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Тілеулестіктерін білдірді
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына Корея Республикасының Президенті Мун Чжэ Иннен жеделхат
келіп түсті.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мун Чжэ Ин Елбасының коронавирус жұқтыр ғаны туралы хабарды алаңдаушылықпен қабылдады.
«Мен өткен жылдың сəуір айындағы Қазақстанға сапарымда Сізбен
болған кездесуді əрдайым жылы сезіммен еске алып отырамын. Қос
ел арасындағы ынтымақтастық пен халықаралық аренадағы ахуал
жайында өрбіген əңгіме барысында Сіздің көпжылдық тəжірибеңіз
бен даналығыңызға тəнті болдым.
Сізге тез арада коронавирусты жеңіп, сауығып кетуіңізді тілеймін»,
делінген жеделхатта.
***

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

Той қуалайтын емес,
ой қуалайтын кезең

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаевтың атына Біріккен Араб /мірліктерінің Президенті Халифа Бен Заид /л Нахаяннан және Біріккен Араб /мірліктерінің вице-Президенті, Премьер-министрі, Дубай әмірлігінің билеушісі Мұхаммед бен Рашид /л Мактумнан жеделхаттар келіп түсті.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Біріккен Араб Əмірліктерінің Президенті мен Премьер-Министрі
Елбасының тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді.
«Алладан Сізге зор денсаулық, амандық, ұзақ өмір, отбасыңызға
жəне достас Қазақстан Республикасының халқына жақсылық сұраймыз.
Біздің зор құрметіміз бен ыстық ықыласымызды қабыл алыңыз», делінген жеделхаттарда, деп хабарлады Елбасының баспасөз қызметі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Ана тілі» апталығында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың «Қазақ халқының тағдыры тарих таразысында
тұр» (25 маусым 2020 жыл) атты сұхбаты жарияланды. Сұхбаттың тақырыбынан-ақ Президенттің бүгінгі проблеманы
ғана емес, болашақтағы мәселелерді де жан-жақты қамтығанын аңғаруға болады. Пандемия, мемлекеттік тіл мәселесінен бастау алған келелі әңгіме ұлттық мүддеге ұласады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

А.В.Цойды Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрі қызметіне тағайындау туралы
Алексей Владимирович Цой Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрі болып тағайындалсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 25 маусым
№ 358
Алексей Владимирович ЦОЙ
1977 жылы туған, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясын, «Дəнекер»
халықаралық құқық жəне халықаралық бизнес
институтын бітірген. Медицина ғылымдарының
кандидаты.
Медицина саласындағы еңбек жолын Ұлттық
ғылыми медициналық орталығының эндоскопистдəрігері болып бастаған. Қазақстан Республикасы
Президенті Іс Басқармасының Медициналық
орталығында Заманауи технологияларды енгізу
орталығының директоры, Астана қаласының №1 қалалық ауруханасында
бас дəрігер болып қызмет атқарды.
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму вице-министрі лауазымына
тағайындалған. Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының
Медициналық орталығын басқарған.
2020 жылғы маусымнан – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің бірінші орынбасары.

ХРОНИКА
Мемлекет басшысының Жарлығымен Елжан Амантайұлы Біртанов
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі қызметінен
босатылды.

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ПАРЛАМЕНТІ МЖІЛІСІ
ТРАҒАСЫНЫҢ КІМІ
Нұр-Сұлтан қаласы,
Парламент Мәжілісі, №48
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Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
«Тіл мəселесіне бейжай
қарап, немқұрайдылық танытатын болсақ, мемлекеттігіміз бен
ұлттық қауіпсіздігімізге қатер
төндіріп алуымыз мүмкін»
дей келіп Мемлекет басшысы

мемлекеттік тілдің аясын
кеңейтуге байланысты өрелі
тұжырымдарын ортаға салады.
«Қазақ тілінде сөйлеу мақтаныш
болуы үшін қоғамда оған деген
қажеттілікті арттырған жөн.
Мемлекеттік қызметке, оның
ішінде, халықпен тығыз жұмыс
істейтін лауазымға тағайындау

кезінде кəсіби біліктілігіне
қоса, қазақ тілін жақсы білетін
азаматтарға басымдық беру керек». Мемлекеттік қызметшілер
мемлекеттік тілді білуі тиіс деп
жиі айтылатын əңгіменің басты тетігі осы. Президент қазақ
тіліне қажеттілікті арттыру
қажет екенін, халықпен етене жұмыс істейтін лауазымға
кəсіби біліктілігіне қоса, қазақ
тілін жақсы білетін азаматтарға
басымдық беру керек екендігін
тайға таңба басқандай айтып
отыр емес пе. Алдағы күндері
Президенттің осы ой орамдары
билік тарапынан жүзеге асырылатын болса, мемлекеттік тілге
қатысты қордаланған мəселенің
түйіні тарқатыла түсетіні анық.
Тағы бір тілге тиек етер жайт,
Мемлекет басшысы ана тілінен
бейхабар азаматтарға бай ланысты қатқылдау сыни пікірін
білдірді. Яғни «Парламентте немесе баспасөз мəслихаттарында
мемлекеттік тілде сөйлеп, пікір
алмаса алмайтын мемлекеттік
қызметкер ұғымы, ең алдымен,
қазақ азаматтарының арасында
– анахронизмге айналуға тиіс».
Биліктегі қазақтар ана тілін
білуі тиіс деп ұқтық біз мұны.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың
сұхбатында елдік мəселесі
де, елдікті көркейтетін еңбек
мəселесі де қозғалған. Елдік
демекші, Президент елімізді
өркендету өз қолымызда
екеніне де айрықша тоқталған.
«Біздің осындай сындарлы
сəтте қателесуге еш қақымыз
да, құқымыз да жоқ. Жəне мемлекет құрушы ұлт ретінде бұл

мəселені бірінші кезекте өзіміз
терең сезінуіміз қажет. Өйткені
қазақ халқының тағдыры тарих
таразысында тұр…» деп түйіндеді мемлекеттілікке қатысты тұжырымын Мемлекет басшысы.
Ал еңбекке қатысты ойы əлі
күнге бейқам қазаққа, жаһандану
заманында, бəсекелестік кезең
белең алған тұста тойшыл дағдысынан арылмаған ағайынға
қарата айтылған арнау сөз деп
қабылдадық.
«Қазір «Тойың тойға ұлассын» деп əндетіп, той тойлап
жүретін уақыт емес. Бүгінгідей
технологияның заманында
той-томалақтың əңгімесін айтып, бір-бірін асыра мақтап,
ас ішіп, аяқ босатқанға риза
кейіпте жүру əдетінен арылу
керек». Президент Қ.Тоқаевтың
елдік кредосы бұл. «Халықтың
қазынасы той емес», тынымсыз
тірлік, үздіксіз еңбек, сол арқылы елдің өркендеуі, халықтың
көркеюі екендігін аңғартады.
«Мемлекеттің өзі өлермендікпен өмір сүретін кезге
келдік. Сондықтан еңбек ету
– өмір сүру салтына айналып,
басты міндет саналуға тиіс. Той
қуалайтын емес, ой қуалайтын
кезеңмен бетпе-бет келдік. Бұл
дəуір – ақыл-ойдың, ғылым
мен білімнің, еңбектің дəуірі!»
Парасатты Президенттің пайымы бұл. Ой қуалаған қазақтың
өрісі де кеңейіп, өркениеттегі
де орны бөлек болуға тиіс. Ендеше, сол күндерге тезірек жету
үшін еткен еңбегіміздің есесін
берсін.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне тұтынушылардың құқықтарын қорғау
мәселелері бойынша &згерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне цифрлық технологияларды реттеу
мәселелері бойынша &згерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., №23-24 (қосымша); 1995
ж., №15-16, 109-құжат; №20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., №2, 187-құжат; №14, 274-құжат;
№19, 370-құжат;

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., №2324 (қосымша); 1995 ж., №15-16, 109-құжат; №20, 121-құжат;
Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,

(Жалғасы 13-бетте)

(Жалғасы 15-бетте)

28 МАУСЫМ – БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ

Сөзге серт

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Құранда Алланың аяты қаламға және оның жазуына серт берумен басталады.
Түптеп келгенде Құранның &зі – кәлам, аянның &зі – баян. Кәлам – Алланың
с&з сипатының сәулесі. Жаратылыстағы ең асыл қазына ақыл десек, с&з – сол
ақылдың жаңғырығы.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазақстан Республикасы
Парламенті палаталарының
бірлескен отырысын шақыру
туралы

Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің Т&рағасы
Н.НЫҒМАТУЛИН

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Дархан ҚЫДЫР/ЛІ
Коллажды жасаған Амангелді ҚИЯС, «ЕQ»

Қазақстан Республикасы
Конституциясының 58-бабы
4-тармағының 2) тармақ шасына
сəйкес Қазақстан Республикасы
Парламенті палаталарының бірлескен
отырысы 2020 жылғы 30 маусымда
сағат 10-да Нұр-Сұлтан қаласында
шақырылсын.

EUR/KZT 452.66

Сондықтан сөз құдіреті пəруайлы
пенденің періштенің алдында дəрежесін
асқақтатып, бір саты жоғары тұруына себеп болған. Інжілде «Əуелі сөз болған.
Сөз Құдай еді. Онсыз ештеңе де пайда
болмаған» деген тəмсіл бар. Сөзден жаратылыс өрбіді. Рух арқылы сөз киесі
қонған адамзат өзге тіршілік иелерінен
үстем болды.
Сөздің иесі ғана емес, киесі де бар.
Сондықтан дана бабамыз «Жақсы сөз
USD/KZT 403.58

жарым ырыс, ақ сөйле, игі сөз айт, болмаса, үндеме» деген қағидатты басшылыққа
алған. Жамандық шақырады деп артық сөз
айтпаған. Ырым мен тиым содан шыққан.
Сөз тек əріптер мен дыбыстардың
өзара үндестігінен туған толғам емес,
тағдырыңның тұспалдамасы. «Өнер алды
– қызыл тіл» деп қазақтың сөз қадірін өз
қадірінен биік қойғаны сол. Себебі сөз
тек «сөз» ғана емес, ақылдың көрінісі,
өмірдің өз шамшырағы.

RUB/KZT 5.82

(Соңы 5-бетте)

CNY/KZT 57.03

РЕСМИ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1997 ж., №1-2, 8-құжат; №5, 55-құжат; №12, 183,
184-құжаттар; №13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж.,
№2-3, 23-құжат; №5-6, 50-құжат; №11-12, 178-құжат;
№17-18, 224, 225-құжаттар; №23, 429-құжат; 1999 ж.,
№20, 727, 731-құжаттар; №23, 916-құжат; 2000 ж., №18,
336-құжат; №22, 408-құжат; 2001 ж., №1, 7-құжат; №8,
52-құжат; №17-18, 240-құжат; №24, 338-құжат; 2002 ж.,
№2, 17-құжат; №10, 102-құжат; 2003 ж., №1-2, 3-құжат;
№11, 56, 57, 66-құжаттар; №15, 139-құжат; №19-20,
146-құжат; 2004 ж., №6, 42-құжат; №10, 56-құжат; №16,
91-құжат; №23, 142-құжат; 2005 ж., №10, 31-құжат; №14,
58-құжат; №23, 104-құжат; 2006 ж., №1, 4-құжат; №3,
22-құжат; №4, 24-құжат; №8, 45-құжат; №10, 52-құжат;
№11, 55-құжат; №13, 85-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат;
№3, 20, 21-құжаттар; №4, 28-құжат; №16, 131-құжат; №18,
143-құжат; №20, 153-құжат; 2008 ж., №12, 52-құжат; №1314, 58-құжат; №21, 97-құжат; №23, 114, 115-құжаттар;
2009 ж., №2-3, 7, 16, 18-құжаттар; №8, 44-құжат; №17,
81-құжат; №19, 88-құжат; №24, 125, 134-құжаттар; 2010
ж., №1-2, 2-құжат; №7, 28-құжат; №15, 71-құжат; №17-18,
112-құжат; 2011 ж., №2, 21, 28-құжаттар; №3, 32-құжат;
№4, 37-құжат; №5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №16,
129-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №1, 5-құжат; №2, 13,
15-құжаттар; №6, 43-құжат; №8, 64-құжат; №10, 77-құжат;
№11, 80-құжат; №20, 121-құжат; №21-22, 124-құжат; №2324, 125-құжат; 2013 ж., №7, 36-құжат; №10-11, 56-құжат;
№14, 72-құжат; №15, 76-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат;
№10, 52-құжат; №11, 61, 63-құжаттар; №14, 84-құжат;
№21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат;
№8, 42, 45-құжаттар; №13, 68-құжат; №15, 78-құжат; №16,
79-құжат; №20-I, 110-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII,
115-құжат; №21-I, 128-құжат; №22-I, 140, 143-құжаттар;
№22-V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №7-II,
55-құжат; №8-II, 70-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., №4,
7-құжат; №15, 55-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №1,
4-құжат; №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат;
№15, 50-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №1516, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 103-құжат; №24-I,
118-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық
актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасында көзделген
тұтынушының құқықтары мен заңды мүдделерінің
бұзылуы салдарынан оған келтірілген моральдық зиянды өтеу арқылы азаматтық құқықтарды қорғауды
тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі реттеу субъектілері
жүзеге асыра алады.».
2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2014 ж., №18-І, 18-ІІ, 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-І, 101-құжат; №19ІІ, 102, 103, 105-құжаттар; №20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ,
115-құжат; №21-І, 124, 125-құжаттар; №21-ІІ, 130-құжат;
№21-ІІІ, 137-құжат; №22-І, 140, 141, 143-құжаттар;
№22-ІІ, 144, 145, 148-құжаттар; №22-ІІІ, 149-құжат;
№22-V, 152, 156, 158-құжаттар; №22-VІ, 159-құжат;
№22-VІІ, 161-құжат; №23-І, 166, 169-құжаттар; №23ІІ, 172-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6,
45-құжат; №7-І, 49, 50-құжаттар; №7-ІІ, 53, 57-құжаттар;
№8-І, 62, 65-құжаттар; №8-ІІ, 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-ІІІ,
109-құжат; №23-ІІІ, 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; №19-20,
86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 99, 103, 106,
108-құжаттар; №24-I, 118-құжат; №24-II, 120, 122, 123,
127-құжаттар; 2020 жылғы 5 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне еңбек мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық
актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасында
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу
тəртібі мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру
енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 1 маусымда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, басқа
да əскерлер мен əскери құралымдардың арсеналдары,
базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған
аймақтар мен тыйым салынған аудандар мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 29 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) мазмұнында:
190-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«190-бап. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасын бұзу»;
204-1, 204-2, 204-3, 204-4, 465-1-баптардың жəне 36-тарау 735-1-баптың мынадай мазмұндағы тақырыптарымен
толықтырылсын:
«204-1-бап. Бұрын пайдалануда болған азық-түлік
емес тауарларды қабылдау жəне өткізу кезінде Қазақстан
Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасын бұзу
204-2-бап. Сауда базарларының қызметін ұйымдастыру

