; №11, 61-құжат; №19-І, 19-ІІ,
96-құжат; №22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №8,
45-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 117-құжат; №21І, 128-құжат; №22-ІІІ, 149-құжат; №22-VІ, 159-құжат;
№23-І, 169-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №12, 87-құжат;
№22, 116-құжат; №24, 126-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат;
2018 ж., №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 50-құжат;
№19, 62-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат;
№15-16, 67-құжат):
1) 8-баптың 3-тармағында:
бірінші бөліктегі «табыс етiлген күннен кейін» деген
(Жалғасы 22-бетте)

RESMI

22
(Жалғасы. Басы 1, 17-21-беттерде)

сөздер «ұсынылған күннен бастап» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші бөліктермен толықтырылсын:
«Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы,
құрылатын банк «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 27-бабы 1-1-тармағының 3) тармақшасына жəне «Қазақстан Республикасындағы банктер
жəне банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 19-бабы 3-тармағының 8) тармақшасына сəйкес
жарияланған акцияларды шығару туралы құжаттарды
ұсынған кезде уəкілетті орган жарияланған акцияларды
шығару туралы құжаттарды қарау нəтижесін заңды тұлға
мемлекеттік тіркелген күннен бастап тоғыз жұмыс күні
ішінде жібереді.
Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы,
құрылатын банк жарияланған акциялар шығарылымын
тіркеуден бас тартылуына байланысты құжаттарды қайта
ұсынған кезде уəкілетті орган құжаттарды осы тармақтың
бірінші бөлігінде көзделген мерзімде қарайды.»;
2) 11-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Осы тармақтың екінші бөлігі 1) тармақшасының
талабы құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына, құрылатын банкке қолданылмайды.
Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы,
құрылатын банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын
құруға немесе банк ашуға рұқсат алуға құжаттарды берген кезде жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынуға міндетті.»;
4-тармақтың 4) тармақшасы жəне 6) тармақшасындағы
«құжаттар;» деген сөз «құжаттар негізінде жүзеге асырылады.» деген сөздермен ауыстырылып, 7) тармақшасы
алып тасталсын;
3) 48-баптың 1-тармағында:
1) тармақшаның сегізінші абзацындағы «өтініш берушінің» деген сөздер «инвестициялық комитет пен ішкі
аудит қызметін қоса алғанда, өтініш берушінің» деген
сөздермен ауыстырылсын;
7) тармақша алып тасталсын;
4) 72-1-бапта:
6-тармақта:
бірінші бөлікте:
1) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) акцияларды сатып алу тəртібі мен шарттарын растайтын құжаттардың көшірмелері.»;
2) тармақша алып тасталсын;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) өзі ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар жөнінде уəкілетті органның нормативтік құқықтық
актісінде көзделген нысан бойынша мəліметтер;»;
5) тармақша алып тасталсын;
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) білімі, еңбек қызметі, мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді қоса алғанда, уəкілетті органның
нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан
бо йынша өтініш беруші туралы қысқаша деректер.
Бейрезидент-жеке тұлғалар мінсіз іскерлік беделін растау үшін өздері азаматы болып табылатын елдің, ал
азаматтығы жоқ адамдар үшін – өздері тұрақты тұратын
елдің тиісті мемлекеттік органы берген алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының жоқ екенін растайтын
құжатты ұсынады (көрсетілген құжатты беру күні өтініш
берілген күннің алдындағы үш айдан аспауға тиіс);»;
мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
«8) Қазақстан Республикасының бейрезидент-жеке
тұлғасы тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының
Қазақстан Республикасы резиденті-инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сатып алуға осы елдің
заңнамасында рұқсат етілгені туралы не мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы жазбаша растамасы.»;
екінші бөлік алып тасталсын;
6-1-тармақтың бірінші бөлігінде:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сыйға тарту шарттары мен тəртібін растайтын құжаттың көшірмелерін;»;
2) тармақшадағы «6-тармағы бірінші бөлігінің 2), 3),
4), 5), 6) жəне 7)» деген сөздер «6-тармағының 3), 4), 6),
7) жəне 8)» деген сөздермен ауыстырылсын;
7-тармақта:
1) тармақша «тізімін» деген сөзден кейін «(қаржылық
есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мəліметтер болмаған жағдайда)» деген сөздермен толықтырылсын;
2) тармақша «пайызын» деген сөзден кейін «тікелей
немесе жанама» деген сөздермен толықтырылсын;
3) тармақшадағы «6-тармағы бірінші бөлігінің 1) –
4)» деген сөздер «6-тармағының 1), 3) жəне 4)» деген
сөздермен ауыстырылсын;
4) жəне 5) тармақшалар алып тасталсын;
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) білімі, еңбек қызметі, мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді қоса алғанда, уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша
өтініш берушінің басшы қызметкерлері туралы қысқаша
деректерді ұсынады. Бейрезидент-жеке тұлғалар мінсіз
іскерлік беделін растау үшін өздері азаматы болып табылатын елдің, ал азаматтығы жоқ адамдар үшін – өздері
тұрақты тұратын елдің тиісті мемлекеттік органы берген
алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының жоқ
екенін растайтын құжатты ұсынады (көрсетілген құжатты
беру күні өтініш берілген күннің алдындағы үш айдан
аспауға тиіс);»;
7) тармақшадағы «қаржылық есептілігін;» деген
сөздер «қаржылық есептілігін ұсынады.» деген сөздермен
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жылдық қаржылық есептілік орналастырылған
жағдайда, өтініш беруші осы есептілікті ұсынбайды.»;
8) тармақша алып тасталсын;
8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) осы баптың 6-тармағының 1), 3) жəне 4) тармақшаларында жəне 7-тармағының 1), 6) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттарды ұсынады;»;
16-тармақтың үшінші бөлігінде:
«Инвестициялық портфельді басқарушы» деген
сөздер «Инвестициялық портфельді басқарушының
ірі қатысушысының өтініші бойынша инвестициялық
портфельді басқарушы» деген сөздермен ауыстырылып,
«өзгерген жағдайда» деген сөздерден кейін «не уəкілетті
орган берілген келісімнің күшін жою үшін негіз болып
табылатын фактілерді дербес анықтаған жағдайда» деген
сөздермен толықтырылсын;
«инвестициялық портфельді басқарушының ірі
қа тысушысының өтініші бойынша уəкілетті орган

көрсетілген өтінішті алған» деген сөздер «уəкілетті орган көрсетілген өтінішті алған не уəкілетті орган берілген
келісімнің күшін жою үшін негіз болып табылатын
фактілерді анықтаған күннен кейінгі» деген сөздермен
ауыстырылсын;
5) 102-баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 8) тармақшасындағы «есепті жария етуді жүзеге асыруға міндетті.»
деген сөздер «есепті;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
«9) акционерлік қоғам ұйымдастырылмаған нарықта
акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау
əдістемесін ашып көрсетуді жүзеге асыруға міндетті.».
24. «Қазақстан Республикасындағы кредиттік
бюролар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру
туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., №15, 87-құжат; 2005
ж., №23, 104-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; 2007 ж.,
№2, 18-құжат; №3, 20-құжат; №18, 143-құжат; №19,
149-құжат; 2008 ж., №17-18, 72-құжат; 2009 ж., №24,
134-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 2011 ж., №3, 32-құжат;
№6, 50-құжат; №11, 102-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж.,
№2, 14-құжат; №13, 91-құжат; №20, 121-құжат; №21-22,
124-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №8, 45-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VІ,
159-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат;
№9, 21-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №14, 44-құжат;
2019 ж., №15-16, 67-құжат):
1) 8-1-бапта:
3-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері алып
тасталсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Кредиттік бюроның қызметін жүзеге асыруға уəкілетті органның рұқсаты болған кезде ғана жол беріледі.»;
2) 9-бапта:
1-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;
2-тармақтағы «жиырма бес» деген сөздер «жиырма»
деген сөзбен ауыстырылсын;
3-тармақ алып тасталсын;
3) 10-бапта:
2) тармақшадағы «8-бабында, 9-бабының 1-тармағында» деген сөздер «8-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) тармақшадағы «болған жағдайларда жүргізіледі.»
деген сөздер «болған;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) кредиттік бюро уəкілетті органның нормативтік
құқықтық актісінде белгіленген, кредиттік тарих дерекқорын жасау үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді жəне көрсетілген ақпараттық жүйелерді қорғау
құралдарын қалыптастыру жəне пайдалану кезінде
қолданылатын бағдарламалық қамтылымды қорғау
жөніндегі ұйымдастырушылық, техникалық шараларды жəне технологиялық талаптарды орындамаған жағдайларда жүргізіледі.».
25. «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):
5-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы бесінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Жəрдемақы тағайындау туралы өтінішті беру «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес оны проактивті көрсетілетін
қызмет арқылы тағайындаған кезде талап етілмейді.».
26. «Сəйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi
туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Респуб ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №3, 19-құжат; 2008
ж., №23, 114-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №17-18,
101-құжат; 2011 ж., №11, 102-құжат; 2012 ж., №2,
14-құжат; №21-22, 124-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013
ж., №2, 13-құжат; №10-11, 56-құжат; №21-22, 115-құжат;
2014 ж., №14, 84-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21,
122-құжат; 2015 ж., №15, 78-құжат; №22-I, 143-құжат;
№22-V, 156, 158-құжаттар; 2016 ж., №22, 116-құжат;
2017 ж., №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №14, 44-құжат;
2019 ж., №7, 37-құжат):
1) 1-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) бақылау разряды – жеке сəйкестендіру нөмірін
құрайтын цифрлық символдардың реттілігін аяқтайтын,
оның қалыптастырылуының дұрыстығын бақылауға
арналған цифрлық символ;»;
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) бизнес-сəйкестендiру нөмiрi – заңды тұлға
(филиал мен өкiлдiк) жəне қызметiн бiрлескен кəсiпкерлiк түрiнде жүзеге асыратын дара кəсiпкер үшiн қалыптастырылатын бiрегей нөмiр;»;
2) 6-баптың 3) тармақшасындағы «жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратын туу туралы куəліктерді
беру кезінде жеке тіркеу нөмірлерін қалыптастыруды
қоспағанда,» деген сөздер алып тасталсын;
3) 7-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сəйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi тек
мемлекеттiк органдардың, өзге де мемлекеттiк мекемелердiң жəне əлеуметтік медициналық сақтандыру қорының ақпараттық жүйелерi үшiн электрондық ақпараттық
ресурс болып табылады.»;
4) 9-бапта:
3-тармақтың 8) тармақшасындағы «жеке басты
куəландыратын құжаттары болмаған жағдайда,» деген
сөздер алып тасталсын;
5-тармақтың екінші бөлігіндегі «сəйкестендiру нөмiрiн қалыптастыру алгоритміне сəйкес» деген сөздер
«қалыптастыру алгоритміне сəйкес бизнес-сəйкестендіру
нөмірінің жəне (немесе) есептеу алгоритміне сəйкес жеке
сəйкестендіру нөміріндегі бақылау разрядының» деген
сөздермен ауыстырылсын;
6-тармақта:
бірінші бөлікте:
1) тармақшаның бірінші абзацы «азаматтары үшiн»
деген сөздерден кейін «бірінші рет» деген сөздермен
толықтырылсын;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін
бірінші рет:
тіркеу куəлігін;
Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;
азаматтығы жоқ адамның куəлігін беру кезінде;»;
2-1) тармақшадағы «кезінде;» деген сөз «кезінде
жүзеге асырылады.» деген сөздермен ауыстырылып, 3)
тармақша алып тасталсын;
екінші бөлік «Бала асырап алу» деген сөздерден кейін
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«, сондай-ақ жеке сəйкестендіру нөміріндегі бақылау
разрядының есептеу алгоритміне сəйкес келмеу» деген
сөздермен толықтырылсын;
10-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) нақты болатын жері бойынша:
жеке сəйкестендіру нөмірін қалыптастыру үшін;»;
2) тармақша алып тасталсын;
5) 10-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктің 1) тармақшасындағы «қайтыс болғанда;» деген сөздер «қайтыс болғанда алып тасталады.» деген сөздермен ауыстырылып, 2), 3), 4), 5) жəне
6) тармақшалары алып тасталсын;
екінші бөлік алып тасталсын;
2-тармақта:
бірінші бөліктің 3) тармақшасындағы «кейiн Жеке
сəйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiнен шартты түрде алып тасталады.» деген сөздер «кейін;» деген
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4), 5), 6), 7),
8) жəне 9) тармақшалармен толықтырылсын:
«4) соттың жеке тұлғаны қайтыс болды деп жариялау
туралы шешімі күшіне енгеннен кейін;
5) жеке тұлға республиканың шегінен тыс жерге
тұрақты тұрғылықты тұруға кеткен жағдайда;
6) бейрезидент-жеке тұлға резидент-банктегі ағымдағы шотын жапқан жағдайда;
7) бейрезидент-жеке тұлғаның салық салу объектілеріне жəне салық салуға байланысты объектілерге құқықтары тоқтатылған кезде;
8) бейрезидент-жеке тұлға Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлік қызметін тоқтатқан жағдайда;
9) соттың бала асырап алу туралы шешімінің күші
жойылған жағдайда, Жеке сəйкестендiру нөмiрлерiнiң
ұлттық тiзiлiмiнен шартты түрде алып тасталады.»;
екінші бөліктегі «Шетелдiктер мен азаматтығы жоқ
адамдарды қайтадан жəне одан кейiн тiркеу кезінде,
сондай-ақ бала асырап алу жарамсыз деп танылған
жағдайда,» деген сөздер «Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 5), 6), 7) жəне 8) тармақшаларында көзделген
жағдайларда, жеке тұлғаларды қайтадан жəне кейiннен
тiркеу кезінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші бөліктермен толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген жағдайларда жеке тұлғалардың
жеке сəйкестендіру нөмірі соттың бала асырап алу туралы не жеке тұлғаны қайтыс болды деп жариялау туралы
шешімінің күші жойылғаннан кейін қалпына келтіруге
жатады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 9) тармақшасында
көзделген жағдайда жеке тұлғалардың жеке сəйкестендіру
нөмірі соттың бала асырап алу туралы шешімінің күшін
жою туралы сот шешімінің күші жойылғаннан кейін
қалпына келтіруге жатады.»;
6) 11-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 3-2)
тармақшамен толықтырылсын:
«3-2) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру
жүйесінің ақпараттық жүйесінің жəне электрондық ақпараттық ресурстарының деректерін қалыптастыру мақсатында əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына;»;
7) 13-баптың 5-тармағы алып тасталсын.
27. «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі
Қазақ стан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №18,
142-құжат; 2008 ж., №23, 114-құжат; №24, 126-құжат;
2009 ж., №2-3, 16-құжат; №8, 41-құжат; №19, 88-құжат;
2010 ж., №7, 28-құжат; 2011 ж., №3, 32-құжат; №5,
43-құжат; №6, 50-құжат; №15, 118-құжат; №16,
129-құжат; 2012 ж., №8, 64-құжат; №10, 77-құжат; №14,
95-құжат; №20, 121-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №5-6,
30-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат; №11, 61-құжат; №19I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №8, 45-құжат; №16, 79-құжат; №20-IV, 113-құжат;
№22-II, 145-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VI,
159-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; №15, 50-құжат; 2019 ж., №2,
6-құжат; №7, 37-құжат):
1) 1-баптың 31) тармақшасы «электрондық көшірмесі
негізінде» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ осы Заңда
белгіленген өзге де жағдайларда» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 6-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Жылжымайтын мүліктің сəйкестендіру сипаттамаларының мемлекеттік органдардың шешімі бойынша,
оның ішінде елді мекендердің атауы, көше аттары, сондай-ақ ғимараттар мен өзге де құрылыстардың реттік
нөмірі (мекенжайы) өзгерген кезде болған өзгерістерін
мемлекеттік тіркеу мемлекеттік ақпараттық жүйелерді
интеграциялау арқылы жүзеге асырылады.»;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Құқық иеленуші мəліметтерінің өзгеруін мемлекеттік тіркеу тіркеуші органға өтініш жасамастан, құқық иеленушіні хабардар ете отырып, мемлекеттік ақпараттық жүйелерді интеграциялау арқылы өтеусіз негізде
жүзеге асырылады.»;
3) 20-бапта:
1-1-тармақта:
«Құқықтар» деген сөз «Электрондық тіркеу құқықтар»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«жағдайларда, электрондық тіркеу» деген сөздер
«жағдайларда, сондай-ақ осы Заңда белгіленген өзге де
жағдайларда» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Екінші деңгейдегі банктермен жасалатын банктік
қарыз шартын қамтамасыз етуге берілген кепілді электрондық тіркеу уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен
жүргізілуі мүмкін.»;
4) 22-баптың 5-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын.
28. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №20,
151-құжат; 2008 ж., №23, 124-құжат; 2009 ж., №18,
84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; №24, 149-құжат; 2011
ж., №1, 2-құжат; №2, 21-құжат; №5, 43-құжат; №11,
102-құжат; №12, 111-құжат; №16, 128-құжат; №18,
142-құжат; 2012 ж., №2, 11-құжат; №4, 32-құжат; №15,
97-құжат; 2013 ж., №2, 7-құжат; №7, 34-құжат; №9,
51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №15, 81-құжат; 2014 ж.,
№1, 4, 6-құжаттар; №3, 21-құжат; №10, 52-құжат; №14,
84-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №2, 3-құжат; №10, 50-құжат; №14, 72-құжат; №20IV, 113-құжат; №21-III, 135-құжат; №22-I, 140-құжат;
№22-V, 156, 158-құжаттар; №23-II, 170, 172-құжаттар;
2016 ж., №8-II, 67-құжат; №23, 119-құжат; 2017 ж., №8,
16-құжат; №9, 17, 18-құжаттар; №13, 45-құжат; №14,
50, 53-құжаттар; №16, 56-құжат; №22-III, 109-құжат;
№24, 115-құжат; 2018 ж., №9, 31-құжат; №10, 32-құжат;

№14, 42-құжат; №15, 47, 48-құжаттар; №22, 83-құжат;
2019 ж., №3-4, 16-құжат; №7, 36-құжат; №8, 46-құжат;
2019 жылғы 5 қарашада «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркəсіптік кешенді реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019
жылғы 28 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
5-баптың бірінші бөлігінің 21-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«21-1) білім беру ұйымдарынан шығатын ресми құжаттарды апостильдеу рəсімін жүзеге асырады;».
29. «Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы
22 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2011 ж., №16, 127-құжат; 2012 ж., №5, 41-құжат; №8,
64-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №21-22,
114-құжат; №23-24, 116-құжат; 2014 ж., №11, 64-құжат;
№16, 90-құжат; №21, 118-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №19-ІІ, 102-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №22І, 143-құжат; №22-V, 154, 158-құжаттар; №22-VІ,
159-құжат; 2016 ж., №7-І, 49-құжат; №23, 118-құжат;
№24, 131-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; №22-ІІІ,
109-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; №9, 27-құжат; №15,
50-құжат; №22, 83-құжат):
1-баптың 3) тармақшасы «құжатындағы белгісі» деген
сөздерден кейін «не осыған уəкілеттік берілген Қазақстан
Республикасы мемлекеттік органдарының ақпараттық
жүйедегі белгісі» деген сөздермен толықтырылсын.
30. «Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы» 2013 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №2, 12-құжат; 2014 ж.,
№16, 90-құжат; 2016 ж., №24, 131-құжат; 2017 ж., №16,
56-құжат; №22-III, 109-құжат):
1) 1-баптың 11) тармақшасы алып тасталсын;
2) 8-баптың 2-тармағының 1) жəне 2) тармақшалары
алып тасталсын;
3) 19-баптың 5) тармақшасы алып тасталсын;
4) 20-баптың 4-тармағы алып тасталсын.
31. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»
2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №5-6, 29-құжат; 2014 ж., №19-I, 19-II,
96-құжат; 2015 ж., №21-I, 121-құжат; №22-II, 145-құжат;
№22-V, 154, 156-құжаттар; №23-II, 170-құжат; 2016 ж.,
№7-I, 50-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №11, 36-құжат;
2019 ж., №7, 37-құжат):
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-2) тармақшамен толықтырылсын:
«1-2) «бір өтініш» қағидаты – бір өтініш негізінде
көрсетілетін бірнеше мемлекеттік қызметтер жиынтығын
көздейтін мемлекеттік қызметті көрсету нысаны;»;
5) тармақшадағы «өтініші бойынша» деген сөздер
«өтініш жасауы бойынша немесе өтініш жасауынсыз»
деген сөздермен ауыстырылсын;
6) тармақша алып тасталсын;
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты –
мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле
отырып, қызмет көрсету процесінің сипаттамаларын,
нысанын, мазмұны мен нəтижесін, сондай-ақ өзге де
мəліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге
қойылатын негізгі талаптар тізбесі;»;
мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
«10-1) мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы
пилоттық жоба – перспективаларын зерттеу, талдау жəне
тəуекелдерді барынша азайту мақсатында мемлекеттік
қызметтер көрсету саласында жаңа тəсілдерді енгізу;»;
13) тармақша «тексеру» деген сөзден кейін «, профилактикалық бақылау» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 17-1) жəне 17-2) тармақшалармен
толықтырылсын:
«17-1) проактивті көрсетілетін қызмет – қызмет
көрсету субъектісінің бастамасы бойынша берілетін,
қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алу субъектісінің ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы берілген келісімі міндетті түрде қажет болатын,
электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызмет;
17-2) ұялы байланыс абоненттік құрылғысы – абонент берген ақпаратты беру немесе қабылдау үшін электр
байланысы сигналдарын қалыптастыратын жəне ұялы
байланыс операторының желісіне қосылатын, қызмет
көрсетілетін аумағы шеңберінде географиялық тұрғыдан
айқындалатын тұрақты орналасқан жері жоқ, ұялы байланыс желілерінде жұмыс істейтін жеке-дара пайдаланылатын байланыс құралы;»;
2) 4-баптың 1-тармағында:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мемлекеттік қызмет көрсету тəртібін айқындайтын
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актіге сəйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға;»;
5) тармақшадағы «мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының» деген сөздер «мемлекеттік
қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді
нормативтік құқықтық актілердің» деген сөздермен
ауыстырылсын;
3) 5-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) орталық мемлекеттік органдардан, облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың,
аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарынан, қаладағы аудандардың,
аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдерінен мемлекеттік
қызметтер көрсету үшін қажетті ақпаратты алуға;»;
2-тармақта:
бірінші бөлікте:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерге
сəйкес мемлекеттік қызметтер көрсетуге;»;
5) тармақшадағы «көрсетілетін қызмет стандартында» деген сөздер «қызмет көрсету тəртібін айқындайтын
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актіде» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) жəне 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«8) көрсетілетін қызметті алушылардың мемлекеттік
көрсетілетін қызметтің орындалу сатысы туралы ақпаратты алу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;»;
«10) мемлекеттік қызметтер көрсету үшін пайдаланылатын, сондай-ақ оларды көрсету үшін қажет болатын
өзекті мəліметтерді қамтитын ақпараттық жүйелердің
іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;»;
12) тармақша «жазбаша келісімін» деген сөздерден
кейін «немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен
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расталған келісімін не ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы келісімін» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші бөлікте:
1) тармақшадағы «құжаттарды» деген сөз «құжаттар
мен мəліметтерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) тармақша «көрсетілетін қызметті берушінің» деген
сөздерден кейін «Мемлекеттік корпорацияның» деген
сөздермен толықтырылсын;
4) 6-бапта:
2) тармақша алып тасталсын;
2-1) тармақшадағы «Мемлекеттік корпорация арқылы
көрсетілуге жататын мемлекеттік қызметтерді іріктеу
жөніндегі» деген сөздер «мемлекеттік қызметтер көрсету
мəселелері жөніндегі» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 8-бапта
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін
бекітеді жəне мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын
бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органмен
жəне мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы
уəкілетті органмен келісу бойынша оған өзгерістер мен
толықтырулар енгізеді;»;
4) тармақша алып тасталсын;
5), 6) жəне 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«5) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің
жобаларын келісуді жүзеге асырады;
6) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді
əзірлеу бойынша орталық мемлекеттік органдардың
қызметіне мониторинг жүргізеді;»;
«9) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді
жетілдіру жөнінде ұсыныстар əзірлейді;»;
6) 9-бапта:
7) тармақша алып тасталсын;
8-1) тармақшадағы «бір өтініштің негізінде электрондық нысанда» деген сөздер «бір өтініш» қағидаты
бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
11) жəне 12) тармақшалардағы «көрсетілетін қызметтер стандарттарының» жəне «қызметтер стандарттарын» деген сөздер тиісінше «қызметтер көрсету тəртібін
айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің» жəне «қызметтерді көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді»
деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 12-3) жəне 13-1) тармақшалармен
толықтырылсын:
«12-3) мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін
оңтайландыру мəселелері бойынша орталық мемлекеттік
органдардың, облыстардың, республикалық маңызы бар
қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы
бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының,
қаладағы аудандар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер əкімдерінің қызметін
үйлестіреді;»;
«13-1) проактивті көрсетілетін қызметтердің тізбесін
жəне оларды көрсету тəртібін бекітеді;»;
7) 9-1-бапта:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік
қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді
нормативтік құқықтық актілердің жобаларын келісуді
жүзеге асырады;»;
7) тармақшадағы «ұсынылатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын» деген сөздер «көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді көрсету тəртібін
айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) 10-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді
əзірлейді жəне бекітеді;»;
2) тармақша алып тасталсын;
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің
қолжетімділігін қамтамасыз етеді;»;
мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
«9-1) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне
жаңа мемлекеттік көрсетілетін қызмет енгізілгеннен кейін
ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен келісу
бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес оны электрондық форматта көрсетуге ауыстыру
бойынша шаралар қолданады;»;
15) тармақшадағы «көрсетілетін қызметтер стандарттарын» деген сөздер «қызметтер көрсету тəртібін
айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
9) 11-бапта:
2) тармақшадағы «көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерінің» деген сөздер «қызметтер
көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік
құқықтық актілердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) тармақшадағы «көрсетілетін қызметтер стандарттарын» деген сөздер «қызметтер көрсету тəртібін
айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 11-1-баптың 4-тармағында:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің
сақталуын қамтамасыз етеді;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) жəне 6-1) тармақшалармен
толықтырылсын:
«3-1) азаматтардың дербес деректеріне қолжетімділігі
бар, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету процесіне
қатысатын Мемлекеттік корпорация қызметкерлері Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен
келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уəкілетті
орган айқындайтын тəртіппен тексеруге жатады;»;
«6-1) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау
жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға мемлекеттік
қызметтер көрсету сапасын бағалауды жүргізу үшін
Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер жөнінде ақпарат береді;»;
11) 3-тараудың тақырыбындағы «стандарты жəне
регламенті» деген сөздер «оларды көрсету тəртібін
айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық акт»
деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 12-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін жүргізу тəртібін, сондай-ақ оның құрылымын мемлекеттік
қызметтер көрсету саласындағы уəкілетті орган айқындайды.»;

13) 13-бапта:
тақырыптағы «көрсетілетін қызмет стандартын» деген сөздер «қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға
тəуелді нормативтік құқықтық актіні» деген сөздермен
ауыстырылсын;
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «көрсетілетін қызметтер стандарттарын» жəне «қызметтер үшін стандарттарды» деген сөздер
тиісінше «қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді» жəне
«қызметтер үшін заңға тəуелді нормативтік құқықтық
актілерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші жəне үшінші бөліктер мынадай редакцияда
жазылсын:
«Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібін айқындайтын
заңға тəуелді нормативтік құқықтық акт мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер тізілімі бекітілген немесе оған
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап
екі ай ішінде əзірленеді жəне бекітіледі.
Мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын əзірлеу жəне келісу «Құқықтық актілер туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жүзеге асырылады.»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібін айқындайтын
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің жобасы осы
Заңның 15-бабында айқындалатын тəртіппен жария
талқылауға жатады.»;
3-тармақтағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
стандарттарын» деген сөздер «Мемлекеттік қызметтер
көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік
құқықтық актілерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
14) 14-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«14-бап. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің
мазмұнына қойылатын талаптар»;
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібін айқындайтын
заңға тəуелді нормативтік құқықтық акт:»;
1) тармақша алып тасталсын;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мыналардың:
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) əрекет ету;
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл жасау;
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік
корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл жасау, сондай-ақ
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттауды;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) мыналарды:
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын;
көрсетілетін қызметті берушінің атауын;
мемлекеттік қызмет көрсету тəсілдерін;
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімін;
мемлекеттік қызмет көрсету нысанын;
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін;
мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін
қызметті алушыдан алынатын төлемақы мөлшерін жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
жағдайларда оны алу тəсілдерін;
көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс графигін;
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесін;
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
негіздерді қамтитын мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты нысанындағы қосымшаны;»;
15) 15-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«15-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын жария талқылау»;
1-тармақта:
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының» деген сөздер «Мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық
актілердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«көрсетілетін қызметтер стандарттарында» деген
сөздер «қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға
тəуелді нормативтік құқықтық актілерде» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақта:
«көрсетілетін қызмет стандартын» деген сөздер
«қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді
нормативтік құқықтық актіні» деген сөздермен ауыстырылсын;
«мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының» деген сөздер «мемлекеттік қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің»
деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақта:
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының»
деген сөздер «Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібін
айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
«күнтізбелік отыз күн» деген сөздер «он жұмыс күні»
деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақта:
бірінші бөліктегі «көрсетілетін қызмет стандартының»
деген сөздер «қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға
тəуелді нормативтік құқықтық актінің» деген сөздермен
ауыстырылсын;
екінші бөлікте:
бірінші абзацтағы «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының» деген сөздер «Мемлекеттік қызмет
көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік
құқықтық актінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «көрсетілетін қызмет стандартының» деген сөздер «қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің»
деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші бөліктегі «көрсетілетін қызмет стандартының»
деген сөздер «қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға
тəуелді нормативтік құқықтық актінің» деген сөздермен
ауыстырылсын;
төртінші бөліктегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының» жəне «мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартының» деген сөздер тиісінше «Мемлекеттік
қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актінің» жəне «мемлекеттік қызмет
көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік
құқықтық актінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
5-тармақтағы «мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
стандарттарына» деген сөздер «мемлекеттік қызметтер
көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік
құқықтық актілерге» деген сөздермен ауыстырылсын;