бойынша Қазақстан Республикасының сауда қызметін
реттеу туралы заңнамасын бұзу
204-3-бап. Азық-түлік тауарларын беру шартын жасау
кезінде сатып алынған азық-түлік тауарлары бағасынан
сыйақы мөлшерін арттыру немесе əлеуметтік маңызы
бар азық-түлік тауарларын сатып алумен байланысты
сыйақыны заңсыз талап ету
204-4-бап. Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына сауда үстемесінің мөлшерін арттыру»;
«465-1-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның Қазақстан
Республикасының өзін-өзі реттеу туралы заңнамасында
белгіленген талаптарды бұзуы»;
«735-1-бап. Өзін-өзі реттеу енгізілген жекелеген салада
немесе мемлекеттік басқару аясында басшылықты жүзеге
асыратын мемлекеттік органдар»;
2) 64-баптың бірінші бөлігі «186,» деген цифрлардан
кейін «190 (бесінші жəне алтыншы бөліктерінде),» деген
сөздермен толықтырылсын;
3) 190-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«190-бап. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасын бұзу
1. Сауда қызметін жəне қызметтер көрсетуді жүзеге
асыратын дара кəсіпкерлердің немесе ұйымдардың кем
өлшеуі, таразыдан жеуі, есептен жеуі, тұтынушыларды
тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) тұтыну
қасиеттеріне немесе сапасына қатысты жаңылыстыруы
немесе өзгедей алдауы –
жеке тұлғаларға – он, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне
– жиырма, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі
кəсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап
жасалған əрекеттер –
лицензиядан айыра отырып жəне үш жылға дейінгі
мерзімге қызметті тоқтата тұрып немесе оған тыйым салына отырып, жеке тұлғаларға – отыз, шағын кəсіпкерлік
субъектілеріне – елу, орта кəсіпкерлік субъектілеріне –
жетпіс бес, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне бір жүз айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып
келеді.
3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, елеулі
нұқсан келтіруге əкеп соққан əрекеттер –
лицензиядан айыра отырып не үш жылға дейінгі мерзімге қызметті тоқтата тұрып немесе оған тыйым салына отырып, жеке тұлғаларға – отыз, шағын кəсіпкерлік
субъектілеріне – елу, орта кəсіпкерлік субъектілеріне –
жетпіс бес, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне бір жүз айлық
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып
келеді.
4. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, ірі нұқсан
келтіруге əкеп соққан əрекеттер –
лицензиядан айыра отырып не үш жылға дейінгі мерзімге қызметті тоқтата тұрып немесе оған тыйым салына отырып, жеке тұлғаларға – елу, шағын кəсіпкерлік
субъектілеріне – жетпіс бес, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне екі жүз
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға
алып келеді.
5. Сатушының (дайындаушының, орындаушының):
1) сатушының (дайындаушының, орындаушының),
тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
уəкілетті органның жəне тұтынушылық дауларды сотқа
дейінгі реттеу субъектілерінің байланыс деректері туралы ақпаратты, сондай-ақ өзінің бұзылған құқықтары мен
заңды мүдделерін қалпына келтіру үшін тұтынушының
оларға жүгіну құқығы туралы ақпаратты қазақ жəне орыс
тілдерінде орналастыру;
2) Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасында белгіленген
мерзімде тиісті сападағы да, тиісті емес сападағы да тауарды айырбастауды немесе қайтаруды қамтамасыз ету;
3) Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасында белгіленген
мерзімде тұтынушының құқықтары мен заңды мүдделерін
бұзушылықтарды жою туралы наразылыққа жазбаша жауап ұсыну жөніндегі міндеттерін орындамауы –
ескерту жасауға алып келеді.
6. Осы баптың бесінші бөлiгiнде көзделген, əкiмшiлiк
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап
жасалған іс-əрекет –
жеке тұлғаларға – он, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне
– жиырма, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі
кəсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.
Ескертпе. Осы бапқа қатысты бір айлық есептік көрсеткіштен асатын сома – елеулі мөлшердегі нұқсан,
кемінде үш айлық есептік көрсеткіш сомасы – ірі мөлшердегі нұқсан деп танылады.»;
4) 193-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«4. Қазақстан Республикасының аумағында бағалар
жапсырмасымен ресімделген, сауда объектісінің ішкі
жəне (немесе) сыртқы витриналарында қойылған тауарды бағасын теңгемен көрсетпей өткізу не Қазақстан
Республикасының аумағында құны бағалар жапсырмасымен ресімделген бағадан асатын, сауда объектісінің ішкі
жəне (немесе) сыртқы витриналарында қойылған тауарды
өткізу не Қазақстан Республикасының аумағында жария
шарт талаптары бойынша тауарды өткізген кезде оның
бағасын теңгемен көрсетпеу –
шағын кəсіпкерлік субъектілеріне – алты, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – он, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне
отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға
алып келеді.»;
5) 202-бап мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші
бөліктермен толықтырылсын:
«3. Сауда базары əкімшісінің сауда базарларында əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына жол берілетін
шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерін ішкі сауда
субъектілерінің назарына жазбаша нысанда жеткізбеуі –
ескерту жасауға алып келеді.
4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, əкімшілік
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап
жасалған іс-əрекет –
жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде
айыппұл салуға алып келеді.»;
6) мынадай мазмұндағы 204-1, 204-2, 204-3, 204-4 жəне
465-1-баптармен толықтырылсын:
«204-1-бап. Бұрын пайдалануда болған азық-түлік
емес тауарларды қабылдау жəне өткізу кезінде Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы
заңнамасын бұзу
1. Ішкі сауда субъектісінің:
1) орындарын жəне (немесе) бағыттарын жергілікті
атқарушы органдар бекіткен стационарлық емес сауда
объектілерін қоспағанда, бұрын пайдалануда болған
азық-түлік емес тауарларды стационарлық емес сауда
объектілерінде өткізуі;
2) бұрын пайдалануда болған, қабылданған жəне
өткізілген азық-түлік емес тауарларды ішкі сауда қағидаларында айқындалатын тəртіппен есепке алуды жүргізу
жөніндегі міндетті орындамауы не тиісінше орындамауы;
3) бұрын пайдалануда болған, қабылданған жəне
өткізілген азық-түлік емес тауарлар туралы ақпаратты
күнтізбелік бір жыл ішінде сақтау міндетін бұзуы түрінде

жасаған, бұрын пайдалануда болған азық-түлік емес
тауарларды қабылдау жəне өткізу кезінде Қазақстан
Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасын бұзуы, егер бұл əрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-əрекет белгілері болмаса, –
ескерту жасауға алып келеді.
2. Осы баптың бірінші бөлiгiнде көзделген, əкiмшiлiк
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап
жасалған іс-əрекеттер –
шағын кəсіпкерлік субъектілеріне – он, орта кəсіпкерлік
субъектілеріне – жиырма, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне
елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға
алып келеді.
204-2-бап. Сауда базарларының қызметін ұйымдастыру бойынша Қазақстан Республикасының сауда
қызметін реттеу туралы заңнамасын бұзу
1. Сауда базары əкімшісі бекіткен базар регламентінің
болмауы, сол сияқты онда:
1) сауда базарының жұмыс режимі туралы мəліметтердің жəне ішкі сауда субъектілерінің, сатып алушылар
мен сауда базары əкімшілігі жұмыскерлерінің сауда базарына кіру тəртібінің;
2) сауда базары ұсынатын қосымша көрсетілетін
қызметтер тізбесінің (бар болса);
3) ішкі сауда субъектілеріне сауда орындарын беру
тəртібінің, олардың сипаттамасының, мүліктік жалдау
(жалға алу) шарты талаптарының көрсетілмеуі – ескерту
жасауға алып келеді.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап
жасалған іс-əрекеттер –
жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде
айыппұл салуға алып келеді.
204-3-бап. Азық-түлік тауарларын беру шартын
жасау кезінде сатып алынған азық-түлік тауарлары
бағасынан сыйақы мөлшерін арттыру немесе əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алумен байланысты сыйақыны заңсыз талап ету
1. Сауда желісін немесе ірі сауда объектілерін
ұйымдастыру арқылы тауарларды сату жөніндегі қызметті
жүзеге асыратын ішкі сауда субъектісінің азық-түлік тауарларын берушімен азық-түлік тауарларын беру шартын
жасасу кезінде сатып алынған азық-түлік тауарларының
бағасынан бес пайыздық сыйақы мөлшерін арттыруы немесе оның əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын
сатып алуына байланысты сыйақыны заңсыз талап етуі –
ескерту жасауға алып келеді.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап
жасалған іс-əрекеттер –
үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл
салуға алып келеді.
204-4-бап. Əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына саудаүстемесінің мөлшерін арттыру
1. Ішкі сауда субъектісінің əлеуметтік маңызы бар
азық-түлік тауарларына Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасында белгіленген
сауда үстемесінің мөлшерін арттыруы – ескерту жасауға
алып келеді.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап
жасалған іс-əрекет – шағын кəсіпкерлік субъектілеріне
– он, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс бес, ірі
кəсіпкерлік субъектілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.»;
«465-1-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның Қазақстан
Республикасының өзін-өзі реттеу туралы заңнамасында белгіленген талаптарды бұзуы
1. Өзін-өзі реттейтін ұйымның:
1) өтемақы қорының қаражаттарын өзін-өзі реттейтін
ұйымның өзге де қаражаттарымен араластыруы;
2) өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары), тұтынушылар жəне тұтынушылардың құқықтарын
қорғау саласындағы өзге де тұлғалар арасында туындайтын тұтынушылық дауларды қарау жөніндегі органның
болмауы түрінде жасаған, Қазақстан Республикасының
өзін-өзі реттеу туралы заңнамасында белгіленген талаптарды бұзушылықтары - ескерту жасауға алып келеді.
2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап
жасалған іс-əрекеттер – бір жүз айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.»;
7) 685-бапта:
бірінші бөлік «204,» деген цифрлардан кейін «204-1,»
деген цифрлармен толықтырылсын;
екінші бөліктің 2) тармақшасы «198,» деген цифрлардан
кейін «204-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
8) 715-1-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«1. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
уəкілетті орган осы Кодекстiң 190 (бесінші жəне алтыншы бөліктерінде), 193 (бiрiншi бөлiгiнде)-баптарында
көзделген əкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi
қарайды.»;
9) 729-баптың бірінші жəне үшінші бөліктері «204,»
деген цифрлардан кейін «204-2, 204-3, 204-4» деген цифрлармен толықтырылсын;
10) 36-тарау мынадай мазмұндағы 735-1-баппен
толықтырылсын:
«735-1-бап. Өзін-өзі реттеу енгізілген жекелеген салада немесе мемлекеттік басқару аясында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органдар
1. Өзін-өзі реттеу енгізілген жекелеген салада немесе
мемлекеттік басқару аясында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органдар осы Кодекстің 465-1-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қарайды.
2. Əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға
жəне əкімшілік жазалар қолдануға мыналар құқылы:
1) өзін-өзі реттеу енгізілген жекелеген салада немесе
мемлекеттік басқару аясында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың басшылары жəне олардың
орынбасарлары;
2) өзін-өзі реттеу енгізілген жекелеген салада немесе
мемлекеттік басқару аясында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органдар аумақтық органдарының
басшылары жəне олардың орынбасарлары.»;
11) 804-баптың бірінші бөлігінің 64) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«64) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
уəкілетті органның жəне оның аумақтық органдарының
(193 (үшiншi бөлiгi), 462-баптар) уəкілеттік берілген лауазымды адамдарының құқығы бар.».
3. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №20-II, 20-III,
112-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №6, 45-құжат; №7-II,
55-құжат; №8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II, 72-құжат; №12,
87-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 126-құжаттар;
2017 ж., №9, 21-құжат; №14, 50, 51-құжаттар; №22-III,
109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24,
115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №11, 37-құжат; №14,
44-құжат; №15, 46, 49, 50-құжаттар; №19, 62-құжат; №22,
82, 83-құжаттар; №24, 94-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат;
№5-6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат;
№15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 90,

91-құжаттар; №23, 108-құжат; №24-I, 118-құжат; №24II, 123, 124-құжаттар; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық
актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
138-бап мынадай мазмұндағы 92-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«92-1) Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасының сақталуына;».
4. «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы
12 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004
ж., №6, 44-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат; №3, 22-құжат;
№23, 141-құжат; 2009 ж., №17, 80-құжат; №18, 84-құжат;
№24, 129-құжат; 2010 ж., №15, 71-құжат; 2011 ж., №2,
26-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №2, 11, 14-құжаттар;
№15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; №15, 81-құжат;
№21-22, 114-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №10, 52-құжат;
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №11,
52-құжат; №19-І, 101-құжат; №20-ІV, 113-құжат; 2016 ж.,
№8-ІІ, 70-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., №12, 34-құжат;
№22-ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ, 111-құжат; 2018 ж., №10,
32-құжат; №19, 62-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №7,
37-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат):
1) 1-бап мынадай мазмұндағы 33-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«33-1) сыйақы – азық-түлік тауарларын жылжыту,
оның ішінде осындай тауарларды жарнамалау жəне
оларды арнайы қоюды жүзеге асыру жолымен жылжыту,
сондай-ақ осы тауарларды дайындау, өңдеу, буып-түю
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, сауда желілеріне немесе ірі сауда объектілеріне жіберуді қоса алғанда, азықтүлік тауарларын сатып алуға жəне өткізуге байланысты,
азық-түлік тауарларын берушінің сауда желісін немесе
ірі сауда объектілерін ұйымдастыру арқылы тауарларды сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ішкі сауда
субъектісіне ақшалай төлемі;»;
2) 3-баптың 1-тармағының 8) тармақшасындағы
«сыртқы» деген сөз «ішкі жəне сыртқы» деген сөздермен
ауыстырылсын;
3) 9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші
жəне бесінші бөліктермен толықтырылсын:
«Ішкі сауда субъектісі əлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауарына əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарын беру шартында көрсетілген, өндірушінің босату
бағасының немесе көтерме сауда арқылы берушінің сатып
алу бағасының он бес пайызынан аспайтын шекті сауда
үстемесінің мөлшерін белгілейді.
Ішкі сауда субъектісі əлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауары бірнеше өндірушіден немесе көтерме сауда арқылы берушіден болған жағдайда, неғұрлым төмен
құны бар əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарына
əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарын беру шартында көрсетілген, өндірушінің босату бағасының немесе
көтерме сауда арқылы берушінің сатып алу бағасының
он бес пайызынан аспайтын шекті сауда үстемесінің
мөлшерін белгілейді.»;
4) 10-бапта:
2-7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2-7. Сауда базарының əкімшісі Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына
сəйкес сауда базарының жұмыс істеуін жəне оның жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз ететін жеке тұлға болып
табылады.
Сауда базарының əкімшісі:
1) ішкі сауда субъектілері мен сауда базары əкімшілігінің жұмыскерлеріне арналған жұмыс режимін қамтитын базар регламентін бекітеді;
2) сауда базары ұсынатын қосымша көрсетілетін
қызметтер тізбесін (бар болса) бекітеді;
3) ішкі сауда субъектілеріне сауда орындарын беру
тəртібін, олардың сипаттамаларын, мүліктік жалдау (жалға
алу) шартының талаптарын бекітеді;
4) сауда базарларында əлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауарларына жол берілетін шекті бөлшек сауда
бағаларының мөлшерін ішкі сауда субъектілерінің назарына жазбаша нысанда жеткізеді.»;
мынадай мазмұндағы 2-8-тармақпен толықтырылсын:
«2-8. Сауда базарларының қызметін ұйымдастыру
қағидаларын, сауда базарының аумағын күтіп-ұстауға,
оны жабдықтауға жəне жарақтандыруға қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.»;
5) 31-бапта:
1-тармақта:
мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:
«2-2) бұрын пайдалануда болған, қабылданған жəне
өткізілген азық-түлік емес тауарларды ішкі сауда қағидаларында айқындалатын тəртіппен есепке алуды жүргізуге
міндетті.
Ішкі сауда субъектісі бұрын пайдалануда болған,
қабылданған жəне өткізілген азық-түлік емес тауарлар
туралы ақпараттың күнтізбелік бір жыл ішінде сақталуын
қамтамасыз етеді;»;
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен осы Заңның 32-бабында белгіленген
қауіпсіздік талаптары мен нормаларға сай келмейтін
тауарды айналымнан алып қоюға, сондай-ақ тиісті
мемлекеттік органдарды жəне тұтынушыны оның өміріне, денсаулығына жəне (немесе) мүлкіне, қоршаған
ортаға ықтимал қауіп туралы уақтылы хабардар етуге,
оның ішінде сатылған тауардың құны мен тұтынушыға
келтірілген залалдары (нұқсанды) өтей отырып, оны
тұтынушыдан қабылдап алуға;»;
7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген сыйақы
мөлшерін арттырған кезде ішкі сауда субъектісі Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес жауаптылықта болады.»;
6) 32-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) техникалық регламенттердің талаптарына сəйкес келмейтін жəне техникалық реттеу саласындағы
мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уəкілетті орган
айқындайтын тəртіпке сəйкес алып қоюға жəне кері
қайтарып алуға жататын өнімді;».
(Жалғасы 14-бетте)
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5. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ту ралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Респуб ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., №9, 43-құжат;
2011 ж., №11, 102-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №21,
122-құжат; №22, 128-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж.,
№20-IV, 113-құжат; №22-VII, 161-құжат; 2016 ж., №7II, 55-құжат; №8-II, 70-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№11, 36-құжат; №19, 62-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж.,
№1, 4-құжат; №7, 37-құжат):
1) 1-бап мынадай мазмұндағы 16-1) жəне 16-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«16-1) Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі
ведомствоаралық кеңес – тұтынушылардың құқықтарын
қорғау мəселелері бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар
əзірлеу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі
жанынан құрылатын консультациялық-кеңесші орган;
16-2) тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерінің
қауымдастығы (одағы) (бұдан əрі – қауымдастық (одақ)
– өз мүшелерінің қызметін үйлестіруді қамтамасыз ету
жəне олардың ортақ мүдделерін қорғау үшін құрылатын,
тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерінің ерікті
бірігуі;»;
2) 2-1-баптың 3), 4) жəне 5) тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мəселелерінде тұтынушыларды ағарту, тұтынушының құқықтық
сауаттылығын арттыру;
4) тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғаудың оларды қорғауды қамтамасыз ететін ісшаралардың дəйектілігіне негізделген тиімді жүйесін
қамтамасыз ету;»;
«5) тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерінің,
қауымдастықтардың (одақтардың) тұтынушылардың
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз
етуге қатысуы;»;
3) 2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу жəне Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы
заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау»;
4) 4-бап мынадай мазмұндағы 1-3) тармақшамен
толықтырылсын:
«1-3) Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі
ведомствоаралық кеңесті құрады;».
5) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«5-бап. Уəкілетті органның құзыреті
Уəкілетті орган:
1) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді;
2) Қазақстан Республикасының Үкіметіне тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік
саясаттың негізгі бағыттары бойынша ұсыныстар
енгізеді;
3) мемлекеттік органдардың тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың
іске асырылуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметін
салааралық үйлестіруді жүзеге асырады;
4) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
нормативтік құқықтық актілерді əзірлейді жəне бекітеді;
5) тұтынушылардың, оның ішінде Тұтынушылардың
құқықтарын қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі
арқылы келіп түсетін шағымдарына, тұтынушылардың
құқықтарын қорғау мəселелері бойынша мемлекеттік
органдардың жəне тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі
реттеу субъектілерінің қызметіне талдау жүргізеді;
6) мемлекеттік органдарға осы Заңды жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерді бұза отырып, өздері қабылдаған шешімдердің күшін жою туралы ұсыныстар
(ұсынымдар) енгізеді;
7) өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мəселелерінде тұтынушыларға ақпарат, консультация беруді,
оларды ағартуды, олардың құқықтық сауаттылығын арттыруды жүзеге асырады;
8) оннан астам тұтынушының нақ сол бір мəселе
бойынша құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған
жағдайларда тұтынушылардың белгіленбеген тобының
құқықтарын қорғау мəселелері бойынша сотқа жүгінеді;
9) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;
10) зерттеулер, ақпараттық-ағартушылық жұмыс
жүргізу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау мəселелері бойынша халыққа консультациялық көмек жəне
тұтынушылардың бұзылған құқықтары мен заңды
мүдделерін қалпына келтіруде оларға өкілдік қызметтер
көрсету бойынша мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты
қалыптастыруды, іске асыруды, іске асыру мониторингін
жəне нəтижелерін бағалауды жүзеге асырады;
11) Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасының сақталуына
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
12) Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірыңғай
ақпараттық жүйесін қалыптастыру, жүргізу жəне пайдалану жөніндегі қағидаларды əзірлейді жəне бекітеді;
13) жыл сайын Қазақстан Республикасының Үкіметіне
тұтынушылардың құқықтарын қорғау мəселелері бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстың Тұтынушылардың
құқықтарын қорғау жөніндегі ведомствоаралық кеңесте
талқыланған нəтижелері туралы баяндама ұсынады, ол
бұқаралық ақпарат құралдарында беріледі;
14) Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі
ведомствоаралық кеңестің қызметін қамтамасыз етеді;
15) тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі реттеу
субъектілерінің тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;
16) Қазақстан Республикасының заңдарында,
Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Қазақстан
Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де
өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
6) 6-бапта:
3) тармақшадағы «сақталуына бақылауды» деген
сөздер «сақталуына мемлекеттік бақылауды» деген
сөздермен ауыстырылсын;
4) тармақшадағы «тұтынушыларға ақпарат беруді,
консультация жүргізуді жəне сауаттандыруды» деген
сөздер «өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау
мəселелерінде тұтынушыларға ақпарат, консультация беруді, оларды ағартуды жəне олардың құқықтық
сауаттылығын арттыруды» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) тармақша алып тасталсын;
7) 2-тарау мынадай мазмұндағы 6-2 жəне 6-3-баптармен толықтырылсын:
«6-2-бап. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасының
сақталуын мемлекеттік бақылау
1. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасының сақталуын
мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының
Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыруға уəкілетті мемлекеттік органдар жəне
олардың лауазымды адамдары жүзеге асырады.
2. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасының сақталуын
мемлекеттік бақылауды уəкілетті орган немесе оның
аумақтық бөлімшелері Қазақстан Республикасының
Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес жоспардан тыс тексеру
жəне осы Заңға сəйкес бақылау субъектісіне (объектісіне)
бармай профилактикалық бақылау нысанында жүзеге
асырады.
3. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасының сақталуын
бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау тұтынушының бұзылған құқықтары
мен заңды мүдделерін қалпына келтіру, залалды (зиянды) өтеу, сондай-ақ бақылау субъектілеріне əкімшілік
жүктемені төмендету арқылы олардың əлеуметтік
жəне мүліктік жауапкершілігін арттыру мақсатында
жүргізіледі.
4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай

профилактикалық бақылауды уəкілетті орган немесе
оның аумақтық бөлімшелері Қазақстан Республикасының
тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасын бұзу фактілері бойынша мемлекеттік органдардан, тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі реттеу
субъектілерінен, тұтынушылардың заңды мүдделерін
білдіретін өкілдерден, оның ішінде Тұтынушылардың
құқықтарын қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі
арқылы, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
алынған ақпарат пен есептілік негізінде жүргізеді.
5. Сатушылар (дайындаушылар, орындаушылар)
мемлекеттік бақылау субъектілері болып табылады.
6. Осы баптың 4-тармағында көзделген ақпарат пен
есептілікті қарау нəтижелері бойынша Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда,
бақылау субъектісіне оларды жою тəртібі міндетті түрде
түсіндіріле отырып, əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалмай, бақылау субъектісіне (объектісіне)
бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным
бақылау субъектісіне жіберіледі.
7. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған
бұзушылықтарды жою туралы ұсыным бақылау субъектісіне жеке қолын қойғызып немесе оны жөнелту мен
алу фактілерін растайтын өзге де тəсілмен табыс етілуге
тиіс. Төменде санамаланған тəсілдердің бірімен жіберілген, бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным мынадай
жағдайларда:
1) қолма-қол – алғаны туралы ұсынымда белгі қойған
күннен бастап;
2) поштамен – тапсырысты хатпен пошта жөнелтімін
алғаны туралы хабарланған күннен бастап;
3) электрондық тəсілмен – уəкілетті орган немесе оның
аумақтық бөлімшелері сұрау салған кезде хатта көрсетілген бақылау субъектісінің электрондық мекенжайына уəкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшелері
жөнелткен күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.
8. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған
бұзушылықтарды жою туралы ұсыным ол табыс етілген
(хабарланған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс
күні ішінде орындалуға тиіс.
9. Бақылау субъектісі бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері
бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы
ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген
жағдайда, бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған
бұзушылықтарды жою туралы ұсыным табыс етілген
күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде
уəкілетті органға немесе оның аумақтық бөлімшелеріне
қарсылық жіберуге құқылы.
10. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жарты жылда бір реттен жиі
жүргізілмейді.
6-3-бап. Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың
бірыңғай ақпараттық жүйесі
1. Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірыңғай
ақпараттық жүйесі тұтынушылардың өтініштерін
қабылдау жəне қарау процесін автоматтандыруға, оларды
тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесінің барлық
деңгейінде жүйелендіруге жəне есепке алуға арналған
ақпараттық жүйе болып табылады.
2. Уəкілетті орган Тұтынушылардың құқықтарын
қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесін жəне оның
мобильдік нұсқасын қалыптастыруды жəне жүргізуді
қамтамасыз етеді.
3. Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірыңғай
ақпараттық жүйесі арқылы тұтынушылардың өтініштерін
тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесінің барлық
деңгейінде қарауды:
1) тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді)
сатушылар (дайындаушылар, орындаушылар), ойын бастамашылары (ұйымдастырушылары);
2) тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері, қауымдастықтар (одақтар), заң консультанттары палатасының
мүшелері болып табылатын жəне заң көмегін көрсететін
заң консультанттары жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес өзге де тұлғалар;
3) тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі реттеу
субъектілері;
4) уəкілетті орган, мемлекеттік органдар қамтамасыз
етеді.
Мемлекеттік органдар мен тұтынушылық дауларды
сотқа дейінгі реттеу субъектілері тұтынушылардың
қаралған өтініштерінің нəтижелері, сондай-ақ оларды
қараудан бас тарту себептері туралы барлық ақпаратты
Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірыңғай
ақпараттық жүйесіне енгізуді қамтамасыз етеді.
Тұтынушылардың өтініштерін сатушылар (дайындаушылар, орындаушылар) Тұтынушылардың құқықтарын
қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы олар онда
ерікті түрде тіркелген кезде қарайды.
4. Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірыңғай
ақпараттық жүйесі арқылы қаралатын тұтынушылардың
құқықтарын қорғау саласындағы өтініштерге мыналар
жатады:
1) тұтынушылардың тауарларды (жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді) сатушыларға (дайындаушыларға, орындаушыларға) өздерінің құқықтары мен заңды
мүдделерін бұзушылықтарын жою, сондай-ақ тауардың
(жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) кемшіліктері салдарынан осы бұзушылықтар келтірген залалды (зиянды)
өтеу туралы наразылығы бар өтініштері;
2) тұтынушылардың ұтыс түрінде берілген (орындалған,
көрсетілген) тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің) сапасы бойынша ойын бастамашыларына
(ұйымдастырушыларына) наразылығы бар өтініштері;
3) тұтынушылардың тұтынушылық дауларды сотқа
дейінгі реттеу субъектілеріне өздерінің бұзылған
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жəне қалпына
келтіру, тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің)
кемшіліктері салдарынан келтірілген залалды (зиянды)
өтеу, моральдық зиянды өтеу үшін берілген өтініштері;
4) тұтынушылардың тұтынушылар құқықтарын қорғау
саласындағы өз құқықтары мен заңды мүдделерін бұзған
сатушыларға (дайындаушыларға, орындаушыларға),
ойын бастамашыларына (ұйымдастырушыларына)
қатысты өз құзыреті шегінде шаралар қабылдау мақсатында уəкілетті органға жəне тиісті мемлекеттік органдарға өтініштері;
5) тұтынушылардың тұтынушылық дауларды сотқа
дейінгі реттеу субъектілеріне жəне (немесе) тұтынушылардың заңды мүдделерін білдіретін өкілдерге тұтынушылық дауларды қарау жəне (немесе) олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жөніндегі қызметті
тиімсіз жүзеге асыруына байланысты оларға қатысты өз
құзыреті шегінде шаралар қолдану мақсатында уəкілетті
органға жəне тиісті мемлекеттік органдарға өтініштері;
6) тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктерінің,
қауымдастықтардың (одақтардың) қауіпсіздік пен сапа
жөніндегі белгіленген талаптарға сəйкес келмейтін
тауарларды шығарған жəне өткізген (жұмыстарды
орындаған жəне қызметтер көрсеткен) тұлғаларға
қатысты өз құзыреті шегінде шаралар қабылдау мақсатында; тұтынушылардың өтініштері, шағымдары
келіп түскен жағдайда тауарлардың (жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің) сапасын бағалау мақсатында;
тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
бұзу фактісін қарауға жəрдемдесу мақсатында уəкілетті
органға жəне тиісті мемлекеттік органдарға, оның ішінде
қоғамдық бақылау нəтижелері бойынша өтініштері.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау мəселелері бойынша сотқа өтініштер Тұтынушылардың құқықтарын
қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы
жіберілмеуге тиіс.
5. Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірыңғай
ақпараттық жүйесі Қазақстан Республикасының дербес
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деректер жəне оларды қорғау туралы заңнамасының талаптары ескеріле отырып, өздеріне қатысты тұтынушылардың өтініштері мен шағымдары келіп түскен сатушылар (дайындаушылар, орындаушылар) туралы
мəліметтерді қоса алғанда, ақпараттың жалпыға бірдей
қолжетімділігін қамтамасыз етуге тиіс.»;
8) 7-бапта:
2) тармақшадағы «сауаттандыруға» деген сөздер
«ағартуға жəне тұтынушының өз құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғау мəселелерінде құқықтық сауаттылығын арттыруға» деген сөздермен ауыстырылсын;
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) сатушыдан (дайындаушыдан, орындаушыдан) тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызметті көрсету)
фактісін растайтын құжатты немесе тауарды сатып алу
(жұмысты орындау, қызметті көрсету) кезінде жасалған
шартты алуға;»;
9) 8-1-баптың 2-тармағында:
мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
«4-1) төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді қабылдау кезінде қолма-қол ақшамен төленген
жағдайдағы тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сату бағасынан асатын баға белгілеу;»;
12) тармақша «тұтынушылардың» деген сөзден кейін
«Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында
айқындалған» деген сөздермен толықтырылсын;
10) 9-бапта:
тақырыптағы «сауаттану» деген сөз «ағарту жəне өз
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мəселелерінде
тұтынушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«сауаттану» деген сөз «ағарту жəне өз құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғау мəселелерінде тұтынушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру» деген сөздермен
ауыстырылсын;
11) 18 жəне 21-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«18-бап. Тұтынушының сатушыдан (дайындаушыдан, орындаушыдан) тауарды сатып алу (жұмысты
орындау, қызметті көрсету) фактісін растайтын құжатты немесе тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызметті көрсету) кезінде жасалған шартты алу құқығы
1. Тұтынушының сатушыдан (дайындаушыдан, орындаушыдан) тауарды сатып алу (жұмысты орындау,
қызметті көрсету) фактісін растайтын құжатты немесе
тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызметті көрсету)
кезінде жасалған шартты алуға құқығы бар.
2. Тұтынушыда тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызметті көрсету) фактісін растайтын құжаттың
немесе тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызметті
көрсету) кезінде жасалған шарттың болмауы тауарды сатып алу фактісін растау үшін оны куəлардың
айғақтарына, сондай-ақ құжаттарға жəне басқа да
дəлелдеу құралдарына, оның ішінде фото- жəне (немесе)
бейнетіркеуге сілтеме жасау құқығынан айырмайды.»;
«21-бап. Моральдық зиянды өтету құқығы
Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасында көзделген
тұтынушының құқықтары мен заңды мүдделерін сатушының (дайындаушының, орындаушының) бұзуы салдарынан оған келтірілген моральдық зиянды өтеуді,
егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше
көзделмесе, сот немесе тұтынушылық дауларды сотқа
дейінгі реттеу субъектілері жүзеге асыруы мүмкін.
Моральдық зиянды өтеу тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) кемшіліктері салдарынан келтірілген
залалдарды (нұқсанды) өтеуге қарамастан жүзеге асырылады.
Тұтынушыға келтірілген моральдық зиянды өтеу
мөлшерін, тұтынушыға келтірілген дене азабы мен
адамгершілік күйзеліс сипатына қарай, моральдық зиян
келтірілген нақты мəн-жайларды жəне тұтынушының
жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тұтынушылық
даудың тараптары айқындайды.
Сатушының (дайындаушының, орындаушының)
Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамасында көзделген тұтынушының құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуы салдарынан оған келтірілген моральдық зиянды өтетуді
тараптардың келісімі болған кезде ғана тұтынушылық
дауларды сотқа дейінгі реттеу субъектілері жүзеге асыра алады.»;
12) 22-бап алып тасталсын;
13) 24-баптың бірінші бөлігінің 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«10) тауарды сату (жұмысты орындау, қызметті
көрсету) кезінде тауарды сатып алу (жұмысты орындау,
қызметті көрсету) фактісін растайтын құжатты немесе
тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызметті көрсету)
кезінде жасалған шартты беруге;»;
14) 26-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігіндегі «маңдайшаға» деген сөз «тауарды өткізу (жұмысты орындау, қызметті
көрсету) орнында» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Сатушы (дайындаушы, орындаушы) уəкілетті
органның байланыс деректерін (мекенжайын жəне телефон нөмірін), тауарларды өткізу (жұмыстарды орындау,
қызметтерді көрсету) шарттарын, сондай-ақ сатушының
тауарды сату (жұмысты орындау, қызметті көрсету)
кезінде тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызметті
көрсету) фактісін растайтын құжатты немесе тауарды сатып алу (жұмысты орындау, қызметті көрсету) кезінде
жасалған шартты беру міндеті туралы ақпаратты тауарды
өткізу (жұмысты орындау, қызметті көрсету) орнында
орналастырып, көрсетілген ақпаратты қазақ жəне орыс
тілдерінде тұтынушының назарына жеткізуге міндетті.
Осы баптың 1-тармағында жəне осы тармақтың бірінші
бөлігінде көзделген талаптар осы Заңның 33-2-бабы
2-тармағының талаптары ескеріле отырып, электрондық
коммерциядағы сатушыларға (дайындаушыларға, орындаушыларға) қолданылады.»;
15) 27-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сатушы (дайындаушы, орындаушы) тауардың
(жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) белгіленген кепілдік
мерзімі, сақтау мерзімі немесе жарамдылық мерзімі ішінде оның қауіпсіздігі үшін жауап беруге міндетті.»;
16) 28-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен
толықтырылсын:
«1-1. Бір тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алуды өзге де тауарларды (жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді) міндетті түрде сатып алумен
байланыстыруға тыйым салынады.
Тұтынушының тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді) еркін таңдау құқығының бұзылу салдарынан оған келтірілген залалдарды (нұқсанды) сатушы (дайындаушы, орындаушы) толық көлемде өтейді.
Тұтынушылардың кепілдік мерзімі ішінде қойылатын талаптарын қанағаттандыруды тауарлардың (жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің) кемшіліктерімен байланысты
емес шарттармен байланыстыруға жəне дайындаушының
(орындаушының) талаптарында көзделген тауарларды
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) қоспағанда,
тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алуды кепілдік міндеттемені орындау шарты ретінде
таңуға тыйым салынады.»;
17) 29-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Сатушы (дайындаушы, орындаушы) белгіленген
кепілдік мерзімі, сақтау мерзімі немесе жарамдылық
мерзімі ішінде тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) сапасына жауап беруге міндетті.»;
18) 30-бапта:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Тұтынушының тиісті сападағы тауарларды айырбастау, қайтару туралы талаптарын, сондай-ақ тиісті сапасы жоқ тауар сатылған жағдайда тұтынушының талаптарын орындау мерзімін өткізіп алғаны үшін тұтынушы
талабының орындалмауына жол берген сатушы (дайындаушы), егер шартта, Қазақстан Республикасының
заңдарында өзгеше белгіленбесе, тұтынушыға наразылық