16) 16 жəне 17-баптар алып тасталсын;
17) 18-бапта:
3) тармақшадағы «жылжымалы желінің абоненттік
құрылғысы арқылы көрсетіледі.» деген сөздер «ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы;» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) стационарлық абоненттік құрылғы арқылы көрсетіледі.»;
18) 19-бапта:
бірінші бөлікте «көрсетілетін қызметтер стандарты
мен регламентінде» деген сөздер «қызметтер көрсету
тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актіде» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөлікте «көрсетілетін қызмет стандартында»
деген сөздер «қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға
тəуелді нормативтік құқықтық актіде» деген сөздермен
ауыстырылсын;
19) 20-бапта:
1-тармақтағы «көрсетілетін қызмет стандартында»
деген сөздер «қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға
тəуелді нормативтік құқықтық актіде» деген сөздермен
ауыстырылсын;
2-тармақта:
бірінші бөліктегі «көрсетілетін қызмет стандартында» деген сөздер «қызмет көрсету тəртібін айқындайтын
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актіде» деген
сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөліктегі «мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың
толық топтамасын ұсынбаған» деген сөздер «мемлекеттік
қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді
нормативтік құқықтық актіде көзделген тізбеге сəйкес
құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған, сондай-ақ
қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған»
деген сөздермен ауыстырылсын;
5-тармақ алып тасталсын;
20) 21-бапта:
2-1, 2-2 жəне 2-3-тармақтардағы «Жылжымалы желінің» деген сөздер «Ұялы байланыс» деген сөздермен
ауыстырылсын;
4-тармақтағы «бір өтініш негізінде» деген сөздер
«бір өтініш» қағидаты бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
21) мынадай мазмұндағы 21-1-баппен толықтырылсын:
«21-1-бап. Проактивті қызметтер көрсету
Проактивті қызметтер көрсету көрсетілетін қызметті
алушының өтінішінсіз, «электрондық үкімет» веб-порталында көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс
абоненттік құрылғысының телефон нөмірі тіркелген
кезде мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері
арқылы көрсетілетін қызметті берушінің бастамасы бойынша жүзеге асырылады жəне мыналарды:
1) көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет
көрсетуге сұрау салуы бар автоматты хабарламалар
жөнелтуді;
2) көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс
абоненттік құрылғысы арқылы проактивті қызмет көрсетуге көрсетілетін қызметті алушының келісімін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыдан өзге де қажетті,
оның ішінде қолжетімділігі шектеулі мəліметтерді алуды қамтиды.»;
22) 22-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«22-бап. Мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыру
Мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыруды орталық мемлекеттік органдар, Мемлекеттік
кор порация, облыстардың, республикалық маңызы
бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық
маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар
қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері ақпараттандыру саласындағы уəкілетті
орган айқындайтын тəртіппен тұрақты негізде жүзеге
асырады.
Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыру мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы уəкілетті органның
шешімі негізінде, оның ішінде мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы пилоттық жобалардың қорытындысы бойынша жүргізіледі. Мемлекеттік қызметтер
көрсету саласындағы уəкілетті органның жəне мүдделі
орталық мемлекеттік органдардың – мемлекеттік қызмет
көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік
құқықтық актіні əзірлеушілердің мемлекеттік қызметтер
көрсету саласындағы пилоттық жобаларын іске асыру
бірлескен шешімнің негізінде жүзеге асырылады.»;
23) 23-бапта:
1-тармақтың 1) жəне 3) тармақшаларындағы «мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын» деген
сөздер «мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді»
деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақта:
«мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты» деген
сөздер «мемлекеттік қызмет көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық акт» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«жаңартады» деген сөзден кейін «жəне Бірыңғай
байланыс-орталығына жібереді» деген сөздермен толықтырылсын;
6-тармақтағы «көрсетілетін қызметтер стандарттарын» деген сөздер «қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді»
деген сөздермен ауыстырылсын;
24) 25-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі «Орталық
мемлекеттік» деген сөздер «Мемлекеттік қызметтерді
тікелей көрсететін орталық мемлекеттік» деген сөздермен
ауыстырылсын;
25) 29-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерге
өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстарды қамтиды.».
32. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №1011, 55-құжат; №21-22, 115-құжат; 2014 ж., №1, 1-құжат;
№6, 28-құжат; №8, 49-құжат; №11, 61-құжат; №19-І,
19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 131-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №6, 27-құжат; №8, 45-құжат; №10,
50-құжат; №15, 78-құжат; №20-IV, 113-құжат; №22II, 145-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 170-құжат;
2016 ж., №7-І, 49-құжат; №8-І, 65-құжат; 2017 ж., №12,
36-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№13, 41-құжат; №14, 42, 44-құжаттар; №22, 83-құжат;
2019 ж., №2, 6-құжат; №15-16, 67-құжат):
1) 45-баптың 1-тармағында:
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төртінші бөлікте:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыру салдарының қаржылық болжамын, оны қайта
ұйымдастырғаннан кейінгі есеп-қисап балансын қоса
алғанда, қайта ұйымдастырудың болжамды шарттарын,
тəртібі мен мерзімдерін белгілейтін құжат қоса беріледі.»;
3) тармақша алып тасталсын;
бесінші бөліктегі «үш» деген сөз «екі» деген сөзбен
ауыстырылсын;
2) 48-баптың 1-тармағында:
бірінші бөліктегі «үш» деген сөз «екі» деген сөзбен
ауыстырылсын;
екінші бөліктің 2), 3) жəне 4) тармақшалары алып
тасталсын;
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Ерiктi жинақтаушы зейнетақы қорының ерiктi түрде
таратылуға рұқсат алу туралы өтiнiшхатына жəне ерiктi
жинақтаушы зейнетақы қорының міндеттемелерінің
жəне бағалы қағаздар нарығындағы лицензияланатын
қызмет түрлері бойынша қолданыстағы шарттарының
жоқ екенiн растайтын құжаттарға ерiктi жинақтаушы
зейнетақы қорының бiрiншi басшысы қол қоюға тиiс.».
33. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж.,
№7, 36-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №15, 78-құжат;
№19-ІІ, 103, 104-құжаттар; №20-І, 111-құжат; №20-ІV,
113-құжат; №23-І, 169-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат;
№7-ІІ, 53, 56-құжаттар; 2017 ж., №11, 29-құжат; №23V, 113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат;
№23, 91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., №5-6,
27-құжат):
1) 72-бапта:
3-тармақтағы «он бес» деген сөздер «он» деген сөзбен
ауыстырылсын;
5-тармақ алып тасталсын;
7-тармақта:
екінші, үшінші, төртінші жəне бесінші бөліктер алып
тасталсын;
алтыншы бөліктегі «Аттестатталған ұйым» деген
сөздер «Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті
орган өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды
жүргізу құқығына аттестаттаған ұйым (бұдан əрі – аттестатталған ұйым)» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 74-баптың 2-тармағындағы «күнтізбелік он бес
күн» деген сөздер «жеті жұмыс күні» деген сөздермен
ауыстырылсын;
3) 79-бапта:
12-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Өнеркəсіптік қауіпсіздікті декларациялайтын заңды
тұлғалардың басшыларына, сондай-ақ аталған заңды
тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясының мүшелеріне сертификаттар беріледі.»;
13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Куəлiк (сертификат) онда көрсетiлген мерзiмдер
кезеңінде Қазақстан Республикасының аумағында жарамды.»;
16-тармақтағы «куəлiгі» деген сөз «куəліктері (сертификаттары)» деген сөздермен ауыстырылсын.
34. «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сəуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №8,
43-құжат; №16, 90-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21,
122-құжат; №22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №9, 46-құжат; №16, 79-құжат; №19-І, 101-құжат;
№20-ІV, 113-құжат; №22-ІІ, 144-құжат; 2016 ж., №6,
45-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №14, 49-құжат; №23ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат;
№19, 62-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж., №8, 45-құжат):
1) 88-баптың 13-тармағы алып тасталсын;
2) 91-баптың 1-тармағының 9) тармақшасындағы
«жергiлiктi атқарушы органдармен келiсу бойынша»
деген сөздер алып тасталсын.
35. «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» 2014 жылғы 23 сəуірдегі Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №8, 48-құжат; №16,
90-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №1, 2-құжат; №16, 79-құжат; №21-І, 125-құжат; 2016
ж., №6, 45-құжат; №24, 129, 131-құжаттар; 2017 ж., №8,
16-құжат; №14, 50-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; №10,
32-құжат; №16, 56-құжат; №23, 91-құжат; 2019 ж., №5-6,
27-құжат; №8, 45-құжат):
6-баптың 1-тармағы 26) тармақшасының екінші,
үшінші жəне төртінші абзацтары алып тасталсын.
36. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014
жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң
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; №19II, 103-құжат; №20-IV, 113-құжат; №21-I, 128-құжат;
№21-III, 135-құжат; №22-II, 144, 145-құжаттар; №22V, 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; №8-I, 62-құжат; №8II, 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; 2019 жылғы 5 қарашада «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркəсіптік кешенді реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019
жылғы 28 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 33-бапта:
1-тармақта:
4) тармақша «өзгерген» деген сөзден кейін «(лицензияда мекенжай көрсетілген жағдайда)» деген сөздермен
толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 4) жəне 6) тармақшаларының күші дара кəсіпкер-лицензиаттың заңды
мекенжайының, заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан
жері мекенжайының, «объектілерге берілетін рұқсаттар»
сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе
объектілер көрсетіле отырып, лицензияға қосымшалар
үшін объектісінің орналасқан жері мекенжайының өзгеруі
«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сəйкес елді мекендер атауының, көше аттарының өзгеруіне байланысты болған жағдайларға
(Соңы 24-бетте)
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(Соңы. Басы 1, 17-23-беттерде)

қолданылмайды. Лицензиаттар мен лицензия объектісі
мекенжайларының бұлай өзгеруі мемлекеттік ақпараттық
жүйелерді интеграциялау арқылы жүзеге асырылады.»;
6-тармақтың бірінші бөлігі «қызмет түрінің», «қызмет түрі» деген сөздерден кейін «жəне (немесе) кіші
түрінің», «жəне (немесе) кіші түрі» деген сөздермен
толықтырылсын;
2) 34-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші
сөйлеммен толықтырылсын:
«Заңды тұлға-лицензиаттар біріккен кезде қайта
ұйымдастырылған заңды тұлға-лицензиаттар лицензиясының қолданысы жаңадан пайда болған заңды тұлғалицензиаттың лицензиясы қайта ресімделген күннен
бастап тоқтатылады.»;
3) 1-қосымшаның 53-жолының 3-бағаны мынадай
мазмұндағы 24, 25 жəне 26-тармақтармен толықтырылсын:
«24. Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар
(депозиттер) қабылдау, салымшылардың шоттарын ашу
жəне жүргізу
25. Салымшыларға тұрғын үй жағдайларын жақсарту
жөніндегі іс-шараларды жүргізуге тұрғын үй, аралық
тұрғын үй жəне алдын ала тұрғын үй қарыздарын беру
26. Заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу жəне
жүргізу»;
4) 2-қосымшада:
87-9-жол алып тасталсын;
244-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Қаржы нарығы мен Мерзімсіз
244. Банктің
қаржы ұйымдарын рұқсат;
жəне
реттеу, бақылау
конкурс
(немесе)
рəсімі
сақтандыру жəне қадағалау
жөніндегі уəкілетті қолдануға
(қайта
келмейді;
сақтандыру) орган
рұқсат беру
ұйымының басқармасының:
1) банктің ірі
кезінде осы
жəне
қатысушысы
Заңның
(немесе)
мəртебесін;
25-бабының
инвес2) сақтандыру
3-тармағы
тициялық
(қайта сақтандыру) бірінші
портфелді
бөлігінің
басқаруұйымының ірі
жəне
шының ірі
қатысушысы
26-бабы 1,
қатысумəртебесін;
2-тармақташысы жəне 3) инвестициялық
рының күші
(немесе)
портфелді
банк жəне
басқарушының ірі қолданылмайды
(немесе)
қатысушысы
сақтандыру мəртебесін;
холдингі
4) банк холдингі
мəртебесін
мəртебесін;
иеленуге
5) сақтандыру
келісім беру холдингі мəртебесін
иеленуге келісім
беру туралы
қаулысы
»;
247 жəне 255-жолдар алып тасталсын.
37. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2015 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №15, 78-құжат; №19ІІ, 106-құжат; №22-II, 145-құжат; №23-ІІ, 170-құжат;
2017 ж., №12, 36-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-III,
111-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; №22, 83-құжат; 2019
ж., №15-16, 67-құжат):
1) 1-баптың 8-тармағы алып тасталсын;
2) 3-баптың 2) тармақшасындағы «8, 9,» деген цифрлар «9,» деген цифрмен ауыстырылсын.
38. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы
16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2015
ж., №22-І, 138-құжат; 2016 ж., №7-I, 50-құжат; №24,
124-құжат):
16-бапта:
3-тармақтың 5) тармақшасының бесінші абзацындағы
«көрсетілетін қызметтер стандарттарының» деген сөздер
«қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді
нормативтік құқықтық актілердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді;»;
7-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілер;».
39. «Қазақстан Республикасының кейбір

заңнамалық актілеріне жеке тұлғалардың кірістері
мен мүлкін декларациялау мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы
18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015
ж., №22-III, 149-құжат; 2016 ж., №22, 116-құжат; 2017
ж., №14, 50-құжат; №22-III, 109-құжат; 2019 ж., №1516, 67-құжат):
1-баптың 6-тармағының 1) тармақшасы мынадай
мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
«Көрсетілген мəліметтерге өтініш берушінің қаржылық жағдайын талдау үшін жеткілікті растайтын құжаттар қоса беріледі;».
40. «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24
қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015
ж., №22-V, 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.,
№5-6, 27-құжат; №15-16, 67-құжат):
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 38-1) тармақшамен толықтырылсын:
«38-1) биометриялық сəйкестендіру – жеке басты
физиологиялық жəне биологиялық өзгермейтін белгілері
негізінде сəйкестендіретін шаралар кешені;»;
61) тармақша «өтініш білдірген» деген сөздерден
кейін «не проактивті қызмет көрсетуге келісім берген»
деген сөздермен толықтырылсын;
2) 7-баптың 60), 61) жəне 63) тармақшаларындағы
«жылжымалы желінің» деген сөздер «ұялы байланыс»
деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 9-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 171) тармақшамен толықтырылсын:
«17-1) операторға «электрондық үкімет» веб-порталын ақпараттық толықтырып отыру үшін қажетті электрондық ақпараттық ресурстарды береді;»;
4) 10-бап мынадай мазмұндағы 16-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«16-1) операторға «электрондық үкімет» веб-порталын ақпараттық толықтырып отыру үшін қажетті
электрондық ақпараттық ресурстарды береді;»;
5) 12-бапта:
20) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:
«20-1) «электрондық үкімет» ақпараттандыру объектілерінде қамтылатын толық емес жəне өзекті емес
мəліметтерді анықтау бөлігінде олардың интеграциялануына талдауды жүзеге асырады жəне оларды жою
жөнінде ұсынымдар əзірлейді;»;
21) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 23) тармақшамен толықтырылсын:
«23) мемлекеттік органдардың, мемлекеттік заңды
тұлғалардың, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын
заңды тұлғалардың ашық деректерін қалыптастыру бойынша талдау жүргізеді.»;
6) 13-бапта:
9) тармақшадағы «мемлекеттік органдардың» жəне
«интеграциялауды жəне қосуды жүзеге асырады» деген
сөздер тиісінше «интеграциялау кезінде «электрондық
үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін «электрондық
үкімет» шлюзіне жəне Қазақстан Республикасының
ұлттық шлюзіне қосуды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың» жəне «қосуды жүзеге асырады» деген сөздермен
ауыстырылсын;
13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13) мемлекеттік органдар жəне электрондық нысанда қызметтер көрсететін өзге де субъектілер берген
электрондық ақпараттық ресурстармен «электрондық
үкімет» веб-порталын ақпараттық толықтырып отыруды
жүзеге асырады;»;
мынадай мазмұндағы 14) жəне 15) тармақшалармен
толықтырылсын:
«14) «электрондық үкімет» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерін дамыту кезінде
мемлекеттік органдарға консультациялық көмек көрсетеді;
15) «электрондық үкімет» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерін жəне Қазақстан
Республикасының ұлттық шлюзін дамыту жөніндегі жобаларды басқаруды жүзеге асырады.»;
7) 19-баптың 2-тармағында:
бірінші бөліктің 4) тармақшасындағы «композиттік
болып табылады.» деген сөздер «композиттік;» деген
сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) проактивті болып табылады.»;
мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
«Қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алу
субъектісінің ұялы байланыс абоненттік құрылғысы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 28 маусым
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Нұр-Сұлтан қаласы

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық
қызметтерге тарифтерді бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы
5 қыркүйектегі №10 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

O99.1

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

O99.4

O03.1

Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған
толық емес түсік

6

O03.2

Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған толық емес түсік

7

O03.3

Өздігінен болған түсік. Басқа жəне анықталмаған асқынулары бар толық емес түсік

8

O03.4

Өздігінен болған түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік

9

O03.5

Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының
жұқпасымен асқынған толық немесе анықталмаған түсік

11 O03.7

Өздігінен болған түсік. Эмболиямен асқынған толық немесе анықталмаған түсік

12 O03.8

Босану жағдайлары бойынша қайта емдеуге жатқызу үшін
АХЖ-10 кодының тізбесі

Өздігінен болған түсік. Басқа немесе анықталмаған асқынулар қабаттасқан толық
немесе анықталмаған түсік

224

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын тері мен теріасты шелмайының аурулары

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

13 O03.9

Өздігінен болған түсік. Асқынуы жоқ толық немесе анықталмаған түсік

14 O04.0

Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының
жұқпасымен асқынған толық емес түсік

15 O04.1

Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған
толық емес түсік

16 O04.2

Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық емес түсік

O98.4

218

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын қанайналым жүйесінің аурулары І00-І99
айдарларында жіктелген жағдайлар

221

5

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

212

O99.0

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын ас қорыту ағзаларының аурулары

4

217

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын психиканың бұзылулары мен нерв
жүйесінің аурулары

Өздігінен болған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының
жұқпалығымен асқынған толық емес түсік

O99.6

3

O98.9

O99.3

O03.0

223

2

216

220

4

(Жалғасы. Басы 220-227-нөмірлерде)

1

O98.8

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

10 O03.6

АХЖ-10 атауы

215

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын эндокриндік жүйе аурулары, тамақтану мен
зат алмасуының бұзылулары

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2019 жылғы 25 қараша
№272 -VI ҚРЗ

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

Код қорытынды
диагнозды
анықтау

O98.6

O99.2

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын тыныс алу ағзаларының аурулары

Қорытынды негізгі диагноз

214

219

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):
1) 11-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерді көрсетілетін
төлем қызметтері нарығына жүргізілген талдау қорытындысы бойынша көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды
берушілерге өзі дербес жатқызады.»;
2) 16-бапта:
2-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айқындайтын нысан бойынша, оның ішінде атқарушы орган
басшысы (мүшелері) туралы мəліметтерді (дипломның
(дипломдардың) жəне Қазақстан Республикасының
Еңбек кодексіне сəйкес қызметкердің еңбек қызметін
растайтын құжаттың көшірмелерін қоса бере отырып)
қамтитын өтінішті;»;
4), 5), 6), 8), 9) жəне 10) тармақшалар алып тасталсын;
3-тармақтағы «он бес» деген сөздер «он» деген сөзбен
ауыстырылсын;
3) 17-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «он
бес» деген сөздер «он» деген сөзбен ауыстырылсын;
4) 20-бапта:
2-тармақтың 3) жəне 6) тармақшалары алып тасталсын;
3-тармақтағы «он бес» деген сөздер «он» деген сөзбен
ауыстырылсын.
47. «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы
6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017
ж., №9, 20-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №14,
44-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16,
67-құжат):
1) 7-бапта:
2-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) өтініш ұсынылған күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша құрылтайшылар (қатысушылар) туралы,
басшы қызметкерлер туралы, сондай-ақ «Қазақстан
Республикасындағы кредиттік бюролар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекет қатысатын кредиттік
бюромен жасалған ақпарат беру жөніндегі шарт туралы
мəліметтер ескерілген өтінішті;»;
2), 3) жəне 4) тармақшалар алып тасталсын;
5-тармақтағы «он бес» деген сөздер «он» деген сөзбен
ауыстырылсын;
2) 15-баптың 1-тармағының 13) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«13) уəкілетті органды осы Заңның 7-бабы 2-тармағының 5) жəне 6) тармақшаларында көзделген құжаттарға,
сондай-ақ коллекторлық агенттіктің құрылтайшылары
(қатысушылары) туралы жəне басшы қызметкерлері туралы мəліметтерге енгізілген өзгерістер туралы он бес
жұмыс күні ішінде жазбаша хабардар етуге;».
2-бап.
Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін лицензия
алған жəне осы Заңның 1-бабы 8-тармағы 11) тармақшасының бесінші абзацында белгіленген талапқа сəйкес
келмейтін банктер көрсетілген талапты 2022 жылғы 2
қаңтарға дейінгі мерзімде орындауға міндетті.
3-бап.
Осы Заң:
1) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 6-тармағының 1) тармақшасын, 7) тармақшасының екінші – жетінші, тоғызыншы – он үшінші,
он бесінші – жиырма бірінші абзацтарын;
2) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 6-тармағы 7) тармақшасының сегізінші,
он төртінші жəне жиырма екінші абзацтарын;
3) 2020 жылғы 2 қаңтардан бастап қолданысқа
енгізілетін 1-баптың 7-тармағы 12) тармақшасының
бесінші абзацын, 8-тармағының 3), 4) тармақшаларын,
5) тармақшасының елу төртінші жəне елу бесінші абзацтарын, 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) жəне
16) тармақшаларын, 15-тармағының 2), 4), 6), 7), 9), 10),
11) жəне 14) тармақшаларын, 21 жəне 22-тармақтарын,
23-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларын, 36-тармағының 3) тармақшасын, 4) тармақшасының үшінші, төртінші жəне бесінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен
соң қолданысқа енгізіледі.

O99.5

код
АХЖ10

O98.5

арқылы берілген келісімі міндетті түрде қажет болатын,
қызмет көрсету субъектісінің бастамасы бойынша берілетін қызмет электрондық нысанда көрсетілетін проактивті қызмет болып табылады.»;
8) 27-бапта:
2-тармақтағы «жылжымалы желінің» деген сөздер
«ұялы байланыс» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақта:
«жылжымалы желінің» деген сөздер «ұялы байланыс» деген сөздермен ауыстырылсын;
«бір реттік парольді» деген сөздерден кейін «немесе биометриялық сəйкестендіруді» деген сөздермен толықтырылсын;
9) 35-баптың 6-тармағының екінші бөлігіндегі «электрондық үкiметтiң» сервистік интеграторы» деген сөздер
«оператор» деген сөзбен ауыстырылсын.
41. «Атом энергиясын пайдалану туралы» 2016
жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., №1, 1-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат):
26-баптың 4-тармағындағы «отыз» деген сөз «жиырма» деген сөзбен ауыстырылсын.
42. «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):
7-баптың 4-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын.
43. «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы
6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2016 ж., №7-І, 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):
1) 1-бапта:
22) жəне 23) тармақшалар алып тасталсын;
27) тармақшадағы «жазбаша» деген сөз алып тасталсын;
2) 7-баптың 3-тармағы бірінші бөлігінің 3) жəне 4)
тармақшалары алып тасталсын;
3) 38-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Əділет органдары тіркеген орталық атқарушы
жəне өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерін əділет органдары ресми жариялау үшін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкіне олар Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне енгізілген кезден бастап бір күн ішінде электрондық құжат нысанында автоматты түрде жібереді.»;
4) 39-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Əділет органдары тіркеген, мəслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдерін, əкімдіктердің нормативтік
құқықтық қаулыларын, тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық қаулыларын жəне əкімдердің нормативтік құқықтық шешімдерін əділет органдары ресми
жариялау үшін Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне олар
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізіліміне енгізілген кезден бастап бір күн ішінде электрондық құжат нысанында автоматты түрде жібереді.».
44. «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» 2016 жылғы 7 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2016 ж., №7-II, 52-құжат; 2019 ж., №7,
37-құжат):
18-баптың 4-тармағындағы «он» деген сөз «сегіз»
деген сөзбен ауыстырылсын.
45. «Пошта туралы» 2016 жылғы 9 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., №8I, 64-құжат; №24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., №24,
115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 2019 ж., №7,
39-құжат; №15-16, 67-құжат):
23-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) жасалған шарт негізінде бюджеттен көрсетілген
қызметтер үшін сыйақы алу құқығымен, бюджетті атқару
жөніндегі орталық уəкілетті орган бекіткен кірістер
тізбесі бойынша салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу үшін жеке тұлғалар мен
мемлекеттік мекемелер өкілдерінен қолма-қол жəне қолма-қол емес ақша қабылдағаны үшін төлемақы алмай
қызметтер көрсетуге;».
46. «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,
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№
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Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын вирусты гепатит

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын басқа вирусты аурулар

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын протозойлық жұқпалар

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын, анасының басқа жұқпалы жəне паразиттік
аурулары

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын, анасының басқа анықталмаған жұқпалы
жəне паразиттік аурулары

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын анемия

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын қан мен қан өндірілу ағзаларының
аурулары мен иммундық механизм тартылған жеке
бұзылулар

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

O99.7

225

O99.8

Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді
асқындыратын анықталған басқа аурулар мен жағдайлар

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

226

Z21

Адам имунитет тапшылығы вирусы [АИТВ] тудырған
симптомсыз жұқпа статусы

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

Босана салысымен көрсетілген көмек пен тексеру

Z37.0, Z37.1, Z37.2,
Z37.3, Z37.4, Z37.5,
Z37.6, Z37.7, Z37.9

227

Z39.0

Ақы төлеу акушерлік- гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін
ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер
16-қосымша
Түсік жағдайында қайта емдеуге жатқызуды анықтау үшін
АХЖ-10 кодтарын белгілеу тізбесі
№

Қорытынды негізгі диагноз
Код
АХЖ10

АХЖ-10 атауы

1

2

1

O02.0

Өлген ұрық жұмыртқасы мен көпіршікті емес кірме

3

2

O02.1

Аяқталмаған түсік тастау

3

O02.8

Ұрықтанудың анықталған қалыптан тыс басқа өнімдері

Өздігінен болған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған
толық немесе анықталмаған түсік

17 O04.3

Медициналық түсік. Басқа жəне анықталмаған асқынулары бар толық емес түсік

18 O04.4

Медициналық түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік

19 O04.5

Медициналық түсік. Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының
жұқпасымен асқынған толық немесе анықталмаған түсік

20 O04.6

Медициналық түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған
толық немесе анықталмаған түсік

21 O04.7

Медициналық түсік. Эмболиямен асқынған толық немесе анықталмаған түсік

22 O04.8

Медициналық түсік. Басқа немесе анықталмаған асқынулар қабаттасқан толық
немесе анықталмаған түсік

23 O04.9

Медициналық түсік. Асқынуы жоқ толық немесе анықталмаған түсік

24 O05.0

Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының
жұқпасымен асқынған толық емес түсік

25 O05.1

Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған
толық емес түсік

26 O05.2

Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған толық емес түсік

27 O05.3

Түсіктің басқа түрлері. Басқа жəне анықталмаған асқынулары бар толық емес түсік

28 O05.4

Түсіктің басқа түрлері. Асқынуы жоқ толық емес түсік

29 O05.5

Түсіктің басқа түрлері. Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының
жұқпасымен асқынған толық немесе анықталмаған түсік
(Жалғасы 25-бетте)

RESMI
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(Жалғасы. Басы 24-бетте)

5

69.09

Жатыр дилитациясының жəне кюретажының басқа түрлері

6

69.51

Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың аспирациялық кюретажы

30 O05.6

Түсіктің басқа түрлері. Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған
толық немесе анықталмаған түсік

7

69.52

Жатырды қырнау

31 O05.7

Түсіктің басқа түрлері. Эмболиямен асқынған толық немесе анықталмаған түсік

8

70.91

Қынаптағы басқа манипуляциялар

32 O05.8

Түсіктің басқа түрлері. Басқа немесе анықталмаған асқынулар қабаттасқан толық
немесе анықталмаған түсік

9

75.00

Аборт жасау үшін интра-амниальды иньекция

10

75.40

Қолмен алу, бала жолдасының немесе бала жолдасының кешігіп
шыққан бөлігінің шығуы

1

33 O05.9

Түсіктің басқа түрлері. Асқынуы жоқ толық немесе анықталмаған түсік

34 O06.0

Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының
жұқпасымен асқынған толық емес түсік

35 O06.1

Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған
толық емес түсік

36 O06.2

Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық емес түсік

КШТ O001, O002, О003 операциялық кодтары үшін байланыстар тізімі

3

O001*, 74.00
O002, 74.10
O003
74.20

4

74.30

Жатырдан тыс, түтікшеден тыс жүктілікті жою

5

74.40

Типі анықталған басқа кесарь тілігі

6

74.99

Типі анықталмаған басқа кесарь тілігі

2

37 O06.3

Анықталмаған түсік. Басқа жəне анықталмаған асқынулары бар толық емес түсік

38 O06.4

Анықталмаған түсік. Асқынуы жоқ толық емес түсік

39 O06.5

Анықталмаған түсік. Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының
жұқпасымен асқынған толық немесе анықталмаған түсік

40 O06.6

Анықталмаған түсік. Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған
толық немесе анықталмаған түсік

2

41 O06.7

Анықталмаған түсік. Эмболиямен асқынған толық немесе анықталмаған түсік

3

42 O06.8

Анықталмаған түсік. Басқа немесе анықталмаған асқынулар қабаттасқан толық
немесе анықталмаған түсік

43 O06.9
44 O07.0
45 O07.1

Дəстүрлі кесарь тілігі
Төмен цервикальды кесарь тілігі
Ішпердеден тыс кесарь тілігі

КШТ O005, О006, О007 операциялық кодтары үшін байланыстар тізімі
1

O005,
O006,
O007

67.61

Жатыр мойынындағы жырықты тігіп тастау

69.02

Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың дилитациясы жəне кюретажы

69.09

Жатыр дилитациясының жəне кюретажының басқа түрлері

4

69.59

Аспирациялық кюретаж

5

70.71

Қынап жырыған тігіп тастау

Анықталмаған түсік. Асқынуы жоқ толық немесе анықталмаған түсік

6

70.79

Қынапты қалпына келтіруші басқа операциялар

Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған сəтсіз
медициналық түсік

7

70.91

Қынаптағы басқа манипуляциялар

Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған сəтсіз медициналық
түсік

8

71.09

Сарпайды жəне бұтараны кесудің басқа жолдары

9

71.30

Сарпайды жəне бұтараны жергілікті кесудің жəне бұзудың басқа түрлері

10

71.71

Сарпай немес бұтара жырығын тігіп тастау

46 O07.2

Эмболиямен асқынған сəтсіз медициналық түсік

47 O07.3

Басқа немесе анықталмаған асқынулар қабаттасқан сəтсіз медициналық түсік

11

71.79

Сарпайдағы жəне бұтарадағы басқа қалпына келтіруші манипуляциялар

48 O07.4

Асқынуы жоқ сəтсіз медициналық түсік

12

71.80

Əйелдердің сыртқы жыныстық мүшелеріндегі басқа манипуляциялар

49 O07.5

Жыныс жолдары мен жамбас астауы ағзаларының жұқпасымен асқынған түсік
жасауға басқа жəне анықталмаған сəтсіз əрекеттер

13

72.00

Акушерлік қышқаш

14

72.03

Үзын акушерлік қышқаш

50 O07.6

Ұзақ уақытқа созылған немесе өте көп қан кетуімен асқынған түсік жасауға басқа
жəне анықталмаған сəтсіз əрекеттер

15

72.10

Эпизиотомиясы бар акушерлік қышқаш

16

72.20

Қуыстық акушерлік қышқаш

51 O07.7

Эмболиямен асқынған, түсік жасауға басқа жəне анықталмаған сəтсіз əрекеттер

17

72.50

Жамбас шеті арқылы ұрықты алу

52 O07.8

Басқа немесе анықталмаған асқынулар қабаттасқан, түсік жасауға басқа жəне
анықталмаған сəтсіз əрекеттер

18

72.60

Ұрықтың басына қышқашты салу

53 O07.9

Асқынуы жоқ, түсік жасауға басқа жəне анықталмаған сəтсіз əрекеттер

54 O08.0

Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік тудырған жыныс жолдары мен жамбас
астауы ағзаларының жұқпасы

55 O08.1

Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік тудырған ұзақ уақыттық немесе өте
көп қан кету

56 O08.2

Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік тудырған эмболия

25

əрбір түрінің шығын сыйымдылығы коэффициенттерін, 111 306,62 теңгені құрайтын базалық
мөлшерлемені жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 26
қарашадағы № 801 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 5946 тіркелген) Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде
ұсынылатын, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын медициналық қызметтерге арналған
тарифтерді қалыптастыру əдістемесіне сəйкес мынадай түзету коэффициенттерін ескере отырып:
стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмек нысандары бойынша
мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде медициналық қызметтерге емделген жағдай
үшін тарифтердің күрделілігінің деңгейін ескере отырып, КШТ-ға арналған ауылдық аудандардың
коэффициенті - 1,1298; Жылыту кезеңінің ұзақтығы коэффициенттері 1-қосымшаға сəйкес емделген
жағдай Тарифінің КШТ деңгейінің күрделілігі ескере отырып; Экологиялық коэффициенттері
2-қосымшаға сəйкес емделген жағдай Тарифінің КШТ деңгейінің күрделілігі ескере отырып; Осы
КШТ бойынша тарифтерге Халықаралық біріккен комиссиясының (JCI, АҚШ) стандарттары бойынша
аккредиттеу өткені туралы куəлік бар медициналық ұйымдар үшін 3 қосымшаға сəйкес тариф;
Тарифтер үшін ықпалдастырылған моделін енгізу бойынша қызметтерге босандыру жəне балалар
медициналық көмек көрсету кезінде жіті миокард инфарктісі жəне жарақаттар, басқару ал инсультқа
шалдыққан жəне онкологиялық аурулармен ауыратын 4-қосымшаға сəйкес Тарифтер бойынша КШТ
деңгейін ескере отырып, күрделілігі емделген жағдай. стационарды алмастыратын медициналық
көмек көрсету көрсету кезінде жағдайында, күндізгі стационардың бір емделіп шығу жағдайы үшін
КШТ бойынша тарифтің 1/4-ін құрайды бір емделіп шығу жағдайы үшін көрсету кезінде КШТ бойынша
стационарлық медициналық көмек. Қоспағанда емделіп шығу жағдайларының тізбесі бойынша
операциялар мен манипуляциялардың бойынша АХЖ-9 үшін басым күндізгі стационарда емдеу 5
қосымшасына сəйкес Тарифтер бойынша КШТ бойынша бір емделген жағдай үшін тариф бойынша
КШТ мөлшерінде айқындалады тарифінің 3/4 бір емделіп шығу жағдайы үшін көрсету кезінде
КШТ бойынша стационарлық медициналық көмек. көрсету кезінде стационарды алмастыратын
медициналық көмек стационар жағдайында үйде бір емделген жағдай үшін тариф бойынша КШТ
құрайды 1/6 ақы төлеу КШТ құнынан тарифті бір емделіп шығу жағдайы үшін көрсету кезінде КШТ
бойынша стационарлық медициналық көмек. Емделген жағдайдың қиындық жағдайын ескерумен
осы КШТ бойынша Тарифтердің 6 қосымшасына сəйкес Байқоңыр қаласында, Төретам жəне Ақай
кенттерінде тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына медициналық қызметтер көрсететін
медициналық ұйымдар үшін түзету коэффициенті. Емделіп шығу жағдайларының тізбесі бойынша
операциялар мен манипуляциялардың бойынша АХЖ-9 жəне АХЖ-10 диагноздарының тізбесі
бойынша 7-16 қосымшаларына сəйкес бір емделген жағдай үшін Тарифтер бойынша КШТ деңгейінің
күрделілігі ескере отырып; Қысқартулардың анықтамасы: КШТ – клиникалық-шығындық топ; СК
– салмақтық коэффициент; АХЖ 9 – 9 қайта қараудың денсаулыққа байланысты аурулар мен
сыркаттардың халықаралық статистикалық жіктемесі; АХЖ-10– 10 қайта қараудың денсаулыққа
байланысты аурулар мен сыркаттардың халықаралық статистикалық жіктемесі;
Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерге
1-қосымша
Жылу беру маусымының ұзақтығының коэффициенттері

19

72.70

Ұрықты алудың вакуумы

20

72.80

Басқа құрылғылардың көмегімен жүретін босану

21

72.90

Көрсетілмеген басқа араласулар арқылы жүргізілетін босану

22

73.00

Босану кезіндегі амниотомия

23

73.01

Амниотомия көмегімен босанудың индукциясы

24

73.09

№

Өңірдің коды

Облыс

1

11

Ақмола облысы

2

15

Ақтөбе облысы

Басқа амниотомия

3

35

Қарағанды облысы

39

Қостанай облысы

55

Павлодар облысы

Жылу беру маусымы ұзақтығының
коэффициенті
1,0049

57 O08.3

Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік тудырған шок

25

73.10

Босанудың басқа индукциясы

4

58 O08.5

Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік тудырған зат алмасуының бұзылуы

26

73.21

Шығармай ішкі жəне аралас акушерлік бұрылыс

5

59 O08.6

Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік тудырған жамбас астауы ағзалары
мен тіндерінің зақымданулары

27

73.22

Ары қарай ұрықты алуды қажет ететін ұрықтың ішкі дəстүрлі аяғына
бұрылуы

6

59

Солтүстік Қазақстан облысы

7

63

Шығыс Қазақстан облысы

60 O08.7

Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік тудырған басқа веналық асқынулар

28

73.40

Медициналық босануды ынталандыру

8

71

Нұр-Сұлтан қаласы

61 O08.8

Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік тудырған басқа асқынулар

29

73.51

Қолмен босандыру

9

23

Атырау облысы

62 O08.9

Түсік, жатырдан тыс жəне молярлық жүктілік тудырған анықталмаған асқыну

30

73.59

Қолмен босандырудың басқасы

31

73.60

Эпизиотомия, эпизиоррафия

10

27

Батыс Қазақстан облысы

32

73.80

Босануды жеңілдету үшін ұрыққа жасалған операция

11

47

Маңғыстау облысы

33

73.91

Сыртқы айналу

12

43

Қызылорда облысы

34

73.92

Кіндік ілмектердің түсуін жою

13

19

Алматы облысы

14

31

Жамбыл облысы

15

51

Түркістан облысы

16

75

Алматы қаласы

17

51

Шымкент қаласы

Ақы төлеу акушерлік- гинекологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделігін
ескере отырып, клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер
17-қосымша
КШТ АХЖ-9* негізгі операциялық кодтары үшін байланыстар тізімі
№