берілген күннен бастап талаптар қанағаттандырылған
күнге дейін мерзімі өткен əрбір күн үшін тауар құнының
бір пайызынан кем емес мөлшерде тұрақсыздық айыбын
(айыппұл, өсімпұл) төлейді.
Тұтынушының шартта, Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген тұрақсыздық айыбын (айыппұл,
өсімпұл) төлеу туралы талаптарын сатушы (дайындаушы) наразылық берілген кезден бастап талаптар
қанағаттандырылған кезге дейінгі мерзімде ерікті түрде
қанағаттандыруы тиіс.
Мұндай талаптарды ерікті түрде қанағаттандырудан бас
тартылған жағдайда тұрақсыздық айыбын (айыппұлды,
өсімпұлды) төлеу туралы мəселе тараптардың келісімі
болған кезде тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі реттеу субъектілерінің қарауына берілуі мүмкін.
Тұтынушылық дауды сотқа дейінгі реттеуде тұтынушыға тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу
туралы тұтынушылық дауды реттеу мүмкін болмаған
жағдайда тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл)
өндіріп алуды сот жүзеге асырады.»;
10-тармақтағы «жеткізудің» деген сөз «тауарды берудің (жеткізудің)» деген сөздермен ауыстырылсын;
19) 4-тарау мынадай мазмұндағы 33-2-баппен
толықтырылсын:
«33-2-бап. Сатушының (дайындаушының, орындаушының) уəкілетті орган жəне тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі реттеу субъектілері туралы ақпаратты орналастыру жөніндегі міндеттері
1. Сатушы (дайындаушы, орындаушы) тауарды өткізу
(жұмысты орындау, қызметті көрсету) орнында уəкілетті
органның жəне тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі
реттеу субъектілерінің байланыс деректерін (мекенжайы
мен телефон нөмірін), сондай-ақ тұтынушының өзінің
бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін
оларға немесе сотқа жүгіну құқығы туралы ақпаратты
орналастыруға міндетті.
Сатушы (дайындаушы, орындаушы) өзін-өзі реттейтін
ұйымның мүшесі (қатысушысы) болған жағдайда, бұл туралы ақпарат тауарды өткізу (жұмысты орындау, қызметті
көрсету) орнында міндетті түрде орналастырылуға тиіс.
2. Электрондық коммерция арқылы тауарды өткізу
(жұмысты орындау, қызметті көрсету) кезінде уəкілетті
органның жəне тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі
реттеу субъектілерінің байланыс деректері (мекенжайы
мен телефон нөмірлері) туралы ақпаратты уəкілетті
органның ресми интернет-ресурсына сілтеме арқылы,
сондай-ақ тұтынушының өзінің бұзылған құқықтары
мен заңды мүдделерін қорғау үшін оларға немесе сотқа
жүгіну құқығын көрсету ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар арқылы орналастырылуға тиіс.
Сатушы (дайындаушы, орындаушы) пайдаланатын
интернет-ресурста оның байланыс деректері (нақты мекенжайы мен телефон нөмірлері) туралы ақпараттың
орналастырылуы міндетті.»;
20) 41-бапта:
1-тармақтың 19) тармақшасындағы «қатысуға құқылы.» деген сөздер «қатысуға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 20) жəне 21) тармақшалармен
толықтырылсын:
«20) қоғамдық бақылау жүргізу кезінде тауарлардың
(жұмыстардың көрсетілетін қызметтердің) сапасы
мен қауіпсіздігіне сараптама жүргізуге бастамашылық
жасауға;
21) мынадай:
бір дауды қарау кезінде тұтынушылардың қоғамдық
бірлестіктері, қауымдастықтар (одақтар) тұтынушылық
дауларды сотқа дейінгі реттеу субъектілері жəне тұтынушының заңды мүдделерін білдіретін өкілдер ретінде
əрекет ететін;
тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері тұтынушының заңды мүдделерін білдіретін өкіл ретінде əрекет
ететін қауымдастықтың (одақтың) қатысушылары болып
табылатын жағдайларды қоспағанда, тұтынушылық дауды сотқа дейінгі тəртіппен қарауға құқылы.»;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзушылықтардың алдын алу жəне бұл туралы
халықты хабардар ету мақсатында тұтынушылардың
қоғамдық бірлестіктері, қауымдастықтар (одақтар):
тұтынушылар үшін қолжетімді тауарды өткізу
(жұмысты орындау, қызметті көрсету) орындарына бару;
Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын
ескере отырып, тұтынушылар үшін қолжетімді тауарды
өткізу (жұмысты орындау, қызметті көрсету) орындарына барған кезде жасалатын əрекеттердің фото-, аудио-,
бейнетіркелуін қолдану;
сатушының (дайындаушының, орындаушының)
белгіленген жұмыс режиміне кедергі келтірмеу шартымен, тұтынушылардың құқықтық сауаттылығын жəне өз
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндіктері
туралы хабардар болу деңгейін арттыруға бағытталған
іс-шараларды, оның ішінде тауарды өткізу (жұмысты
орындау, қызметті көрсету) орындарында өткізу арқылы
қоғамдық бақылауды жүзеге асырады.
Қоғамдық бақылауды жүзеге асыру үшін тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері, қауымдастықтар
(одақтар) құрамына тұтынушылардың өзге де қоғамдық
бірлестіктерінің, қауымдастықтардың (одақтардың)
өкілдері кіре алатын, құрамында кемінде үш адам болатын комиссиялар құрады.
Қоғамдық бақылау мынадай негіздер бойынша жəне
кезеңділікпен:
тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктеріне, қауымдастықтарға (одақтарға) келіп түсетін тұтынушылар өтініштерін мониторингтеу жəне жинақтау қорытындылары
бойынша жылына екі реттен көп емес;
алдыңғы қоғамдық бақылау нəтижелері бойынша ұсынымдардың іске асырылуын тексеру мақсатында бір рет;
тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктеріне, қауымдастықтарға (одақтарға) бір елді мекенде бір тоқсан ішінде
нақ сол бір сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға)
қатысты тұтынушылардың бес жəне одан да көп шағымының түсуіне қарай жүзеге асырылады.
Қоғамдық бақылауды жүзеге асыру алдында комиссия
құру, оның құрамы, қоғамдық бақылау жүргізу күні туралы құжаттың көшірмесін бере отырып, қоғамдық бақылау
жүргізу болжанған күнге дейін бір жұмыс күнінен кеш
емес мерзімде оны жүргізу негіздері мен комиссияның
құрамы туралы ақпарат сатушыға (дайындаушыға,
орындаушыға) жеткізіледі.
Қоғамдық бақылау жүргізу мерзімі қоғамдық бақылау
жүргізудің болжанған күнінен бастап бір жұмыс күнінен
аспауға тиіс.
Жүргізілген қоғамдық бақылаудың нəтижелері комиссияның ұсынымдарымен бірге күнін, орнын жəне осы
Заңның 26-бабына сəйкес сатушы (дайындаушы, орындаушы) туралы ақпаратты көрсете отырып, қоғамдық
бақылау жүргізілген күннен бастап күнтізбелік отыз
күн ішінде тұтынушылардың қоғамдық бірлестігінің,
қауымдастықтың (одақтың) интернет-ресурсында (бар
болса), Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың
бірыңғай ақпараттық жүйесінде жəне (немесе) бұқаралық
ақпарат құралдарында орналастырылады.
Тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
бұзушылықтар анықталған кезде бұл туралы ақпарат
тиісті мемлекеттік органдарға жіберіледі, сондай-ақ
бақылау субъектісіне беріледі.»;
21) 42-бап алып тасталсын;
22) мынадай мазмұндағы 6-1-тараумен толықтырылсын:
«6-1-тарау. Тұтынушылардың құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғау
жөніндегі шаралар
42-1-бап. Тұтынушылардың құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғаудың институционалдық жүйесі
1. Тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғауды:
1) уəкілетті орган, тұтынушылардың құқықтарын
қорғау саласындағы функцияларды жүзеге асыратын
мемлекеттік органдар, сот;
2) тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі реттеу
субъектілері;
(Соңы 15-бетте)
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3) тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері, қауымдастықтар (одақтар), заң консультанттары палатасының
мүшелері болып табылатын жəне заң көмегін көрсететін
заң консультанттары жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес өзге де тұлғалар қамтамасыз етеді.
2. Тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғау жүйесі тұтынушылардың құқықтарын тиімді
қорғауды қамтамасыз ететін мынадай дəйекті іс-шаралар
кешенін қамтиды:
1) тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі профилактикалық шаралар (консультация беру, қоғамдық бақылау, өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мəселелерінде тұтынушыларды ағарту жəне олардың құқықтық
сауаттылығын арттыру, осы Заңның 33-2-бабына сəйкес
уəкілетті орган жəне тұтынушылық дауларды сотқа дейінгі реттеу субъектілері туралы ақпаратты орналастыру);
2) Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасында көзделген,
тұтынушының құқықтары мен заңды мүдделерін бұзған
сатушының (дайындаушының, орындаушының) оның
құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіру
мəселесін реттеу;
3) тұтынушылық дауды сотқа дейінгі тəртіппен қарау
кезінде тұтынушылардың бұзылған құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғау жəне қалпына келтіру, тауардың
(жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) кемшіліктері салдарынан келтірілген залалды (зиянды) өтеу;
4) тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
бұзған сатушыларды (дайындаушыларды, орындаушыларды) жауаптылыққа тарту;
5) сотта тұтынушылардың бұзылған құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғау жəне қалпына келтіру, тауардың
(жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) кемшіліктері салдарынан келтірілген залалды (зиянды) өтеу.
42-2-бап. Тұтынушының құқықтары мен заңды
мүдделерінің қорғалуына құқығы
1. Құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған тұтынушы
өзінің бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғау үшін осы Заңда белгіленген тəртіппен сатушыға
(дайындаушыға, орындаушыға), тұтынушылардың
құқықтарын қорғау саласындағы функцияларды жүзеге
асыратын мемлекеттік органдарға немесе тұтынушылық
дауды сотқа дейінгі реттеу субъектісіне, сондай-ақ сотқа
жүгінуге құқылы.
2. Осы баптың ережесі сатушыға (дайындаушыға,
орындаушыға), тұтынушылардың құқықтарын қорғау
саласындағы функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік
органдарға немесе тұтынушылық дауды сотқа дейінгі реттеу субъектісіне, сондай-ақ сотқа тұтынушының атынан
осы Заңның 42-3-бабында аталған оның өкілдері жүгінген
жағдайларда да қолданылады.
42-3-бап. Тұтынушылардың заңды мүдделерін білдіретін өкілдер
1. Тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғау кезінде мыналар олардың өкілдері бола алады:
1) тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері, қауымдастықтар (одақтар);
2) «Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес заң консультанттары палатасының мүшелері болып табылатын заң
консультанттары;
3) адвокаттар;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
өзге де тұлғалар.
2. Тұтынушылардың заңды мүдделерін білдіретін
өкілдер тұтынушылардың бұзылған құқықтары мен
заңды мүдделерін қалпына келтіру, тауардың (жұмыстың,
көрсетілетін қызметтің) кемшіліктері салдарынан келтірілген залалды (зиянды) өтеу үшін қажетті шараларды
қолдана отырып, өз міндеттерін тиісінше орындауға
міндетті.
3. Тұтынушылардың заңды мүдделерін білдіретін
өкілдер тұтынушыға қаржылық шығындардың сипаты
мен мөлшерін қоса алғанда, көрсетілетін өкілдік қызметтердің ықтимал нəтижелері мен салдарын түсіндіруге
міндетті.
Тұтынушылардың заңды мүдделерін білдіру көрсетілетін өкілдік қызметтерді қайтару мерзімдері, сомасы
жəне шарттары, сондай-ақ тұтынушы атынан өкіл жасайтын əрекеттер тізбесі міндетті түрде көрсетіле отырып,
жазбаша нысанда ресімделеді.
Тұтынушылардың заңды мүдделерін білдіру бойынша қызметтер көрсету шараларын таңдау тұтынушының
мүдделерін басшылыққа алуға тиіс.
4. Тұтынушылардың заңды мүдделерін білдіретін
өкілдер міндеттерін орындау кезінде мүдделер қақтығысын болдырмау бойынша шаралар қолданады.
5. Тұтынушының заңды мүдделерін білдіретін өкілге
мүдделер қақтығысы болған жағдайда өкілдік қызметтер
көрсетуге тыйым салынады.
Тұтынушының заңды мүдделерін білдіретін өкіл, егер:
1) тұтынушы жəне өкіл, оның жақын туыстары
мүдделерінің қақтығысы бар болған, сондай-ақ мүдделер
қақтығысын құрайтын басқа да мəн-жайлар болған;
2) Қазақстан Республикасының азаматтық процестік
заңнамасында көзделген негіздер бар болған жағдайда,
өкілдік қызметтер көрсетуден бас тартуға міндетті.
6. Тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері, қауымдастықтар (одақтар) тұтынушылар мүддесінде сотта
қарау үшін жіберетін талап арыздарға мемлекеттік баж
салынбайды.
7. Тұтынушылардың қоғамдық бірлестіктері, қауымдастықтар (одақтар) мен заң консультанттарының палаталары да тұтынушылардың құқықтарын қорғау мəселелері
бойынша халыққа консультациялық көмек көрсету жəне
тұтынушыларға өздерінің бұзылған құқықтары мен заңды
мүдделерін қалпына келтіруде өкілдік қызметтер көрсету