КШТ

Код
АХЖ-9

Операция атауы

1

2

3

4
КШТ O202 операциялық кодтары үшін байланыстар тізімі

1

O202

54.10

Лапаротомия

2

54.11

Диагностикалық лапаратомия

3

54.21

Лапароскопия

4

54.19

Басқа лапаротомия

5

54.51

Перитонеальды жабыспаларды лапароскопиялық жолмен алып тастау

6

65.00

Овариотомия

7

65.01

Лапароскопиялық (сальпингтік-) оофорэктомия

8

65.10

Лапароскопиялық кистэктомия

9

65.14

Анабездегі басқа лапароскопиялық диагностикалық емшаралар

10

65.20

Анабезінің тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесу немесе бұзу

11

65.22

Анабездің сына тəрізді резекциясы

12

65.24

Анабездің сына тəріздес лапароскопиялық резекциясы

13

65.25

Анабезді лапароскопиялық жергілікті кесудің немесе бұзудың басқа
жолдары

14

65.29

Анабезді жергілікті кесудің немесе бұзудың басқа түрлері

15

65.30

Бір жақты овариэктомия

16

65.31

Қосалқыларды лапароскопиялық бір жақты сылып тастау

17

65.39

Қосалқыны басқа біржақты жолмен алып тастау

18

65.41

Бір жақты лапароскопиялық сальпинг-қосалқы алып тастау

19

65.49

Басқа бір жақты сальпинго-қосалқы алып тастаулар

20

65.50

Овариоэктомия

21

65.51

Бір операция кезінде екі анабезді алып тастау

22

65.61

Бір операция кезінде екі анабезді жəне түтікшелерді алып тастау

23

65.62

Анабезді жəне түтіткшені алып тастау

24

65.63

Бір операция кезінде екі анабезді жəне түтікшелерді лапароскопиялық
сылып тастау

25

65.64

Анабезді жəне түтіткшені лапароскопиялық алып тастау

26

65.80

Анабез жəне жатыр түтікшесі жабыспаларының лизисі

27

65.81

Анабез жəне жатыр түтікшесі жабыспаларының лапароскопиялық
лизисі

35

73.93

Босандыруды жеделдету үшін жатыр мойнын кесу

36

73.94

Босандыру мақсатында симфизотомия жасау

37

73.99

Босануға көмек бойынша басқа манипуляциялар

38

75.40

Қолмен алу, бала жолдасының немесе бала жолдасының кешігіп
шыққан бөлігінің шығуы

39

75.50

Жатырдың бар акушерлік жырығын тігіп тастау, басқаша анықталмаған

40

75.51

Жатыр мойнағының акушерлік жырығын тігіп тастау

41

75.52

Жатыр денесенің бар акушерлік жырыған тігіп тастау

42

75.60

Басқа бар жатыр жырығын жою

43

75.61

Несеп қабының немесе несеп жолының бар басқа жырығын жою

44

75.62

Тік ішектің бар акушерлік жырығын жою

1,0779

4

1564

Шалқар ауданы

1,2595

5

1568

Ырғыз ауданы

1,0779

6

3560

7

3548

8

4310

9

4319

Байқоңыр

1,1557

10

4332

Арал ауданы

1,2595

11

4336

Жалағаш ауданы

1,1557

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2018 жылғы 5 қыркүйектегі №10 бұйрығына 3-қосымша

12

4340

Жаңақорған ауданы

1,1557

13

4344

Қазалы ауданы

1,2595

14

4346

Қармақшы ауданы

1,1557

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер төлеу

15

4348

Сырдария ауданы

1,1557

16

4352

Шілікті ауданы

1,1557

17

5116

18

5126

47

75.80

Акушерлік тампонадасы жатырдың немесе қынаптың

75.91

Бұтараның акушерлік гематомасының эвакуациясы

49

75.92

Қынап немесе сарпайдың акушерлік гематомасының эвакуациясы

50

75.93

Жатыр айналуын хирургиялық жолмен түзету

75.94

Жатырдың айналуын қолмен түзету

51

* көрсетілген операциялар КШТ О001 үшін қосымша операциялар болып табылады
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 28 маусымдағы №98 бұйрығына 3-қосымша

№
1
1

КШТ
коды

СК

2

3

P001

18,3383

Атауы
4
Перинаталдық кезеңде туындаған бронх-өкпенің
дисплазиясы жəне тыныс алу жолдарының басқа
созылмалы аурулары

1,0779

5

21

5164

Шардара ауданы

1,0779

22

6332

23

6318

2 041 174,19

750 г дейінгі салмақпен шығарылған нəрестелер

2 341 011,96

24

6334

Аягөз ауданы

750 г дейінгі салмақпен өлген нəрестелер

834 343,29

25

6336

Бесқарағай ауданы

1,0283

26

6338

Бородулиха ауданы

1,0243

6

P006

10,7426

1000-1499 г салмақпен туылған қосымша шығындармен
шығарылған нəрестелер

1 195 722,50

32

66.20

Жатыр түтікшелерінің екі жақты эндоскопиялық бұзылуы немесе
окклюзиясы

33

66.29

Жатыр түтікшелерін екі жақты эндоскопиялық бұзу жəне окклюзия
жасаудың басқа жолдары

8

P008

4,2385

1000-1499 г салмақпен туылған нəрестелер, өлгендер

471 773,11

34

66.39

Жатыр түтікшелерін басқа екі жақты бұзу жəне окклюзия жасау

9

P009

8,7283

971 517,57

35

66.40

Толық бір жақты сальпингэктомия

36

66.41

Лапароскопиялық толық бір жақты сальпингэктомия

1500-2499 г салмақпен туылған, ота жасалған,
қиындығы айтарлықтай диагноздармен шығарылған
нəрестелер

37

66.51

Бір операция кезінде екі жатыр түтікшелерін алып тастау

1500-2499 г салмақпен туылған, қосымша
шығындармен, ота жасалмаған, қиындығы айтарлықтай
диагноздармен шығарылған нəрестелер

747 891,44

66.71

Жатыр түтікшесін қарапайым тігіп тастау

46

66.72

Сальпинго-оофоростомия

47

66.73

Сальпинго-сальпингостомия

48

66.74

Сальпинго-утеростомия

49

66.75

Лапороскопиялық неосальпингостомия

50

66.79

Жатыр түтікшесіндегі басқа қалпына келтіруші операциялар

51

66.90

Жатыр түтікшелеріндегі басқа диагностикалық манипуляциялар

52

66.97

Жатыр қабырғасына жатыр түтікшесінің бос шетін енгізу

53

66.99

Жатыр түтікшелеріндегі басқа манипуляциялар

54

74.30

Жатырдан тыс, түтікшеден тыс жүктілікті жою
КШТ O103 операциялық кодтары үшін байланыстар тізімі

1

O103

2

59.81

Несепағарды стенттеу

65.10

Лапароскопиялық кистэктомия

3

67.51

Жатыр мойнындағы трансабдоминалды серкляж

4

67.59

Ішкі цервикалды жұтқыншақты қалпына келтірудің басқасы

5

67.69

Жатыр мойнағындағы басқа қалпына келтіруші операциялар

6

68.12

Гистероскопия

1,0243

21,0321
7,4959

Жатыр түтікшелеріндегі басқа диагностикалық манипуляциялар

45

1,0243

P002

66.19

Екі жақты жартылай сальпингэктомия, басқаша анықталмаған

1,0283

Аягөз

P003

31

Басқа жартылай сальпингэктомия

Абай ауданы

2

Лапароскопиялық сальпинготомия

66.69

Шығыс Қазақстан
облысы

3

66.03

44

1,0779
1,0779
1,0779

30

Түтіктегі жүктілікті алып тастау арқылы сальпингэктомия жасау

Арыс
Түркістан
Отырар ауданы

1 899 402,95

66.63

1,1557

Созақ ауданы

707 988,02

66.62

Қызылорда

5148

751-999 г салмақпен өлген нəрестелер

43

1,0243

5156

751-999 г салмақпен шығарылған нəрестелер

42

1,0779

Қарқаралы ауданы

19

6,3607

Қалған жатыр түтікшесін лапароскопиялық алып тастау

Түркістан облысы

Ұлытау ауданы

20

17,0646

Жатыр түтікшесінің зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу

Қызылорда облысы

1,0779

Тариф,
теңге

P005

66.54

Қарағанды облысы

Байған ауданы

5

1,0779

48

Ақтөбе облысы

Коэффициент

Темір ауданы

P004

66.61

4
Мұғалжар ауданы

4

40

3

1556

5

41

Өңір

2
1548

Тік ішектің бар басқа акушерлік жырығын жою
Жатыр қуысын қолмен тексеру

Сальпингостомия

Қалған жатыр түтікшесін алып тастау

Облыс

1

3

75.69
75.70

66.02

Бір операция кезінде екі жатыр түтікшелерін лапароскопиялық алып
тастау

Аймақ коды

2

45
46

29

66.52

№

1536

Сальпинготомия

66.53

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесінде шығындарын өтеу клиникалық- шығындық топтар
бойынша жүзеге асырылатын, медициналық қызметтерге тарифтерге 2-қосымша

1

66.01

38

1,0000

Экологиялық коэффициенттер

28

39

1,0028

7

10

P007

P010

7,1619

6,7192

1000-1499 г салмақпен туылған қосымша шығындарсыз
шығарылған нəрестелер

797 166,88

11

P011

2,2781

1500-2499 г салмақпен туылған, ота жасалған,
қиындығы мардымсыз диагноздармен шығарылған
нəрестелер

253 567,61

12

P012

2,8974

1500-2499 г салмақпен туылған, қосымша
шығындарсыз, ота жасалмаған, қиындығы айтарлықтай
диагноздармен шығарылған нəрестелер

322 499,80

13

P013

4,2197

1500-2499 г салмақпен туылған, қиындығы айтарлықтай
диагноздармен өлген нəрестелер

469 680,54

14

P014

1,6285

1500-2499 г салмақпен туылған, ота жасалмаған,
қиындығы мардымсыз диагноздармен шығарылған
нəрестелер

181 262,83

15

P015

1,2188

1500-2499 г салмақпен туылған, қиындығы мардымсыз
диагноздармен өлген нəрестелер

135 660,51

16

P016

6,2641

2500 г жəне одан көп салмақпен туылған, қосымша
шығындармен, ота жасалған немесе жасалмағандар,
қиындығы айтарлықтай диагноздармен нəрестелер

697 235,80

17

P017

3,0669

2500 г жəне одан көп салмақпен туылған, қосымша
шығындарсыз, ота жасалған, қиындығы айтарлықтай
диагноздармен нəрестелер

341 366,27

18

P018

0,9780

2500 г жəне одан көп салмақпен туылған, ота жасалған,
қиындығы мардымсыз диагноздармен нəрестелер

108 857,87

19

P019

2,3676

2500 г жəне одан көп салмақпен туылған, қосымша
шығындарсыз, ота жасалмаған, қиындығы айтарлықтай
диагноздармен нəрестелер

263 529,55

20

P020

1,0431

2500 г жəне одан көп салмақпен туылған, ота
жасалмаған, қиындығы мардымсыз диагноздармен
нəрестелер

116 103,94

27

6340

Глубоковск ауданы

1,0243

28

6344

Жарма ауданы

1,0243

29

6346

Зайсан ауданы

1,0202

30

6320

Зырян

1,0202

31

6348

Зырян ауданы

1,0202

32

6350

Көкпекті ауданы

1,0202

33

6322

Курчатов

1,0243

34

6324

Риддер

1,0243

35

6328

Семей

1,0243

36

6358

Тарбағатай ауданы

1,0202

37

6362

Ұлан ауданы

1,0243

38

6364

Ұржар ауданы

1,0202

39

6368

Шемонайха ауданы

1,0243

40

6310

Өскемен

1,0243

41

5552

42
43

Павлодар облысы

Аққу ауданы

1,0202

5556

Мамыр ауданы

1,0243

5536

Баянауыл ауданы

1,0162

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер 3-қосымша
Халықаралық бірлескен комиссияның (JCI, АҚШ) стандарттары бойынша аккредиттеуден
өту туралы күəлігі бар медициналық көмек көрсететін ұйымдар үшін тариф
№
1

Денсаулық сақтау ұйымының атауы
«University Medical Center» Корпоративтік қоры

Тариф
1,05

2

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» Акционерлік қоғам

1,06

3

«Ұлттық кардиохирургия орталығы» Акционерлік қоғам

1,03

4

«Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталығы
ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кəсіпорыны

1,04

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер 4-қосымша
Онкологиялық аурулар жəне жіті инсульт басқару, жарақаттар жəнежіті миокард
инфарктісіне медициналық көмек көрсету, босандыру мен балалар қызметтері бойынша
ықпалдастырылған моделін енгізу үшін тарифтер

7

69.99

Жатырдағы жəне жатыр мойнағындағы басқа манипуляциялар

8

75.10

Диагностикалық амниоцентез

21

P021

6,0169

Қиындығы айтарлықтай оталармен туа біткен ақаулар

669 720,80

№

9

75.33

Ұрықтан қан алу, биопсия

22

P022

4,6555

Қиындығы мардымсыз оталармен туа біткен ақаулар

518 187,97

1

1,0012

10

75.30

Ұрықтағы жəне амниотикалық қабықтағы басқа қынапішілік
манипуляциялар

«Қазақ онкология жəне радиология ғылыми-зерттеу институты» шаруашылық
жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорны

2

«Травматология жəне ортопедия ғылыми-зерттеу институты» шаруашылық
жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорны

1,0012

11

75.31

Амниоскопия, фетоскопия, лапароамниоскопия

12

75.35

Жатыр ішіндегі ұрыққа басқа диагностикалық манипуляциялар жасау

13

75.37

Амниоинфузия
КШТ O204 операциялық кодтары үшін байланыстар тізімі

1

O204

67.69

Жатыр мойнағындағы басқа қалпына келтіруші операциялар

2

68.12

Гистероскопия

3

69.01

Босанудан кейін немесе аборттан кейін жатырдың дилитациясы жəне
кюретажы

4

69.02

Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың дилитациясы жəне кюретажы

23

P023

2,4716

Ота жасалмағандар, туа біткен ақаулар

275 105,44

24

P024

1,5241

Туылғандағы салмағына байланыссыз нəрестелер,
өлгендер немесе алғашқы 2 тəулікте ауыстырылғандар

169 642,42

25

P025

0,3421

Туылғандағы салмағына байланыссыз нəрестелер,
шығарылғандар немесе алғашқы 2 тəулікте өз
қалауымен кеткендер

38 077,99

Ескерту: * Бір емделген жағдай үшін тариф клиникалық-шығындық топтар бойынша деңгейін
ескере отырып, күрделілігі емделген жағдай бойынша неонатолдық бейіні (бұдан əрі – Тарифтер
бойынша КШТ деңгейін ескере отырып, күрделілігі емделген жағдай) көрсететін денсаулық сақтау
субъектілері үшін мамандандырылған медициналық көмек нысандары бойынша стационарлық жəне
(немесе) стационарды алмастыратын көмек төмендегілер арқылы анықталады: стационарлық
медициналық көмек көрсету кезінде КШТ бойынша бір емделіп шығу жағдайы үшін тариф КШТ

Мекеме атауы

Тариф

3

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» акционерлік қоғам

1,0104

4

«Педиатрия жəне балалар хирургиясы ғылыми орталығы» Республикалық
мемлекеттік қазынашылық кəсіпорны

1,0021

5

«Акушерия, гинекология жəне перинатология ғылыми орталығы» шаруашылық
жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорны

1,0122

6

«Кардиология жəне ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты» шаруашылық
жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорны

1,0051

(Жалғасы 26-бетте)

RESMI

26
(Жалғасы. Басы 24-25-беттерде)

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтер 5-қосымша
Негізінде күндізгі стационарда емдеу үшін АХЖ-9 бойынша оталар мен
манипуляциялар тізімі
№

№
КШТ

АХЖ-9
коды

АХЖ-9 бойынша оталар мен манипуляциялар

1

2

3

4

1

507

2

507

11.71

Кератомелез

3

507

11.79

Мөлдір қабықтағы қайта құрушы жəне рефракционды хирургияның басқа
түрлері

4

507

Интраокулярлық операциялар, катарактаның факоэмульсификациясы

13.73

Интраокулярлы линза арқылы имплантациямен катарактаның
факоэмульсификациясы

110 517
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13.11

Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына қаптама ішілік
экстракция жасау

222 523

16.51

Іргелес құрылымдарды алып тастау арқылы көзұясына эвисцерация
жасау

223 523

16.52

Көзұялық сүйекті терапиялық алып тастау арқылы көзұясына
эвисцерация жасау

111 517

13.19

Көз жанарына қаптама ішілік экстракция жасаудың басқа түрлері

112 517

13.20

Тізбекті экстракция əдісімен көз жанарына қаптамадан тыс экстракция
жасау

113 517

13.30

Қарапайым аспирация (жəне ирригация) əдісімен көз жанарына
қаптамадан тыс экстракция жасау

226 523

16.64

Энуклеациядан кейін көз ойдымын тексерудің басқа түрлері

114 517

13.41

Көз жанарының эмульгациясы жəне катарактаның аспирациясы

227 523

16.66

Эвисцерация қуысының басқа тексерісі

115 517

13.42

Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне артқы жету əдісі
арқылы катарактаны аспирациялау

228 523

16.69

Көзалмасын алып тастаудан кейін басқа салдарлық манипуляциялар

229 523

16.91

Терапиялық дəрінің ретробульбарды инъекциясы

230 523

16.93

Құрылымын дəлдемей көздің зақымданған бөлігін тілу

231 523

16.98

Көзұядағы өзге манипуляциялар

232 523

19.9011

Көз шарасы мен көздің алмасына жасалатын операциялар, жаңа
өсінділер пайда болғанда - микрохирургиялық

116 517

13.43

Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне катарактаны
аспирациялаудың басқа түрлері

117 517

13.51

Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына қаптамадан тыс
экстракция жасау

118 517

13.59

Көз жанарын қаптамадан тыс экстракциялаудың басқа түрлері

119 517

13.64

Салдарлық мембрананы кесу (катарактадан кейін)

120 517

13.65

Салдарлық мембрананы тілу (катарактадан кейін)

121 517

13.66

Салдарлық мембрананы механикалық жолмен ұсақтау (катарактадан
кейін)

Көз қабығына, жас жолдарына жасалатын операциялар

122 517

13.92

Катарактаның факоаспирациясы

5

507

13.91

Интраокулярлы линза арқылы имплантациямен катарактаның
факоаспирациясы

6

507

14.75

Шыны тəріздес денені алмастырушыны енгізу

7

514

8

514

08.20

Қабақтың зақымданған бөлігін алып тастау, басқаша анықталмаған

123 518

9

514

08.2011

Көз қабағының тінінің зақымдануын алып тастау, өсінді пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс

124 518

12.51

Гониотомиясыз гониопунктура

125 518

12.52

Гониопунктурасыз гониотомия

10

514

08.23

Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, қабақтың барлық
қалыңдығына емес

126 518

12.53

Гониопунктурасы бар гониотомия

11

514

08.24

Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, қабақтың барлық
қалыңдығына

12

514

08.25

Қабақтың зақымданған бөлігін деструкциялау

13

514

08.38

Кабақтың ретракциясын түзету

14

514

08.41

Термокаутерді пайдалану арқылы энтропионды немесе эктропионды
түзету

15

514

08.42

Глаукома кезіндегі операциялар

127 518

12.54

Сыртқы трабекулотомия

128 518

12.55

Циклодиализ

224 523

16.59

Көзұясына эвисцерация жасаудың басқа түрлері

225 523

16.63

Энуклеация жəне имплантантты енгізуден кейін көз ойдымын тексеру

233 525

Көз жəне қосалқы аппаратқа жасалатын басқа жəне анықталмаған
операциялар жəне манипуляциялар

234 525

08.83

Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақ жарылуын жоюдың басқа
түрлері

235 525

08.85

Қабақтың барлық қалыңдығына қабақ жарылуын жоюдың басқа түрлері

236 525

10.10

Конъюнктиваны кесудің басқа түрлері

237 525

10.33

Конъюктива тілудегі басқа манипуляциялар

238 525

10.43

Конъюнктива күмбезін қайта құрудың басқа түрлері

239 525

12.12

Иридотомияның басқа түрлері

240 525

12.14

Иридэктомияның басқа түрлері

241 525

12.29

Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы, кірпікті денедегі жəне алдыңғы
камерадағы басқа диагностикалық манипуляциялар

129 518

12.59

Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың басқа тəсілдері

242 525

12.69

Аққабықты ашудың басқа түрлері

130 518

12.591

Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың лазерлік тəсілдері

243 525

12.79

Глаукома кезіндегі басқа манипуляциялар

131 518

12.63

Иридэнклейзис жəне көздің мөлдір қабығын созу

244 525

12.89

Аққабықтағы басқа манипуляциялар

132 518

12.64

Сыртқы трабекулэктомия

245 525

12.97

Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы басқа манипуляциялар

Тігіс салу арқылы энтропионды немесе эктропионды түзету

133 518

12.71

Циклодиатермия

246 525

12.98

Кірпікті денедегі басқа манипуляциялар

12.73

Циклофотокоагуляция

247 525

13.69

Катаракта экстрациясының басқа түрлері

Көздің тамырлық қабығына жасалатын операциялар

248 525

13.90

Көз жанарындағы басқа манипуляциялар

16

514

08.43

Сына тəрізді резекция арқылы энтропионды немесе эктропионды түзету

134 518

17

514

08.44

Қабақты қайта құру арқылы энтропионды немесе эктропионды түзету

135 519

18

514

08.49

Энтропионды немесе эктропионды түзетудің басқа түрлері

136 519

14.21

Диатермия жолымен хориоретиалды зақымдануды бұзу

249 525

14.29

Хориоретиалды зақымдануды жоюдың басқа түрлері

19

514

08.51

Кантотомия

137 519

14.22

Криотерапия жолымен хориоретиналды зақымдануды бұзу

250 525

14.39

Көз торының жарылуын жоюдың басқа түрлері

20

514

08.52

Блефарорафия

138 519

14.26

Сəулелік терапия əдісімен хориоретиналды зақымдануды жою

251 525

14.49

Склераның басқа түрлерін бекіту арқылы көз торының қабаттануын жою

21

514

08.61

Тері қиындысы немесе трансплантант арқылы қабақты қайта құру

139 519

14.27

252 525

14.59

Көз торының қабаттануын жоюдың басқа түрлері

22

514

08.62

Шарышты қабықтың тері қиындысы немесе трансплантанты арқылы
қабақты қайта құру

Сəулелену көзін имплантациялау жолымен хориоретиналды
зақымдануды бұзу

140 519

14.31

Диатермия жолымен көз торының жарылуын жою

141 519

14.32

Криотерапия көмегімен көз торының жарылуын жою

253 525

14.79

Шыны тəріздес денедегі басқа манипуляциялар

254 525

14.90

Көз торындағы, көздің тамырлы қабығындағы жəне артқы камерадағы
басқа манипуляциялар

23

514

08.63

Қыл фолликул трансплантанты арқылы қабақты қайта құру

24

514

08.64

Тарзо-коньюнктивалды қиындысы арқылы қабақты қайта құру

142 519

14.34

Көз торының лазерлі коагуляциясы

255 525

15.29

Көзден тыс бір бұлшықеттегі басқа манипуляциялар

143 519

14.35

Дəлденбеген түрдегі фотокоагуляцияның көмегімен көз торының
жарылуын шектеу

256 525

15.40

Бір немесе екі көздің көзден тыс бір немесе одан көп бұлшықеттеріндегі
басқа манипуляциялар

25

514

08.71

Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту арқылы қабақты қайта
құру

26

514

08.72

Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақты қайта құрудың басқа
түрлері

144 519

14.51

Диатермия жолымен көз торының ажырауын жою

257 525

16.89

Көз алмасының немесе көзұясының жарақатын түзеудің басқа түрлері

145 519

14.52

Криотерапия көмегімен көз торының ажырауын жою

258 525

16.99

Көз алмасындағы басқа манипуляциялар

146 519

14.53

Ксенон доғасы арқылы фотокоагуляция жолымен көз торының
қабаттануын жою

260 526

21.61

Диаметрия жəне криохирургия əдістермен конхэктомия жасау

261 526

21.69

Конхэктомияның басқа түрлері

262 526

21.70

Мұрын сүйектерін репозициялау

27

514

08.73

Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы қабақты қайта құру

28

514

08.74

Қабақтың барлық қалыңдығына қабақты қайта құрудың басқа түрлері

29

514

08.82

Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту арқылы қабақ жарылуын
жою

30

514

08.84

259 526

Мұрын құрылымдары мен бадамша безіне жасалатын операциялар

147 519

14.54

Лазерлі фотокоагуляция көмегімен көз торының қабаттануын жою

148 519

14.55

Фотокоагуляцияның дəлденбеген түрі көмегімен көз торының
қабаттануын жою

14.82

Хориоидея реваскуляризациясы

263 526

28.20

Аденоидтарды сылып тастамау арқылы тонзиллэктомия жасау
Аденоидтарды сылып тастау арқылы тонзиллэктомия жасау

Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы қабақ жарылуын жою

31

514

09.20

Көз жасы безін тілу, басқаша дəлденбеген

149 519

32

514

09.21

Көз жасы безінің зақымданған бөлігін тілу

150 519

14.83

Супрахориодальды кеңістікті аутолимфодренаждау

264 526

28.30

33

514

09.2111

Көз жасы бездерінің зақымдануын алып тастау, өскін пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс

151 519

14.84

Варикозды тамырды таңу арқылы супрахориодальды кеңістікті
аутолимфодренаждау

265 526

28.40

Бадамша бездерінің өсіндісін кесу

266 526

28.50

Тілдік бадамша безін кесіп тастау

34

514

09.22

Басқаша жартылай дакриоаденэктомия

152 519

14.86

Көз тамырын реваскуляризациялау

267 526

28.60

Тонзиллэктомиясыз аденоидтарды сылып тастау

Толық дакриоаденэктомия

153 519

14.87

Хориоидеяны реваскуляризациялау арқылы супрахориодальды
кеңістікті декомпрессиялау

268 526

28.91

Кесу арқылы бадамша безінен немесе аденоидтан бөгде затты алып
тастау

154 519

14.89

Басқа вазореконструктивті операциялар

269 526

28.92

Көз жəне көзден тыс бұлшықеттерге жасалатын операциялар

270 527

35

514

09.23

36

514

09.60

Көз жасы қабын жəне көз жасы жолдарын тілу

37

514

09.71

Айналдырылған көз жасы нүктесін түзету

38

514

09.72

Көз жасы нүктесінің басқа түзетуі

39

514

09.73

Көз жасы түтікшесін түзету

40

514

09.81

Дакриоцисториностомия

41

514

09.811

Эндоназалды эндоскопиялық дакриоцисториностомия

42

514

09.82

Конъюнктивоцисториностомия

43

514

09.83

Түтік немесе стент ендіру арқылы конъюнктивоцисториностомия жасау

44

514

09.90

Көз жасы жүйесіндегі басқа манипуляциялар

45

514

09.91

Көз жасы нүктесінің облитерациясы

155 520

Бадамша безінің немесе аденоидтың зақымданған бөлігін кесу
Сыртқы құлаққа жасалатын операциялар

156 520

08.31

Тұтас бұлшықетке тігіс салу арқылы блефароптозды түзету

271 527

18.20

Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін кесіп тастау немесе бұзу

157 520

08.32

Тұтас бұлшықетке фасциалды демеуші таңғышты салу арқылы
блефароптозды түзету

272 527

18.31

Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін радикалды кесіп тастау

158 520

08.33

Көтеруші бұлшықетті немесе апоневрозды ауыстыру немесе резекция
арқылы блефароптозды түзету

273 527

18.39

274 528

159 520

08.34

Көтеруші бұлшық еттегі өзге манипуляциялар арқылы блефароптозды
түзету

275 528

20.00

Миринготомия

276 528

20.92

Мастоидэктомияны тексеру

160 520

08.35

Тарзальды əдіс арқылы блефароптозды түзету

277 528

22.51

278 530

Сыртқы құлақты тілудің басқа түрлері
Ортаңғы құлаққа жəне емізік тəрізді өсіндіге жасалатын операциялар

Этмоидотомия
Мұрын қуыстарына жəне синустарға жасалатын операциялар

46

514

09.99

Көз жасы жүйесіндегі басқа манипуляциялар

161 520

08.36

Басқа əдістер арқылы блефароптозды түзету

47

514

10.41

Бос трансплантант көмегімен симблефаронды түзету

162 520

15.11

Көзден тыс бір бұлшықеттің бекітілген орнын артқа ауыстыру

279 530

22.41

Конъюнктива мен қабақтың бітіп кетуінің лизисі

163 520

15.12

Көзден тыс бір бұлшықеттің орнын ауыстыру

280 530

22.42

Фронтальды синусэктомия

22.50

Синусотомия, басқаша анықталмаған

10.50

Фронтальды синусотомия

48

514

49

515

Склераға, конъюктиваға жəне көз қабығына жасалатын операциялар

164 520

15.13

Көзден тыс бір бұлшықеттің резекциясы

281 530

50

515

10.30

Конъюктиваны тілу

165 520

15.19

282 530

22.53

Бірнеше мұрын қуыстарын кесу

51

515

10.31

Конъюктива тінін немесе зақымданған бөлігін тілу

Көз алмасынан уақытша бөлу арқылы көзден тыс бір бұлшықетте
жасалатын басқа манипуляциялар

283 530

22.60

Мұрын синусэктомиясының басқа түрлері

52

515

10.32

Конъюктиваның зақымданған бөлігінің деструкциясы

284 530

22.61

53

515

10.3311

Көздің шырықты қабығына жою шаралары, өскін пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс

Колдуэл-люк əдісімен жоғарғы жақсүйек қуысының зақымданған бөлігін
кесіп тастау

54

515

10.44

Конъюнктиваға бос трансплантантты қондырудың басқа түрлері

55

515

10.60

Конъюнктива жарылуын жою

56

515

11.00

Магнит көмегімен мөлдірқабыққа сыналап кіргізілген бөгде затты алып
тастау

57

515

11.10

Мөлдірқабықты кесу

58

515

11.22

Мөлдірқабықтың биопсиясы

59

515

11.29

Мөлдірқабықтағы басқа диагностикалық манипуляциялар

60

515

11.31

Птеригиум транспозициясы

166 520

15.21

Көзден тыс бір бұлшықетті ұзарту үшін жасалған манипуляциялар

167 520

15.22

Көзден тыс бір бұлшықетті қысқарту үшін жасалған манипуляциялар

168 520

15.30

Бір немесе екі көздегі көз жанарын уақытша бөлу арқылы екі немесе
одан да көп көзден тыс бұлшықеттердегі манипуляциялар

286 542

38.09

Аяқ тамырларын кесу
Варикоз тамырларын таңу жəне экстирпациялау, анықталмаған

285 542

169 520

15.50

Көзден тыс бұлшықеттердің транспозициясы

287 542

38.50

170 520

15.70

Көзден тыс бұлшықеттің жарақатын қалпына келтіру

288 542

38.53

Аяқ тамырларының варикозды тамырларын таңу жəне экстирпациялау

171 520

15.90

Көзден тыс бұлшықеттердегі жəне сіңірлердегі басқа манипуляциялар

289 542

38.59

Аяқтың варикозды тамырларын таңу жəне экстирпациялау

172 520

15.9011

Көз маңындағы бұлшықеттерге операциялар, өсінді пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс

290 542

38.80

Орналасуы анықталмаған тамырлардың басқа хирургиялық окклюзиясы

291 542

38.83

Қол тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы

292 542

38.89

173 521

Көзді протездеудің əртүрлі түрлері

174 521

08.69

Қиындылар немесе трансплантанттар арқылы қабақты қайта құрудың
басқа түрлері

175 521

10.42

Бос трансплантант көмегімен конъюнктива күмбезін қайта құру

61

515

11.39

Птеригиумды тілудің басқа түрлері

62

515

11.41

Мөлдірқабықтың эпителиясын механикалық алып тастау

176 521

11.32

Мөлдірқабық трансплантант арқылы птеригиумды тілу

63

515

11.42

Мөлдірқабықтың зақымданған бөлігін термокаутеризациялау

177 521

11.60

Мөлдірқабықтың трансплантаты, басқаша анықталмаған

64

515

11.43

Склера криопексиясы, Мөлдірқабықтың зақымданған бөлігінің
криотерапиясы

178 521

11.61

Аутоимлантант арқылы қабатты кератопластика

179 521

11.63

Аутотрансплантант арқылы толассыз кератопластика жасау

293 543
294 543

39.27

Бүйрек диализі мақсатында жасалған артериовеностомия

39.92

Тамырға склерозды агентті инъекциялау

296 553
297 553

17.11

Тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау

17.12

Қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау

11.49

Көздің алдыңғы бөлігіне лазер операциясын жасау, Мөлдірқабықты
тілудің басқа түрлері

180 521

11.69

Мөлдірқабық трансплантының басқа түрлері

66

515

11.51

Мөлдірқабық жарылуын тігу

181 521

11.73

Кератопротез жасау

67

515

11.52

Мөлдірқабықтың операциялық тігістерден кейін айырылған жерлерін
жою

182 521

11.92

Мөлдірқабықтан жасанды имплантантты алып тастау

183 521

12.85

Трансплантант көмегімен аққабықты стафиломаны жою

Конъюктивалды кесінді арқылы мөлдірқабықтың жарылуын немесе
жарақатын жою

184 521

12.87

Трансплантант көмегімен аққабықты нығайту

302 554

185 521

13.70

Жасанды көз жанарын (жалған көз жанары) енгізу

186 521

13.71

Катарактаны экстракциялау кезінде бір мезетте көз ішілік жанарды
енгізу

305 557

11.53

69

515

11.59

Мөлдірқабықты қалпына келтірудің басқа түрлері

70

515

11.72

Кератофакия

71

515

11.74

Термокератопластика

187 521

13.72

Көзішілік жасанды жанарды қайтадан енгізу

72

515

11.75

Түбегейлі кератотомия

188 521

13.80

Имплантталған көз жанарын алып тастау

189 521

14.60

Көздің артқы сегментінен хирургиялық жолмен имплантталған
материалды алып тастау

73

515

11.76

Эпикератофакия

74

515

11.99

Мөлдірқабықтағы басқа манипуляциялар (Корнеальды тігісті алу)

Құрсақ қуысы органдарына жасалатын басқа лапароскопиялық
операциялар

298 553

515

515

Аяқ көк тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы
Тамырларға жасалатың манипуляциялар

295 543

65

68

Қол жəне аяқ тамырларына жасалатын операциялар

299 553

17.21

Екі жақты тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау

300 553

17.22

Екі жақты қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау

301 553

17.23

Екі жақты тік жəне қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып
тастау

303 554

51.31

Эндоскопиялық папиллосфинктеротомия (РХПГ)

304 554

54.51

Құрсақ қуысы органдарына жасалатын эндоскопиялық операциялар
Перитонеальды жабыспаларды лапароскопиялық жолмен алып тастау
Өт шығару жолдарына жасалатын операциялар