жөніндегі мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс шеңберінде
тұтынушыларға консультация беруді жүзеге асырады.
8. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау мəселелері
бойынша консультациялық көмек жəне өкілдік қызметтер
мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс шеңберінде:
1) «Арнаулы əлеуметтік қызметтер туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес өмірлік қиын жағдайда
жүрген адамдарға;
2) атаулы əлеуметтік көмек алуға құқығы бар адамдарға;
3) Ұлы Отан соғысына қатысушыларға жəне жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушыларға
теңестірілген адамдарға;
4) басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне;
5) бірінші жəне екінші топтағы мүгедектерге;
6) қарттар мен мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі
медициналық-əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда)
тұратын қарттар мен мүгедектерге;
7) «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған, сондай-ақ I
жəне II дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған
көпбалалы аналарға;
8) қиын əлеуметтік жəне қаржылық жағдайдағы өзге
де адамдарға көрсетіледі.
42-4-бап. Тұтынушының сатушыға (дайындаушыға,
орындаушыға) жүгінуі
1. Құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған тұтынушы
сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға) құқықтары мен
заңды мүдделерін бұзушылықтарды жою жəне тауардың
(жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) кемшіліктері салдарынан осы бұзушылықтар келтірген залалды (зиянды)
тұтынушыға ерікті түрде өтеу туралы наразылықпен
жүгінуге құқылы.
Тұтынушының сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға) наразылығы қолма-қол табыс етіледі не табыс
етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты пошта
жөнелтімі нысанында не сатушының (дайындаушының,
орындаушының) электрондық пошта мекенжайы бойынша, егер мұндай мекенжайды сатушы (дайындаушы,
орындаушы) бұрын көрсеткен болса, жіберіледі.
2. Сатушы (дайындаушы, орындаушы) тұтынушының
наразылығын қарауға жəне тұтынушының талаптарымен
келіспеген жағдайда тұтынушының наразылығын алған
күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде құжатпен негізделген дəлелді жазбаша жауап ұсынуға міндетті. Осы құжаттардың көшірмелері сатушының (дайындаушының,
орындаушының) тұтынушыға жауабына қоса тіркелуге
тиіс.
Сатушының (дайындаушының, орындаушының) жауабы тұтынушыға осы баптың 1-тармағының екінші
бөлігінде жазылған тəсілдермен ұсынылады.
Егер сатушының (дайындаушының, орындаушының)
жауабы мерзімнің соңғы күнінен жиырма төрт сағат
бұрын поштаға тапсырылса немесе басқа да байланыс
құралдары бойынша жіберілсе, онда осы тармақтың
бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім өтіп кеткен болып
есептелмейді.
3. Егер сатушы (дайындаушы, орындаушы) күнтізбелік
он күн ішінде наразылыққа жазбаша жауап бермесе немесе бұзушылықтарды жоюдан жəне тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) кемшіліктері салдарынан
келтірілген залалды (зиянды) ерікті түрде өтеуден бас
тартса, сондай-ақ тұтынушылық дауды сотқа дейінгі
тəртіппен қарауға қатысудан бас тартса, тұтынушы
уəкілетті органға, тұтынушылардың құқықтарын қорғау
саласындағы функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға жүгінуге құқылы.
42-5-бап. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау
саласындағы функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға жүгіну
1. Тұтынушы тұтынушылардың құқықтарын қорғау
саласындағы функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға жазбаша нысанда өтініш беру жолымен
не Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірыңғай
ақпараттық жүйесі арқылы өтінішпен не шағыммен
жүгінуге құқылы.
Тұтынушы жазбаша нысанда жүгінген кезде тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы функцияларды
жүзеге асыратын мемлекеттік органдар немесе уəкілетті
орган мұндай өтінішті Тұтынушылардың құқықтарын
қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізуді жəне
оны құзыретіне сəйкес тұтынушылардың құқықтарын
қорғау саласындағы функцияларды жүзеге асыратын
тиісті мемлекеттік органға жіберуді қамтамасыз етеді.
2. Тұтынушы сатушының (дайындаушының, орындаушының) ерікті түрде құқықтар мен заңды мүдделерді
бұзушылықтарды жоюы, тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) кемшіліктері салдарынан залалды (зиянды) өтеуі туралы наразылықпен оған жүгінген кезден
бастап, егер Қазақстан Республикасының заңдарында
өзгеше мерзім белгіленбесе, екі айдан кешіктірмей
тұтыну шылардың құқықтарын қорғау саласындағы
функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға
жүгінуге құқылы.
3. Тұтынушының өтінішіне:
1) сатушының (дайындаушының, орындаушының)
тұтынушының өтінішіне жауабының көшірмесі, ал
егер осы Заңда белгіленген мерзім ішінде сатушының
(дайындаушының, орындаушының) жауабы алынбаған
болса, – тұтынушының сатушыға (дайындаушыға,
орындаушыға) өтінішінің көшірмесі (бар болса);
2) өтініште жазылған мəн-жайларды растайтын өзге де
құжаттар (бар болса) қоса тіркеледі.
4. Тұтынушының өтінішінде:
1) жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (егер ол
жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе), жеке
сəйкестендіру нөмірі (ол бар болса), пошта мекенжайы;
2) өзіне қатысты тұтынушының талаптары қойылған
сатушының (дайындаушының, орындаушының) деректері (заңды тұлғаның атауы, пошта мекенжайы, бизнессəйкестендіру нөмірі (ол бар болса);

3) тұтынушының талабы жəне тұтынушылық даудың
мəн-жайлары көрсетілуге тиіс.
Өтініште байланыс деректері (телефон, факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайлары жəне өзге де
мəліметтер), сондай-ақ тауарларды (орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді) жəне сатушының
(дайындаушының, орындаушының) əрекеттерін фото, аудио-, бейнетіркеуді қоса алғанда, өтініш дұрыс
жəне уақтылы қаралуы үшін қажетті, тұтынушының
құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылғандығын растайтын материалдар көрсетілуі мүмкін.
5. Өтініш Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың
бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы берілген жағдайда
өтінішке қажетті құжаттардың сканерленген көшірмелері
қоса тіркеледі.
Қажет болған жағдайда, тұтынушының өтінішін
қарайтын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган
ұсынылған құжаттар көшірмелерінің түпнұсқаларын
құжаттарды сұратуға құқылы.
42-6-бап. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау
саласындағы функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тұтынушының өтінішін қараудан
бас тартуы
1. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган
тұтынушыға оның өтінішін қараудан мынадай:
1) сол тараптар арасындағы дауды дəл сол нысана бойынша жəне дəл сол негізде сот қараған;
2) заңды күшіне енген сот шешімі не тұтынушылық
дауды сотқа дейінгі реттеу субъектісінің сол тараптар
арасындағы, дəл сол нысана бойынша жəне дəл сол
негізде тұтынушылық дауға қатысты қабылдаған шешімі
бар болған жағдайларда, бас тартады.
Бас тарту үшін өзге де негіздер осы Заңда жəне Қазақстан
Республикасының өзге де заңдарында белгіленуі мүмкін.
2. Тұтынушының өтінішін қараудан бас тарту туралы
шешім, егер Қазақстан Республикасының заңдарында
өзге мерзім көзделмесе, тұтынушының өтінішін алған
кезден бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылдануға тиіс.
3. Тұтынушының өтінішін қараудан бас тарту туралы
шешім дəлелді болуға тиіс.
42-7-бап. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау
саласындағы функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тұтынушының өтінішін қарауы
1. Тұтынушының өтінішін қарау кезінде тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы функцияларды
жүзеге асыратын мемлекеттік органдар:
1) тұтынушыдан қосымша құжаттар мен ақпарат
сұратуға;
2) тұтынушының талабы қойылған сатушыдан (дайындаушыдан, орындаушыдан) өтінішті қарау үшін қажетті
түсіндірмелер мен дəлелдемелер ұсынуды сұратуға;
3) мемлекеттік органдар мен мекемелерден, басқа да
ұйымдардан тұтынушының өтінішін қарау үшін қажетті
ақпарат сұратуға жəне алуға құқылы.
2. Тұтынушының өтінішін қарау туралы шешім
қабылданған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде
əрекеттеріне қатысты тұтынушының өтініші ұсынылған
сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға) хабарды алған
күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей толық
түсіндірмелерді жəне оларды негіздейтін құжаттарды
ұсыну талабымен тұтынушының алынған өтініші туралы хабар, осы өтініштің жəне оның қосымшаларының
көшірмелері жіберіледі.
Хабар сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға)
электрондық пошта мекенжайы немесе телефон нөмірі
бойынша, сондай-ақ хабарламаны немесе шақыруды
тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары
бойынша жіберілуі мүмкін.
Сатушының (дайындаушының, орындаушының)
электрондық пошта мекенжайы туралы немесе телефон
нөмірі немесе хабарламаны немесе шақыруды тіркеуді
қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары туралы
мəліметтер болмаған жағдайда, хабар сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға) соңғы белгілі тұрғылықты жері
немесе орналасқан жері бойынша телефонограммамен
гибридтік жөнелту арқылы не оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен жіберіледі.
3. Ұсынылған құжаттарды қарау қорытындылары
бойынша жəне тұтынушының құқықтары мен заңды
мүдделерін бұзушылықтар анықталған кезде:
1) сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға) бұзушылықтарды жою туралы нұсқама шығарылады;
2) сатушыны (дайындаушыны, орындаушыны)
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
жауаптылыққа тарту туралы шешім қабылданады.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы
функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган
шығарған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы
орындамау Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген жауаптылыққа алып келеді.
Қазақстан Республикасының заңдарында тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың тұтынушылардың өтініштерін қарауының өзге де тəртібі мен
мерзімдері белгіленуі мүмкін.
42-8-бап. Тұтынушылық дауды сотқа дейінгі реттеу
1. Тұтынушы сатушыға (дайындаушыға, орындаушыға)
осы Заңның 33-2-бабына сəйкес ол туралы ақпаратты сатушы (дайындаушы, орындаушы) орналастырған, тұтынушылық дауды сотқа дейінгі реттеу субъектісінің – төреліктің, медиатордың, тұтынушылардың қоғамдық бірлестігінің, қауымдастықтардың (одақтардың) не сатушы (дайындаушы, орындаушы) мүшесі болып табылатын өзін-өзі
реттейтін ұйымның қарауына беруді ұсынуға құқылы.
Бұл ретте сатушы (дайындаушы, орындаушы) тұтынушымен келісуге жəне тұтынушылық дауды сотқа дейінгі
тəртіппен қарауға қатысуға құқылы.
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Тұтынушылық дауды сотқа дейінгі реттеу субъектісінің
қарауына тұтынушылық дауды беру туралы келісім жазбаша нысанда ресімделеді.
2. Тұтынушы тұтынушылық дауды сотқа дейінгі
тəртіппен қарау туралы өтінішті тараптардың тұтынушылық дауды сотқа дейінгі реттеу субъектісінің қарауына
тұтынушылық дауды беру туралы жазбаша келісімі
болған кезде тұтынушылық дауды сотқа дейінгі реттеу
субъектісіне жүгіну арқылы немесе Тұтынушылардың
құқықтарын қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі
арқылы беруі мүмкін.
Тұтынушылық дауды сотқа дейінгі реттеу субъектісі
тұтынушылардың өтініштерін қарау қорытындылары туралы тоқсан сайынғы ақпаратты уəкілетті органға береді.
3. Тұтынушылық дауды сотқа дейінгі тəртіппен қарау
осы Заңның жəне Қазақстан Республикасының төрелік,
медиация, өзін-өзі реттеу туралы заңнамасының талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.».
6. «Медиация туралы» 2011 жылғы 28 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., №2,
27-құжат; 2012 ж., №6, 44-құжат; 2013 ж., №14, 72-құжат;
2014 ж., №1, 9-құжат; №14, 84-құжат; 2015 ж., №20-VII,
115-құжат; 2019 ж., №24-II, 120-құжат):
14-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Тұтынушыны жұмыс істеп тұрған, тұтынушылық
дауларды сотқа дейінгі реттеу субъектілерінің бар
екендігі туралы хабардар ету мақсатында кəсіби медиаторлар ұйымы тізілімнің жаңартылуына қарай
Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірыңғай
ақпараттық жүйесіне медиаторлар туралы ақпарат
(медиатордың тегі, аты жəне əкесінің аты (егер ол жеке
басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса),
медиатордың заңды мекенжайын, байланыс деректерін
(пошта мекенжайы немесе электрондық пошта мекенжайы не телефон немесе телефакс нөмірі), медиатор маманданып жүрген медиация саласы туралы мəліметтер,
медиатор медиацияны жүзеге асыра алатын тіл туралы
мəліметтер) жібереді.».
7. «Өзін-өзі реттеу туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №21І, 127-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат):
1) 7-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«4-1) Қазақстан Республикасының тұтынушылардың
құқықтарын қорғау туралы заңнамасын бұзу фактілері бойынша тұтынушылардың тұтынушылық дауларды қарау
жөніндегі қызметті тиімсіз жүзеге асыратын өзін-өзі
реттейтін ұйымдарға қатысты шағымдарын қарайды;»;
2) 9-бапта:
5-тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасындағы
«ұсынылмауы негізінде жүзеге асырылады.» деген сөздер
«ұсынылмауы;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметін тоқтату жəне
оны өзін-өзі реттейтін ұйымдар тізілімінен шығару туралы заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде жүзеге
асырылады.»;
мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
«6. Реттеуші мемлекеттік органның өзін-өзі реттейтін
ұйымды өзін-өзі реттейтін ұйымдар тізілімінен шығару
туралы шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.
Реттеуші мемлекеттік органның өзін-өзі реттейтін
ұйымды өзін-өзі реттейтін ұйымдар тізілімінен шығару
туралы шешіміне шағым жасау осы шешімнің орындалуын тоқтата тұрмайды.»;
3) 17-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелері (қатысушылары) мен тұтынушылар жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы өзге де тұлғалар арасында
туындайтын тұтынушылық дауларды қарау жөніндегі
орган;»;
4) 19-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 8) тармақшасындағы «жеткізуге міндетті.» деген сөздер «жеткізуге;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы
9), 10) жəне 11) тармақшалармен толықтырылсын:
«9) тұтынушылардың келіп түскен өтініштері жəне
оларды қарау нəтижелері туралы ақпаратты тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы уəкілетті
органның назарына жеткізуге;
10) өз мүшелері (қатысушылары) туралы жаңартылған
ақпаратты тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы уəкілетті органға жəне Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесіне беруге;
11) өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) мен тұтынушылар жəне тұтынушылардың
құқықтарын қорғау саласындағы өзге де тұлғалар арасында туындаған тұтынушылық дауларды қарау жөніндегі
орган құруға міндетті.».
2-бап. Осы Заң:
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін
1-баптың 5-тармағы 5) тармақшасының сегізінші жəне
он бесінші абзацтарын, 7) тармақшасының он алтыншы-отыз төртінші абзацтарын, 22) тармақшасының
елу бірінші, елу екінші жəне алпыс екінші абзацтарын, 6-тармағының екінші жəне үшінші абзацтарын,
7-тармағы 4) тармақшасының үшінші абзацын;
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін
1-баптың 5-тармағы 6) тармақшасының үшінші абзацын
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 25 маусым
№346–VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
цифрлық технологияларды реттеу мәселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1996 ж., №2, 187-құжат; №14, 274-құжат; №19, 370-құжат;
1997 ж., №1-2, 8-құжат; №5, 55-құжат; №12, 183,
184-құжаттар; №13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж.,
№2-3, 23-құжат; №5-6, 50-құжат; №11-12, 178-құжат;
№17-18, 224, 225-құжаттар; №23, 429-құжат; 1999 ж.,
№20, 727, 731-құжаттар; №23, 916-құжат; 2000 ж., №18,
336-құжат; №22, 408-құжат; 2001 ж., №1, 7-құжат; №8,
52-құжат; №17-18, 240-құжат; №24, 338-құжат; 2002 ж.,
№2, 17-құжат; №10, 102-құжат; 2003 ж., №1-2, 3-құжат;
№11, 56, 57, 66-құжаттар; №15, 139-құжат; №19-20,
146-құжат; 2004 ж., №6, 42-құжат; №10, 56-құжат; №16,
91-құжат; №23, 142-құжат; 2005 ж., №10, 31-құжат;
№14, 58-құжат; №23, 104-құжат; 2006 ж., №1, 4-құжат;
№3, 22-құжат; №4, 24-құжат; №8, 45-құжат; №10,
52-құжат; №11, 55-құжат; №13, 85-құжат; 2007 ж., №2,
18-құжат; №3, 20, 21-құжаттар; №4, 28-құжат; №16,
131-құжат; №18, 143-құжат; №20, 153-құжат; 2008 ж.,
№12, 52-құжат; №13-14, 58-құжат; №21, 97-құжат; №23,
114, 115-құжаттар; 2009 ж., №2-3, 7, 16, 18-құжаттар;
№8, 44-құжат; №17, 81-құжат; №19, 88-құжат; №24, 125,
134-құжаттар; 2010 ж., №1-2, 2-құжат; №7, 28-құжат;
№15, 71-құжат; №17-18, 112-құжат; 2011 ж., №2, 21,
28-құжаттар; №3, 32-құжат; №4, 37-құжат; №5, 43-құжат;
№6, 50-құжат; №16, 129-құжат; №24, 196-құжат; 2012
ж., №1, 5-құжат; №2, 13, 15-құжаттар; №6, 43-құжат;

№8, 64-құжат; №10, 77-құжат; №11, 80-құжат; №20,
121-құжат; №21-22, 124-құжат; №23-24, 125-құжат; 2013
ж., №7, 36-құжат; №10-11, 56-құжат; №14, 72-құжат; №15,
76-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат; №10, 52-құжат; №11,
61, 63-құжаттар; №14, 84-құжат; №21, 122-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат; №8, 42, 45-құжаттар;
№13, 68-құжат; №15, 78-құжат; №16, 79-құжат; №20I, 110-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат;
№21-I, 128-құжат; №22-I, 140, 143-құжаттар; №22-V,
156-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат;
№8-II, 70-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат;
№15, 55-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №1, 4-құжат;
№10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15,
50-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7, 37-құжат; №15-16,
67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 103-құжат; №24-I,
118-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 115-баптың 2-тармағы «құқықтар» деген сөзден кейін
«, цифрлық активтер» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 116-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Цифрлық активтердің ұғымы мен түрлері, сондайақ цифрлық активтер айналымының ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының заңнамаcында, «Астана»
халықаралық қаржы орталығының актілерінде айқындалады.».
2. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., №1, 1-құжат;
№20, 152-құжат; 2008 ж., №21, 97-құжат; №23, 114-құжат;
2009 ж., №11-12, 55-құжат; №18, 84-құжат; №23,
100-құжат; 2010 ж., №1-2, 5-құжат; №5, 23-құжат; №24,
146-құжат; 2011 ж., №1, 2, 3, 7-құжаттар; №5, 43-құжат;
№11, 102-құжат; №12, 111-құжат; №16, 129-құжат; №21,
161-құжат; 2012 ж., №3, 27-құжат; №8, 64-құжат; №14,
92, 95-құжаттар; №15, 97-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013
ж., №9, 51-құжат; №12, 57-құжат; №14, 72, 75-құжаттар;
2014 ж., №1, 4-құжат; №2, 10-құжат; №7, 37-құжат;
№10, 52-құжат; №12, 82-құжат; №14, 84-құжат; №19-I,
19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; №24,
145-құжат; 2015 ж., №8, 42-құжат; №11, 57-құжат; №20IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат; №22-I, 141-құжат;
№22-II, 144-құжат; №22-V, 156-құжат; 2016 ж., №1,
2-құжат; №6, 45-құжат; №7-II, 56, 57-құжаттар; №8-II,
71, 72-құжаттар; №24, 124-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат;
№7, 14-құжат; №9, 17-құжат; №12, 34-құжат; №23-III,
111-құжат; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№19, 62-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №7, 37-құжат;
№19-20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат; №23, 103-құжат;
2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне

«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»
2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
1) мазмұнында 17-2-баптың тақырыбындағы «Индустрия жəне индустриялық-инновациялық даму салаларындағы» деген сөздер «Индустриялық даму саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 17-баптың 29) тармақшасының отыз төртінші жəне
отыз бесінші абзацтарындағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «индустриялық» деген сөзбен
ауыстырылсын;
3) 17-2-бапта:
тақырыптағы «Индустрия жəне индустриялық-инновациялық даму салаларындағы» деген сөздер «Индустриялық даму саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
бірінші абзацтағы «Индустрия жəне индустриялықинновациялық даму салаларындағы» деген сөздер
«Индустриялық даму саласындағы» деген сөздермен
ауыстырылсын.
(Жалғасы 16-бетте)
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3. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №21,
93-құжат; 2009 ж., №23, 112-құжат; №24, 129-құжат;
2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 29, 32-құжаттар; №15,
71-құжат; №24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., №2, 21,
25-құжаттар; №4, 37-құжат; №6, 50-құжат; №7, 54-құжат;
№11, 102-құжат; №13, 115-құжат; №15, 125-құжат; №16,
129-құжат; №20, 151-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж.,
№1, 5-құжат; №2, 16-құжат; №3, 21-құжат; №4, 30,
32-құжаттар; №5, 36, 41-құжаттар; №8, 64-құжат; №13,
91-құжат; №14, 94-құжат; №18-19, 119-құжат; №2324, 125-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; №5-6, 30-құжат;
№8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №10-11, 56-құжат; №13,
63-құжат; №14, 72-құжат; №15, 81, 82-құжаттар; №16,
83-құжат; №20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014 ж.,
№1, 6-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; №7,
37-құжат; №8, 44-құжат; №11, 63, 69-құжаттар; №12,
82-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I,
19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 128, 131-құжаттар;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №11, 57-құжат;
№14, 72-құжат; №15, 78-құжат; №19-I, 100-құжат; №19II, 106-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 117-құжат;
№21-I, 121, 124-құжаттар; №21-II, 130, 132-құжаттар;
№22-I, 140, 143-құжаттар; №22-II, 144-құжат; №22-V,
156-құжат; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 172-құжат; 2016
ж., №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №12, 87-құжат;
№22, 116-құжат; №23, 119-құжат; №24, 126-құжат;
2017 ж., №4, 7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат;
№10, 23-құжат; №13, 45-құжат; №14, 51-құжат; №15,
55-құжат; №20, 96-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; №23-ІІІ,
111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 2018
ж., №1, 2-құжат; №7-8, 22-құжат; №9, 31-құжат; №10,
32-құжат; №12, 39-құжат; №14, 42-құжат; №15, 47,
50-құжаттар; №16, 55-құжат; №19, 62-құжат; №22, 82,
83-құжаттар; №24, 93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №56, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат; №1516, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 99, 106-құжаттар;
№24-I, 118, 119-құжаттар; 2020 жылғы 7 мамырда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне əлеуметтік қамсыздандыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы
мен жұмылдыру мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 10 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламалары
операторларының санын қысқарту мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
9 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы;):
225-3-баптың 2) тармақшасындағы «индустриялықинновациялық қызметті мемлекеттік қолдау» деген
сөздер «сыртқы сауда қызметін реттеу» деген сөздермен
ауыстырылсын.
4. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
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; №19II, 102, 103, 105-құжаттар; №20-IV, 113-құжат; №20-VII,
115-құжат; №21-I, 124, 125-құжаттар; №21-II, 130-құжат;
№21-III, 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; №23II, 172-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6,
45-құжат; №7-I, 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; №19-20,
86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 99, 103, 106,
108-құжаттар; №24-I, 118-құжат; №24-II, 120, 122, 123,
127-құжаттар; 2020 жылғы 5 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне еңбек мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасында
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу
тəртібі мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру
енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 1 маусымда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, басқа
да əскерлер мен əскери құралымдардың арсеналдары,
базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған
аймақтар мен тыйым салынған аудандар мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 29 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 79-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы
жəне екінші бөлігінің екінші абзацындағы «əкiмшiлiк
құқық бұзушылық заттары жəне (немесе) құралы тəркiлене отырып немесе онсыз,» деген сөздер алып тасталсын;
2) 641-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы
«иеленушісінің» деген сөзден кейін «, дербес деректер қамтылған базаның меншік иесінің жəне (немесе)
операторының, сондай-ақ үшінші тұлғаның» деген
сөздермен толықтырылсын;