306 557

51.81

Одди сфинктерін кеңейту

307 557

51.89

Одди сфинктеріндегі басқа манипуляциялар

308 557

51.95

309 558

Өт жолындағы протез құрылғысын алып тастау
Аппендэктомия, ойықжараны алып тастау

75

515

12.82

Аққабық жыланкөзін жою

190 521

16.01

Сүйек трансплантантын пайдалану арқылы орбитотомия жасау

76

515

12.84

Склера зақымдануын тілу немесе бұзу

191 521

16.02

Көзұялық имплантантын кіргізу арқылы орбитотомия жасау

77

515

12.86

Аққабық стафиломасын жоюдың басқа жолдары

192 521

16.31

Аққабықтағы синхронды имплантантпен көз ішіндегісін алып тастау

78

515

12.88

Склераны нығайтудың басқа түрлері

193 521

16.41

79

516

Мөлдір қабыққа, кірпіктік жəне шыны тəріздес денеге жасалатын
операциялар

Бұлшық етті бекіту арқылы теондық капсулаға имплантантты синхронды
енгізу арқылы көзалмасының энуклеациясы

313 558

53.03

Имплантант немесе протез көмегімен тік шап жарығын жою

194 521

16.61

Көз имплантантын қайтадан енгізу

314 558

53.04

Имплантант немесе протез көмегімен қисық шап жарығын жою

315 558

53.05

Имплантант немесе протез көмегімен тік шап жарығын жою, басқаша
анықталмаған

310 558

53.00

311 558

53.01

Шап жарығын біржақты алып тастау, басқаша анықталмаған
Тік шап жарығын жою

312 558

53.02

Қисық шап жарығын жою

80

516

12.11

Трансфикциясы бар иридотомия

195 521

16.62

Көз имплантантын қайтадан енгізу жəне тексеру

81

516

12.13

Пролабирланған көздің сыртқы мөлдір қабығын тілу

196 521

16.65

Эвисцерация қуысына трансплантатты қайтадан енгізу

82

516

12.21

Көздің алдыңғы камерасының диагностикалық аспирациясы

197 521

16.71

Көз имплантантын алып тастау

83

516

12.22

Көздің сыртқы мөлдір қабығының биопсиясы

198 521

16.72

84

516

12.31

Гониосинехияның лизисі

199 522

Алдыңғы синехиялардың басқа түрлерінің лизисі

200 522

10.00

Кесу арқылы конъюктивадан сыналап кіргізілген бөгде затты алып
тастау

201 522

12.00

Көздің алдыңғы сегментінен көз ішіндегі бөгде затты алып тастау,
басқаша анықталмаған

321 558

53.14

Имплантант немесе протез көмегімен тік шап жарығын екі жақты жою

322 558

53.15

Имплантант немесе протез көмегімен қисық шап жарығын екі жақты жою

85

516

12.32

86

516

12.33

Артқы синехиялардың лизисі

87

516

12.34

Мөлдірқабықтың жəне шыны тəріздес дененің бітісуінің лизисі

88

516

12.35

Көздің сыртқы мөлдір қабығына операция жасау

89

516

12.39

Иридопластиканың басқа түрлері

90

516

12.41

Кесіп алып тастаусыз көздің мөлдір қабығының зақымданған
бөлігін жою

Көзұялық имплантантты алып тастау
Көзалмасы жəне көзұясы зақымдарын түзету түрлері

316 558

53.091

Шап жарығын жою

317 558

53.10

Шап жарығын екі жақты жою, басқаша анықталмаған

318 558

53.11

Тік шап жарығын екі жақты жою

319 558

53.12

Қисық шап жарығын екі жақты жою

320 558

53.13

Бір тік жəне бір қисық шап жарығын екі жақты жою

202 522

12.01

Магнит көмегімен көздің алдыңғы сегментінен көз ішіндегі бөгде затты
алып тастау

323 558

53.16

Имплантант немесе протез көмегімен бір тік жəне бір қисық шап
жарығын екі жақты жою

203 522

12.02

Магнитті қолданбай көздің алдыңғы сегментінен көз ішіндегі бөгде затты
алып тастау

324 558

53.17

Имплантант немесе протез көмегімен шап жарығын екі жақты жою,
басқаша анықталмаған

91

516

12.42

Көздің мөлдір қабығының зақымданған бөлігін кесіп алып тастау

204 522

12.81

Аққабық жарылуын тігу

325 558

53.21

Имплантант немесе протез көмегімен сан жарығын бір жақты жою

92

516

12.43

Кесіп алып тастаусыз кірпікті дененің зақымданған бөлігін жою

205 522

13.01

Магнит көмегімен көз жанарынан бөгде затты алып тастау

326 558

53.29

Басқа бір жақты жамбас герниографиясы

206 522

14.00

Көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау, басқаша
көрсетілмеген

Сан жарығын екі жақты жою

93

516

12.44

Кірпікті дененің зақымданған бөлігін кесіп алып тастау

94

516

12.61

Иридэктомиясы бар аққабықтың трефинациясы

95

516

12.62

Иридэктомиясы бар аққабықтың термокаутеризациясы

207 522

96

516

12.65

Иридэктомиясы бар аққабықты ашудың басқа түрлері (синустрабекулоэктомия)

208 522

14.02

Магнитті қолданбай көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау

209 522

16.10

Енген бөгде затты алып тастау, басқаша анықталмаған

14.01

Магнит көмегімен көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау

97

516

12.66

Аққабықтағы жыланкөзді операциядан кейін тексеру

210 522

16.81

Көзұя жарақатын оперативті емдеу

98

516

12.72

Кірпікті дененің криотерапиясы

211 522

16.82

Көз алмасының жарылуын жою

99

516

12.74

Кірпікті дененің азаюы, басқаша анықталмаған

212 522

16.92

100 516

12.83

Басқа бөлімдерде жіктелмейтін алдыңғы сегменттің операциялық
жарасын тексеру

213 523

101 516

12.92

Алдыңғы камераға инъекция енгізу

102 516

14.11

Шыны тəріздес дененің диагностикалық аспирациясы

Көзұяның зақымданған бөлігін тілу
Көзге жасалатын өзге операциялар

327 558

53.30

328 558

53.31

Имплантант немесе протез көмегімен сан жарығын екі жақты жою

329 558

53.39

Басқа екі жақты сан герниографиясы

330 558

53.40

Кіндік жарығын жою

331 558

53.41

Имплантант көмегімен кіндік жарығын жою

332 558

53.49

Басқа кіндік герниографиясы

333 558

53.50

Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа жою (имплантант немесе протез
көмегінсіз)

334 558

53.51

Кесу арқылы алдыңғы құрсақ қабырғасының ойықжарасын
алып тастау

214 523

12.40

Көздің алдыңғы сегментінің зақымданған бөлігін жою, басқаша
анықталмаған

335 558

53.59

Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа ойықжарасын алып тастау

215 523

12.93

Алдыңғы камерадан эпителий өсіндісін жою немесе бұзу

336 558

53.61

Кесу арқылы жəне протез көмегімен ойықжараны алып тастау

337 558

53.69

Протезді пайдалану арқылы алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа
ойықжарасын жою
Параректальды тінді кесу

103 516

14.71

Шыны тəріздес денені алып тастау, алдыңғы жету əдісі

216 523

14.9001

Ангиогенез ингибиторларын көзішілік енгізу

104 516

14.72

Шыны тəріздес денені жоюдың басқа түрлері (ретинорексис)

217 523

15.60

105 516

14.73

Алдыңғы жету əдісі арқылы механикалық витреоэктомия жасау

Көзден тыс бұлшықеттегі хирургиялық манипуляцияларды
тексеру

338 563

218 523

16.09

Орбитотомияның басқа түрлері

339 563

48.82

106 516

14.76

Интравитреалдық дəрі-дəрмек енгізу

Бұтараға жасалатын операциялар

219 523

16.22

Көзұяның диагностикалық аспирациясы

340 563

49.00

Тік ішекке операция жасау

108 517

13.00

Көз жанарынан бөгде затты алып тастау, басқаша дəлденбеген

220 523

16.39

Көзалманы эвисцерациялаудың басқа түрлері

341 563

49.01

Перианальды абцессты кесу

109 517

13.02

Магнитті қолданбай көз жанарынан бөгде затты алып тастау

221 523

16.49

Көзалмасына энуклеация жасаудың басқа түрлері

107 517

Көз жанарының ауруына байланысты жасалатын операциялар
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342 563

49.02

Перианальды тінді кесудің басқа түрлері

343 563

49.30

Анустық жыланкөзді кесу жəне тілу

344 563

49.44

Криотерапия көмегімен геморройлық түйінді бұзу

345 563

49.45

Геморройлық түйінді таңу

346 563

49.46

Геморройлық түйінді кесу

347 563

49.51

Сол жақ бүйірлі анустық сфинктерэктомия

348 563

49.52

Артқы анустық сфинктерэктомия

349 563

49.59

Басқа анустық сфинктерэктомия

350 563

49.73

Анустық жыланкөзді жабу

351 563

49.95

Тік ішектен қан кетуді (операциядан кейінгі) тоқтату

352 566

Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу, марсупиализациядан
басқа

55

P54.6

Нəрестенің қынабынан қан кету

56

P58.0

Қанталаумен шартталған неонатальдық сарғаю

460 598

86.21

Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу

57

P58.1

Қан кетумен шартталған неонатальдық сарғаю

461 598

86.222

Жұмсақ тін іріңін ашу жəне дренаждау

58

P58.2

Жұқпамен шартталған неонатальдық сарғаю

462 600

Аутодермопластика

59

P58.3

Полицитемиямен шартталған неонатальдық сарғаю

463 600

86.60

Еркін толық қабатты кесінді, басқаша анықталмаған

60

P58.4

464 600

86.91

Алмастыру үшін теріні кесу

Ана организмінен өткен немесе нəрестеге енгізілген дəрілік заттар немесе
уыттармен шартталған неонатальдық сарғаю

Ішкі фиксациямен сүйек сынықтарының жабық репозициясы

61

P58.5

Ана қанын жұтумен шартталған неонатальдық сарғаю

466 604

79.12

Ішкі фиксациямен иық жəне білек сүйегі сынықтарының жабық
репозициясы

62

P58.8

Мөлшерден тыс гемолиздің басқа анықталған формаларымен шартталған
неонатальдық сарғаю

467 604

79.13

Ішкі фиксациямен білезік жəне алақан сүйегі сынықтарының жабық
репозициясы

465 604

63

P58.9

Мөлшерден тыс гемолизбен шартталған неонатальдық анықталмаған сарғаю

64

P59.0

Мерзімінен бұрын босандырумен байланысты неонатальдық сарғаю

468 604
469 604

79.17

Ішкі фиксациямен табанға дейінгі жəне табан сүйегі сынықтарының
жабық репозициясы

470 604

79.18

Ішкі фиксациямен аяқ саусақтары сүйегі сынықтарының жабық
репозициясы
Сүйек сынықтарының ашық репозициясы

69

P59.9

Анықталмаған неонатальдық сарғаю

472 605

79.23

Ішкі фиксациясыз білезік жəне алақан сүйек сынықтарының ашық
репозициясы

70

P61.1

Нəресте полицитемиясы

71

P61.2

Шала туғандар анемиясы

473 605

79.24

Ішкі фиксациясыз қол саусақтары сүйек сынықтарының ашық
репозициясы

72

P61.5

Өтпелі неонатальдық нейтропения

73

P61.6

Ұюдың неонатальдық өтпелі басқа бұзылулары

353 566

48.99

Тік ішектегі жəне параректальды тіндегі басқа манипуляциялар

49.49

Геморройлық түйіндегі басқа манипуляциялар

355 566

49.99

Анустағы басқа манипуляциялар

357 567

55.23

Бүйректің жабық биопсиясы

358 567

55.92

Бүйректің тері асты пункциясы

Бүйрекке жасалатын операциялар

359 568

86.03

АІЖ органдарына жасалатын анықталынбаған басқа операциялар жəне
манипуляциялар

354 566
356 567

459 598

27

Несептамыр жəне бүйрек түбекшесі деңгейінде жасалатын операциялар

79.14

Ішкі фиксациямен қол саусақтары сүйегі сынықтарының жабық
репозициясы

471 605

360 568

56.10

Несептамыр обструкциясын трансуретральды ликвидациясы

361 568

56.9102

Несептамыр құрылымының рентгенэндоскопиялық баллондық
дилатациясы

474 605

79.27

Ішкі фиксациясыз табанға дейінгі жəне табан сүйек сынықтарының ашық
репозициясы

65

P59.1

Өттің қоюлану синдромы

66

P59.2

Бауыр жасушаларының басқа жəне анықталмаған зақымдары салдарлы
неонатальдық сарғаю

67

P59.3

Сүттенуді тежеуіш заттармен шартталған неонатальдық сарғаю

68

P59.8

Басқа анықталған себептермен шартталған неонатальдық сарғаю

74

P70.0

Гестациялық диабетпен ауыратын анадан туған нəресте синдромы

75

P70.1

Диабетпен ауыратын анадан туған нəресте синдромы

362 568

59.81

Несепағарды стенттеу

475 605

79.28

363 568

98.5100

Бүйрек тасы мен несептамырдың экстракорпоральды екпінді-толқынды
литотрипсиясы

Ішкі фиксациясыз аяқ саусақтары сүйек сынықтарының ашық
репозициясы

476 605

79.33

Ішкі фиксация арқылы білезік жəне алақан сүйек сынықтарының ашық
репозициясы

78

P70.8

Ұрық пен нəрестенің көмірсулар алмасуының басқа өтпелі бұзылулары

477 605

79.34

Ішкі фиксация арқылы қол саусақтары сүйек сынықтарының ашық
репозициясы

79

P71.0

Сиыр сүтін пайдалану себепті гипокальциемия

478 605

79.341

Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксациямен өқол
саусағы сүйектері сынықтарының ашық репозициясы

80

P71.1

Неонатальдық гипокальциемияның басқа формалары

81

P71.2

Неонатальдық гипомагниемия

82

P71.4

Өтпелі неонатальдық гипопаратиреоз

83

P71.8

Кальций мен магний алмасуының неонатальдық өтпелі басқа бұзылулары

P72.0

Басқа айдарларда жіктелмеген неонаталдық зоб

364 569

Уретраға жасалатын операциялар

365 569

58.00

Уретротомия

366 569

58.01

Лазерлі уретротомия

367 569

58.10

Несеп жолының меатомиясы

368 569

58.31

Оптикалық уретротомия

369 569

58.50

Несеп жолы құрылымын сүмбілеу

370 570

Қуыққа жасалатын операциялар

371 570

57.00

Қуыққа операция жасау

372 570

57.01

Қуықты трансуретральды жолмен тазалау

373 570

57.10

Цистотомия жəне цистостомия

374 570

57.11

Троакарлы цистостомия
Ер адамдардың жыныс мүшелеріне жасалатын операциялар

375 571
376 571
377 571

39.9108
39.9208

Енбаудың қабынуы кезінде сол ұрықтық көк тамырының трансскроталды
антеградты рентгенэндоваскулярлы склеротерапия
Енбаудың қабынуы кезінде сол ұрықтық көк тамырының
рентгенэндоваскулярлы склеротерапия

378 571

61.20

Енбаудың қынаптық қабығының шемені бойынша операция жасау

379 571

61.49

Ұманы жəне қынап қабығын қалпына келтірудің басқа түрлері

Ішкі фиксация арқылы табанға дейінгі жəне табан сүйек сынықтарының
ашық репозициясы

480 605

79.371

Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксациямен
табанға дейінгі жəне табан сүйектері сынықтарының ашық репозициясы

84
85

P72.1

Өтпелі неонаталдық гипертиреоз

481 605

79.38

Ішкі фиксация арқылы аяқ саусақтары сүйек сынықтарының ашық
репозициясы

86

P72.2

Басқа айдарларда жіктелмеген, қалқанша без қызметінің неонатальдық өтпелі
басқа бұзылулары

482 605

79.381

Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксациямен
табан саусақтарының сүйек сынықтарының ашық репозициясы

87

P72.8

Неонатальдық эндокриндік басқа, анықталған, өтпелі бұзылулар

88

P74.1

Нəресте сусыздануы

89

P74.2

Нəрестедегі натрий дисбалансы

90

P74.3

Нəрестедегі калий дисбалансы

91

P74.4

Нəрестелердегі су-тұз алмасуының өтпелі басқа бұзылулары

92

P74.5

Нəрестенің өтпелі тирозинемиясы

483 606

Ішкі фиксациясыз сүйек сынықтарының жабық репозициясы

484 606

79.01

Ішкі фиксациясыз иық сүйектері сынықтарының жабық репозициясы

485 606

79.03

Ішкі фиксациясыз қол ұшы сүйектері жəне білезік сүйектері
сынықтарының жабық репозициясы

486 612

Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксациясыз
сүйектері сынықтарының жабық репозициясы

487 612

79.131

Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксациясыз
білек жəне алақан сүйектері сынықтарының жабық репозициясы

488 612

79.171

Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксациясыз
табанға дейінгі жəне табан сүйектері сынықтарының жабық репозициясы

62.30

Біржақты орхиэктомия

63.10

Енбауының варикоцелесі жəне гидроцелесі бойынша операция жасау

382 571

63.1001

Варикоцелені субингвиналды микрохирургиялық алып тастау

383 571

63.11

Енбаудың варикоцелесін жəне гидроцелесін лапаросклпиялық сылып
тастау

490 644

11.62

Қабаттау кератопластиканың басқа түрлері

384 571

63.20

Аталық без қосалқысының жыланкөзін кесу

491 644

11.64

Тесіп өтетін кератопластиканың басқа түрлері

385 571

64.00

Шеткі денені кесу

492 644

12.5901

5-фторрурацил экспозициясы жəне дренаж имплантациясы арқылы
жасалған трабекулэктомия

493 644

13.7301

Иол трансклералық фиксациясы жəне қаптамалық қаптың пластикасы
арқылы сублюксацияланған көз жанарының факоэмульсификациясы

494 644

14.24

64.41

Жыныстық мүше жырығын тігіп тастау

64.93

Жыныстық мүшенің жабыспаларын бөлу

388 572
389 572

Еркек безіне жасалатын операциялар
60.6122

390 573
391 573

Еркектік бездің қатерсіз гиперплазияның палзмалы трансуретралды
вапоризациясы
Əйелдердің жыныстық мүшелеріне жасалатын операциялар

67.31

Жатыр мойыны жылауығын марсупиализациялау

392 573

67.59

Ішкі цервикальды жұтқыншақты басқа қалпына келтіруі

393 573

70.14

Басқа кольпотомия (Жабыспаларды, қынап жыланкөздерін алып тастау)

394 573

70.33

Қынаптың зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу

395 573

71.22

Кіреберіс безінің жылауығын жою

396 573

71.23

Бартолин безінің жылауығына марсупиализация жасау

397 573

71.24

Бартолин безінің жылауығын алып тастау

398 578

Кіші акушериялық жəне гинекологиялық операциялар жəне
манипуляциялар

399 578

67.12

Цервикальды жабыспаны алып тастау

400 578

67.20

Жатыр мойынның конизациясы

401 578

68.12

Гистероскопия

402 578

68.16

Биопсия арқылы гистероктомия жасау (Жатырдың жабық биопсиясы)

403 578

69.01

Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың дилитациясы жəне кюретажы

404 578

69.51

Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың аспирациялық кюретажы

405 578

69.52

Жатырды қырнау

406 578

70.13

Қынаптың ішкісаңылаулы жабыспаларының лизисі

407 578

75.00

Аборт жасау үшін интра-амниальды иньекция

408 578

75.31

Амниоскопия, фетоскопия, лапароамниоскопия

409 578

75.33

411 581

75.10

412 584
413 584

Ұрықтан қан алу, биопсия
Акушериялық құралдар жəне манипуляциялар

410 581

489 644

414 586

Көзге жасалатын операциялар СМК

93

P74.8

Нəрестелердегі зат алмасуының өтпелі басқа бұзылулары

94

P76.0

Тоңғақ тығыны синдромы

95

P76.1

Нəрестенің өтпелі илеусі

96

P76.2

Ана сүтінің қоюлануы салдарлы ішек түйнегі

97

P78.2

Ана қанын жұту салдарлы қан құсу мен мелена

98

P80.8

Нəрестенің басқа гипотермиясы

99

P81.0

Нəрестенің дене қызуының сыртқы орта факторлары тудырған көтерілуі

100 P81.8

Нəрестенің температураны реттеу қызметінің анықталған басқа бұзылулары

101 P81.9

Нəрестенің температураны реттеу қызметінің анықталмаған бұзылулары

102 P83.1

Неонатальдық уыттық қызару

103 P83.2

Ұрықтың гемолиздік аурумен байланыссыз шемені

Хориоретиналдық зақымдарды шілдін лазерлік фотокоагуляциялау
жолымен деструкциялау

104 P83.3

Ұрық пен нəрестеге тəн басқа жəне анықталмаған ісінулер

105 P83.5

Атабез қабығының туа біткен шемені

495 644

14.41

Имплантант көмегімен аққабықты бекіту

106 P83.6

Кіндікбау тұқылының түймешігі

496 644

14.74

Артқы жақтан кіру арқылы механикалық витреоэктомияның басқа
түрлері

107 P83.8

Ұрық пен нəрестеге тəн, сыртқы жабындардың басқа анықталған өзгерулері

497 644

16.42

Басқа имплантантты синхронды енгізу арқылы көзалмасының
энуклеациясы

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерге 6-қосымша
Байқоңыр қаласы, Төретам жəне Ақай ауылдарында тұратын
Қазақстан Республикасының азаматтарына медициналық қызмет көрсететін медициналық
ұйымдар үшін түзету коэффициенті
№
1

Медициналық ұйымның атауы

түзету
коэффициенті
1,0121

Қызылорда облысының Денсаулық сақтау басқармасының
«Көпбейінді облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы коммуналдық меммекеттік кəсіпорны

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерге 7-қосымша
Аздаған ауыр дəрежесіндегі АХЖ-10 бойынша негізгі кодтардың тізімі
№

АХЖ10
коды

АХЖ-10 атауы

1

2

3

Диагностикалық амниоцентез
Кеуде қуысының сүйектеріне жасалатын операциялар

78.61

Қанда қанттың неонатальдық емқателік азаюы
Неонатальдық кезеңде қанда қанттың басқа азаюлары

79.37

380 571

386 571

P70.3
P70.4

479 605

381 571

387 571

76
77

108 P91.01 Аздаған ауыртпалық дəрежесіндегі ми ишемиясы
109 P91.1

Нəрестенің ми қарыншалары алды (жүре пайда болған) жылауықтары

110 P91.61 Аздаған ауыртпалық дəрежесіндегі нəрестенің гипоксиялық ишемиялық
энцефалопатиясы
111 P92.0

Нəрестенің құсуы

112 P93

Ұрық пен нəрестеге енгізілген дəрілік заттар тудырған серпілістер мен уыттанулар

113 P94.0

Нəрестенің өтпелі ауыр миастениясы

114 P94.1

Бұлшық ет тонусының туа біткен жоғарылығы

115 P94.2

Бұлшық ет тонусының туа біткен төмендігі

116 P94.8

Нəрестенің бұлшық ет тонусының басқа бұзылулары

117 P96.1

Нəрестедегі дəрілік абстиненцияның анасының нашақорлығымен шартталған
симптомы

118 P96.2

Нəрестеге дəрілік заттарды енгізуден кейін пайда болатын абстиненция
симптомдары

119 P96.3

Бас сүйектің жалпақ ігістері

120 P96.5

Басқа айдарларда жіктелмеген, құрсақ ішілік араласулар тудырған асқынулар

121 P96.8

Перинаталдық кезеңде пайда болатын басқа анықталған бұзылулар

122 P20.0

Босану басталғанға дейін алғашқы рет белгіленген құрсақтық гипоксия

123 P20.1

Босану үсті мен босандыру кезінде алғашқы рет белгіленген құрсақтық гипоксия

124 P92.3

Нəрестені толық тамақтандырмау

125 P92.8

Нəрестені тамақтандырудың басқа проблемалары

126 P29.9

Жүрек-тамырлардың перинаталдық кезеңде пайда болатын анықталмаған
бұзылулары
Басқа мерзім үшін «ірі салмақты» балалар

Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға жəне төс)
сүйектерінен имплантацияланған бекітушіні алып тастау

1

P05.0

Гестациялық мерзім үшін «аз салмақты» ұрық

127 P08.1

2

P05.1

Гестациялық мерзім үшін ұрық өлшемінің аздығы

128 P22.9

Нəрестенің тыныс алуының анықталмаған бұзылулары

Иықта, білек, сирақ сүйектеріне жасалатын операциялар

3

P05.2

Гестациялық мерзім үшін «аз салмақтылығы» немесе ұрық өлшемінің аздығы
ескертілмеген тамақтанудың жеткіліксіздігі

129 P20.9

Құрсақтық анықталмаған гипоксия

130 P28.9

Нəрестенің анықталмаған тыныстық бұзылымы

4

P05.9

Ұрықтың анықталмаған баяу өсуі

131 P08.0

Шамадан тыс ірі бала / Чрезмерно крупный ребенок

415 586

80.21

Иық буындарының артроскопиясы

416 586

80.22

Шынтақ буынының артроскопиясы

417 586

80.26

Тізе буынының артроскопиясы

5

P07.1

Туғандағы дене салмағы аздығының басқа оқиғалары

132 P91.9

Нəрестенің ми тарапынан, анықталмаған бұзылулары

418 586

80.27

Жіліншік табан буындардың артроскопиясы

6

P07.3

Шала туудың басқа оқиғалары

133 P92.5

Нəрестені емізудің қиындықтары

419 586

80.29

Орналасуы анықталған басқа артроскопия

7

P11.3

Босану жарақаты кезіндегі бет нервісінің зақымы

134 P08.2

Ұзақ көтерілген , бірақ мерзімі үшін «ірі салмақты» емес бала

Қолдың жəне табанның сүйектеріне жасалатын операциялар

8

P12.0

Босану жарақаты кезіндегі кефалогематома

135 P96.9

Перинаталдық кезеңде пайда болатын анықталмаған бұзылулар

136 P52.9

Ұрық пен нəрестенің бас сүйек ішіне (жарақаттық емес) анықталмаған қан
құйылулар

137 P51.9

Нəрестенің кіндікбауынан анықталмаған қан кету

420 587
421 587

04.43

Карпальды каналды босату

9

P12.1

Босану жарақаты кезіндегі шаштың зақымы

422 587

04.44

Тарзальды каналды босату

10

P12.2

Босану жарақаты кезінде апоневроз астына қан құйылу

423 587

78.18

Табанға дейінгі жəне табан сүйектеріне сыртқы бекітуші құрылғына
пайдалану

11

P12.3

Босану жарақаты салдарынан бастың шашты бөлігінің гематомасы

12

P12.4

Мониторинг емшаралары салдарынан бастың шашты бөлігінің зақымы

13

P12.8

Босану үстіндегі бастың шашты бөлігінің басқа зақымдары

14

P13.2

Босану жарақаты кезінде ортан жіліктің сынуы

Білезік жəне алақан сүйектерінен имплантацияланған фиксаторларды
алып тастау

15

P13.3

Босану жарақаты кезінде басқа ұзын сүйектердің сынуы

16

P13.4

Босану жарақаты кезінде бұғананың сынуы

17

P13.8

Босану жарақаты кезінде қаңқаның басқа бөлімдерінің зақымы

424 587

78.54

Сынықты орнына салмай білек жəне алақан сүйегін ішкі бекіту

425 587

78.58

Сынықты репозицияламай табанға дейінгі жəне табан сүйектерінің ішкі
фиксациясы

426 587

78.64

427 587

78.68

Табанға дейінгі жəне табан сүйектерінен имплантацияланған бекітушіні
алып тастау

428 587

80.14

Қол саусақтарының саусақаралық буындарының басқа артротомиясы

429 587

80.17

Табан жіліншілік буындарының басқа артротомиясы

430 587

80.18

Табанға дейінгі жəне табан саусақтарының басқа артротомиясы

431 587

80.43

Білезік буыны буын қаптамасының, сіңірлерінің, шеміршегінің қиылысуы

432 587

80.44

Білезік жəне саусақ буын қаптамасының, сіңірлерінің, шеміршегінің
қиылысуы

18

P14.0

Босану жарақаты кезіндегі Эрба параличі

19

P14.1

Босану жарақаты кезіндегі Клюмпке параличі

20

P14.3

Иық өрімінің босанулық басқа жарақаттары

21

P14.8

Шеткі нервілер жүйесінің босанулық басқа жарақаттары

22

P15.2

Босану жарақаты кезіндегі төс-бұғана-бүртікті бұлшық еттің зақымы

23

P15.3

Көздің босанулық жарақаты

P15.4

Беттің босанулық жарақаты

138 P92.9

Нəрестені тамақтандырудың анықталмаған проблемасы

139 P15.9

Босанудың анықталмаған жарақаты

140 P61.9

Перинаталдық гематологиялық анықталмаған бұзылулар

141 P14.9

Шеткі нервілердің босанулық анықталмаған жарақаттары

142 P92.4

Нəрестені артық тамақтандыру

143 P92.2

Нəрестенің емшекті енжар соруы

144 P83.9

Ұрық пен нəрестеге тəн сыртқы жабындардың анықталмаған өзгерулері

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерге 8-қосымша
Ауырлығы бойынша едəуір АХЖ-10 бойынша кодтар тізімі
№

АХЖ10
коды

АХЖ-10 атауы

433 587

80.48

Табан жəне саусақ буын қаптамасының, сіңірлерінің, шеміршегінің
қиылысуы

24
25

P15.5

Босану жарақаты кезіндегі сыртқы жыныс ағзаларының зақымы

434 587

80.83

Білезік буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің жəне бұзудың
басқа түрлері

26

P15.8

Босанудың анықталған басқа жарақаттары

27

P21.1

Туылғанда орташа немесе қалыпты тұншығу

1

P07.0

Нəрестенің туғандағы салмағының өте аздығы
Тым жетілмеушілік

435 587

80.84

Қол буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің жəне бұзудың
басқа түрлері

436 587

80.87

Жіліншілік буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің немесе
бұзудың басқа түрлері

437 587

80.88

Табан буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің немесе бұзудың
басқа түрлері

438 587

80.93

Білезік буындарын кесудің басқа түрлері

439 587

80.94

Қол саусақтарының саусақаралық буындарын кесудің басқа түрлері

440 587

80.97

Жіліншілік буынын кесудің басқа түрлері

441 587

80.98

Аяқ саусақтарының саусақаралық буындарын кесудің басқа түрлері

442 587

82.21

Қол буындары қынабының зақымданған бөлігін кесу

443 587

82.41

Қол буындарының қынабын тігіп тастау

444 587

82.45

Қол буындарының басқа сіңірін басқа жолмен тігу

445 587

82.46

Қол буындарының бұлшық етін немесе шандырын тігіп тастау
Бұлшықеттерге, сіңірге жəне фасцияларға жасалатын операциялар (қол
буындарынан басқа)

446 588
447 588

83.91

448 596
449 596

85.10

450 596

85.21

451 598

2

P07.2

3

P10.0

Босану жарақаты барысында мидың қатты қабығы астына қан құйылуы

30

P28.2

Нəрестенің көгеру ұстамасы

4

P10.1

Босану жарақаты кезінде миға қан құйылуы

31

P28.3

Нəрестенің ұйқы үстіндегі алғашқы апноэсі

5

P10.2

Босану жарақаты кезінде ми қарыншасына қан құйылуы

32

P28.4

Нəресте апноэсінің басқа түрлері

6

P10.3

Босану жарақаты кезінде мидың өрмелі қабығының астына қан құйылуы

33

P28.8

Нəрестенің анықталған басқа тыныстық жағдайлары

7

P10.4

Босану жарақаты кезінде мишық бүдірінің жыртылуы

34

P29.4

Нəресте миокардының өтпелі ишемиясы

8

P10.8

Босану жарақаты кезіндегі бас сүйек ішілік басқа жыртылулар мен қан құйылулар

35

P35.9

Туа біткен анықталмаған вирусты ауру

9

P10.9

Босану жарақаты кезіндегі бас сүйек ішілік анықталмаған жыртылулар мен қан
құйылулар

36

P37.5

Нəресте кандидозы

37

P38

Нəресте кіндігінің аз мөлшерде қан кетуімен немесе онсыз, қабынуы

38

P39.0

Неонатальдық жұқпалы емшек қабынуы

39

P39.1

Нəресте конъюктивиті мен дакриоциститі

40

P39.2

Ұрықтың басқа айдарларда жіктелмеген қағанақ ішілік жұқпасы

41

P39.3

Несеп жолдарының неонатальдық жұқпасы

P39.4

Тері қабатының неонатальдық жұқпасы
Перинаталдық кезеңге тəн анықталған басқа жұқпа

Сүт безіне жасалатын операциялар

44

P50.0

Ұрықтың алда жатқан қан тамырынан қансырауы

Сүт безін кесу

45

P50.1

Ұрықтың жыртылған кіндікбауынан қансырауы

Сүт безінің зақымданған бөлігін жергілікті кесу

46

P50.2

Ұрықтың бала жолдасынан қансырауы

Теріге, теріасты тіндеріне жəне лимфа құрылымдарына жасалатын
операциялар

47

P50.3

Бір ұрықтық егіздердің екінші ұрығынан қан кетуі

48

P50.5

Бір ұрықтық егіздерде кіндікбаудың кесілген ұшынан ұрықтың қансырауы

40.21

Терең мойын лимфалық түйінін кесу

454 598

40.23

Қолтық лимфалық түйінін кесу

455 598

40.24

Шаптың лимфа түйіндерін кесу

456 598

40.29

Басқа лимфалық құрылымды қарапайым кесу

457 598

40.30

Лимф түйіндерін жергілікті кесу

86.00

Туылғанда анықталмаған тұншығу
Нəрестенің өтпелі тахипноэсі

P39.8

453 598

458 598

P21.9
P22.1

42

Лимфалық құрылымдарды кесу

Терідегі жəне жақын орналасқан тіндегі операциялар

3

28

43

40.00

2

29

Бұлшық ет, сіңір, шандыр, синовиалды қап жабыспаларының лизисі (қол
буындарынан басқа)

452 598

1

10

P11.0

Босану жарақаты кезіндегі ми ісінуі

11

P11.1

Босану жарақаты кезіндегі мидың анықталған басқа зақымдары

12

P11.4

Босану жарақаты кезіндегі бас сүйек нервілерінің басқа зақымы

13

P11.5

Босану жарақаты кезіндегі омыртқа бағаны мен жұлынның зақымы

14

P13.0

Босану жарақаты кезінде бас сүйек сүйектерінің сынуы

15

P13.1

Босану жарақаты кезінде бас сүйектің басқа зақымдары: кефалгематома (P12.0)