3) 684-баптың бірінші бөлігіндегі «79,» деген цифрлар
алып тасталсын;
4) 692-баптың бірінші бөлігіндегі «, 639, 640, 641
(бірінші бөлігінің 1), 2), 4) жəне 5) тармақшаларында,
үшінші жəне төртінші бөліктерінде)» деген сөздер алып
тасталсын;
5) 692-2-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда
жазылсын:
«1. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті орган осы Кодекстің 79, 639, 640, 641-баптарында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарайды.»;
6) 805-баптың бірінші бөлігіндегі «79,» деген цифрлар
алып тасталсын.
5. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №20-II, 20-III,
112-құжат; 2016 ж., №1, 4-құжат; №6, 45-құжат; №7-II,
55-құжат; №8-I, 62, 65-құжаттар; №8-II, 72-құжат; №12,
87-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 126-құжаттар;
2017 ж., №9, 21-құжат; №14, 50, 51-құжаттар; №22-III,
109-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24,
115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №11, 37-құжат; №14,
44-құжат; №15, 46, 49, 50-құжаттар; №19, 62-құжат; №22,
82, 83-құжаттар; №24, 94-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат;
№5-6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат;
№15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 90,
91-құжаттар; №23, 108-құжат; №24-I, 118-құжат; №24II, 123, 124-құжаттар; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) мазмұнында:
100-баптың тақырыбындағы «Индустриялық-инновациялық» деген сөздер «Индустриялық» деген сөзбен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 100-1-баптың тақырыбымен
толықтырылсын:
«100-1-бап. Инновациялық қызметті мемлекеттік
қолдау саласындағы уəкілетті орган жəне оның жеке
кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саласындағы құзыреті»;
251-1-баптың тақырыбы «қорлар» деген сөзден кейін
«, жеке венчурлік инвесторлар» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 28-бап мынадай мазмұндағы 10-2-тармақпен
толықтырылсын:
«10-2. Квазимемлекеттік сектор субъектісі ақпараттандыру саласындағы уəкілетті орган бекітетін, функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында
деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық
ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру
жөніндегі қағидаларға сəйкес функцияларды мемлекеттік
органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін қажетті иесіздендірілген
мəліметтерді «электрондық үкіметтің» ақпараттықкоммуникациялық инфрақұрылым операторына береді.»;
3) 98-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 6) тармақшасындағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер
«индустриялық» деген сөзбен ауыстырылсын;
4) 100-бапта:
тақырыптағы «Индустриялық-инновациялық» деген
сөздер «Индустриялық» деген сөзбен ауыстырылсын;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Индустриялық даму саласында басшылықты,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жəне
индустрия лық қызметті мемлекеттік қолдауды іске
асыруға қатысуды жүзеге асыратын орталық атқарушы
орган индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау
саласындағы уəкілетті орган болып табылады.»;
2-тармақта:
бірінші абзацтағы, 1) жəне 2) тармақшалардағы
«Индустриялық-инновациялық», «индустриялықинновациялық» деген сөздер тиісінше «Индустриялық»,
«индустриялық» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау
саласындағы уəкілетті органға инновациялық гранттар
берудің басым бағыттарын айқындау жөнінде ұсыныстар
береді;»;
9) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «индустриялық» деген сөзбен ауыстырылсын;
10), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 24-2), 24-3), 244), 24-5), 24-6) жəне 24-7) тармақшалар алып тасталсын;
5) мынадай мазмұндағы 100-1-баппен толықтырылсын:
«100-1-бап. Инновациялық қызметті мемлекеттік
қолдау саласындағы уəкілетті орган жəне оның жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саласындағы
құзыреті
1. Инновациялық даму саласында басшылықты,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жəне
инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске
асыруға қатысуды жүзеге асыратын орталық атқарушы
орган инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау
саласындағы уəкілетті орган болып табылады.
2. Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті орган:
1) инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға жəне
іске асыруға қатысады;
2) инновациялық гранттар берудің басым бағыттарын
айқындайды;
3) дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға
қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың, олармен үлестес заңды
тұлғалардың, ұлттық басқарушы холдингтердің (Ұлттық
əл-ауқат қорын қоспағанда), ұлттық холдингтердің,
ұлттық компаниялардың (Ұлттық əл-ауқат қорының тобына кіретін ұлттық компанияларды қоспағанда) жəне
олармен үлестес заңды тұлғалардың технологиялар мен
инновацияларды дамыту бөлігінде даму стратегиялары
мен жоспарларын келіседі;
4) Технологиялық саясат жөніндегі кеңесті құрады
жəне ол туралы ереже мен оның құрамын бекітеді;
5) технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттар беру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
6) салаларды технологиялық дамытуға инновациялық
гранттар беру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
7) жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды технологиялық
дамытуға инновациялық гранттар беру қағидаларын
əзірлейді жəне бекітеді;
8) конструкторлық бюролардың жұмыс істеу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
9) инновациялық гранттар беру кезінде технологиялық
дамыту саласындағы ұлттық даму институты көрсететін
қызметтерге ақы төлеу тəртібін əзірлейді жəне айқындайды;
10) құзыреті шеңберінде мемлекеттік бағдарламалардың
іске асырылуы мен орындалуын қамтамасыз етеді жəне
оған жауапты болады;
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11) осы Кодексте, Қазақстан Республикасының заңда рында, Қазақстан Республикасы Президентінің
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде
көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
6) 102-бапта:
1-тармақтағы «сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде» деген
сөздер «шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің экспортын дамыту жəне ілгерілету саласында басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген шектерде сыртқы сауда қызметін реттеу саласында» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақ мынадай мазмұндағы 6-1), 6-2), 6-3), 6-4), 6-5),
6-6), 6-7) жəне 6-8) тармақшалармен толықтырылсын:
«6-1) отандық өңделген тауарларды сыртқы нарықтарға
ілгерілету бойынша индустриялық-инновациялық
қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
6-2) сыртқы нарықтарға ілгерілету бойынша шығындары ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлардың
тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;
6-3) құзыреті шегінде шикізаттық емес экспортты дамытуды жəне ілгерілетуді жүзеге асырады;
6-4) Қазақстан Республикасының салалық мемлекеттік
органдарының шикізаттық емес экспортты дамыту жəне
ілгерілету мəселелері жөніндегі жұмысын үйлестіреді;
6-5) Қазақстан Республикасының салалық мемлекеттік
органдарымен шикізаттық емес экспортты дамыту жəне
ілгерілету мəселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды;
6-6) шикізаттық емес экспортты ілгерілету мəселелері
жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді əзірлейді
жəне бекітеді;
6-7) Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін ескере отырып, экспортты ілгерілету жөніндегі
шараларды əзірлейді жəне бекітеді;
6-8) құзыреті шеңберінде мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуы мен орындалуын қамтамасыз етеді
жəне оған жауапты болады;»;
7) 103-бапта:
3) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық
қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті
органға» деген сөздер «индустриялық жəне инновациялық
қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті
органдарға» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-1) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық
қызметті мемлекеттік қолдау» деген сөздер «сыртқы
сауда қызметін реттеу» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық» деген
сөздер «инновациялық» деген сөзбен ауыстырылсын;
8) 105-баптың 2-тармағында:
5) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «индустриялық» деген сөзбен ауыстырылсын;
6) тармақшадағы «индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті органға»
деген сөздер «индустриялық жəне инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті органдарға» деген сөздермен ауыстырылсын;
9) 120-баптың 2-тармағының екінші бөлігі «қорын»
деген сөзден кейін «, мемлекеттік техникалық қызметті»
деген сөздермен толықтырылсын;
10) 152-баптың 3-тармағында:
екінші бөліктегі «қолын қойғызып» деген сөздер
«қолын қойғызып немесе электрондық нысанда» деген
сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші жəне бесінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Электрондық нысандағы тексеру нəтижелері туралы
актіге жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға
бақылау жəне қадағалау субъектісі құқықтық статистика
жəне арнайы есепке алу саласындағы уəкілетті органның
ақпараттық жүйесіндегі электрондық цифрлық қолтаңба
арқылы қол қояды.
Электрондық нысанда қалыптастырылған тексеру
нəтижелері туралы акт жəне бұзушылықтарды жою
туралы нұсқама бақылау жəне қадағалау субъектісінің
таңдауы бойынша «электрондық үкіметтің» веб-порталы
немесе құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу
саласындағы уəкілетті органның ақпараттық жүйелері
арқылы беріледі.
Электрондық нысанда қалыптастырылған тексеру
нəтижелері туралы акт жəне бұзушылықтарды жою туралы нұсқама бақылау жəне қадағалау субъектісі көрсеткен
электрондық пошта мекенжайына да жіберіледі.»;
11) 152-1-баптың 4-тармағында:
екінші бөліктегі «қолын қойғызып» деген сөздер
«қолын қойғызып немесе электрондық нысанда» деген
сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші, төртінші жəне бесінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Электрондық нысандағы анықталған бұзушылықтарды
жою туралы нұсқамаға бақылау жəне қадағалау субъектісі құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу саласындағы уəкілетті органның ақпараттық жүйесіндегі
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қояды.
Электрондық нысанда қалыптастырылған анықталған
бұзушылықтарды жою туралы нұсқама бақылау жəне
қадағалау субъектісінің таңдауы бойынша «электрондық
үкіметтің» веб-порталы немесе құқықтық статистика
жəне арнайы есепке алу саласындағы уəкілетті органның
ақпараттық жүйелері арқылы беріледі.
Электрондық нысанда қалыптастырылған анықталған
бұзушылықтарды жою туралы нұсқама бақылау жəне
қадағалау субъектісі көрсеткен электрондық пошта мекенжайына жіберіледі.»;
12) 193-бапта:
3-тармақ «қорын» деген сөзден кейін «, мемлекеттік
техникалық қызметті» деген сөздермен толықтырылсын;
4-тармақтың екінші бөлігіндегі «жəне Əлеуметтік
медициналық сақтандыру қорына» деген сөздер «, Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жəне мемлекеттік техникалық қызметке» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 246-бапта:
3-тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларындағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «индустриялық»
деген сөзбен ауыстырылсын;
4-тармақта:
1) тармақшадағы «болжау процесiне қатысады» деген
сөздер «болжаудың жүргізілуін ұйымдастырады» деген
сөздермен ауыстырылсын;
8) жəне 9) тармақшалардағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «инновациялық» деген сөзбен
ауыстырылсын;
5-тармақтың бірінші бөлігінің 3), 4) жəне 7) тармақшаларындағы «индустриялық-инновациялық қызметтi
мемлекеттiк қолдау» деген сөздер «индустриялық қызметтi мемлекеттiк қолдау» деген сөздермен ауыстырылсын;
7-тармақтың 6) тармақшасында:
«индустриялық-инновациялық қызметтi мемлекеттiк
қолдау» деген сөздер «сыртқы сауда қызметін реттеу»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«тауарларды» деген сөзден кейін «сыртқы нарықтарға»
деген сөздермен толықтырылсын;
14) 250-баптың 2-тармағының екінші сөйлеміндегі
«индустриялық-инновациялық қызметтi мемлекеттiк
қолдау» деген сөздер «инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) 251-1-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«251-1-бап. Венчурлік қорлар, жеке венчурлік инвесторлар жəне венчурлік қаржыландыру»;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1. Стартап-компанияларды венчурлік қаржыландыруды жүзеге асыратын жəне оларға сараптамалық
қолдауды қамтамасыз ететін жеке тұлға жеке венчурлік
инвестор болып табылады.»;
16) 256-баптың 1-тармағының үшінші жəне төртінші

бөліктеріндегі «индустриялық-инновациялық» деген
сөздер «инновациялық» деген сөзбен ауыстырылсын;
17) 257-баптың 6-тармағының бірінші абзацындағы
«Индустриялық-инновациялық қызметтi мемлекеттiк
қолдау саласындағы уəкiлеттi орган» деген сөздер «Индустриялық жəне инновациялық қызметтi мемлекеттiк
қолдау саласындағы уəкiлеттi органдар» деген сөздермен
ауыстырылсын;
18) 258-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі
«индустриялық-инновациялық қызметтi мемлекеттiк
қолдау саласындағы» деген сөздер «инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау саласындағы» деген сөздермен
ауыстырылсын;
19) 263-баптың 1-тармағындағы «индустриялықинновациялық» деген сөздер «инновациялық» деген
сөзбен ауыстырылсын;
20) 264-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі,
4-тармағының бірінші бөлігіндегі жəне 6-тармағындағы
«индустриялық-инновациялық» деген сөздер «инновациялық» деген сөзбен ауыстырылсын;
21) 265-баптың 2-тармағындағы «Индустриялықинновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау саласындағы
уəкiлеттi орган», «индустриялық-инновациялық қызметтi
мемлекеттiк қолдау саласындағы уəкiлеттi орган» деген
сөздер тиісінше «Индустриялық жəне инновациялық
қызметтi мемлекеттiк қолдау саласындағы уəкiлеттi органдар», «индустриялық жəне инновациялық қызметтi
мемлекеттiк қолдау саласындағы уəкiлеттi органдар»
деген сөздермен ауыстырылсын;
22) 268-бапта:
1-тармақтағы «индустриялық-инновациялық қызметтi
мемлекеттiк қолдау» деген сөздер «индустриялық қызметтi мемлекеттiк қолдау» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақтың екінші бөлігіндегі «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «индустриялық» деген сөзбен
ауыстырылсын;
3-тармақтың екінші бөлігіндегі «индустриялық-инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау» деген сөздер
«индустриялық қызметтi мемлекеттiк қолдау» деген
сөзбен ауыстырылсын;
4-тармақтағы «индустриялық-инновациялық қызметтi
мемлекеттiк қолдау» деген сөздер «индустриялық қызметтi мемлекеттiк қолдау» деген сөздермен ауыстырылсын;
23) 270-баптың 1-тармағындағы «индустриялық-инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау» деген сөздер
«сыртқы сауда қызметін реттеу» деген сөздермен ауыстырылсын;
24) 271-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі жəне
4-тармағындағы «индустриялық-инновациялық қызметтi
мемлекеттiк қолдау» деген сөздер «индустриялық қызметтi мемлекеттiк қолдау» деген сөздермен ауыстырылсын.
6. 2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., №23-I, 23-II,
110-құжат; 2018 ж., №15, 50-құжат; №19, 62-құжат;
№24, 93-құжат; 2019 ж., №7, 37, 39-құжаттар; №15-16,
67-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат; №24-I,
118-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
202-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі «индустрия жəне индустриялық-инновациялық даму саласындағы» деген сөздер «индустриялық қызметті мемлекеттік
қолдау саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын.
7. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы
жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., №23-IV, 112-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат; 2019 ж., №7,
37-құжат; №23, 103-құжат; №24-II, 124-құжат):
1) мазмұнындағы 129 жəне 178-баптардың тақырыптары
мынадай редакцияда жазылсын:
«129-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың
көмірсутектерді өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым,
цифрландыру жəне өңірді əлеуметтік-экономикалық дамыту салаларындағы міндеттемелері»;
«178-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың уран
өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру жəне
өңірді əлеуметтік-экономикалық дамыту салаларындағы
міндеттемелері»;
2) 28-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «индустриялық»
деген сөзбен ауыстырылсын;
3) 129-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«129-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру жəне өңірді əлеуметтік-экономикалық дамыту
салаларындағы міндеттемелері»;
1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган ғылым саласындағы уəкілетті органмен бірлесе отырып
айқындаған тəртіппен ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық жəне (немесе) тəжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жəне (немесе) көмірсутектер саласындағы
уəкілетті орган ақпараттандыру саласындағы уəкілетті
органмен бірлесе отырып айқындаған тəртіппен көмірсутектер саласындағы цифрландыру жобаларын алдыңғы
жылдың қорытындылары бойынша жер қойнауын пайдаланушының көмірсутектерді өндіру кезеңінде өндіру
үшін шеккен шығындарының бір пайызы мөлшерінде
қаржыландыруды жүзеге асыруға;»;
4) 144-баптың 2-тармағындағы «есепке алу операторын», «есепке алу операторы» деген сөздер тиісінше
«есепке алу ақпараттық жүйесінің операторын», «есепке
алу ақпараттық жүйесінің операторы» деген сөздермен
ауыстырылсын;
5) 178-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«178-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың уран
өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру жəне
өңірді əлеуметтік-экономикалық дамыту саласындағы
міндеттемелері»;
1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) уран өндіру саласындағы уəкілетті орган ғылым
саласындағы уəкілетті органмен бірлесе отырып айқындаған тəртіппен ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық
жəне (немесе) тəжірибелік-конструкторлық жұмыстарды
жəне (немесе) уран өндіру саласындағы уəкілетті орган ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен
бірлесе отырып айқындаған тəртіппен уран өндіру
саласындағы цифрландыру жобаларын алдыңғы жылдың қорытындылары бойынша жер қойнауын пайдаланушының уранды өндіру кезеңінде өндіру үшін шеккен шығындарының бір пайызы мөлшерінде қаржыландыруды жүзеге асыруға;»;
6) 278-баптың 7-тармағында:
екінші бөліктегі «индустриялық-инновациялық» деген
сөздер «индустриялық» деген сөзбен ауыстырылсын;
үшінші бөліктегі «индустриялық-инновациялық
қызметті мемлекеттік қолдау» деген сөздер «индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау» деген сөздермен ауыстырылсын.
8. «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне
банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., №1516, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 1996 ж., №2, 184-құжат; №15, 281-құжат;
(Жалғасы 17-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1, 15-16-беттерде)