16

P14.2

Босану жарақаты кезінде көкет нервісінің параличі

17

P15.0

Босану жарақаты кезіндегі бауыр зақымы

18

P15.1

Босану жарақаты кезіндегі көкбауырдың зақымы

19

P15.6

Теріасты майлы тінінің босану жарақатымен шартталған некрозы
Туылғанда ауыр тұншығу

20

P21.0

21

P22.0

Нəрестенің тыныс алуының бұзылу синдромы

22

P22.8

Нəрестенің тыныс алуының басқа бұзылулары

49

P50.8

Ұрықтың қансырауының басқа формасы

50

P51.8

Нəрестенің кіндікбауынан басқа қан кету

51

P52.0

Ұрық пен нəрестедегі 1-дəрежелі қарынша ішілік (жарақаттық емес) қан құйылу

25

P23.2

Стафилококтар тудырған туа біткен пневмония

52

P52.1

Ұрық пен нəрестедегі 2-дəрежелі қарынша ішілік (жарақаттық емес) қан құйылу

26

P23.3

Стрептококтардың В тобы тудырған туа біткен пневмония

27

P23.4

Ішек таяқшасы [Escherichia coli (эшерихия коли)] тудырған туа біткен пневмония

53

P52.3

Ұрық пен нəрестедегі қарынша ішілік (жарақаттық емес) анықталмаған қан құйылу

54

P54.5

Нəрестенің терісінің ішіне қан құйылу

23

P23.0

Туа біткен вирустық пневмония

24

P23.1

Хламидиялар тудырған туа біткен пневмония

(Жалғасы 28-бетте)

RESMI

28
(Жалғасы. Басы 24-27-беттерде)
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5

Q01.8

Басқа аймақтар энцефалоцелесі

138

Q33.8

Өкпенің басқа туа біткен ауытқулары

6

Q02

Микроцефалия

139

Q34.8

Тыныс алу ағзаларының туа біткен анықталған басқа ауытқулары

28

P23.5

Pseudomonas (псевдомонас) тудырған, туа біткен пневмония

29

P23.6

Басқа бактериялық агенттер тудырған, туа біткен пневмония

7

Q03.0

Сильви су түтігінің туа біткен кемістігі

140

Q35.0

Қатты таңдайдың екі жақты жырығы

30

P23.8

Басқа қоздырғыштар тудырған , туа біткен пневмония

8

Q03.1

Мажанди мен Лушки тесігінің бітеу болып тууы

141

Q35.1

Қатты таңдайдың бір жақты жырығы

31

P23.9

Анықталмаған туа біткен пневмония

9

Q03.8

Басқа туа біткен гидроцефалия

142

Q35.2

Жұмсақ таңдайдың екі жақты жырығы

32

P24.0

Неонатальдық тоңғақ аспирациясы

10

Q03.9

Туа біткен анықталмаған гидроцефалия

143

Q35.3

Жұмсақ таңдайдың бір жақты жырығы

33

P24.1

Неонатальдық қағанақ суы мен сілемей аспирациясы

11

Q04.0

Мүйізгекті дененің туа біткен ауытқуы

144

Q35.4

Қатты жəне жұмсақ таңдайдың екі жақты жырығы

Неонатальдық қан аспирациясы

12

Q04.2

Голопрозэнцефалия

145

Q35.5

Қатты жəне жұмсақ таңдайдың бір жақты жырығы

34

P24.2

35

P24.3

Неонатальдық сүт аспирациясы мен құсқан тамақ аспирациясы

13

Q04.3

Мидың редукциялық басқа деформациялары

146

Q35.6

Таңдайдың орта жырығы

36

P24.8

Неонатальдық басқа аспирациялық синдромдар

14

Q04.4

Септооптикалық дисплазия

147

Q35.7

Бөбешік жырығы

Q04.5

Мегалоэнцефалия

148

Q36.0

Еріннің екі жақты жырығы

149

Q36.1

Еріннің орта жырығы

37

P24.9

Неонатальдық анықталмаған аспирациялық синдром

15

38

P25.0

Перинаталдық кезеңде пайда болатын интерстициалды эмфизема

16

Q04.6

Мидың туа біткен жылауықтары

39

P25.1

Перинаталдық де пайда болған пневмоторакс

17

Q04.8

Мидың туа біткен анықталған басқа ауытқулары

150

Q36.9

Еріннің бір жақты жырығы

40

P25.2

Перинаталдық кезеңде пайда болған пневмомедиастинум

18

Q04.9

Мидың туа біткен анықталмаған ауытқуы

151

Q37.0

Қатты таңдай мен еріннің екі жақты жырығы

41

P25.3

Перинаталдық кезеңде пайда болған пневмоперикард

19

Q05.0

Гидроцефалиямен қабаттасқан мойын бөлігіндегі spina bifida (спина бифида)

152

Q37.1

Қатты таңдай мен еріннің бір жақты жырығы

42

P25.8

Перинаталдық кезеңде пайда болған интерстициалды эмфиземамен
байланысты басқа жағдайлар

20

Q05.1

Гидроцефалиямен қабаттасқан көкірек бөлігіндегі spina bifida (спина бифида)

153

Q37.2

Жұмсақ таңдай мен еріннің екі жақты жырығы

21

Q05.2

Гидроцефалиямен қабаттасқан бел бөлігіндегі spina bifida (спина бифида)

154

Q37.3

Жұмсақ таңдай мен еріннің бір жақты жырығы

43

P26.0

Перинаталдық кезеңде пайда болған кеңірдек пен бронхтан қан кету

22

Q05.3

Гидроцефалиямен қабаттасқан сегізкөз бөлігіндегі spina bifida (спина бифида)

155

Q37.4

Қатты жəне жұмсақ таңдай мен еріннің екі жақты жырығы

44

P26.1

Перинаталдық кезеңде пайда болған көлемді қан кету

23

Q05.5

Гидроцефалия қабаттаспаған мойын бөлігіндегі spina bifida (спина бифида)

156

Q37.5

Қатты жəне жұмсақ таңдай мен еріннің бір жақты жырығы

45

P26.8

Перинаталдық кезеңде пайда болған өкпеден басқа қан кетулер

24

Q05.6

Гидроцефалия қабаттаспаған кеуде бөлігіндегі spina bifida (спина бифида)

157

Q38.0

Басқа айдарларда жіктелмеген, еріндердің туа біткен ауытқулары
Анкилоглоссия

46

P26.9

Перинаталдық кезеңде пайда болған, өкпеден анықталмаған қан кетулер

25

Q05.7

Гидроцефалия қабаттаспаған бел бөлігіндегі spina bifida (спина бифида)

158

Q38.1

47

P28.0

Нəресте өкпесінің алғашқы ауасыз солуы

26

Q05.8

Гидроцефалия қабаттаспаған сегізкөз бөлігіндегі spina bifida (спина бифида)

159

Q38.3

Тілдің туа біткен басқа ауытқулары

48

P28.1

Нəресте өкпесінің басқа жəне анықталмаған ауасыз солуы

27

Q06.0

Амиелия(жұлынсыздық)

160

Q38.5

Таңдайдың туа біткен басқа айдарларда жіктелмеген ауытқулары

49

P28.5

Нəрестенің тыныс алуының жеткіліксіздігі

28

Q06.1

Жұлын гипоплазиясы мен дисплазиясы

161

Q38.6

Ауыз дамуының басқа кемістіктері

50

P29.0

Нəрестенің жүрек қызметінің жеткіліксіздігі

29

Q06.2

Диастематомиелия

162

Q39.0

Өңештің жыланкөзсіз атрезиясы
Өңештің кеңірдек-өңеш жыланкөзді атрезиясы

51

P29.1

Нəрестенің жүрек ырғағының бұзылуы

30

Q06.3

Жылқы құйрығы дамуының басқа кемістіктері

163

Q39.1

52

P29.2

Нəресте гипертензиясы

31

Q06.8

Жұлын дамуының анықталған басқа кемістіктері

164

Q39.2

Туа біткен атрезиясыз кеңірдек-өңеш жыланкөзі

53

P29.3

Нəрестенің тұрақты, ұрыққа тəн қанайналымы Нəрестеде артерия түтігі
жабылуының кешігуі

32

Q07.0

Арнольд-Киари синдромы

165

Q39.3

Өңештің туа біткен тарылуы мен бітелуі

54

P29.8

Жүрек-тамырлардың перинаталдық кезеңде пайда болатын басқа бұзылулары

33

Q07.8

Нерв жүйесінің анықталған басқа даму кемістіктері

166

Q39.8

Өңештің туа біткен басқа ауытқулары болмауы

34

Q10.0

Туа біткен төмен ығысу

167

Q40.0

Қарын қақпасының туа біткен гипертрофиялық тарылуы
Көкеттің өңештік тесігінің туа біткен жарығы

55

P35.0

Туа біткен қызамық синдромы

56

P35.1

Туа біткен цитомегаловирус жұқпасы

57

P35.2

Кəдімгі герпес вирусы [herpes simplex (герпес симплекс)] тудырған, туа біткен
жұқпа

58

P35.3

Туа біткен вирусты гепатит

38

Q12.0

Туа біткен катаракта

173

Q41.2

Мықын ішектің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

174

Q41.8

Жіңішке ішектің анықталған басқа бөліктерінің туа біткен жоқтығы, атрезиясы
мен тарылуы

175

Q41.9

Жіңішке ішектің анықталмаған бөлігінің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен
тарылуы
Тік ішектің жыланкөз қабаттасқан туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

35

Q10.2

Туа біткен энтропион

168

Q40.1

36

Q10.3

Қабақтың басқа даму кемістіктері

169

Q40.2

Асқазан дамуының анықталған басқа кемістіктері

37

Q10.5

Көзжас түтігінің туа біткен тарылуы мен бітелуі

170

Q40.8

Ас қорыту жолының жоғарғы бөлігі дамуының анықталған басқа кемістіктері

Q10.6

Көзжас апаратының басқа даму кемістіктері

171

Q41.0

Он екі елі ішектің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

Q11.1

Анофтальмның басқа түрі

172

Q41.1

Аш ішектің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

59

P35.8

Туа біткен басқа вирусты жұқпалар

39

60

P36.0

Нəрестенің стрептококтың В тобымен шартталған сепсисі

40

61

P36.1

Нəрестенің басқа жəне анықталмаған стрептококтармен шартталған сепсисі

41

Q12.3

Туа біткен афакия

62

P36.2

Нəрестенің алтын түстес стафилококпен [Staphylococcus aureus (стафилококкус
ауреус)] шартталған сепсисі

42

Q13.0

Нұрлы қабық колобомасы

43

Q13.1

Нұрлы қабықтың жоқтығы

63

P36.3

Нəрестенің басқа жəне анықталмаған стафилококтармен шартталған сепсисі

44

Q13.2

Нұрлы қабық дамуының басқа кемістіктері

64

P36.4

Нəрестенің ішек таяқшасымен [Escherichia coli (эшерихия коли)] шартталған
сепсисі

176

Q42.0

45

Q13.3

Мөлдір қабықтың бұлыңғырлануы

177

Q42.1

Тік ішектің жыланкөзсіз туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

46

Q13.5

Көгілдір ақ қабық

178

Q42.2

Артқы өтістің жыланкөз қабаттасқан туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

65

P36.5

Нəрестенің анаэробтық микроорганизмдермен шартталған сепсисі

66

P36.8

Нəрестенің басқа бактериялық агенттермен шартталған сепсисі

67

P36.9

Нəрестенің анықталмаған, бактериялық сепсисі

68

P37.0

Туа біткен туберкулез

69

P37.1

Туа біткен токсоплазмоз

70

P37.2

Неонатальдық (таралған) листериоз

71

P37.3

Plasmodium falciparum (плазмодиум фальципарум) тудырған туа біткен безгек

72

P37.4

Туа біткен басқа малярия

73

P37.8

Туа біткен басқа, анықталған жұқпалы жəне паразиттік аурулар

74

P50.4

Ұрықтан анасының қан арнасына қан кетуі

75

P51.0

Нəрестенің кіндікбауынан көлемді қан кетуі

76

P52.2

Ұрық пен нəрестедегі 3-дəрежелі қарынша ішілік (жарақаттық емес) қан құйылу

77

P52.4

Ұрық пен нəрестенің миына (жарақаттық емес) қан құйылу

78

P52.5

Ұрық пен нəрестеде мидың тамырлы қабығының астына (жарақаттық емес) қан
құйылу

79

P52.6

47

Q13.8

Көздің алдыңғы сегментінің туа біткен басқа ауытқулары

179

Q42.3

Артқы өтістің жыланкөзсіз туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

48

Q14.1

Торқабықтың туа біткен ауытқуы

180

Q42.8

Тоқ ішектің басқа бөліктерінің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

49

Q14.2

Көру нервісі дискісінің туа біткен ауытқуы

181

Q42.9

Тоқ ішектің анықталмаған бөлігінің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

50

Q14.3

Көздің тамырлы қабығының туа біткен ауытқуы

182

Q43.0

Меккель бүйірқалтасы

51

Q14.8

Көздің артқы сегментінің туа біткен басқа ауытқулары

183

Q43.1

Гиршпрунг ауруы

52

Q15.0

Туа біткен глаукома

184

Q43.2

Жиек ішектің туа біткен қызметтік басқа ауытқулары

53

Q15.8

Көз дамуының анықталған басқа кемістіктері

185

Q43.3

Ішектің бекітілуінің туа біткен ауытқулары

54

Q16.0

Құлақ қалқанының туғаннан жоқтығы

186

Q43.4

Ішектің қосарлануы

55

Q16.1

Есту өтісінің (сыртқы) туа біткен жоқтығы, бітеу болып тууы мен тарылуы

187

Q43.5

Орнынан ығысқан артқы өтіс

56

Q17.0

Қосымша құлақ қалқаны

188

Q43.6

Тік ішек пен артқы өтістің туа біткен жыланкөзі

57

Q18.0

Желбезектер саңылауының қойнауы, жыланкөзі мен жылауығы

189

Q43.8

Ішектің туа біткен анықталған басқа ауытқулары
Өтқуықтың туғаннан болмауы, аплазиясы мен гипоплазиясы

58

Q18.1

Құлақ алды қойнауы мен жылауығы

190

Q44.0

59

Q18.2

Желбезектер саңылауы дамуының басқа кемістіктері

191

Q44.1

Өтқуықтың туа біткен басқа ауытқулары

60

Q18.3

Қанат тəрізді мойын

192

Q44.2

Өт түтіктерінің бітеу болуы

Ұрық пен нəрестенің мишығы мен артқы бас сүйек шұңқырына (жарақаттық емес)
қан құйылу

61

Q18.4

Макростомия

193

Q44.3

Өт түтіктерінің туа біткен тарылуы мен бітелуі

62

Q18.5

Микростомия

194

Q44.4

Өт түтігінің жылауығы

80

P52.8

Ұрық пен нəрестенің бас сүйек ішіне (жарақаттық емес) басқа қан құйылулар

63

Q18.6

Макрохейлия

195

Q44.6

Бауырдың жылауықтық ауруы

81

P53

Ұрық пен нəрестенің геморрагиялық ауруы

64

Q18.7

Микрохейлия

196

Q44.7

Бауырдың туа біткен басқа ауытқулары

82

P54.0

Нəрестенің қан құсуы

65

Q18.8

Бет пен мойын дамуының анықталған басқа кемістіктері

197

Q45.0

Ұйқыбездің туғаннан болмауы, аплазиясы мен гипоплазиясы

83

P54.1

Нəресте меленасы

66

Q20.0

Ортақ артериялық ұңғы

198

Q45.8

Ас қорыту ағзаларының туа біткен анықталған басқа ауытқулары

84

P54.2

Нəрестенің тік ішегінен қан кету

67

Q20.1

Оң жақ қарыншаның шығар тесігінің қосарлануы

199

Q50.1

Аналық без дамуының жылауықтық ауытқуы

85

P54.3

Нəрестенің асқазан-ішектік қан кету

68

Q20.3

Дискорданттық қарынша-артериялық қосылыс

200

Q50.6

Фаллопи түтігі мен жалпақ байламның туа біткен басқа ауытқулары

86

P54.4

Нəрестенің бүйрекүсті безіне қан құйылу

69

Q20.4

Қарыншаның кірер тесігінің қосарлануы

201

Q51.0

Жатырдың туғаннан болмауы мен аплазиясы

87

P54.8

Нəрестенің басқа анықталған қан кетулері

70

Q20.5

Дискорданттық жүрекше-артериялық қосылыс

202

Q51.8

Жатыр денесі мен мойнының туа біткен басқа ауытқулары
Тік ішек-қынаптық туа біткен жыланкөзі

88

P55.0

Ұрық пен нəрестені резус-изоиммундау

71

Q20.8

Жүрек камералары мен қосылыстарының туа біткен басқа ауытқулары

203

Q52.2

89

P55.1

Ұрық пен нəрестені АВ0-изоиммундау

72

Q20.9

Жүрек камералары мен қосылыстарының туа біткен анықталмаған ауытқуы

204

Q52.8

Əйелдер жыныс ағзаларының туа біткен анықталған басқа ауытқулары

90

P55.8

Ұрық пен нəрестенің гемолиздік ауруының басқа формалары

73

Q21.0

Қарынша аралық қалқаның ақауы

205

Q53.0

Орнынан ығысқан аталық бездің

91

P56.0

Ұрықтың изоиммундаумен шартталған шемені

74

Q21.1

Жүрекше қалқасының ақауы

206

Q53.1

Аталық бездің ұмаға бір жақты түспей қалуы

92

P56.9

Ұрықтың басқа жəне анықталмаған гемолиздік аурумен шартталған шемені

75

Q21.2

Жүрекше-қарынша аралық қалқаның ақауы

207

Q53.2

Аталық бездің ұмаға екі жақты түспей қалуы

93

P57.0

Изоиммундаумен шартталған ядролық сарғаю

76

Q21.3

Фалло төрттігі

208

Q54.0

Еркек жыныс мүшесі басының гипоспадиясы

94

P57.8

Ядролық сарғаюдың басқа анықталған формалары

77

Q21.4

Қолқа мен өкпе артериясы аралық қалқаның ақауы

209

Q54.1

Еркек жыныс мүшесі гипоспадиясы

95

P57.9

Анықталмаған ядролық сарғаю

78

Q21.8

Жүрек қалқасының туа біткен басқа ауытқулары

210

Q54.2

Еркек жыныс мүшесі -ұмалық гипоспадия

96

P60

Ұрық пен нəрестедегі қанның таралған тамыр ішілік ұюы

79

Q22.0

Өкпе артериясы қақпақшасының бітеу тууы

211

Q54.8

Басқа гипоспадия

97

P61.0

Өтпелі неонатальдық тромбоцитопения

80

Q22.1

Өкпе артериясы қақпақшасының туа біткен тарылуы

212

Q55.0

Аталық бездің болмауы мен аплазиясы

98

P61.3

Ұрықтың қансырауы салдарлы туа біткен анемия

81

Q22.2

Өкпе артериясы қақпақшасының туа біткен жеткіліксіздігі

213

Q55.1

Аталық без бен ұманың гипоплазиясы

99

P61.4

Басқа айдарларда жіктелмеген, басқа туа біткен анемиялар

82

Q22.3

Өкпе артериясы қақпақшасының туа біткен басқа кемістіктері

214

Q55.2

Аталық без бен ұманың туа біткен басқа ауытқулары /

100

P61.8

Перинаталдық анықталған басқа гематологиялық бұзылулар

83

Q22.4

Үш жармалы қақпақшаның туа біткен тарылуы

215

Q55.6

Еркек жыныс мүшесінің туа біткен басқа ауытқулары

101

P70.2

Нəрестелер қантты диабеті

84

Q22.5

Эбштейн ауытқуы

216

Q55.8

Ерлер жыныс ағзаларының туа біткен анықталған басқа ауытқулары

102

P71.3

Кальций мен магний шылығынсыз неонатальдық тетания

85

Q22.6

Жүректің оң жақ гипоплазиясы синдромы

217

Q56.1

Еркектердің басқа айдарларда жіктелмеген жалған қызтекелігі

103

P74.0

Нəрестенің метаболизмдік кеш ацидозы

86

Q22.8

Үш жармалы қақпақшаның туа біткен басқа ауытқулары

218

Q56.2

Əйелдердің басқа айдарларда жіктелмеген жалған қызтекелігі

104

E84.1† Ішектік көріністі жылауықты фиброз (Тек қана P75* «Тоңғақтық илеус» кодымен
бірге кодтау принципі бойынша)

105

P76.8

Нəрестелердің анықталған басқа ішек түйнегі

106

P77

Ұрық пен нəрестелердің некроздағыш энтероколиті

107

P78.0

Перинаталдық кезеңде ішектің тесілуі

108

P78.1

Іш перде қабынуының неонатальдық басқа формалары

109

P78.3

Нəрестелердің жұқпасыз іш өтуі

110

P78.8

Перинаталдық кезеңдегі ас қорыту жүйесінің анықталған басқа бұзылулары

111

P80.0

Суық ұру жарақаты синдромы

112

P83.0

Нəресте склеремасы

113

P90

Нəресте құрысқағы

114

P91.02 Ауырлығы бойынша едəуір ми ишемиясы

115

P91.62 Ауырлығы бойынша едəуір нəрестенің гипоксиялық ишемиялық
энцефалопатиясы

116

P91.2

Нəрестелердің ми лейкомаляциясы

117

P91.3

Нəрестелердің церебралдық қозғыштығы

118

P91.4

Нəрестелердің церебралдық депрессиясы

119

P91.5

Неонатальдық кома

120

P91.8

Нəрестенің ми тарапынан басқа, анықталған бұзылулары

121

P96.0

Бүйрек қызметінің туа біткен жеткіліксіздігі

122

P78.9

Перинаталдық кезеңдегі ас қорыту жүйесінің анықталмаған бұзылулары

123

P55.9

Ұрық пен нəрестенің анықталмаған гемолиздік ауруы

124

P39.9

Перинаталдық кезеңге тəн анықталмаған жұқпа

125

P92.1

Нəрестенің құсып тастауы мен тамақты лоқсып қайта шайнауы

126

P11.9

127
128

87

Q23.0

Қолқа қақпақшасының туа біткен тарылуы

219

Q60.0

Бүйректің туғаннан болмауы, бір жақты

88

Q23.1

Қолқа қақпақшасының туа біткен жеткіліксіздігі

220

Q60.1

Бүйректің туғаннан болмауы, екі жақты

89

Q23.2

Қос жармалы қақпақшаның туа біткен тарылуы

221

Q60.2

Бүйректің туғаннан болмауы, анықталмаған

90

Q23.3

Қос жармалы қақпақшаның туа біткен жеткіліксіздігі

222

Q60.3

Бүйректің бір жақты гипоплазиясы

91

Q23.4

Жүректің сол жақ гипоплазиясы синдромы

223

Q60.4

Бүйректің екі жақты гипоплазиясы

92

Q23.8

Қолқа жəне қос жармалы қақпақшалардың туа біткен басқа ауытқулары

224

Q61.0

Бүйректің туа біткен жалғыз жылауығы

93

Q23.9

Қолқа жəне қос жармалы қақпақшалардың туа біткен анықталмаған ауытқуы

225

Q61.1

Бүйрек көп жылауықтылығы, балалар типі

94

Q24.0

Оң жақта орналасқан жүрек

226

Q61.2

Бүйрек көп жылауықтылығы, ересектер типі

95

Q24.1

Жүректің сол жақта орналасуы

227

Q61.4

Бүйрек дисплазиясы

96

Q24.2

Үш жүрекшелі жүрек

228

Q61.5

Бүйректің медуллалық жылауықтануы

97

Q24.4

Қолқа астылық туа біткен тарылу

229

Q61.8

Бүйректің басқа жылауықты аурулары

98

Q24.5

Корнарлық (тəж) тамырлар дамуының ауытқуы

230

Q61.9

Бүйректің анықталмаған жылауықты ауруы

99

Q24.6

Туа біткен жүрек бөгеуі

231

Q62.0

Туа біткен гидронефроз

100

Q24.8

Жүректің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

232

Q62.1

Несепағардың атрезиясы мен тарылуы

101

Q25.0

Ашық артериялық түтік

233

Q62.2

Несепағардың туа біткен кеңеюі [туа біткен мегалоуретер]

102

Q25.1

Қолқа коарктациясы

234

Q62.3

Бүйрек түбегі мен несепағар өткізгіштігінің туа біткен басқа бұзылулары

103

Q25.2

Қолқаның бітеу болып тууы

235

Q62.5

Несепағардың қосарлануы

104

Q25.3

Қолқаның тарылуы

236

Q62.6

Несепағардың дұрыс орналаспауы

105

Q25.4

Қолқаның туа біткен басқа ауытқулары

237

Q62.7

Туа біткен несепқуық-несепағар-бүйрек рефлюксі

106

Q25.5

Өкпе артериясының туғаннан бітеу болуы

238

Q62.8

Несепағардың туа біткен басқа ауытқулары

107

Q25.6

Өкпе артериясының тарылуы

239

Q63.0

Қосымша бүйрек

108

Q25.7

Өкпе артериясының туа біткен басқа ауытқулары

240

Q63.1

Қосылған, бөлікті жəне таға тəрізді бүйрек

109

Q25.8

Ірі артериялардың туа біткен басқа ауытқулары

241

Q63.2

Орнынан ығысқан бүйрек

Орталық нерв жүйесінің босану жарақаты кезіндегі
анықталмаған зақымы

110

Q26.2

Өкпе веналары қосылыстарының жаппай ауытқулары

242

Q63.3

Гиперпластикалық жəне алып бүйрек

111

Q26.3

Өкпе веналары қосылыстарының бірлі-жарым ауытқуы

243

Q63.8

Бүйректің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

P37.9

Туа біткен анықталмаған жұқпалы жəне паразиттік ауру

112

Q26.5

Қақпалық вена қосылыстарының ауытқуы

244

Q64.0

Эписпадия

P76.9

Нəрестелердің анықталмаған ішек түйнегі

113

Q26.6

Қақпалық вена-бауыр-артерия жыланкөзі

245

Q64.1

Несепқуық экстрофиясы

114

Q26.8

Ірі веналардың туа біткен басқа ауытқулары

246

Q64.2

Еркек несеп шығаратын өзегінің туа біткен артқы қақпақшалары

247

Q64.3

Еркек несеп шығаратын өзегі мен несепқуық мойны атрезиясы мен тарылуының
басқа түрлері

248

Q64.4

Несеп түтігінің ауытқуы [урахус]

249

Q64.6

Несепқуықтың туа біткен бүйірқалтасы

250

Q64.7

Несепқуық пен еркек несеп шығаратын өзегінің туа біткен басқа ауытқулары

251

Q64.8

Несеп шығару жүйесінің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

252

Q65.0

Ұршықтың туа біткен, бір жақты шығуы

253

Q65.1

Ұршықтың туа біткен, екі жақты шығуы

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерге 9-қосымша

115

Q27.0

Кіндік артериясының туғаннан болмауы жəне гипоплазиясы

116

Q27.3

Шеткі артерия-веналық даму кемістігі

117

Q27.4

Венаның туа біткен кеңеюі

118

Q27.8

Шеткі тамырлар жүйесінің анықталған басқа туа біткен ауытқулары

АХЖ-10 бойынша негізгі диагноздарының кодтарына кодтары едəуір ауырлығы бойынша
АХЖ-10 бойынша қосалқы диагноздарының байлам тізбесі

119

Q28.0

Прецеребралдық тамырлардың артерия-веналық дамуының ауытқуы

№

120

Q28.1

Прецеребралдық тамырлар дамуының басқа кемістіктері

Уилсон-Микити синдромы

121

Q28.2

Ми тамырларының артерия-веналық даму кемістігі

122

Q28.3

Ми тамырларының басқа даму кемістіктері / Другие пороки развития
церебральных сосудов

1

АХЖ-10 коды
P27.0

АХЖ-10 атауы

2

P27.1

Бронх-өкпенің перинаталдық кезеңде пайда болған дисплазиясы

3

P27.8

Тыныс алу ағзаларының перинаталдық кезеңде пайда болған басқа
созылмалы аурулары

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерге 10 қосымша
Хирургиялық операциялар бар жағдайлар үшін туа біткен даму ақаулардың
АХЖ-10 негізгі кодтарының тізбесі
№
1

АХЖ10
коды

АХЖ-10 атауы

2

3

254

Q65.2

Ұршықтың туа біткен, анықталмаған шығуы

255

Q65.3

Ұршықтың туа біткен, бір жақты шала таюы

123

Q28.8

Қанайналым жүйесінің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

124

Q30.0

Хоаналардың туғаннан бітеу болуы

256

Q65.4

Ұршықтың туа біткен, екі жақты шала таюы

125

Q30.8

Мұрынның туа біткен басқа ауытқулары

257

Q65.8

Сан пішінінің туа біткен басқа өзгерулері
Бас сүйек, бет пен жақ сүйек пішінінің туа біткен басқа өзгерулері

126

Q31.1

Көмейдің нақ дауыс аппаратының астындағы туа біткен тарылуы

258

Q67.4

127

Q31.4

Көмейдің туа біткен ысқырықты демі

259

Q67.5

Омыртқа бағаны пішінінің туа біткен өзгеруі

128

Q31.8

Көмейдің туа біткен басқа кемістіктері

260

Q68.0

Төс-бұғана-бүртікті бұлшық ет пішінінің туа біткен өзгеруі

129

Q32.0

Туа біткен трахеомаляция

261

Q71.2

Қол ұшы мен білектің туғаннан болмауы

130

Q32.1

Кеңірдек дамуының басқа кемістіктері

262

Q72.8

Аяқты қысқартатын басқа ақаулар
Краниосиностоз

131

Q32.3

Бронхтардың туа біткен тарылуы

263

Q75.0

132

Q32.4

Бронхтардың туа біткен басқа ауытқулары

264

Q75.8

Бас сүйек пен бетсүйектерінің басқа, анықталған даму кемістіктері

133

Q33.0

Өкпенің туа біткен жылауығы

265

Q76.0

Spina bifida occulta (спина бифида оккульта)

134

Q33.2

Өкпе секвестрациясы

266

Q76.1

Клиппель-Фейль синдромы

135

Q33.3

Өкпесіз туу

267

Q76.2

Туа біткен спондилолистез

268

Q76.3

Сүйек дамуының кемістігі тудырған туа біткен сколиоз

1

Q00.0

Анэнцефалия

2

Q01.0

Маңдай энцефалоцелесі

3

Q01.1

Мұрын-маңдай энцефалоцелесі

136

Q33.4

Туа біткен бронхоэктаз

4

Q01.2

Шүйде энцефалоцелесі

137

Q33.6

Өкпе гипоплазиясы мен дисплазиясы

(Жалғасы 29-бетте)

RESMI
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(Жалғасы. Басы 24-28-беттерде)

29

29

Q06.8

Жұлын дамуының анықталған басқа кемістіктері

162

Q44.7

Бауырдың туа біткен басқа ауытқулары

30

Q07.0

Арнольд-Киари синдромы

163

Q45.0

Ұйқыбездің туғаннан болмауы, аплазиясы мен гипоплазиясы

269

Q76.4

Сколиозбен байланыссыз, омыртқа бағанасының басқа, туа біткен ауытқулары

270

Q76.6

Қабырғалардың басқа, туа біткен ауытқулары

31

Q07.8

Нерв жүйесінің анықталған басқа даму кемістіктері

164

Q45.8

Ас қорыту ағзаларының туа біткен анықталған басқа ауытқулары

271

Q76.8

Кеуде торы сүйектерінің туа біткен басқа ауытқулары

32

Q10.5

Көзжас түтігінің туа біткен тарылуы мен бітелуі

165

Q50.1

Аналық без дамуының жылауықтық ауытқуы

272

Q77.0

Ахондрогенезия

33

Q10.6

Көзжас апаратының басқа даму кемістіктері

166

Q50.6

Фаллопи түтігі мен жалпақ байламның туа біткен басқа ауытқулары

273

Q77.4

Ахондроплазия

34

Q11.1

Анофтальмның басқа түрі

167

Q51.0

Жатырдың туғаннан болмауы мен аплазиясы

274

Q77.7

Спондилоэпифиздік дисплазия

35

Q12.0

Туа біткен катаракта

168

Q51.8

Жатыр денесі мен мойнының туа біткен басқа ауытқулары

36

Q12.3

Туа біткен афакия

169

Q52.2

Тік ішек-қынаптық туа біткен жыланкөзі

275

Q77.8

Түтікті сүйектер мен омыртқа бағаны дамуының ақаулары қабаттасқан басқа
остеохондродисплазия

37

Q13.0

Нұрлы қабық колобомасы

170

Q52.8

Əйелдер жыныс ағзаларының туа біткен анықталған басқа ауытқулары

276

Q78.0

Аяқталмаған остеогенез

38

Q13.1

Нұрлы қабықтың жоқтығы

171

Q53.0

Орнынан ығысқан аталық бездің

277

Q78.1

Полиосттық фиброзды дисплазия

39

Q13.2

Нұрлы қабық дамуының басқа кемістіктері

172

Q54.1

Еркек жыныс мүшесі гипоспадиясы

278

Q78.5

Метафиздік дисплазия

40

Q13.3

Мөлдір қабықтың бұлыңғырлануы

173

Q54.2

Еркек жыныс мүшесі -ұмалық гипоспадия
Басқа гипоспадия

279

Q78.6

Сүйектің туа біткен көптеген өсінділері

41

Q13.5

Көгілдір ақ қабық

174

Q54.8

280

Q78.8

Анықталған басқа остеохондродисплазиялар Остеопойкилоз

42

Q13.8

Көздің алдыңғы сегментінің туа біткен басқа ауытқулары

175

Q55.0

Аталық бездің болмауы мен аплазиясы

281

Q79.0

Көкеттің туа біткен жарығы

43

Q14.1

Торқабықтың туа біткен ауытқуы

176

Q55.2

Аталық без бен ұманың туа біткен басқа ауытқулары /

282

Q79.1

Көкет дамуының басқа кемістіктері

44

Q14.2

Көру нервісі дискісінің туа біткен ауытқуы

177

Q55.6

Еркек жыныс мүшесінің туа біткен басқа ауытқулары

283

Q79.2

Экзомфалоз

45

Q14.3

Көздің тамырлы қабығының туа біткен ауытқуы

178

Q55.8

Ерлер жыныс ағзаларының туа біткен анықталған басқа ауытқулары

284

Q79.3

Гастрошиз

46

Q14.8

Көздің артқы сегментінің туа біткен басқа ауытқулары

179

Q56.1

Еркектердің басқа айдарларда жіктелмеген жалған қызтекелігі

285

Q79.4

Өрік тəрізді кіндік синдромы

47

Q15.0

Туа біткен глаукома

180

Q56.2

Əйелдердің басқа айдарларда жіктелмеген жалған қызтекелігі

286

Q79.5

Құрсақ қабырғасының туа біткен басқа ауытқулары

48

Q15.8

Көз дамуының анықталған басқа кемістіктері

181

Q60.0

Бүйректің туғаннан болмауы, бір жақты

287

Q79.8

Сүйек-бұлшық ет жүйесі

49

Q16.1

Есту өтісінің (сыртқы) туа біткен жоқтығы, бітеу болып тууы мен тарылуы

182

Q60.1

Бүйректің туғаннан болмауы, екі жақты

288

Q80.0

Кəдімгі ихтиоз

50

Q18.0

Желбезектер саңылауының қойнауы, жыланкөзі мен жылауығы

183

Q60.4

Бүйректің екі жақты гипоплазиясы

289

Q80.1

Х-хромосомамен байланысты ихтиоз [X-байланған ихтиоз]

51

Q18.1

Құлақ алды қойнауы мен жылауығы

184

Q61.1

Бүйрек көп жылауықтылығы, балалар типі

290

Q80.3

Көпіршікті ихтиоз пішінді туа біткен эритродермия

52

Q18.2

Желбезектер саңылауы дамуының басқа кемістіктері

185

Q61.2

Бүйрек көп жылауықтылығы, ересектер типі

291

Q80.4

Ұрық ихтиозы [«Арлекин ұрық»]

53

Q18.4

Макростомия

186

Q61.4

Бүйрек дисплазиясы

292

Q80.8

Туа біткен басқа ихтиоз

54

Q18.5

Микростомия

187

Q61.5

Бүйректің медуллалық жылауықтануы

293

Q81.0

Кəдімгі көпіршікті эпидермолиз

55

Q20.0

Ортақ артериялық ұңғы

188

Q61.8

Бүйректің басқа жылауықты аурулары

294

Q81.2

Дистрофиялық буллезді эпидермолиз

56

Q20.1

Оң жақ қарыншаның шығар тесігінің қосарлануы

189

Q62.0

Туа біткен гидронефроз

295

Q81.8

Буллезді басқа эпидермолиз

57

Q20.3

Дискорданттық қарынша-артериялық қосылыс

190

Q62.1

Несепағардың атрезиясы мен тарылуы

296

Q82.0

Тұқым қуалайтын лимфедема

58

Q20.4

Қарыншаның кірер тесігінің қосарлануы

191

Q62.2

Несепағардың туа біткен кеңеюі [туа біткен мегалоуретер]

297

Q82.1

Пигменттік ксеродермия /

59

Q20.5

Дискорданттық жүрекше-артериялық қосылыс

192

Q62.3

Бүйрек түбегі мен несепағар өткізгіштігінің туа біткен басқа бұзылулары

298

Q82.4

Эктодермалық дисплазия (ангидроздық)

60

Q20.8

Жүрек камералары мен қосылыстарының туа біткен басқа ауытқулары

299

Q82.5

Өспесіз, туа біткен невус

193

Q62.5

Несепағардың қосарлануы

61

Q21.0

Қарынша аралық қалқаның ақауы

300

Q82.8

Терінің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

194

Q62.6

Несепағардың дұрыс орналаспауы

62

Q21.1

Жүрекше қалқасының ақауы

301

Q84.8

Сыртқы жабындардың туа біткен анықталған басқа ауытқулары

195

Q62.7

Туа біткен несепқуық-несепағар-бүйрек рефлюксі

63

Q21.2

Жүрекше-қарынша аралық қалқаның ақауы

302

Q85.0

Нейрофиброматоз (қатерсіз)

196

Q62.8

Несепағардың туа біткен басқа ауытқулары

64

Q21.3

Фалло төрттігі

303

Q85.1

Бұдырлы склероз

197

Q63.0

Қосымша бүйрек

65

Q21.4

Қолқа мен өкпе артериясы аралық қалқаның ақауы

304

Q85.8

Басқа айдарларда жіктелмеген басқа факоматоздар

198

Q63.1

Қосылған, бөлікті жəне таға тəрізді бүйрек

66

Q21.8

Жүрек қалқасының туа біткен басқа ауытқулары

305

Q86.8

Белгілі сыртқы факторлар əсерімен шартталған, туа біткен басқа ауытқу
синдромдары

199

Q63.2

Орнынан ығысқан бүйрек

67

Q22.0

Өкпе артериясы қақпақшасының бітеу тууы

200

Q63.3

Гиперпластикалық жəне алып бүйрек

68

Q22.1

Өкпе артериясы қақпақшасының туа біткен тарылуы

201

Q63.8

Бүйректің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

306

Q87.0

Беттің сыртқы əлпетіне əсер етуі басымырақ туа біткен ауытқулар синдромдары

307

Q87.1

Ергежейлілікпен көрініс беруі басымырақ туа біткен ауытқулар синдромдары

308

Q87.5

Қаңқаның басқа өзгерулерімен көрініс беретін туа біткен ауытқулар
синдромдары

309

Q87.8

Басқа айдарларда жіктелмеген туа біткен басқа, анықталған ауытқулар
синдромдары

73

Q22.6

Жүректің оң жақ гипоплазиясы синдромы

310

Q89.0

Көкбауырдың туа біткен ауытқулары

74

Q22.8

311

Q89.1

Бүйрекүсті безі дамуының кемістіктері

75

312

Q89.2

Эндокриндік бездердің туа біткен басқа ауытқулары

76

69

Q22.2

Өкпе артериясы қақпақшасының туа біткен жеткіліксіздігі

202

Q64.0

Эписпадия

70

Q22.3

Өкпе артериясы қақпақшасының туа біткен басқа кемістіктері

203

Q64.1

Несепқуық экстрофиясы

71

Q22.4

Үш жармалы қақпақшаның туа біткен тарылуы

204

Q64.2

Еркек несеп шығаратын өзегінің туа біткен артқы қақпақшалары

72

Q22.5

Эбштейн ауытқуы

205

Q64.3

Еркек несеп шығаратын өзегі мен несепқуық мойны атрезиясы мен тарылуының
басқа түрлері

Үш жармалы қақпақшаның туа біткен басқа ауытқулары

206

Q64.4

Несеп түтігінің ауытқуы [урахус]

Q23.0

Қолқа қақпақшасының туа біткен тарылуы

207

Q64.6

Несепқуықтың туа біткен бүйірқалтасы

Q23.1

Қолқа қақпақшасының туа біткен жеткіліксіздігі

208

Q64.7

Несепқуық пен еркек несеп шығаратын өзегінің туа біткен басқа ауытқулары

313

Q89.3

Situs inversus Орнығулық өзгеру қабаттасқан декстракардия

77

Q23.2

Қос жармалы қақпақшаның туа біткен тарылуы

209

Q64.8

Несеп шығару жүйесінің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

314

Q89.4

Жабысып туған егіздер

78

Q23.3

Қос жармалы қақпақшаның туа біткен жеткіліксіздігі

210

Q65.0

Ұршықтың туа біткен, бір жақты шығуы

315

Q89.7

Басқа айдарларда жіктелмеген, көптеген туа біткен ауытқулар

79

Q23.4

Жүректің сол жақ гипоплазиясы синдромы

211

Q65.1

Ұршықтың туа біткен, екі жақты шығуы

316

Q89.8

Туа біткен басқа, анықталған ауытқулар

80

Q23.8

Қолқа жəне қос жармалы қақпақшалардың туа біткен басқа ауытқулары

212

Q65.3

Ұршықтың туа біткен, бір жақты шала таюы
Ұршықтың туа біткен, екі жақты шала таюы

317

Q90.0

Трисомия 21, мейоздық ажырамау

81

Q24.0

Оң жақта орналасқан жүрек

213

Q65.4

318

Q90.1

Трисомия 21, мозаицизм (митоздық ажырамау)

82

Q24.1

Жүректің сол жақта орналасуы

214

Q65.8

Сан пішінінің туа біткен басқа өзгерулері

319

Q90.2

Трисомия 21, транслокация

83

Q24.2

Үш жүрекшелі жүрек

215

Q67.4

Бас сүйек, бет пен жақ сүйек пішінінің туа біткен басқа өзгерулері

320

Q91.0

Трисомия 18, мейоздық ажырамау

84

Q24.4

Қолқа астылық туа біткен тарылу

216

Q68.0

Төс-бұғана-бүртікті бұлшық ет пішінінің туа біткен өзгеруі

321

Q91.1

Трисомия 18, мозаицизм (митоздық ажырамау)

85

Q24.5

Корнарлық (тəж) тамырлар дамуының ауытқуы

217

Q75.0

Краниосиностоз

322

Q91.2

Трисомия 18, транслокация

86

Q24.6

Туа біткен жүрек бөгеуі

218

Q75.8

Бас сүйек пен бетсүйектерінің басқа, анықталған даму кемістіктері

323

Q92.8

Басқа, анықталған трисомиялар мен аутосомалардың жартылай трисомиялары

87

Q24.8

Жүректің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

219

Q76.0

Spina bifida occulta

324

Q93.0

Хромосомалық толық моносомия, мейоздық ажырамау

88

Q25.0

Ашық артериялық түтік

220

Q76.1

Клиппель-Фейль синдромы

325

Q95.0

Қалыпты адамның теңгерілген транслокациялары мен Инсерциялары

89

Q25.1

Қолқа коарктациясы

221

Q76.2

Туа біткен спондилолистез

326

Q95.1

Қалыпты адамның хромосомалық бұзылулары

90

Q25.2

Қолқаның бітеу болып тууы

222

Q76.3

Сүйек дамуының кемістігі тудырған туа біткен сколиоз

327

Q95.2

Қалыптан тыс адамның теңгерілген аутосомалық қайта құрулары

91

Q25.3

Қолқаның тарылуы

223

Q76.4

Сколиозбен байланыссыз, омыртқа бағанасының басқа, туа біткен ауытқулары

328

Q95.3

Қалыпты адамның теңгерілген жыныстық/аутосомалық қайта құрулары

92

Q25.4

Қолқаның туа біткен басқа ауытқулары

224

Q76.8

Кеуде торы сүйектерінің туа біткен басқа ауытқулары

329

Q95.4

Белгіленген гетерохроматинді адамдар

93

Q25.5

Өкпе артериясының туғаннан бітеу болуы

225

Q77.0

Ахондрогенезия

330

Q95.5

Аутосомалары сынғыш учаскелі адамдар

94

Q25.6

Өкпе артериясының тарылуы

226

Q77.7

Спондилоэпифиздік дисплазия

331

Q95.8

Басқа теңгерілген қайта құрулар мен құрылымдық маркерлер

95

Q25.7

Өкпе артериясының туа біткен басқа ауытқулары

227

Q77.8

Түтікті сүйектер мен омыртқа бағаны дамуының ақаулары қабаттасқан басқа
остеохондродисплазия

332

Q95.9

Анықталмаған теңгерілген қайта құрулар мен құрылымдық маркерлер

96

Q25.8

Ірі артериялардың туа біткен басқа ауытқулары

333

Q96.0

Кариотип 45,X

97

Q26.2

Өкпе веналары қосылыстарының жаппай ауытқулары

228

Q78.0

Аяқталмаған остеогенез

334

Q96.1

Кариотип 46,X iso (Xq)

98

Q26.3

Өкпе веналары қосылыстарының бірлі-жарым ауытқуы

229

Q78.1

Полиосттық фиброзды дисплазия

335

Q96.2

Iso (Xq) басқа, аномальді жыныстық хромосомасы бар кариотип 46,X

99

Q26.5

Қақпалық вена қосылыстарының ауытқуы

230

Q78.5

Метафиздік дисплазия

Q26.6

Қақпалық вена-бауыр-артерия жыланкөзі

231

Q78.6

Сүйектің туа біткен көптеген өсінділері
Анықталған басқа остеохондродисплазиялар Остеопойкилоз

336

Q96.3

Мозаицизм 45,X / 46,XX немесе XY

100

337

Q96.4

Мозаицизм 45,X аномальді

101

Q26.8

Ірі веналардың туа біткен басқа ауытқулары

232

Q78.8

338

Q96.8

Тернер синдромының басқа нұсқалары

102

Q27.0

Кіндік артериясының туғаннан болмауы жəне гипоплазиясы

233

Q79.0

Көкеттің туа біткен жарығы

103

Q27.3

Шеткі артерия-веналық даму кемістігі

234

Q79.1

Көкет дамуының басқа кемістіктері

326

Q96.9

Анықталмаған Тернер синдромы

327

Q97.1

Үштен артық X-хромосомалы əйел

104

Q27.4

Венаның туа біткен кеңеюі

235

Q79.2

Экзомфалоз

328

Q98

Басқа айдарларда жіктелмеген, жыныстық хромосомалардың басқа ауытқулары,
ерлер фенотипі

105

Q27.8

Шеткі тамырлар жүйесінің анықталған басқа туа біткен ауытқулары

236

Q79.3

Гастрошиз

Q79.4

Өрік тəрізді кіндік синдромы

106

Q28.0

Прецеребралдық тамырлардың артерия-веналық дамуының ауытқуы

237

329

Q99.0

Мозаик [химера] 46,XX / 46,XY

107

Q28.1

Прецеребралдық тамырлар дамуының басқа кемістіктері

238

Q79.5

Құрсақ қабырғасының туа біткен басқа ауытқулары

330

Q24.9

Жүректің туа біткен анықталмаған кемістігі

108

Q28.2

Ми тамырларының артерия-веналық даму кемістігі

239

Q79.8

Сүйек-бұлшық ет жүйесі

331

Q33.9

Өкпенің туа біткен анықталмаған ауытқуы

109

Q28.3

Q80.0

Кəдімгі ихтиоз

Q25.9

Ірі артериялардың туа біткен анықталмаған ауытқулары

Ми тамырларының басқа даму кемістіктері / Другие пороки развития
церебральных сосудов

240

332

241

Q80.1

Х-хромосомамен байланысты ихтиоз [X-байланған ихтиоз]

333

Q45.3

Ұйқыбез бен оның түтіктерінің туа біткен басқа ауытқулары

Қанайналым жүйесінің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

242

Q80.3

Көпіршікті ихтиоз пішінді туа біткен эритродермия

334

Q34.1

Көкірекаралықтың туа біткен жылауығы

111

Q30.0

Хоаналардың туғаннан бітеу болуы

243

Q80.4

Ұрық ихтиозы [«Арлекин ұрық»]

335

Q05.9

Анықталмаған spina bifida (спина бифида)

112

Q31.1

Көмейдің нақ дауыс аппаратының астындағы туа біткен тарылуы

244

Q80.8

Туа біткен басқа ихтиоз

336

Q43.9

Ішектің туа біткен анықталмаған ауытқулары

113

Q31.8

Көмейдің туа біткен басқа кемістіктері

245

Q81.0

Кəдімгі көпіршікті эпидермолиз

337

Q69.0

Қосымша саусақ (саусақтар) )

114

Q32.0

Туа біткен трахеомаляция

246

Q81.2

Дистрофиялық буллезді эпидермолиз

338

Q28.9

Қанайналым жүйесінің туа біткен анықталмаған ауытқы

115

Q32.1

Кеңірдек дамуының басқа кемістіктері

247

Q81.8

Буллезді басқа эпидермолиз

339

Q05.4

Гидроцефалия қабаттасқан анықталмаған spina bifida (спина бифида)

116

Q32.3

Бронхтардың туа біткен тарылуы

248

Q82.0

Тұқым қуалайтын лимфедема

340

Q50.2

Аналық бездің туғаннан бұралып қалуы

117

Q32.4

Бронхтардың туа біткен басқа ауытқулары

249

Q82.1

Пигменттік ксеродермия /

341

Q37.9

Таңдай мен еріннің анықталмаған,бір жақты жырығы

118

Q33.0

Өкпенің туа біткен жылауығы

250

Q82.4

Эктодермалық дисплазия (ангидроздық)

342

Q45.1

Сақина тəрізді ұйқыбез

119

Q33.2

Өкпе секвестрациясы

251

Q82.8

Терінің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

343

Q32.2

Туа біткен бронхомаляция

120

Q33.3

Өкпесіз туу

252

Q84.8

Сыртқы жабындардың туа біткен анықталған басқа ауытқулары

344

Q40.9

Ас қорыту жолының жоғарғы бөлігі дамуының анықталмаған кемістіктері

121

Q33.4

Туа біткен бронхоэктаз

253

Q85.0

Нейрофиброматоз (қатерсіз)

345

Q22.9

Үш жармалы қақпақшаның туа біткен анықталмаған ауытқулары

122

Q33.6

Өкпе гипоплазиясы мен дисплазиясы

254

Q85.1

Бұдырлы склероз

346

Q39.9

Өңештің туа біткен анықталмаған ауытқуы

123

Q33.8

Өкпенің басқа туа біткен ауытқулары

255

Q85.8

Басқа айдарларда жіктелмеген басқа факоматоздар

347

Q45.2

Ұйқыбездің туа біткен жылауығы

124

Q34.8

Тыныс алу ағзаларының туа біткен анықталған басқа ауытқулары

256

Q86.8

125

Q35.6

Таңдайдың орта жырығы

Белгілі сыртқы факторлар əсерімен шартталған, туа біткен басқа ауытқу
синдромдары

126

Q35.7

Бөбешік жырығы

257

Q87.1

Ергежейлілікпен көрініс беруі басымырақ туа біткен ауытқулар синдромдары

127

Q37.4

Қатты жəне жұмсақ таңдай мен еріннің екі жақты жырығы

258

Q87.5

128

Q38.1

Анкилоглоссия

Қаңқаның басқа өзгерулерімен көрініс беретін туа біткен ауытқулар
синдромдары

129

Q38.6

Ауыз дамуының басқа кемістіктері

259

Q87.8

130

Q39.0

Өңештің жыланкөзсіз атрезиясы

Басқа айдарларда жіктелмеген туа біткен басқа, анықталған ауытқулар
синдромдары

131

Q39.1

Өңештің кеңірдек-өңеш жыланкөзді атрезиясы

132

Q39.2

Туа біткен атрезиясыз кеңірдек-өңеш жыланкөзі

133

Q39.3

Өңештің туа біткен тарылуы мен бітелуі

134

Q39.8

Өңештің туа біткен басқа ауытқулары болмауы

135

Q40.0

Қарын қақпасының туа біткен гипертрофиялық тарылуы

136

Q40.1

Көкеттің өңештік тесігінің туа біткен жарығы

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерге 11 қосымша
Хирургиялық операциялар жоқ жағдайлар үшін туа біткен даму ақаулардың
АХЖ-10 негізгі кодтарының тізбесі
№
1

АХЖ10
коды

АХЖ-10 атауы

2

3

1

Q00.0

Анэнцефалия

2

Q01.0

Маңдай энцефалоцелесі

3

Q01.1

Мұрын-маңдай энцефалоцелесі

4

Q01.2

Шүйде энцефалоцелесі

5

Q01.8

Басқа аймақтар энцефалоцелесі

6

Q02

Микроцефалия

7

Q03.0

Сильви су түтігінің туа біткен кемістігі

8

Q03.1

Мажанди мен Лушки тесігінің бітеу болып тууы

9

Q03.8

Басқа туа біткен гидроцефалия

110

Q28.8

260

Q89.0

Көкбауырдың туа біткен ауытқулары

261

Q89.1

Бүйрекүсті безі дамуының кемістіктері

262

Q89.2

Эндокриндік бездердің туа біткен басқа ауытқулары

263

Q89.3

Situs inversus Орнығулық өзгеру қабаттасқан декстракардия

264

Q89.4

Жабысып туған егіздер

265

Q89.7

Басқа айдарларда жіктелмеген, көптеген туа біткен ауытқулар

266

Q89.8

Туа біткен басқа, анықталған ауытқулар

267

Q90.0

Трисомия 21, мейоздық ажырамау

268

Q90.1

Трисомия 21, мозаицизм (митоздық ажырамау)

269

Q90.2

Трисомия 21, транслокация

270

Q91.0

Трисомия 18, мейоздық ажырамау

271

Q91.1

Трисомия 18, мозаицизм (митоздық ажырамау)

137

Q40.2

Асқазан дамуының анықталған басқа кемістіктері

138

Q40.8

Ас қорыту жолының жоғарғы бөлігі дамуының анықталған басқа кемістіктері

139

Q41.0

Он екі елі ішектің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

140

Q41.1

Аш ішектің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

141

Q41.2

Мықын ішектің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

142

Q41.8

Жіңішке ішектің анықталған басқа бөліктерінің туа біткен жоқтығы, атрезиясы
мен тарылуы

272

Q91.2

Трисомия 18, транслокация
Басқа, анықталған трисомиялар мен аутосомалардың жартылай трисомиялары

10

Q04.0

Мүйізгекті дененің туа біткен ауытқуы

143

Q42.0

Тік ішектің жыланкөз қабаттасқан туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

273

Q92.8

11

Q04.2

Голопрозэнцефалия

144

Q42.1

Тік ішектің жыланкөзсіз туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

274

Q93.0

Хромосомалық толық моносомия, мейоздық ажырамау

12

Q04.3

Мидың редукциялық басқа деформациялары

145

Q42.2

Артқы өтістің жыланкөз қабаттасқан туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

275

Q95.0

Қалыпты адамның теңгерілген транслокациялары мен Инсерциялары

13

Q04.4

Септооптикалық дисплазия

146

Q42.3

Артқы өтістің жыланкөзсіз туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

276

Q95.1

Қалыпты адамның хромосомалық бұзылулары

14

Q04.5

Мегалоэнцефалия

147

Q42.8

Тоқ ішектің басқа бөліктерінің туа біткен жоқтығы, атрезиясы мен тарылуы

277

Q95.2

Қалыптан тыс адамның теңгерілген аутосомалық қайта құрулары

15

Q04.6

Мидың туа біткен жылауықтары

148

Q43.0

Меккель бүйірқалтасы

278

Q95.3

Қалыпты адамның теңгерілген жыныстық/аутосомалық қайта құрулары

16

Q04.8

Мидың туа біткен анықталған басқа ауытқулары

149

Q43.1

Гиршпрунг ауруы

279

Q95.4

Белгіленген гетерохроматинді адамдар

17

Q05.0

Гидроцефалиямен қабаттасқан мойын бөлігіндегі spina bifida

150

Q43.2

Жиек ішектің туа біткен қызметтік басқа ауытқулары

280

Q95.5

Аутосомалары сынғыш учаскелі адамдар

18

Q05.1

Гидроцефалиямен қабаттасқан көкірек бөлігіндегі spina bifida

151

Q43.3

Ішектің бекітілуінің туа біткен ауытқулары

281

Q95.8

Басқа теңгерілген қайта құрулар мен құрылымдық маркерлер

19

Q05.2

Гидроцефалиямен қабаттасқан бел бөлігіндегі spina bifida

152

Q43.4

Ішектің қосарлануы

282

Q95.9

Анықталмаған теңгерілген қайта құрулар мен құрылымдық маркерлер

20

Q05.3

Гидроцефалиямен қабаттасқан сегізкөз бөлігіндегі spina bifida

153

Q43.5

Орнынан ығысқан артқы өтіс

283

Q96.0

Кариотип 45,X

21

Q05.5

Гидроцефалия қабаттаспаған мойын бөлігіндегі spina bifida

154

Q43.6

Тік ішек пен артқы өтістің туа біткен жыланкөзі

284

Q96.1

Кариотип 46,X iso (Xq)

22

Q05.6

Гидроцефалия қабаттаспаған кеуде бөлігіндегі spina bifida

155

Q43.8

Ішектің туа біткен анықталған басқа ауытқулары

285

Q96.2

Iso (Xq) басқа, аномальді жыныстық хромосомасы бар кариотип 46,X

23

Q05.7

Гидроцефалия қабаттаспаған бел бөлігіндегі spina bifida

156

Q44.0

Өтқуықтың туғаннан болмауы, аплазиясы мен гипоплазиясы

286

Q96.3

Мозаицизм 45,X / 46,XX немесе XY

24

Q05.8

Гидроцефалия қабаттаспаған сегізкөз бөлігіндегі spina bifida

157

Q44.1

Өтқуықтың туа біткен басқа ауытқулары

287

Q96.4

Мозаицизм 45,X аномальді

25

Q06.0

Амиелия(жұлынсыздық)

158

Q44.2

Өт түтіктерінің бітеу болуы

288

Q96.8

Тернер синдромының басқа нұсқалары

26

Q06.1

Жұлын гипоплазиясы мен дисплазиясы

159

Q44.3

Өт түтіктерінің туа біткен тарылуы мен бітелуі

289

Q96.9

Анықталмаған Тернер синдромы

27

Q06.2

Диастематомиелия

160

Q44.4

Өт түтігінің жылауығы

290

Q97.1

Үштен артық X-хромосомалы əйел

28

Q06.3

Жылқы құйрығы дамуының басқа кемістіктері

161

Q44.6

Бауырдың жылауықтық ауруы

(Жалғасы 30-бетте)
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78

04.06

Бассүйек жəне шет нервілер ганглиондарының өзге ганглионэктомиялары

79

04.07

Бассүйек жəне шет нервілерді тілудің немесе алып тастаудың өзге түрлері

80

04.20

Краниальды жəне перифериялық нервіні бұзу (крианалгезия, нейролитикалық
дəрінің инъекциясы, радио жиілілік аблациясы)

291

Q98

Басқа айдарларда жіктелмеген, жыныстық хромосомалардың басқа ауытқулары,
ерлер фенотипі

292

Q99.0

Мозаик [химера] 46,XX / 46,XY

293

Q24.9

Жүректің туа біткен анықталмаған кемістігі

81

04.30

Бассүйек жəне перифериялық нервілерді тігіп тастау

294

Q66.4

Өкше-вальгустық маймақтық

82

04.43

Карпальды каналды босату

295

Q66.1

Өкше-варустық маймақтық

83

04.44

Тарзальды каналды босату

296

Q33.9

Өкпенің туа біткен анықталмаған ауытқуы

84

04.49

Перифериялық нервіні, ганглияны немесе жабыспалардың лизисін
декомпрессиялаудың басқа жолдары

297

Q90.9

Анықталмаған Даун синдромы

298

Q25.9

Ірі артериялардың туа біткен анықталмаған ауытқулары

299

Q70.2

Аяқ ұшы башпайларының бір-біріне жабысуы

300

Q91.3

Анықталмаған Эдвардс синдромы

301

Q78.9

Анықталмаған остеохондродисплазия

302

Q45.3

Ұйқыбез бен оның түтіктерінің туа біткен басқа ауытқулары

303

Q91.6

Трисомия 13, транслокация

304

Q34.1

Көкірекаралықтың туа біткен жылауығы

305

Q69.0

Қосымша саусақ (саусақтар) )

306

Q60.6

Поттер синдромы

307

Q74.1

Тізе буынының туа біткен ауытқуы Туа біткен

308

Q66.2

Варустық аяқ ұшы

309

Q28.9

Қанайналым жүйесінің туа біткен анықталмаған ауытқы

310

Q71.3

Қол ұшы мен саусақтың(тардың) туғаннан болмауы

311

Q37.9

Таңдай мен еріннің анықталмаған,бір жақты жырығы

312

Q67.8

Кеуде торы пішінінің туа біткен басқа өзгерулері

313

Q69.2

Аяқ ұшының қосымша башпайы (башпайлары)

314

Q68.8

Сүйек-бұлшық еттік пішіннің туа біткен анықталған басқа өзгерулері

315

Q32.2

Туа біткен бронхомаляция

316

Q40.9

Ас қорыту жолының жоғарғы бөлігі дамуының анықталмаған кемістіктері

317

Q43.7

Сақталған клоака

318

Q22.9

Үш жармалы қақпақшаның туа біткен анықталмаған ауытқулары

319

Q39.9

Өңештің туа біткен анықталмаған ауытқуы

320

Q66.0

Тобан-варустық маймақтық

321

Q40.3

Асқазан дамуының анықталмаған кемістігі

322

Q70.4

Полисиндактилия

323

Q61.3

Бүйректің анықталмаған көп жылауықтылығы

324

Q79.9

Сүйек-бұлшық ет жүйесі дамуының туа біткен анықталмаған кемістігі

325

Q18.9

Бет пен мойын дамуының анықталмаған кемістігі

Q63.9

Бүйректің туа біткен анықталмаған ауытқуы

326

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу жағдайының күрделілігін ескере
отырып клиникалық-шығындық топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерге 12-қосымша
Неонаталдық кезенде жүргізілетін АХЖ-9 кодтар тізбесі, кардиохирургиялық оталардан
басқасы
№
1

АХЖ-9
коды

АХЖ-9 атауы

2

3

1

01.01

Цистерна пункциясы

2

01.02

Алдын ала имплантацияланған катетер арқылы вентрикулопункция жасау,
Вентрикулярлы шунт түтікшесінің пункциясы

85

04.50

Краниалды жəне перифериялық нервіні протездеу

86

04.60

Бассүйек жəне шет нервілердің транспозициясы

87

04.71

Тіл асты-беттік анастомоз

88

04.72

Қосымша беттік анастомоз

89

04.73

Қосымша-тіл асты анастомозы

90

04.74

Бассүйек жəне шет нервілер анастомозының өзге түрлері

91

04.75

Бассүйек жəне шет нервілердің алдағы қалпына келтіруін тексеру

92

04.76

Бассүйек жəне перифериялық нервілердің ескі жарақатын қалпына келтіру

93

04.79

Нейропластиканың басқа түрлері

94

04.91

Тамыр созылуына операция жасау

95

04.93

Перифериялық нейростимуляторды алып тастау

96

04.99

Бассүйек жəне перифериялық нервілердегі басқа диагностикалық
манипуляциялар

97

05.00

Симпатиялық тамырды немесе ганглияны бөлу

98

05.21

Негізгі таңдайлық ганглионарлы симпатэктомия

99

05.22

Мойнақтық симпатэктомия

100

05.23

Бел симпатэктомиясы

101

05.24

Пресакралды симпатэктомия

102

05.29

Басқа симпатэктомия жəне ганглионарлы симпатэктомия

103

05.81

Симпатикалық тамырды немесе ганглияны қалпына келтіру

104

05.89

Симпатикалық тамыр немесе ганглияның басқа манипуляциялары

105

05.90

Жүйке жүйесіндегі басқа манипуляциялар

106

06.00

Қалқанша безін субтотальды резекциялау

107

06.02

Қалқанша безінің тұсындағы жарақатты қайтадан ашу

108

06.09

Қалқанша безінің тұсын кесудің басқа түрлері

109

06.12

Қалқанша безінің ашық биопсиясы

110

06.19

Қалқанша жəне парақалқанша бездеріндегі басқа диагностикалық
манипулыциялары

111

06.20

Қалқанша безінің біржақты лобэктомиясы
Қалқанша безін субтотальды резекциялау жасау

112

06.21

113

06.30

Жартылай тиреоидэктомияның басқа түрлері

114

06.31

Қалқанша безінің зақымданған бөлігін тілу

115

06.32

Жылауықтың немесе қалқанша безі түйінінің энуклеациясы

116

06.39

Жартылай тиреоидэктомияның өзге түрлері

117

06.40

Толық тиреоидэктомия

118

06.50

Төс артындағы тиреоидэктомия,басқаша анықталмаған

119

06.51

Жартылай төс артындағы тиреоидэктомия

120

06.52

Толық төс артындағы тиреоидэктомия

121

06.60

Тіл астында орналасқан қалқанша безін тілу

122

06.70

Қалқанша-тілдік өзекті немесе жолды тілу

123

06.81

Толық паратиреоидэктомия

124

06.89

Паратиреоидэктомияның басқа түрлері

3

01.09

Басқа краниалды пункциялар: субарахноидалды кеңістіктің, субдуралды
кеңістіктің аспирациясы

4

01.10

Мониторинг үшін катетерді жəне зондты имплантаттауды қоса алғандағы
бассүйек ішіндегі қысым мониторингі

127

06.93

Қалқанша безіне тігіс салу

5

01.12

Бас ми қабығының ашық биопсиясы

128

06.94

Қалқанша безінің тіндеріне реимплантация жасау

125

06.91

Қалқанша безінің мойнағын кесіп өту

126

06.92

Қалқанша безінің тамырларын таңу

6

01.14

Мидың ашық биопсиясы

129

06.95

Қалқансерік безінің тіндеріне реимплантация жасау

7

01.16

Бассүйек ішіндегі қысымды мониторингілеу үшін катетерді немесе зондты
имплантаттау

130

06.98

Қалқанша безіне басқа операциялар жасау

8

01.18

Миға жəне ми қабығына жүргізілетін басқа диагностикалық емшаралар

9

01.19

Бассүйекке жасалатын басқа диагностикалық шаралар

10

01.20

Бассүйектің трепанациясы

11

01.21

Краниалды қуыстарды кесу жəне дренаж жасау

12

01.22

Бассүйекішілік нейростимуляторды алып тастау

13

01.23

Трепанация орнын қайта ашу

14

01.24

Бассүйек трепанациясының басқа нысандары

15

01.25

Басқа краниоэктомия

16

01.26

Краниалды қуысқа немесе тінге катетерді имплантациялау

17

01.28

Бур саңылауы арқылы интрацеребралды катетерді орнату

18

01.31

Ми қабығын кесу

19

01.39

Бас миды тілудің басқа жолдары

20

01.41

Таламусқа операция жасау

21

01.42

Боз шарға операция жасау

131

06.99

Қалқансерік безіне басқа операциялар жасау

132

07.12

Бүйрек безінің ашық биопсиясы

133

07.13

Трансфронталды жолмен гипофиз биопсиясын жасау

134

07.14

Трансфеноидалды жолмен гипофиз биопсиясын жасау

135

07.15

Анықталмаған əдіс арқылы гипофиз биосиясын жасау

136

07.17

Домалақ заттың биопсиясы

137

07.21

Бүйрек безінің зақымданған бөлігін тілу

138

07.22

Бір жақты адреналэктомия

139

07.221

Бүйрек безі ісігін лапароскопиялық жолмен сылып тастау

140

07.29

Жартылай адреналэктомияның басқа түрлері

141

07.30

Екі жақты адреналэктомия

142

07.41

Бүйрек безін кесу

143

07.42

Бүйрек безі тамырларын кесіп өту

144

07.43

Бүйрек безі тамырларын таңу

145

07.44

Бүйрек безін қалпына келтіру

22

01.51

Ми қабығының тінін немесе зақымданған бөлігін кесу

146

07.45

Бүйрек безі тініне реимплантация жасау

23

01.52

Гемисферэктомия

147

07.49

Бүйрек безіндегі, жүйкедегі, тамырдағы басқа манипуляциялар

24

01.59

Бас ми қабығының тінін немесе зақымданған бөлігін кесудің немесе бұзудың
басқа түрлері

25

01.60

Бассүйектің зақымданған бөлігін кесу

26

02.01

Бассүйек тігістерін ашу

27

02.02

Бассүйек сынығының бөлшектерін көтеру

28

02.03

Бассүйек трансплантантын қалыптастыру

29

02.04

Бассүйектегі сүйектік трансплантант

30

02.05

Бассүйек пластинкасын орнату

31

02.06

Бассүйек остеопластикасының басқа түрлері

32

02.07

Бассүйек пластинкасын алып тастау

33

02.11

Бассүйектің қатты қабығына қарапайым тігіс салу

34

02.12

Бассүйек қабығын қалпына келтірудің басқа түрлері

35

02.13

Миқабықтық тамырды таңу

36

02.14

Хороидалды өрімді алып тастау

37

02.20

Вентрикулостомия

38

02.24

Субарахнаидальдік кеңістіктегі цистернаның вентрукулостомиясы

39

02.31

Бас жəне мойын құрылымдары бар вентрикулярды шунт

40

02.32

Қан айналым жүйесіне вентрикулярлы шунт енгізу, вентрикулоперитоностомия

41

02.33

Көкірек қуысындағы вентрикулярды шунт

42

02.34

Құрсақ қуысына жəне оның органдарына вентрикулярлы шунт енгізу

43

02.35

Несеп жүйесіндегі вентрикулярды шунт

44

02.39

Қарыншаны дренаждау үшін басқа манипуляциялар жасау

45

02.41

Вентрикулярлы шунтты тазалау жəне зерттеу, вентрикулоперитонеалды
шунттың вентрикулярлы соңын зерттеу, Вентрикулоперитонеалды шунтты
қайтадан бағдарламалау,

46

02.42

Вентрикулярлы шунтты ауыстыру

47

02.43

Вентрикулярлы шунтты алып тастау

48

02.91

Кортикалды жабыспалардың лизисі

49

02.94

Тракция үшін қажетті құралдарды қою немесе ауыстыру (бассүйектен тартып
созу немесе hallo-тракция)

50

02.95

Тракция үшін керек құрылғыларды алып тастау (бассүйек арқылы тарту немесе
hallo-тракция)

51

02.99

Бассүйекке, миға жəне ми қабығына жасалатын басқа манипуляциялар

52

03.01

Омыртқа каналынын бөгде затты алып тастау

53

03.02

Ламинэктомия жасалған жерді қайтадан ашу

54

03.09

Омыртқа каналы құрылымдарын зерттеудің жəне декомпрессиялаудың басқа
түрлері

55

03.10

Ми жұлындарының түбін таңу (ризотомия)

56

03.21

Тері арқылы хордотомия жасау

57

03.29

Хордотомияның өзге түрлері

148

07.51

Домалақ заттың тұсын тексеру

149

07.52

Домалақ затты кесу

150

07.59

Домалақ денедегі басқа манипуляциялар

151

07.63

Анықталмаған əдіс арқылы гипофизді жартылай тілу

152

07.68

Басқа анықталған əдіс арқылы гипофизді толық тілу

153

07.69

Гипофизді толық кесу, басқаша анықталмаған

154

07.71

Гипофиз шұңқырын тексеру

155

07.72

Гипофизді кесу

156

07.79

Гипофиздағы басқа манипуляциялар

157

07.80

Тимэктомия

158

07.81

Айыр безін жартылай кесу

159

07.82

Айыр безін толық кесу

160

07.91

Айыр безі тұсын қарау

161

07.92

Айыр безін кесу

162

07.93

Айыр безін қалпына келтіру

163

07.99

Айыр безіндегі басқа манипуляциялар

164

08.01

Қабақ шетін кесу

165

08.09

Қабақ шетін кесудің басқа түрлері

166

08.19

Қабақтағы өзге диагностикалық манипуляциялар

167

08.20

Қабақтың зақымданған бөлігін алып тастау, басқаша анықталмаған

168

08.2011 Көз қабағының тінінің зақымдануын алып тастау, өсінді пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс

169

08.21

Халазионды тілу

170

08.22

Қабақтың басқа шағын зақымданған бөлігін тілу

171

08.23

Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, қабақтың барлық қалыңдығына
емес

172

08.24

Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, қабақтың барлық қалыңдығына

173

08.25

Қабақтың зақымданған бөлігін деструкциялау

174

08.31

Тұтас бұлшықетке тігіс салу арқылы блефароптозды түзету

175

08.32

Тұтас бұлшықетке фасциалды демеуші таңғышты салу арқылы блефароптозды
түзету

176

08.33

Көтеруші бұлшықетті немесе апоневрозды ауыстыру немесе резекция арқылы
блефароптозды түзету

177

08.34

Көтеруші бұлшық еттегі өзге манипуляциялар арқылы блефароптозды түзету

178

08.35

Тарзальды əдіс арқылы блефароптозды түзету

179

08.36

Басқа əдістер арқылы блефароптозды түзету

180

08.38

Кабақтың ретракциясын түзету

181

08.41

Термокаутерді пайдалану арқылы энтропионды немесе эктропионды түзету

182

08.42

Тігіс салу арқылы энтропионды немесе эктропионды түзету

183

08.43

Сына тəрізді резекция арқылы энтропионды немесе эктропионды түзету

58

03.32

Жұлын жəне оның қабығының биопсиясы

59

03.39

Жұлын жəне омыртқа каналының құрылымдарындағы басқа диагностикалық
манипуляциялар

184

08.44

Қабақты қайта құру арқылы энтропионды немесе эктропионды түзету

185

08.49

Энтропионды немесе эктропионды түзетудің басқа түрлері

60

03.4

Сүйек кемігінің немесе сүйек кемігі қабығының зақымданған жерлерін тілу
немесе деструкциялау

186

08.51

Кантотомия

187

08.52

Блефарорафия

61

03.51

Менингоцелені оперативті жолмен сылып тастау

188

08.61

Тері қиындысы немесе трансплантант арқылы қабақты қайта құру

62

03.52

Миеломенингоцелені оперативті жолмен сылып тастау

189

08.62

63

03.53

Омыртқа сынығын қалпына келтіру

Шарышты қабықтың тері қиындысы немесе трансплантанты арқылы қабақты
қайта құру

64

03.59

Жұлын құрылымдарын қалпына келтіруші жəне пластикалық операциялардың
басқа түрлері

65

03.60

190

08.64

Тарзо-коньюнктивалды қиындысы арқылы қабақты қайта құру

191

08.69

Қиындылар немесе трансплантанттар арқылы қабақты қайта құрудың басқа
түрлері

Жұлын жəне жұлын тамырларының түптері жабыспаларының лизисі

66

03.71

Арқалық субарахноидалды-ішперделік шунт

192

08.71

Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту арқылы қабақты қайта құру

67

03.72

Арқалық субарахноидалды-несептамырлы шунт

193

08.72

Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақты қайта құрудың басқа түрлері

68

03.79

Жұлын қабығының басқа шунттары

194

08.73

Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы қабақты қайта құру

195

08.74

Қабақтың барлық қалыңдығына қабақты қайта құрудың басқа түрлері

69

03.94

Арқалық нейростимуляторды алып тастау

70

03.97

Арқалық қабықтың шунтын тексеру

196

08.81

Қабақ немесе қастың жарылуын тізбекті жою

71

03.98

Арқалық қабықтың шунтын алып тастау

197

08.82

Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту арқылы қабақ жарылуын жою

72

03.99

Жұлындағы жəне омыртқа каналының құрылымдарындағы басқа
манипуляциялар

198

08.83

Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақ жарылуын жоюдың басқа түрлері

199

08.84

Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы қабақ жарылуын жою

205
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207
208
209
210
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216
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218
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220
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222
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224
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228
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
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253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
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266
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302
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320
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326
327

09.20
Көз жасы безін тілу, басқаша дəлденбеген
09.21
Көз жасы безінің зақымданған бөлігін тілу
09.2111 Көз жасы бездерінің зақымдануын алып тастау, өскін пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс
09.22
Басқаша жартылай дакриоаденэктомия
09.23
Толық дакриоаденэктомия
09.30
Көз жасы безіндегі басқа манипуляциялар
09.41
Көз жасы каналының тесігіне сүңгі салу
09.42
Көз жасы түтікшесінен сынама алу
09.43
Мұрын көз жасы жолына сүңгі салу
09.44
Мұрын көз жасы жолының интубациясы
09.49
Көз жасы жолдарындағы басқа манипуляциялар
09.50
Көз жасы қабын жəне жолын кесу
09.51
Көз жасы нүктесін кесу
09.52
Көз жасы түтікшелерін кесу
09.53
Көз жасы қабын кесу
09.59
Көз жасы жолдарын кесудің басқа түрлері
09.60
Көз жасы қабын жəне көз жасы жолдарын тілу
09.71
Айналдырылған көз жасы нүктесін түзету
09.72
Көз жасы нүктесінің басқа түзетуі
09.73
Көз жасы түтікшесін түзету
09.81
Дакриоцисториностомия
09.811 Эндоназалды эндоскопиялық дакриоцисториностомия
09.82
Конъюнктивоцисториностомия
09.83
Түтік немесе стент ендіру арқылы конъюнктивоцисториностомия жасау
09.90
Көз жасы жүйесіндегі басқа манипуляциялар
09.91
Көз жасы нүктесінің облитерациясы
09.99
Көз жасы жүйесіндегі облитерациясы
10.00
Кесу арқылы конъюктивадан сыналап кіргізілген бөгде затты алып тастау
10.10
Конъюнктиваны кесудің басқа түрлері
10.29
Конъюнктивадағы басқа диагностикалық манипуляциялар
10.30
Конъюктиваны тілу
10.31
Конъюктива тінін немесе зақымданған бөлігін тілу
10.32
Конъюктиваның зақымданған бөлігінің деструкциясы
10.33
Конъюктива тілудегі басқа манипуляциялар
10.3311 Көздің шырықты қабығына жою шаралары, өскін пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс
10.41
Бос трансплантант көмегімен симблефаронды түзету
10.42
Бос трансплантант көмегімен конъюнктива күмбезін қайта құру
10.43
Конъюнктива күмбезін қайта құрудың басқа түрлері
10.44
Конъюнктиваға бос трансплантантты қондырудың басқа түрлері
10.50
Конъюнктива мен қабақтың бітіп кетуінің лизисі
10.60
Конъюнктива жарылуын жою
10.91
Конъюнктива асты инъекция
10.99
Конъюнктивадағы басқа манипуляциялар
11.00
Магнит көмегімен мөлдірқабыққа сыналап кіргізілген бөгде затты алып тастау
11.10
Мөлдірқабықты кесу
11.22
Мөлдірқабықтың биопсиясы
11.29
Мөлдірқабықтағы басқа диагностикалық манипуляциялар
11.31
Птеригиум транспозициясы
11.39
Птеригиумды тілудің басқа түрлері
11.41
Мөлдірқабықтың эпителиясын механикалық алып тастау
11.42
Мөлдірқабықтың зақымданған бөлігін термокаутеризациялау
11.51
Мөлдірқабық жарылуын тігу
11.53
Конъюктивалды кесінді арқылы мөлдірқабықтың жарылуын немесе жарақатын
жою
11.59
Мөлдірқабықты қалпына келтірудің басқа түрлері
11.71
Кератомелез
11.72
Кератофакия
11.75
Түбегейлі кератотомия
11.76
Эпикератофакия
11.79
Мөлдірқабықтағы қайта құрушы жəне рефракционды хирургияның басқа түрлері
11.99
Мөлдірқабықтағы басқа манипуляциялар (Корнеальды тігісті алу)
12.00
Көздің алдыңғы сегментінен көз ішіндегі бөгде затты алып тастау, басқаша
анықталмаған
12.01
Магнит көмегімен көздің алдыңғы сегментінен көз ішіндегі бөгде затты алып
тастау
12.02
Магнитті қолданбай көздің алдыңғы сегментінен көз ішіндегі бөгде затты алып
тастау
12.11
Трансфикциясы бар иридотомия
12.12
Иридотомияның басқа түрлері
12.13
Пролабирланған көздің сыртқы мөлдір қабығын тілу
12.14
Иридэктомияның басқа түрлері
12.21
Көздің алдыңғы камерасының диагностикалық аспирациясы
12.22
Көздің сыртқы мөлдір қабығының биопсиясы
12.29
Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы, кірпікті денедегі жəне алдыңғы камерадағы
басқа диагностикалық манипуляциялар
12.31
Гониосинехияның лизисі
12.32
Алдыңғы синехиялардың басқа түрлерінің лизисі
12.33
Артқы синехиялардың лизисі
12.34
Мөлдірқабықтың жəне шыны тəріздес дененің бітісуінің лизисі
12.35
Көздің сыртқы мөлдір қабығына операция жасау
12.40
Көздің алдыңғы сегментінің зақымданған бөлігін жою, басқаша анықталмаған
12.41
Кесіп алып тастаусыз көздің мөлдір қабығының зақымданған бөлігін жою
12.42
Көздің мөлдір қабығының зақымданған бөлігін кесіп алып тастау
12.43
Кесіп алып тастаусыз кірпікті дененің зақымданған бөлігін жою
12.44
Кірпікті дененің зақымданған бөлігін кесіп алып тастау
12.51
Гониотомиясыз гониопунктура
12.52
Гониопунктурасыз гониотомия
12.53
Гониопунктурасы бар гониотомия
12.54
Сыртқы трабекулотомия
12.55
Циклодиализ
12.59
Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың басқа тəсілдері
12.591 Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың лазерлік тəсілдері
12.61
Иридэктомиясы бар аққабықтың трефинациясы
12.62
Иридэктомиясы бар аққабықтың термокаутеризациясы
12.63
Иридэнклейзис жəне көздің мөлдір қабығын созу
12.64
Сыртқы трабекулэктомия
12.65
Иридэктомиясы бар аққабықты ашудың басқа түрлері (синус-трабекулоэктомия)
12.66
Аққабықтағы жыланкөзді операциядан кейін тексеру
12.69
Аққабықты ашудың басқа түрлері
12.71
Циклодиатермия
12.72
Кірпікті дененің криотерапиясы
12.73
Циклофотокоагуляция
12.74
Кірпікті дененің азаюы, басқаша анықталмаған
12.79
Глаукома кезіндегі басқа манипуляциялар
12.81
Аққабық жарылуын тігу
12.82
Аққабық жыланкөзін жою
12.83
Басқа бөлімдерде жіктелмейтін алдыңғы сегменттің операциялық жарасын
тексеру
12.84
Склера зақымдануын тілу немесе бұзу
12.85
Трансплантант көмегімен аққабықты стафиломаны жою
12.86
Аққабық стафиломасын жоюдың басқа жолдары
12.87
Трансплантант көмегімен аққабықты нығайту
12.88
Склераны нығайтудың басқа түрлері
12.89
Аққабықтағы басқа манипуляциялар
12.93
Алдыңғы камерадан эпителий өсіндісін жою немесе бұзу
12.97
Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы басқа манипуляциялар
12.98
Кірпікті денедегі басқа манипуляциялар
12.99
Алдыңғы камерадағы басқа манипуляциялар (дренаж)
13.00
Көз жанарынан бөгде затты алып тастау, басқаша дəлденбеген
13.01
Магнит көмегімен көз жанарынан бөгде затты алып тастау
13.02
Магнитті қолданбай көз жанарынан бөгде затты алып тастау
13.11
Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына қаптама ішілік экстракция
жасау
13.19
Көз жанарына қаптама ішілік экстракция жасаудың басқа түрлері
13.20
Тізбекті экстракция əдісімен көз жанарына қаптамадан тыс экстракция жасау
13.30
Қарапайым аспирация (жəне ирригация) əдісімен көз жанарына қаптамадан тыс
экстракция жасау
13.41
Көз жанарының эмульгациясы жəне катарактаның аспирациясы
13.42
Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне артқы жету əдісі арқылы
катарактаны аспирациялау
13.43
Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне катарактаны аспирациялаудың
басқа түрлері
13.51
Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына қаптамадан тыс экстракция
жасау

73

04.01

Акустикалық невриноманы кесу

200

08.85

Қабақтың барлық қалыңдығына қабақ жарылуын жоюдың басқа түрлері

328

13.59

Көз жанарын қаптамадан тыс экстракциялаудың басқа түрлері

74

04.02

Үш тармақты нервіні бөлу

201

08.99

Қабақтағы басқа манипуляциялар

329

13.64

Салдарлық мембрананы кесу (катарактадан кейін)

75

04.03

Басқа бассүйектік жəне шет нервілерді бөлу жəне ұсақтау

202

09.00

Көз жасы безін тілу

330

13.65

Салдарлық мембрананы тілу (катарактадан кейін)

76

04.04

Бассүйек жəне шет нервілерді кесудің өзге түрлері

203

09.11

Көз жасы безінің биопсиясы

331

13.66

Салдарлық мембрананы механикалық жолмен ұсақтау (катарактадан кейін)

77

04.05

Гассеров түйінінің ганглионэктомиясы

204

09.12

Көз жасы қабының биопсиясы
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332

13.69

Катаракта экстрациясының басқа түрлері

333

13.90

Көз жанарындағы басқа манипуляциялар

334

13.92

Катарактаның факоаспирациясы

335

14.00

Көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау, басқаша көрсетілмеген

336

14.01

Магнит көмегімен көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау

337

14.02

Магнитті қолданбай көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау

338

14.11

Шыны тəріздес дененің диагностикалық аспирациясы

339

14.21

Диатермия жолымен хориоретиалды зақымдануды бұзу

340

14.22

Криотерапия жолымен хориоретиналды зақымдануды бұзу

341

14.26

Сəулелік терапия əдісімен хориоретиналды зақымдануды жою

342

14.27

Сəулелену көзін имплантациялау жолымен хориоретиналды зақымдануды бұзу

343

14.29

Хориоретиалды зақымдануды жоюдың басқа түрлері

344

14.31

Диатермия жолымен көз торының жарылуын жою

345

14.32

Криотерапия көмегімен көз торының жарылуын жою

346

14.34

Көз торының лазерлі коагуляциясы

347

14.35

Дəлденбеген түрдегі фотокоагуляцияның көмегімен көз торының жарылуын
шектеу

348

14.39

Көз торының жарылуын жоюдың басқа түрлері

349

14.49

Склераның басқа түрлерін бекіту арқылы көз торының қабаттануын жою

350

14.51

Диатермия жолымен көз торының ажырауын жою

351

14.52

Криотерапия көмегімен көз торының ажырауын жою

352

14.53

Ксенон доғасы арқылы фотокоагуляция жолымен көз торының қабаттануын жою

353

14.54

Лазерлі фотокоагуляция көмегімен көз торының қабаттануын жою

354

14.55

Фотокоагуляцияның дəлденбеген түрі көмегімен көз торының қабаттануын жою

355

14.59

Көз торының қабаттануын жоюдың басқа түрлері

356

14.71

Шыны тəріздес денені алып тастау, алдыңғы жету əдісі

357

14.72

Шыны тəріздес денені жоюдың басқа түрлері (ретинорексис)

358

14.75

Шыны тəріздес денені алмастырушыны енгізу

359

14.79

Шыны тəріздес денедегі басқа манипуляциялар

360

14.82

Хориоидея реваскуляризациясы

361

14.83

Супрахориодальды кеңістікті аутолимфодренаждау

362

14.84

Варикозды тамырды таңу арқылы супрахориодальды кеңістікті
аутолимфодренаждау

363

14.86

Көз тамырын реваскуляризациялау

364

14.87

Хориоидеяны реваскуляризациялау арқылы супрахориодальды кеңістікті
декомпрессиялау

365

14.89

Басқа вазореконструктивті операциялар

366

14.90

Көз торындағы, көздің тамырлы қабығындағы жəне артқы камерадағы басқа
манипуляциялар

367

14.9001 Ангиогенез ингибиторларын көзішілік енгізу

368

15.11

Көзден тыс бір бұлшықеттің бекітілген орнын артқа ауыстыру

369

15.12

Көзден тыс бір бұлшықеттің орнын ауыстыру

370

15.13

Көзден тыс бір бұлшықеттің резекциясы

371

15.19

Көз алмасынан уақытша бөлу арқылы көзден тыс бір бұлшықетте жасалатын
басқа манипуляциялар

372

15.21

Көзден тыс бір бұлшықетті ұзарту үшін жасалған манипуляциялар

373

15.22

Көзден тыс бір бұлшықетті қысқарту үшін жасалған манипуляциялар

374

15.29

Көзден тыс бір бұлшықеттегі басқа манипуляциялар

375

15.30

Бір немесе екі көздегі көз жанарын уақытша бөлу арқылы екі немесе одан да көп
көзден тыс бұлшықеттердегі манипуляциялар

376

15.40

Бір немесе екі көздің көзден тыс бір немесе одан көп бұлшықеттеріндегі басқа
манипуляциялар

377

15.50

Көзден тыс бұлшықеттердің транспозициясы

378

15.60

Көзден тыс бұлшықеттегі хирургиялық манипуляцияларды тексеру

379

15.70

Көзден тыс бұлшықеттің жарақатын қалпына келтіру
Көзден тыс бұлшықеттердегі жəне сіңірлердегі басқа манипуляциялар

380

15.90

381

15.9011 Көз маңындағы бұлшықеттерге операциялар, өсінді пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс

382

16.09

Орбитотомияның басқа түрлері

383

16.10

Енген бөгде затты алып тастау, басқаша анықталмаған

384

16.22

Көзұяның диагностикалық аспирациясы

385

16.39

Көзалманы эвисцерациялаудың басқа түрлері

386

16.49

Көзалмасына энуклеация жасаудың басқа түрлері

387

16.51

Іргелес құрылымдарды алып тастау арқылы көзұясына эвисцерация жасау

388

16.52

Көзұялық сүйекті терапиялық алып тастау арқылы көзұясына эвисцерация
жасау

389

16.59

Көзұясына эвисцерация жасаудың басқа түрлері

390

16.63

Энуклеация жəне имплантантты енгізуден кейін көз ойдымын тексеру

391

16.64

Энуклеациядан кейін көз ойдымын тексерудің басқа түрлері

392

16.66

Эвисцерация қуысының басқа тексерісі

393

16.69

Көзалмасын алып тастаудан кейін басқа салдарлық манипуляциялар

394

16.81

Көзұя жарақатын оперативті емдеу

395

16.82

Көз алмасының жарылуын жою

396

16.89

Көз алмасының немесе көзұясының жарақатын түзеудің басқа түрлері

397

16.91

Терапиялық дəрінің ретробульбарды инъекциясы

398

16.92

Көзұяның зақымданған бөлігін тілу

399

16.93

Құрылымын дəлдемей көздің зақымданған бөлігін тілу

400

16.98

Көзұядағы өзге манипуляциялар

401

16.99

Көз алмасындағы басқа манипуляциялар

402

17.0436 Асқазанды лапароскопиялық тілу (ұзынынан, sleav)

403

17.11

Тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау

404

17.12

Қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау

405

17.21

Екі жақты тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау

406

17.22

Екі жақты қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау

407

17.23

Екі жақты тік жəне қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау

408

17.31

Жуан ішектің лапароскопиялық полисегментті резекциясы

409

17.32

Соқыр ішектің лапороскопиялық резекциясы

410

17.36

Лапароскопиялық сигмоидэктомия

411

17.39

Жуан ішекті лапароскопиялық кесудің басқа жолы

412

17.42

Лапароскопиялық операциялар кезіндегі роботталған емшаралар

413

17.4419 Роботталған эндовидеоскопияны пайдалану арқылы гидронефрозды
реконструкциялық-пластикалық жолмен түзету

414

17.45

Торакоскопиялық операциялар кезіндегі роботталған емшаралар

415

18.20

Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін кесіп тастау немесе бұзу

416

18.31

Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін радикалды кесіп тастау

417

18.39

Сыртқы құлақты тілудің басқа түрлері

418

18.60

Сыртқы есту каналын қайта құру

419

18.71

Құлақ қалқанын қалпына келтіру

420

18.72

Ампутацияланған құлақты тігу

421

18.90

Сыртқы құлақтағы басқа манипуляциялар

422

19.00

Үзеңгіні мобилизациялау

423

19.19

Стапедэктомияның басқа түрлері

424

19.20

Стапедэктомияны тексеру

425

19.29

Стапедэктомияны тексерудің басқа түрлері

426

19.30

Құлақ сүйектерінің тізбегіндегі басқа манипуляциялар

427

19.40

Мирингопластика

428

19.52

Тимпанопластиканың II түрі

429

19.53

Тимпанопластиканың III түрі

430

19.54

Тимпанопластиканың IV түрі

431

19.55

Тимпанопластиканың V түрі

432

19.60

Тимпанопластиканы тексеру

433

19.90

Ортаңғы құлақты қалпына келтірудің басқа түрлері

434

19.9011 Көз шарасы мен көздің алмасына жасалатын операциялар, жаңа өсінділер
пайда болғанда - микрохирургиялық

435

20.00

Миринготомия

436

20.21

Емізік тəрізді өсіндіні кесу

437

20.22

Самай сүйек пирамидасының ауа жасушаларын кесу

438

20.23

Ортаңғы құлақты кесу

439

20.32

Ортаңғы жəне ішкі құлақтың биопсиясы

440

20.39

Ортаңғы жəне ішкі құлақтағы басқа диагностикалық манипуляциялар

457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

21.04
21.05

Этмоидальды артерияларды таңу арқылы мұрыннан қан кетуді тоқтату
Трансатральды ену əдісімен жоғарғы жақсүйектік артерияны таңу арқылы
мұрыннан қан кетуді тоқтату
21.06
Сыртқы ұйқы күре тамырын таңу арқылы мұрыннан қан кетуді тоқтату
21.07
Мұрынның былжыр қабығын тілу арқылы жəне мұрын далдасының жəне мұрын
сырт бөлігінің терісін имплантациялау арқылы мұрыннан қан кетуді тоқтату
21.09
Басқа тəсілдердің көмегімен мұрыннан қан кетуді тоқтату
21.40
Мұрын резекциясы
21.50
Мұрын далдасының былжыр қабығының астын резекциялау
21.61
Диаметрия жəне криохирургия əдістермен конхэктомия жасау
21.69
Конхэктомияның басқа түрлері
21.70
Мұрын сүйектерін репозициялау
21.72
Мұрын сынуын ашық орнына салу
21.82
Мұрын жыланкөзін жабу
21.84
Ринопластиканы тексеру
21.90
Мұрындағы басқа манипуляциялар
21.901 Мұрындағы сыздауықты ашу
22.12
Мұрын қуыстарының ашық биопсиясы
22.19
Мұрын қуысындағы басқа диагностикалық манипуляциялар
22.30
Сыртқы жоғарғы жақсүйектік антротомия
22.31
Радикалды жоғарғы жақсүйектік антротомия
22.39
Басқа сыртқы жоғарғы жақсүйектік антротомия
22.41
Фронтальды синусотомия
22.42
Фронтальды синусэктомия
22.50
Синусотомия, басқаша анықталмаған
22.51
Этмоидотомия
22.52
Сына тəрізді қуысты ашу
22.53
Бірнеше мұрын қуыстарын кесу
22.60
Мұрын синусэктомиясының басқа түрлері
22.61
Колдуэл-люк əдісімен жоғарғы жақсүйек қуысының зақымданған бөлігін кесіп
тастау
22.62
Заславский бойынша басқа əдісіпен жоғарғы жақсүйек қуысының зақымданған
бөлігін кесіп тастау
22.63
Кереге көз сүйегінің резекциясы
22.64
Сфеноидэктомия
22.71
Таңдайлық кесіндімен мұрын қуыстарының жыланкөзін жабу
22.79
Мұрын қуыстарын қалпына келтірудің басқа түрлері
22.90
Мұрын қуыстарындағы басқа манипуляциялар
24.1011 Тіл тінін жəне зақымдануын алып тастау, қатерлі өскін пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс
24.20
Гингивопластика
24.40
Жақсүйектің зақымданған тіс бөлігін кесіп тастау
24.50
Альвеолопластика
25.02
Тілдің ашық биопсиясы
25.09
Тілдегі басқа диагностикалық манипуляциялар
25.10
Тілдің тінін немесе зақымданған бөлігін кесіп тастау немесе бұзу
25.20
Тілдің жартылай резекциясы
25.30
Тілдің толық ампутациясы
25.40
Тілдің радикалды ампутациясы
25.50
Тілге қалпына келтіруші жəне пластикалық операциялар жасау
25.94
Тілді кесудің басқа түрлері (тіл жүгеншігін кесу жəне тілуден жəне тіл
жабыспаларының лизисінен басқа)
25.99
Тілдегі басқа манипуляциялар
26.12
Сілекей безінің немесе өзектің ашық биопсиясы
26.19
Сілекей безіндегі жəне өзектеріндегі басқа диагностикалық манипуляциялар
26.21
Сілекей безі жылауығының марсупиализациясы
26.29
Сілекей безінің зақымданған бөлігін кесіп тастау
26.30
Басқаша анықталмаған сиаладенэктомия
26.31
Жартылай сиаладенэктомия
26.32
Толық сиаладенэктомия
26.41
Сілекей безі жарығын тігу
26.42
Сілекей жыланкөзін жабу
26.49
Сілекей безіндегі немесе өзегіндегі басқа қалпына келтіруші жəне пластикалық
манипуляциялар
26.90
Сілекей безіндегі жəне өзегіндегі басқа манипуляциялар
27.00
Бет тұсын жəне ауыз қуысының түбін дренаждау
27.10
Таңдайды кесу
27.21
Қатты таңдай биопсиясы
27.31
Қатты таңдай тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесу немесе бұзу
27.32
Қатты таңдай тінін немесе зақымданған бөлігін жаппай кесу
27.4011 Ауыздың басқа бөліктерін алып тастау, қатерлі ісік пайда болғанда
микрохирургиялық əдіс
27.42
Еріннің зақымданған бөлігін жаппай кесіп тастау
27.43
Еріннің тінін немесе зақымданған бөлігін кесіп тастаудың басқа түрлері
27.49
Ауыздың басқа эксцизиясы
27.53
Ауыз тұсындағы жыланкөзді жабу
27.54
Қоян жырығын жою
27.56
Ерін жəне ауыздың тері трансплантантының басқа түрлері
27.57
Ерін мен ауызға тері кесіндісін немесе түтік тəрізді трансплантантты бекіту
27.61
Таңдай жырығын тігу
27.62
Таңдай жырығын түзету
27.63
Таңдай жырығын қалпына келтіретін операцияны тексеру
27.69
Таңдайдағы басқа пластикалық манипуляциялар
27.71
Таңдай тілшігін кесу
27.72
Таңдай тілшігін кесіп тастау
27.73
Таңдай тілшігіндегі қалпына келтіруші операция
27.79
Таңдай тілшігіндегі басқа манипуляциялар
27.92
Құрылымын дəлдемей ауыз тұсындағы кесу
27.99
Ауыз қуысындағы басқа манипуляциялар
28.11
Бадамша безінің жəне аденоидтің биопсиясы
28.19
Бадамша бездеріндегі жəне аденоидтардағы басқа диагностикалық
манипуляциялар
28.20
Аденоидтарды сылып тастамау арқылы тонзиллэктомия жасау
28.30
Аденоидтарды сылып тастау арқылы тонзиллэктомия жасау
28.40
Бадамша бездерінің өсіндісін кесу
28.50
Тілдік бадамша безін кесіп тастау
28.60
Тонзиллэктомиясыз аденоидтарды сылып тастау
28.70
Тонзиллэктомиядан кейін жəне аденоидтарды сылып тастағаннан кейін қан
кетуді тоқтату
28.91
Кесу арқылы бадамша безінен немесе аденоидтан бөгде затты алып тастау
28.92
Бадамша безінің немесе аденоидтың зақымданған бөлігін кесу
28.99
Бадамша бездеріндегі жəне аденоидтағы басқа манипуляциялар
29.00
Фаринготомия
29.12
Жұтқыншақ биопсиясы
29.19
Жұтқыншақтағы басқа диагностикалық манипуляциялар
29.20
Бранхиогенді жырықтың немесе вестигияның жылауығын кесу
29.31
Крикофарингиалды миотомия
29.32
Фарингиалды дивертикулэктомия
29.39
Жұтқыншақ тінін немесе зақымданған бөлігін кесудің жəне бұзудың басқа
түрлері
29.391 Жұтқыншақ абцессын ашу
29.51
Жұтқыншақ жырығын тігу
29.52
Бранхиогенді жырықтың жыланкөзін жабу
29.53
Жұтқыншақтың басқа жыланкөзін жабу
29.54
Жұтқыншақ жабыспаларының лизисі
29.59
Жұтқыншақтағы басқа қалпына келтіруші операциялар
29.90
Жұтқыншақтағы басқа манипуляциялар
29.92
Тіл жұтушы нервіні тілу
29.99
Жұтқыншақтағы өзге манипуляциялар
30.01
Жұтқыншақ жылауығының марсупиализациясы
30.09
Жұтқыншақ тінін немесе зақымданған бөлігін кесудің немесе бұзудың басқа
жолдары
30.0912 Көмей зақымын немесе тінін алып тастау немесе жою, өскін пайда болғанда
видеоларингоскопиялық əдіс
30.21
Көмекей қақпашығын алып тастау
30.22
Дауыс қабаттарын тілу
30.29
Жартылай ларингэктомияның басқа түрлері
31.00
Жұтқыншақ пен кеңірдектегі басқа манипуляциялар
31.20
Трахеостомия
31.21
Медиастинумды трахеостомия
31.29
Тұрақты трахеостомияның басқа түрлері
31.30
Жұтқыншақ немесе кеңірдекті кесудің басқа түрлері
31.45
Жұтқыншақ немесе кеңірдектің ашық биопсиясы
31.50
Кеңірдек тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесу немесе бұзу
31.61
Жұтқыншақ жырығын тігіп тастау
31.62
Жұтқыншақ фистуласын жабу
31.63
Ларингостомияны тексеру

31

585

31.73

Кеңірдектің басқа фистуласын жабу

586

31.74

Трахеостомияны тексеру

587

31.75

Кеңірдекті қайта құру жəне жасанды жұтқыншақ жасау

588

31.79

Кеңірдектегі басқа қалпына келтіретін жəне пластикалық манипуляциялар

589

31.91

Көмей тамырын кесіп өту

590

31.92

Кеңірдек немесе жұтқыншақ жабыспаларының лизисі

591

31.98

Көмейде басқа манипуляциялар

592

31.99

Кеңірдектегі басқа манипуляциялар

593

32.00

Өкпе жəне ауатамырдың резекциясы

594

32.10

Ауатамырды кесудің басқа жолдары

595

32.20

Ауатамырдың тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесу немесе бұзу

596

32.21

Эмфизематозды булланың пликациясы

597

32.28

Ауатамырдың тінін немесе зақымданған бөлігін эндоскопиялық кесу немесе бұзу

598

32.29

Ауатамырдың тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесудің немесе
бұзудың басқа түрлері

599

32.291

Ауатамырдың зақымдалған бөлігінің немес тінінің торакостомиясы

600

32.30

Өкпе сегментінің резекциясы

601

32.304

Өкпенің торакоскопиялық резекциясы (жылауықтың, зарарсыз ісіктің), жырықты
тігу

602

32.36

Өкпе сегментінің торакоскостомиясы

603

32.40

Өкпенің лобэктомиясы

604

32.41

Өкпенің торакоскопиялық лобэктомиясы

605

32.50

Толық пневмонэктомия

606

32.60

Көкірек қуысының құрылымын радикалды кесу

607

32.90

Өкпені кесудің басқа түрлері

608

33.00

Өкпе мен ауатамырлардаға басқа операциялар

609

33.10

Өкпені кесу

610

33.20

Кеуде қуысы органдарының торакоскопиялық биопсиясы

611

33.22

Санационды фибробронхоскопия

612

33.25

Ауатамырдың ашық биопсиясы

613

33.27

Өкпенің жабық эндоскопиялық биопсиясы

614

33.28

Өкпенің ашық биопсиясы

615

33.29

Ауатамыр жəне өкпеге қатысты жүргізілетін басқа диагностикалық емшаралар

616

33.34

Торакопластика

617

33.39

Өкпенің хирургиялық коллапсының басқа түрлері

618

33.41

Ауатамырдың жырығын тігу

619

33.42

Ауатамырдың фистуласын жабу

620

33.43

Өкпенің жырығын тігу

621

33.48

Ауатамырдағы басқа қалпына келтіруші жəне пластикалық манипуляциялар

622

33.49

Өкпедегі басқа қалпына келтіруші жəне пластикалық манипуляциялар

623

33.92

Ауатамырды лигирлеу

624

33.93

Өкпе пункциясы

625

33.98

Ауатамырдағы басқа манипуляциялар

626

33.99

Өкпедегі басқа манипуляциялар

627

34.02

Диагностикалық торакотомия

628

34.03

Реторакотомия

629

34.04

Плевритті қуысты дренаждау

630

34.05

Плевроперитонеальды шунт құру

631

34.06

Плевритті торакоскопиялық дренаж

632

34.10

Көкірекортаны кесу

633

34.20

Плевритті тораскопиялық биопсия

634

34.21

Трансплевритті торакоскопия

635

34.22

Медиастиноскопия

636

34.25

Көкірек қуысының жабық [тері асты] [ине арқылы] биопсиясы

637

34.26

Көкірекортаны ашық биопсиясы

638

34.28

Кеуде қуысындағы, өкпеқабындағы, диафрагмадағы басқа диагностикалық
манипуляциялар

639

34.29

Көкірекаралықта басқа диагностикалық манипуляциялар

640

34.30

Көкірекортаның зақымдалған бөлігін немесе тінін кесіп алып тастау немесе
деструкция

641

34.31

Медиастенит кезінде көкірекортаның санациясы

642

34.311

Артқы көкірекортаның ісігін торакоскопиялық жою (невринома, липома)

643

34.40

Кеуде қуысының зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу

644

34.51

Өкпенің декортикациясы

645

34.59

Өкпеқапты тілудің басқа түрлері

646

34.60

Өкпеқаптың скарификациясы

647

34.601

Плевродез

648

34.72

Торакостоманы жабу

649

34.73

Көкірек қуысының басқа жыланкөзін жабу

650

34.74

Төстің деформациялануын жою

651

34.79

Кеуде қуысына басқа қалпына келтіруші операциялар жасау

652

34.81

Диафрагманың тінін немесе зақымданған бөлігін кесіп тастау

653

34.82

Диафрагма жырығын тігіп тастау

654

34.83

Диафрагма жыланкөзін жабу

655

34.84

Диафрагмаға басқа қалпына келтіруші операциялар жасау

656

34.89

Диафрагмадағы басқа манипуляциялар

657

34.91

Диагностикалық плевритті пункция

658

34.93

Өкпеқапты қалпына келтіру

659

34.99

Көкірек қуысындағы басқа манипуляциялар

660

38.00

Орналасуы анықталмаған тамырды кесу

661

38.01

Бас сүйек ішіндегі тамырларды кесу

662

38.02

Бас пен мойынның басқа тамырларын кесу (ұйқы күре тамыры мен оның
тарамдары, ярлы тамыр) (эмболэктомия, тромбэктомия)

663

38.03

Қол тамырларын кесу

664

38.05

Басқа кеуде тамырларын кесу

665

38.06

Құрсақ қуысының тамырларын кесу

666

38.07

Құрсақ қуысының тамырларын кесу

667

38.08

Аяқ артерияларын кесу

668

38.09

Аяқ тамырларын кесу

669

38.10

Эндартерэктомия, орналасуы анықталмаған

670

38.13

Қол тамырларының эндартерэктомиясы

671

38.15

Көкірек қуысының басқа түтікшелерінің эндартерэктомиясы

672

38.16

Құрсақ қуысы тамырларының эндартерэктомиясы

673

38.18

Аяқ тамырларының эндартерэктомиясы

674

38.29

Қан тамырларындағы басқа диагностикалық манипуляциялар

675

38.30

Анастомаз арқылы орналасуы анықталмаған тамырлардың резекциясы

676

38.33

Анастомаз арқылы кол тамырларының резекциясы

677

38.35

Анастомаз арқылы көкірек қуысы басқа тамырларының резекциясы

678

38.36

Анастомаз арқылы құрсақ қуысы тамырларының резекциясы

679

38.37

Анастомаз арқылы құрсақ қуысы тамырларының резекциясы

680

38.38

Анастомаз арқылы аяқ тамырларының резекциясы

681

38.39

Анастомаз арқылы аяқ тамырларының резекциясы

682

38.40

Ауыстыру арқылы дəлденбеген оқшаулау тамырларының резекциясы

683

38.42

Бас пен мойынның басқа тамырларын орын ауыстырумен резекциялау

684

38.43

Ауыстыру арқылы қол тамырларының резекциясы

685

38.45

Ауыстыру арқылы көкірек қуысы тамырларының резекциясы

686

38.46

Ауыстыру арқылы құрсақ қуысы тамырларының резекциясы

687

38.47

Ауыстыру арқылы құрсақ қуысы тамырларының резекциясы

688

38.48

Ауыстыру арқылы аяқ тамырларының резекциясы

689

38.49

Ауыстыру арқылы аяқ веналарының резекциясы

690

38.50

Варикоз тамырларын таңу жəне экстирпациялау, анықталмаған

691

38.51

Варикозды бассүйекішілік веналарды таңу жəне сылып тастау

692

38.52

Бас жəне мойынның басқа тамырларының варикозды тамырларын таңу жəне
экстирпациялау

693

38.53

Аяқ тамырларының варикозды тамырларын таңу жəне экстирпациялау

694

38.55

Көкірек қуысының варикоз тамырларын таңу жəне экстирпациялау

695

38.57

Құрсақ қуысының варикозды тамырларын таңу жəне экстирпациялау

696

38.59

Аяқтың варикозды тамырларын таңу жəне экстирпациялау

697

38.60

Орналасуы анықталмаған тамырларды кесудің басқа түрлері

698

38.61

Бассүйекішілік тамырларды кесудің басқа түрлері

699

38.62

Бас пен мойынның басқа тамырларын кесудің басқа түрлері

700

38.63

Қол тамырларын кесудің басқа түрлері

701

38.64

Аортаны кесудің басқа түрлері

702

38.65

Көкірек қуысының басқа түтікшелерін кесудің басқа түрлері

703

38.66

Құрсақ қуысы артерияларын кесудің басқа түрлері

704

38.67

Құрсақ қуысы тамырларын кесудің басқа түрлері

705

38.68

Аяқ артерияларын кесудің басқа түрлері

706

38.69

Аяқ тамырларын кесудің басқа түрлері

707

38.80

Орналасуы анықталмаған тамырлардың басқа хирургиялық окклюзиясы

452

20.93

Кіреберіс тесігін жəне ұлу тесігін қалпына келтіру

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

710

38.83

453

20.96

Ұлы протезының имплантациясы немесе ауыстырылуы, басқаша анықталмаған

581

31.64

Жұтқыншақ сынуын қалпына келтіретін операция жасау

711

38.86

Құрсақ қуысы артерияларының басқа хирургиялық окклюзиясы

454

20.97

Бір канал арқылы ұлы протезының имплантациясы немесе ауыстырылуы

582

31.69

Жұтқыншақты қалпына келтіретін операциялардың басқа түрлері

712

38.87

Құрсақ қуысы көк тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы

455

20.98

Көп канал арқылы ұлы протезының имплантациясы немесе ауыстырылуы

583

31.71

Кеңірдек жырығын тігіп тастау

713

38.88

Аяқ артерияларының басқа хирургиялық окклюзиясы

456

20.99

Ортаңғы жəне ішкі құлақтағы басқа манипуляциялар

584

31.72

Кеңірдектің сыртқы фистуласын жабу

441

20.41

Қарапайым мастоидэктомия

442

20.42

Радикалды мастоидэктомия

443

20.49

Мастоидэктомияның басқа түрлері

444

20.51

Ортаңғы құлақтың зақымданған бөлігін кесіп тастау

445

20.59

Ортаңғы құлақты кесіп тастаудың басқа түрлері

446

20.60

Ішкі құлақты фенестрациялау

447

20.61

Ішкі құлақты фенестрациялау (бастапқы)

448

20.62

Ішкі құлақты фенестрациялаудың тексерісі

449

20.70

Ішкі құлақты кесу, тілу жəне бұзу

450

20.91

Тимпаносимпатэктомия

451

20.92

Мастоидэктомияны тексеру

708

38.81

Бассүйекішілік тамырлардың басқа хирургиялық окклюзиясы

709

38.82

Бас пен мойын тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы
Қол тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы

(Жалғасы 32-бетте)

RESMI

32
(Жалғасы. Басы 24-31-беттерде)

714

38.89

Аяқ көк тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы
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845

44.39

Гастроэнтеростомияның басқа түрлері

978

49.00

Тік ішекке операция жасау

846

44.40

Пептикалық ойықжараны тігіп тастау, басқаша анықталмаған

979

49.01

Перианальды абцессты кесу

715

39.1

Интраабдоминальды көк тамырлы шунт

847

44.41

Асқазан ойықжарасын тігіп тастау

980

49.02

Перианальды тінді кесудің басқа түрлері

716

39.2

Басқа шунт немесе тамырлы анастомоз

848

44.42

Ұлтабар ойықжарасын тігіп тастау

981

49.04

Перианальды тінді кесу (жабыспалардан басқа)

717

39.22

Қолқа-бұғана-каротидті шунтты салу

849

44.48

Лапароскопиялық гастроэнтеростомия

982

49.11

Анустық жыланкөзді кесу

718

39.24

Аортальды-бүйрек анастомозы

850

44.50

Асқазан анастомозын тексеру

983

49.12

Анустық жыланкөзді тілу

719

39.25

Аортальді-бүйір-сандық анастомоз

851

44.31

Жоғарғы айналма анастомоз

984

49.20

Перианальды тінді кесу жəне тілу

852

44.63

Басқа асқазан жыланкөзін тігіп тастау, гастростомиядан басқа

985

49.30

Анустық жыланкөзді кесу жəне тілу

720

39.26

Басқа құрсақ ішіндегі тамырлы шунт немесе анастомоз

721

39.27

Бүйрек диализі мақсатында жасалған артериовеностомия

853

44.64

Гастропексия

986

49.40

Тік ішекті қалпына келтіру

722

39.29

Басқа (перифериялық) тамырлы шунт немесе анастомоз

854

44.61

Асқазан жырығын тігіп тастау

987

49.44

Криотерапия көмегімен геморройлық түйінді бұзу

723

39.30

Анықталмаған қан тамырын тігіп тастау

855

44.66

Асқазан-өңеш сфинктерін жасаудың басқа операциялары

988

49.45

Геморройлық түйінді таңу

724

39.31

Артерияларды тігіп тастау

856

44.69

Асқазанды қалпына келтіруші басқа операциялар

989

49.46

Геморройлық түйінді кесу

725

39.32

Тамырды тігу

857

44.91

Асқазанның түйнелеп кеңейген тамырларын таңу

990

49.49

Геморройлық түйіндегі басқа манипуляциялар

726

39.42

Бүйрек диализіне қажет артерия-веналық шунтты тексеру

858

44.92

Асқазандағы интраоперациялық манипуляциялар

991

49.51

Сол жақ бүйірлі анустық сфинктерэктомия

727

39.43

Бүйрек диализіне қажет артерия-веналық шунтын алып тастау

859

44.99

Асқазандағы басқа манипуляциялар

992

49.52

Артқы анустық сфинктерэктомия

728

39.49

Тамырдағы манипуляцияларды басқа тексеру

860

45.00

Ішекті кесу, басқаша анықталмаған

993

49.59

Басқа анустық сфинктерэктомия

729

39.491

Сан-тізе асты шунттау

861

44.65

Эзофагогастропластика

994

49.60

Анусты кесу

730

39.51

Аневризманы клиптеу

862

45.01

Ұлтабарды кесу

995

49.71

Анус жырығын тігіп тастау

731

39.512

Ми түтікшелер коагуляциялау немесе тігіп тастау (аневризмалар)

863

45.02

Аш ішекті кесудің басқа түрлері

996

49.72

Анустық серкляж

732

39.52

Аневризманы жоюдың басқа тəсілдері

864

45.11

Аш ішектін трансабдоминальды эндоскопиясы

997

49.73

Анустық жыланкөзді жабу

733

39.53

Артериовенозды жыланкөзді жою

865

45.19

Жіңішке ішекке жасалатын басқа диагностикалық манипуляциялар

998

49.74

Анустық тоқтамау кезінде аш ішек трансплантациясы

49.79

Анустық сфинктер кезіндегі басқа қалпына келтіруші манипуляциялар

734

39.54

Аортаны қайтадан ашу операциясы

866

45.03

Жуан ішекті кесу

999

735

39.58

Анықталмаған кесіндіні имплантациялау арқылы қан тамырларын қалпына
келтіру

867

45.30

Аш ішекті жергілікті кесу

1000 49.90

Тік ішектегі басқа операциялар

868

45.31

Ұлтабардың зақымданған жерін жергілікті кесудің (энлоскопиялықтан басқа)
басқа түрлері

1001 49.91

Анустық далданы кесу

1002 49.92

Тері асты электрлік анустық стимуляторды енгізу

736

39.59

Тамырды қалпына келтірудің басқа тəсілдері

737

39.8

Каротидтік денедегі жəне тамырдың басқа денелеріндегі манипуляциялар

869

45.32

Ұлтабардың зақымданған жерін бұзудың басқа түрлері

1003 49.93

Тік ішекті кесудің басқа түрлері

738

39.91

Тамырды босату

870

45.33

Аш ішек тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесу, ұлтабардан басқа

1004 49.94

Түсіп қалудан кейін тік ішекті түзеу

739

39.92

Тамырға склерозды агентті инъекциялау

871

45.34

Аш ішектің зақымданған бөлігін бұзудың басқа түрлері, ұлтабардан басқа

1005 49.95

Тік ішектен қан кетуді (операциядан кейінгі) тоқтату

740

39.93

Тамырдан тамырға катетерді енгізу

872

45.40

Жуан ішекті жергілікті кесу

1006 49.99

Анустағы басқа манипуляциялар

741

39.94

Тамырдан тамырға өткізілген катетерді ауыстыру

873

45.331

Тарылу көздерін жою

1007 50.00

Гепатотомия

742

39.98

Қан кетуді тоқтату, басқаша анықталмаған

874

45.49

Жуан ішектің зақымданған бөлігін бұзудың басқа түрлері

1008 48.792

Артқы сагитальды жəне алдыңғы сагитальды аноректопластика

743

39.99

Тамырдағы басқа манипуляциялар

875

45.50

Ішек сегментінің бөлінуі, басқасы анықталмаған

1009 50.19

Бауырдағы басқа диагностикалық манипуляциялар

744

39.9917 Теріасты порт-жүйелерін орнату

876

45.41

Жуан ішек тінін немесе зақымданған бөлігін кесу

1010 50.20

Бауырдың зақымданған тіндерінің резекциясы

745

40.00

Лимфалық құрылымдарды кесу

877

45.52

Жуан ішек сегментінің бөлінуі

1011 50.22

Бауырдың жартылай резекциясы

746

40.11

Лимфалық құрылымның биопсиясы

878

45.61

Аш ішектің көптік сегменттік резекциясы

1012 50.23

Бауыр немесе тін зақымдануының ашық абляциясы

747

40.19

Лимфалық құрылымдардағы басқа диагностикалық манипуляциялар

879

45.51

Аш ішек сегментінің бөлінуі

1013 50.29

Бауырдың зақымданған бөлігін бұзудың басқа тəсілдері

748

40.21

Терең мойын лимфалық түйінін кесу

880

45.63

Аш ішектің толық резекциясы

1014 50.291

Бауыр абцессын дренаждау

749

40.22

Сүт безінің ішкі лимфалық түйінін кесу

881

45.62

Аш ішектің жартылай резекциясының басқа түрлері

1015 50.30

Бауыр лобэктомиясы

750

40.23

Қолтық лимфалық түйінін кесу

882

45.71

Жуан ішектің көптік сегменттік резекциясы

1016 50.40

Бауырды толығымен алып тастау

751

40.24

Шаптың лимфа түйіндерін кесу

883

45.72

Тифлэктомия

1017 50.61

Бауыр жырығын жабу

752

40.29

Басқа лимфалық құрылымды қарапайым кесу

884

45.73

Оң жақ гемиколэктомиясы

1018 50.69

Бауырды басқа қалпына келтіру

753

40.30

Лимф түйіндерін жергілікті кесу

885

45.74

Тоқ ішектің резекциясы

1019 50.90

Бауырдағы басқа операциялар

754

40.40

Мойын лимф түйіндерін қапты-фасциальды кесу, басқаша анықталмаған

886

45.75

Сол жақ гемиколэктомиясы

1020 50.91

Бауырдың тері асты аспирациясы

755

40.41

Мойын лимфалық түйіндерін футлярлы-фасциалды кесу, біржақты

887

45.76

Сигма тəрізді ішекті (Гартман) жою

1021 51.0

Холецистотомия жəне холецистостомия

756

40.42

Мойын лимфалық түйіндерін футлярлы-фасциалды кесу, екі жақты

888

45.79

Жуан ішектің басқа жартылай резекциясы

1022 51.00

Өт өзегіндегі жəне өт қабындағы операциялар

757

40.50

Лимфа түйіндерін түбегейлі кесу, басқаша дəлденбеген

889

45.80

Толық интраабдоминалды колэктомия

1023 51.01

Холецистостомия

758

40.51

Қолтық лимфа түйіндерін түбегейлі кесу

890

45.70

Жуан ішектің жартылай резекциясы

1024 51.02

Троакарлы холецистотомия

759

40.52

Лимфалық периаортальды түйіндерді радикалды кесіп тастау

891

45.90

Ішек анастомозы, басқаша анықталмаған

1025 51.03

Холецистостомияның басқа түрлері

760

40.53

Бүйір лимфа түйіндерін түбегейлі кесу

892

45.92

Тік ішек сынығына аш ішек анастомозы

1026 51.032

Дренаждау (ине немесе катетер арқылы) үшін тері асты холецистотомия жасау

761

40.54

Шаптың лимфа түйіндерін түбегейлі кесу

893

45.91

Аш ішек анастомозы

1027 51.04

Холецистотомияның басқа түрлері

762

40.59

Басқа лимфа түйіндерін түбегейлі кесу

894

45.93

Аш ішек бөлігінің резекциясы, инвагинационды илеоасцедоанастомоз

1028 51.13

Өт өзегінің жəне өт қабының ашық биопсиясы

763

40.61

Көкірек өзегін катетерлеу

895

45.95

Тік ішек анастомозы

1029 51.19

Өт жолдарындағы басқа диагностикалық манипуляциялар

764

40.62

Көкіректік лимфалық өзекті дренаждау

896

46.00

Жуан ішектегі операциялар

1030 51.20

Холецистэктомия

765

40.63

Көкіректік лимфалық өзектің фистуласын жабу

897

46.01

Аш ішек экстериоризациясы

1031 50.12

Бауырдың ашық биопсиясы

766

40.64

Көкірек лимфатикалық өзекті таңу

898

45.94

Жуан ішек анастомозы

1032 51.23

Лапароскопиялық холецистэктомия

767

40.69

Көкірек өзегіндегі басқа манипуляциялар

899

46.03

Жуан ішек экстериоризациясы

1033 51.24

Созылмалы холецистит кезіндегі холицистэктомия

768

40.90

Лимфалық құрылымдардағы басқа манипуляциялар

900

46.02

Дене сыртына шығарылған жуан ішек сегментінің резекциясы

1034 51.22

Басқа холецистэктомия

769

41.20

Спленотомия

901

46.04

Дене сыртына шығарылған жеңішке ішек сегментінің резекциясы

1035 51.33

Ұйқы безіне өт қабын анастомоздау

770

41.30

Кемік майына жəне көкбауырға басқа диагностикалық емшаралар жүргізу

902

46.10

Колостомия, басқаша анықталмаған

1036 51.34

Асқазанға өт қабын анастомоздау

771

41.31

Кемік майының аспирациялық биопсиясы

903

46.11

Уақытша колостомия

1037 51.35

Өт қабы анастомозының басқа түрі

772

41.41

Көкбауыр жылауығының марсупиализациясы

904

46.13

Тұрақты колостомия

1038 51.32

Ішектегі өт қабының анастомозы

773

41.42

Көкбауыр тінін немесе зақымданған бөлікті кесу

905

46.20

Илеостомия, басқаша дəлденбеген

1039 51.36

Холедохоэнтеростомия

774

41.43

Жартылай спленэктомия

906

46.22

Тұтқыр илеостомия

1040 51.37

Асқазан-ішек жолдарына бауырлық жолдың анастомозы

775

41.50

Толық спленэктомия

907

46.23

Тұрақты илеостомияның басқа түрлері

1041 51.41

Конкрементті алып тастау үшін жалпы өт жолын тексеру

776

41.51

Лапароскопиялық спленэктомия

908

46.40

Ішек стомасын тексеру, басқаша дəлденбеген

1042 51.42

Басқа обструкцияны жою үшін жалпы өт жолын тексеру

777

41.93

Қосалқы көкбауырды кесу

909

46.41

Аш ішек стомасын тексеру

1043 51.43

Декомпрессия мақсатында холедогепатикалық түтікшені енгізу

778

41.95

Көкбауырдағы қалпына келтіруші жəне пластикалық манипуляциялар

910

46.42

Колостома тұсындағы жарықты жою

1044 51.49

Обструкцияны жою мақсатында басқа өт жолдарын кесу

779

41.98

Кемік майындағы басқа манипуляциялар

911

46.43

Жуан ішек стомасының басқа тексерісі

1045 51.50

Өт жолдарын кесудің басқа түрлері

780

41.99

Көкбауырдағы басқа манипуляциялар

912

46.50

Ішек стомасын жабу, басқаша анықталмаған

1046 51.61

Қуық жолдарының сынық бөлшектерін кесу

781

42.01

Өңеш диафрагмасын кесу

913

46.21

Уақытша илеостомия

1047 51.39

Өт жолы анастомозының басқа түрі

782

42.09

Өңешті кесудің басқа түрлері

914

46.52

Жуан ішек стомасын жабу

1048 51.69

Басқа өт жолдарын кесу

783

39.72

Бас пен мойын тамырларының эндоваскулярлы эмболизациясы немесе
окклюзиясы

915

46.51

Аш ішек стомасын жабу

1049 51.71

Жалпы өт жолдарына қарапайым тігіс салу

916

46.61

Құрсақ қуысына аш ішекті фиксациялау

1050 51.72

Холедохопластика

784

42.11

Цервикальды эзофагостомия

917

46.62

Аш ішектің басқа фиксациясы

785

42.12

Өңеш қалтасының экстериоризациясы

1051 51.79

Басқа өт жолдарын қалпына келтіру

918

46.63

Құрсақ қуысына жуан ішекті фиксациялау

786

42.19

Өңешті сыртқы ашудың басқа түрлері

1052 51.80

Өт жолдарындағы жəне Одди сфинктердегі басқа манипуляциялар

919

46.64

Жуан ішектің басқа фиксациясы

787

42.21

Кесу арқылы оперативті эзофагоскопия жасау

1053 51.81

Одди сфинктерін кеңейту

920

46.71

Ұлтабар жырығын тігіп тастау

788

42.10

Эзофагостомия, басқаша дəлденбеген

1054 51.82

Ұйқы безі сфинктерін кесу

921

46.72

Ұлтабар жыланкөзін тігіп тастау

789

42.31

Өңеш бүйірқалтасын жергілікті кесу

1055 51.83

Ұйқы безі сфинктерінің пластикасы

922

46.60

Басқаша анықталмаған ішек фиксациясы

790

42.39

Өңеш тінін немесе басқа зақымданған бөлігін бұзудың басқа түрлері

1056 51.89

Одди сфинктеріндегі басқа манипуляциялар

923

46.73

Аш ішек жырығын тігіп тастау, ұлтабардан басқа

791

42.40

Эзофагоэктомия, басқаша дəлденбеген

1057 51.91

Өт қабы жырығын жою

924

46.75

Жуан ішек жырығын тігіп тастау

792

42.41

Жартылай эзофагоэктомия

1058 51.92

Холецистостомияны жабу

925

46.76

Жуан ішек жыланкөзін тігіп тастау

793

42.42

Толық эзофагоэктомия

1059 51.93

Өт жолдарының басқа жыланкөздерін жабу

926

46.79

Ішекті қалпына келтіруші басқа операциялар

794

42.32

Өңеш тінін немесе басқа зақымданған бөлігін жергілікті кесу

1060 51.94

Өт қабы анастомозын тексеру

927

46.80

Ішектегі интраабдоминальды манипуляциялар, басқаша анықталмаған

795

42.51

Кеудеішілік эзофаго-эзофагостомия

1061 51.95

Өт жолындағы протез құрылғысын алып тастау

928

46.81

Аш ішектегі интраабдоминальды манипуляциялар

796

42.52

Интраторакальды эзофагогастростомия

1062 51.99

Өт жолдарындағы басқа манипуляциялар

929

46.82

Жуан ішектегі интраабдоминальды манипуляциялар

797

42.53

Аш ішек интерпозициясы арқылы өңештің интраторакальды анастомозы

1063 52.00

Ұйқы безіндегі операциялар

930

46.91

Сына тəріздес тоқ ішектің миотомиясы

798

42.54

Басқа интраторакальды эзофагоэнтеростомия

1064 52.02

Панкреатомия

931

46.92

Тоқ ішек басқа сегменттерінің миотомиясы

799

42.55

Тоқішек интерпозициясы арқылы өңештің интраторакальды анастомозы

1065 52.09

Басқа панкреотомия

932

46.93

Аш ішек анастомозын тексеру

800

42.56

Интраторакальды эзофагоколостомияның басқа түрлері

1066 52.12

Ұйқы безінің ашық биопсиясы

933

46.94

Жуан ішек анастомозын тексеру

801

42.58

Басқа интерпозиция арқылы өңештің интраторакальды анастомозы

1067 52.20

934

46.99

Ішектегі басқа манипуляциялар

Ұйқы безі жəне оның өзегінің тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесу немесе бұзу

802

42.59

Өнештің интраторакальды анастомозының басқа түрлері

935

46.74

Аш ішек жыланкөзін жабу, ұлтабардан басқа

1068 52.211

Кіші шарпы қабын дренаждау

803

42.61

Антестернальды эзофагоэзофагостомия

936

47.00

Аппендэктомия

1069 52.402

Панкреатикоцистогастростомия

804

42.62

Антестернальды эзофагогастростомия

937

47.01

Лапароскопиялық аппендэктомия

1070 52.403

Панкреатикоцистоеюностомия

805

42.63

Аш ішектің интерпозициясы арқылы өнештің интраторакальды анастомозы

938

47.10

Қарапайым аппендэктомия

1071 52.50

Жартылай панкреатэктомия

806

42.64

Басқа антестернальды эзофагоэнтеростомия

939

47.20

Аппендикулярлы абцесс дренажы

1072 52.51

Проксимальды панкреатэктомия

807

42.65

Тоқішектің интерпозициясы арқылы өңештің антестернальды анастомозы

940

47.91

Аппендикостомия

1073 52.52

Ұйқы безінің перифериялық резекциясы

808

42.66

Басқа антестернальды эзофагоколостомия

941

47.92

Аппендикулярлы жыланкөзді жабу

1074 52.59

Ұйқы безінің басқа жартылай резекциясы

809

42.68

Басқа түсіну арқылы өңештің антестернальды анастомозы

942

47.99

Құрт тəрізді өсіндідегі басқа манипуляциялар

1075 52.81

Ұйқы безі тіндерінің реимплантациясы

810

42.69

Өңештің басқа антестернальды анастомозы

943

48.00

Проктотомия

1076 52.82

Ұйқы безінің аллотрансплантанты

811

42.7001 Лапароскопиялық эзофагокардиомиотомия

944

46.991

Ішек тарылуын жою

1077 52.83

Ұйқы безінің ксенотрансплантанты

812

42.70

Эзофагомиотомия

945

48.21

Трансабдоминальды ректороманоскопия

1078 52.92

Панкреаттық өзекті катетерлеу

813

42.84

Өңештегі жыланкөзді жою, басқаша дəлденбеген

946

48.25

Тік ішектің ашық биопсиясы

1079 52.95

Ұйқы безіндегі басқа қалпына келтіруші манипуляциялар

814

42.85

Өңеш құрылымын жою

947

48.29

1080 52.96

Ұйқы безінің анастомозы

815

42.86

Өңеш анастомозын жасамай тері асты туннель жасау

Тік ішектегі, тоқ ішектің ректосигмоиндті бөлігіндегі жəне параректальды тіндегі
басқа диагностикалық манипуляциялар

1081 52.99

Ұйқы безіндегі басқа манипуляциялар

816

42.87

Өңештегі трансплантанттың басқа түрлері

948

48.30

Тік ішек тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесу немесе бұзу

1082 53.00

Шап жарығын біржақты алып тастау, басқаша анықталмаған

817

42.83

Эзофагостоманы жабу

949

48.41

Тік ішектің шырышты резекциясы

1083 53.01

Тік шап жарығын жою

818

42.90

Өңештегі басқа манипуляциялар

950

48.10

Проктостомия

1084 53.02

Қисық шап жарығын жою

819

42.91

Өңештің жəне асқазанның кеңейген тамырларын таңу

951

48.50

Тік ішектің іш-бұтаралық резекциясы

1085 53.091

Шап жарығын жою

820

42.99

Өңештегі өзге манипуляциялар

952

48.51

Тік ішектің құрсақ-бұтаралық лапароскопиялық резекциясы

1086 53.10

Шап жарығын екі жақты жою, басқаша анықталмаған

821

42.89

Өңешті қалпына келтіретін басқа операциялар

953

48.52

Тік ішектің іш-бұтаралық ашық резекциясы

1087 53.11

Тік шап жарығын екі жақты жою

822

43.00

Гастротомия

954

48.59

Тік ішектің іш-бұтаралық басқа резекциялары

1088 53.12

Қисық шап жарығын екі жақты жою

823

43.30

Пилоромиотомия

955

48.60

Тік ішек резекциясының басқа түрлері

1089 53.13

Бір тік жəне бір қисық шап жарығын екі жақты жою

824

43.42

Асқазан тінін немесе басқа зақымданған бөлігін жергілікті кесу

956

48.61

Трансакральды ректосигмоидэктомия

1090 53.29

Басқа бір жақты жамбас герниографиясы

825

43.49

Асқазан тінін немесе басқа зақымданған бөлігін бұзудың басқа жолдары

957

48.62

Тік ішектің алдыңғы резекциясы

1091 53.30

Сан жарығын екі жақты жою

826

43.50

Өңешке анастомоз жасау арқылы асқазанның жартылай резекциясы

958

48.63

Тік ішектің алдыңғы резекциясының басқа түрлері

1092 53.39

Басқа екі жақты сан герниографиясы

827

43.60

Жіңішке ішек аш ішекке анастомоз жасау арқылы асқазанның жартылай
резекциясы

959

48.64

Тік ішектің артқы резекциясы

1093 53.40

Кіндік жарығын жою

960

48.65

Дюгамель тік ішегінің резекциясы (іш-бұтаралық төменгі)

1094 53.41

Имплантант көмегімен кіндік жарығын жою

828

43.61

Асқазанның резекциясы

961

48.69

Тік ішек резекциясының өзге түрлері

829

43.70

Асқазанның түбегейлі резекциясы

1095 53.49

Басқа кіндік герниографиясы

962

48.691

Тік ішектің толық резекциясы

830

43.81

Аш ішек транспозициясы арқылы асқазанның жартылай резекциясы

1096 53.50

963

48.71

Тік ішектің жыртық жарақатын тігіп тастау

Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа жою (имплантант немесе протез
көмегінсіз)

831

43.89

Асқазанның басқа жартылай резекциясы

964

48.72

Проктостоманы жабу

1097 53.51

Кесу арқылы алдыңғы құрсақ қабырғасының ойықжарасын алып тастау

832

43.91

Ішек интерпозициясы арқылы асқазанның толық резекциясы

965

48.73

Тік ішектің басқа жыланкөзін жабу

1098 53.59

Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа ойықжарасын алып тастау

833

43.99

Асқазан толық резекциясының басқа түрлері

966

48.74

Ректоректостомия

1099 53.61

Кесу арқылы жəне протез көмегімен ойықжараны алып тастау

834

44.00

Басқаша анықталмаған ваготомия

967

48.75

Абдоминальды проктопексия

1100 53.69

835

44.01

Бағаналық ваготомия

968

48.76

Проктопексияның басқа түрлері

Протезді пайдалану арқылы алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа ойықжарасын
жою

1101 53.70

Құрсақ қабырғасындағы жəне ішпердедегі басқа қалпына келтіруші манипуляциялар

1102 53.71

Лапароскопиялық фундопликация

1103 53.80

Диафрагма жарығын жою, торакальды жету əдісі, басқаша дəлденбеген

1104 51.63

Жалпы өт жолдарын кесудің басқа түрлері

1105 53.82

Парастернальды жарықты жою

1106 53.90

Жарықтардың басқа түрлерін жою

1107 54.00

Құрсақ қабырғасын кесу

836

44.02

Жоғарғы селективтік праксималды ваготомия

969

48.49

Тікішектің басқа төмен резекциясы

837

44.03

Басқа селективті ваготомия

970

48.79

Тік ішектегі басқа қалпына келтіруші операциялар

838

44.11

Трансабдоминальды гастроскопия

971

48.791

Трансанальды эндоректальды проктопластика

839

44.15

Асқазанның ашық биопсиясы

972

48.81

Периректальды тінді кесу

840

44.19

Асқазандағы басқа диагностикалық манипуляциялар

973

48.82

Параректальды тінді кесу

841

44.21

Кесу жолымен асқазан қақпасының дилатациясы

974

48.91

Тік ішек құрылымын кесу

842

44.29

Пилоропластиканың басқа түрлері

975

48.92

Аноректальды миэктомия

976

48.93

Паректальды жыланкөзді жою

977

48.99

Тік ішектегі жəне параректальды тіндегі басқа манипуляциялар

843

43.31

844

44.3810 Асқазанның жаман ісігі болғанда лапароскопиялық резекция

Лапароскопиялық пилоромиотомия

(Жалғасы бар)