№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-I, 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; №20IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат; №21-II, 130-құжат;
№21-III, 137-құжат; №22-I, 140, 143-құжаттар; №22III, 149-құжат; №22-V, 156-құжат; №22-VI, 159-құжат;
2016 ж., №6, 45-құжат; №7-II, 55-құжат; №8-I, 65-құжат;
№12, 87-құжат; №22, 116-құжат; №24, 126-құжат; 2017
ж., №4, 7-құжат; №9, 21-құжат; №13, 45-құжат; №21,
98-құжат; №22-III, 109-құжат; №23-III, 111-құжат; №24,
115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14,
44-құжат; №15, 47-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №7,
37-құжат; №15-16, 67-құжат; №21-22, 90-құжат; №23,
103-құжат; №24-I, 119-құжат; 2020 жылғы 7 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне əлеуметтік қамсыздандыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
50-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай
мазмұндағы 1-8) тармақшамен жəне 13) тармақшадағы
«мəліметтерді ұсынуы банк құпиясын жария ету болып
табылмайды.» деген сөздер «мəліметтерді ұсынуы;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 14)
тармақшамен толықтырылсын:
«1-8) мемлекеттік кіріс органдарының сұрау салуы
бойынша салық төлеушілер – дара кəсіпкер немесе жеке
практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінде
тұрған жеке тұлға, заңды тұлға бойынша, төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыруға
арналған жабдықты (құрылғыны) қолдану арқылы
ағымдағы шотқа келіп түскен, күнтізбелік жыл үшін
төлемдердің қорытынды сомалары бойынша мəліметтер
ұсыну;»;
«14) жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару туралы шартты нотариус жасайтын куəландыру бойынша жылжымайтын мүлікпен қолма-қол емес ақшасыз
нысанда мəміле жасау үшін банк клиентіне ашылған
эскроу-шоттағы ақшаның бар-жоғы жəне сомасы туралы ақпаратты банк клиентінің келісуімен нотариустың
электрондық нысанда қалыптастырылған сұрау салуы
бойынша банктің электрондық нысанда ұсынуы банк
құпиясын жария ету болып табылмайды.».
9. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
күзет қызметі туралы» 1995 жылғы 3 қазандағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995
ж., №19, 118-құжат; №23, 142-құжат; Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж.,
№10, 108-құжат; №12, 184, 190-құжаттар; 2001 ж.,
№20, 257-құжат; 2002 ж., №13-14, 144-құжат; 2004
ж., №23, 142-құжат; 2007 ж., №10, 69-құжат; 2010 ж.,
№7, 32-құжат; №11, 59-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат;
№5, 41-құжат; 2013 ж., №1, 2-құжат; 2014 ж., №16,
90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат;
2016 ж., №24, 126-құжат; 2017 ж., №14, 51-құжат; №16,
56-құжат; 2019 ж., №24-I, 119-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
1) 12-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 8)
тармақшамен толықтырылсын:
«8) əуе кеңістігін күзет іс-шараларын өткізу аймағында
немесе күзетілетін объектілер аумағының үстінен пилотсыз ұшу аппараттары бұзуының жолын кесу үшін.»;
2) 13-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 6)
тармақшамен толықтырылсын:
«6) əуе кеңістігін күзет іс-шараларын өткізу аймағында
немесе күзетілетін объектілер аумағының үстінен пилотсыз ұшу аппараттары бұзуының жолын кесу үшін.».
10. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы,
199 5 ж., №24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №10, 108-құжат; №12,
184-құжат; 1998 ж., №23, 416-құжат; №24, 436-құжат;
1999 ж., №8, 233-құжат; №23, 920-құжат; 2000 ж., №34, 66-құжат; 2001 ж., №20, 257-құжат; 2002 ж., №6,
72-құжат; №17, 155-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат;
2007 ж., №9, 67-құжат; №10, 69-құжат; №20, 152-құжат;
2009 ж., №19, 88-құжат; 2010 ж., №7, 32-құжат; №10,
48-құжат; 2011 ж., №1, 3, 7-құжаттар; №11, 102-құжат;
№16, 129-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №8, 63-құжат;
2013 ж., №1, 2-құжат; №2, 10-құжат; №14, 72-құжат;
2014 ж., №1, 4-құжат; №7, 33-құжат; №11, 61-құжат;
№14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 118-құжат; 2015
ж., №21-III, 135-құжат; №22-V, 154, 156-құжаттар; 2016
ж., №23, 118-құжат; №24, 126, 131-құжаттар; 2017 ж.,
№1-2, 3-құжат; №8, 16-құжат; №11, 29-құжат; №13,
45-құжат; №16, 56-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №24,
93-құжат; 2019 ж., №5-6, 27-құжат; №15-16, 67-құжат;
№24-I, 119-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 13-баптың 21-5) жəне 21-6) тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«21-5) байланыс операторлары желілерін интернет-трафикпен алмасу жəне интернет-трафикті өткізу
нүктелеріне қосу тəртібіне мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыру;
21-6) байланыс операторлары желілерін интернет-трафикпен алмасу жəне интернет-трафикті өткізу нүктелеріне қосу тəртібін айқындау;»;
2) 15-3-баптың 1-тармағы 10) тармақшадағы
«жағ дайларында қолдануға құқылы.» деген сөздер

«жағдайларында;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
«11) əуе кеңістігін Қазақстан Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік органдары объектілері аумағының
үстінен пилотсыз ұшу аппараттарымен бұзудың жолын
кесу үшін қолдануға құқығы бар.»;
3) 15-4-баптың 1-тармағының 11) тармақшасындағы
«жағдайларында қолдануға құқығы бар.» деген сөздер
«жағдайларында;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
«12) əуе кеңістігін Қазақстан Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік органдары объектілері аумағының
үстінен пилотсыз ұшу аппараттары бұзуының жолын
кесу үшін қолдануға құқығы бар.».
11. «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шiлдедегі
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №1314, 206-құжат; 1998 ж., №22, 307-құжат; 2000 ж., №3-4,
66-құжат; 2001 ж., №15-16, 236-құжат; №24, 338-құжат;
2003 ж., №10, 48-құжат; №12, 86-құжат; 2004 ж., №23,
142-құжат; 2006 ж., №11, 55-құжат; 2007 ж., №2,
18-құжат; 2009 ж., №8, 44-құжат; №17, 81-құжат; №19,
88-құжат; №23, 100-құжат; 2010 ж., №17-18, 111-құжат;
2011 ж., №11, 102-құжат; №21, 172-құжат; 2012 ж., №8,
64-құжат; №10, 77-құжат; №12, 84-құжат; 2013 ж., №1,
3-құжат; №14, 72-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №10,
52-құжат; №11, 61-құжат; №14, 84-құжат; №19-I, 19-II,
96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж.,
№16, 79-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115-құжат;
2016 ж., №6, 45-құжат; №12, 87-құжат; №22, 116-құжат;
2017 ж., №4, 7-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №10,
32-құжат; №16, 53-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №2,
6-құжат):
54-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Жылжымайтын мүлікпен мəміле бойынша есеп айырысуды қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырған
кезде тараптардың келісімімен нотариус мəмілені
қамтамасыз ету мақсатында банктік шот ашылған екінші
деңгейдегі банкке немесе Ұлттық пошта операторына
мəмілені куəландыру туралы мəліметтерді, сондай-ақ
тіркеуші органның жылжымайтын мүлікке құқықтарға
жүргізілген тіркеу туралы не мемлекеттік тіркеуден
бас тарту немесе оны тоқтата тұру туралы ақпаратты
бірыңғай нотариаттық ақпараттық жүйе арқылы береді.».
12. «Қазақстан Республикасындағы арнаулы
мемлекеттік жəрдемақы туралы» 1999 жылғы 5 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентiнiң 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-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж.,
№6, 27-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-ІІ, 145-құжат;
2016 ж., №7-І, 49-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; №22,
83-құжат; 2019 ж., №21-22, 90-құжат; №23, 106-құжат;
2020 жылғы 7 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне əлеуметтік қамсыздандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
3-2-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жəрдемақылар алуға құқығы бар азаматтарды
əлеуметтік қамсыздандыру саласындағы ақпараттық
жүйелерді толтыруды жəне жаңартып отыруды жүзеге
асырады;».
13. «Қазақстан Республикасының Патент Заңы»
1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 1999 ж., №20, 718-құжат; 2004 ж., №17,
100-құжат; 2005 ж., №21-22, 87-құжат; 2007 ж., №5-6,
37-құжат; 2009 ж., №15-16, 75-құжат; 2011 ж., №11,
102-құжат; 2012 ж.,№2, 13-құжат; №14, 95-құжат; 2014
ж., №19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., №7, 34-құжат; №19II, 102-құжат; №20-VII, 115, 119-құжаттар; 2018 ж., №11,
37-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат; №19-20, 86-құжат):
1) 9-баптың 5-тармағындағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «инновациялық» деген сөзбен
ауыстырылсын;
2) 32-баптың 3-тармағындағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «инновациялық» деген сөзбен
ауыстырылсын.
14. «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; 2019 ж., №21-22, 90-құжат):
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1) жəне 2-1) тармақшалармен
толықтырылсын:
«1-1) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті орган – ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында басшылықты жəне салааралық
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;»;
«2-1) арнайы куəландырушы орталықты аккредиттеу
– арнайы куəландырушы орталықтың қызметті жүзеге
асыруға құзыретін Қазақстан Республикасы Ұлттық
қауіпсіздік комитетінің ресми тануы;»;
5) тармақшадағы «ақпараттандыру» деген сөз «ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» деген сөздермен
ауыстырылсын;
5-1), 5-2), 5-3) жəне 5-4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«5-1) Қазақстан Республикасының арнайы негізгі
куəландырушы орталығы – арнайы куəландырушы
орталықтардың электрондық цифрлық қолтаңбасының
ашық кілттерінің тиесілілігі мен жарамдылығын растауды жүзеге асыратын куəландырушы орталық;
5-2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының куəландырушы орталығы – Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының ақпараттық
жүйелерінде жəне өзге де мемлекеттік ақпараттық ресурстарында мемлекеттік органдарға, мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарына қызмет көрсететін
куəландырушы орталық;
5-3) Қазақстан Республикасының негізгі куəландырушы
орталығы – куəландырушы орталықтардың электрондық
цифрлық қолтаңбасының ашық кілттерінің тиесілілігін
жəне жарамдылығын растауды жүзеге асыратын
куəландырушы орталық;
5-4) Қазақстан Республикасының сенім білдірілген
үшінші тарапы – трансшекаралық өзара іс-қимыл жасау
шеңберінде шетелдік электрондық цифрлық қолтаңбаның
жəне Қазақстан Республикасының аумағында берілген
электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын растауды жүзеге асыратын ақпараттық жүйе;»;
мынадай мазмұндағы 5-5) тармақшамен толықтырылсын:
«5-5) Қазақстан Республикасының ұлттық куəландырушы орталығы – мемлекеттік жəне мемлекеттік
емес ақпараттық жүйелерде электрондық құжаттарды
қалыптастыру үшін жеке немесе заңды тұлғаларға
электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын жəне тіркеу
куəліктерін беретін куəландырушы орталық;»;
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) тіркеу куəлігі – куəландырушы орталық электрондық
цифрлық қолтаңбаның осы Заңда белгіленген талаптарға

сəйкестігін растау үшін беретін электрондық құжат;»;
2) 5-бапта:
1-тармақта:
4), 8), 11) жəне 13-2) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 13-3) тармақшамен толықтырылсын:
«13-3) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
сала сындағы уəкілетті органмен келісу бойынша
куə лан дырушы орталықта электрондық цифрлық
қолтаңбаның жабық кілттерін жасау, пайдалану жəне
сақтау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті орган:
1) Қазақстан Республикасының электрондық құжат
жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге
асырады;
2) куəландырушы орталықтарға аккредиттеу жүргізу
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де
заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті
мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде
көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
3) 1-тарау мынадай мазмұндағы 5-3-баппен толықтырылсын:
«5-3-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құзыреті
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік
комитеті:
1) Қазақстан Республикасы арнайы негізгі куəландырушы орталығының тіркеу куəліктерін беру, сақтау, кері
қайтарып алу жəне электрондық цифрлық қолтаңбаның
ашық кілтінің тиесілілігі мен жарамдылығын растау
қағидаларын бекітеді;
2) Қазақстан Республикасының арнайы негізгі куəландырушы орталығының қызметін үйлестіруді жүзеге
асырады;
3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің
актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
4) 10-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Куəландырушы орталықта электрондық цифрлық
қолтаңбаның жабық кілттерін жасау, пайдалану жəне
сақтау қағидаларына сəйкес куəландырушы орталықта
электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілттерін
сақтауға жол беріледі.»;
5) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«13-бап. Шетелдік электрондық цифрлық қолтаңбаны тану
Шетелдік тіркеу куəлігі бар шетелдік электрондық
цифрлық қолтаңба Қазақстан Республикасының аумағында мынадай жағдайларда:
1) Қазақстан Республикасының сенім білдірілген
үшінші тарапы шетелдік электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын куəландырса;
2) электрондық құжатқа қол қойған тұлға шетелдік
электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтін заңды
түрде иеленсе;
3) шетелдік электрондық цифрлық қолтаңба тіркеу
куəлігінде көрсетілген мəліметтерге сəйкес пайдаланылған болса;
4) Қазақстан Республикасының сенім білдірілген
үшінші тарапында тіркелген шетелдік куəландырушы
орталықтың немесе Қазақстан Республикасының сенім
білдірілген үшінші тарапында тіркелген, шет мемлекеттің
сенім білдірілген үшінші тарапында тіркелген шетелдік
куəландырушы орталықтың электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен қалыптастырылса, танылады.»;
6) 15-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы алып тасталсын;
7) 18-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«18-бап. Тіркеу куəлігін кері қайтарып алу
1. Тіркеу куəлігін берген куəландырушы орталық оны
тиісті хабарлама негізінде мынадай жағдайларда:
1) тіркеу куəлігі иесінің не оның өкілінің талап етуі
бойынша;
2) тіркеу куəлігін алған кезде дұрыс емес мəліметтерді
не толық емес құжаттар топтамасын беру фактісі анықталған кезде;
3) тіркеу куəлігінің иесі қайтыс болса;
4) тіркеу куəлігі иесінің тегі, аты немесе əкесінің аты
(егер ол жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе)
өзгерсе;
5) тіркеу куəлігінің иесі – заңды тұлғаның атауы ауысса, қайта ұйымдастырылса, таратылса, заңды тұлғаның
басшысы ауысса;
6) куəландырушы орталық пен тіркеу куəлігінің иесі
арасындағы келісімде көзделген жағдайларда;
7) соттың заңды күшіне енген шешімі бойынша кері
қайтарып алады.
2. Куəландырушы орталық тіркеу куəлігін Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен
жəне мерзімдерде кері қайтарып алады.
3. Тіркеу куəлігін кері қайтарып алу кезінде куəландырушы орталық тиісті ақпарат алынған кезден бастап
бір күн ішінде тіркеу куəліктерінің тіркеліміне өзгерістер
енгізуге міндетті.»;
8) 19-бап алып тасталсын;
9) 20-2-бапта:
1-тармақтағы «Ақпараттандыру саласындағы» деген сөздер «Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Арнайы куəландырушы орталықтарды аккредиттеу арнайы куəландырушы орталықтардың (Қазақстан
Республикасының арнайы негізгі куəландырушы орталығын қоспағанда) өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыруы үшін міндетті шарт
болып табылады.»;
10) 21-бапта:
1-тармақтың 2-1) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2-1) тіркеу куəліктерін қолдану қағидаларын бекітеді;»;
2-тармақтағы «қолтаңба ашық кiлттерi» деген сөздер
«қолтаңбаның ашық кiлттерi жəне (немесе) жабық кілттері» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Қазақстан Республикасы арнайы негізгі куəландырушы орталығы функцияларының жүзеге асырылуын
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті
қамтамасыз етеді.»;
11) 22-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Куəландырушы орталық өз қызметiн тоқтату туралы шешім қабылдаған жағдайда қызметiн тоқтатқанға
дейін күнтізбелік отыз күн бұрын бұл туралы өздерi
қызмет көрсететiн электрондық құжат айналымы жүйелерiне қатысушылардың барлығын жəне ақпараттық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкiлеттi органды хабардар етуге мiндеттi.».
15. «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2003 ж., №10, 55-құжат; №21-22, 160-құжат; 2004 ж.,
№23, 140-құжат; 2005 ж., №14, 58-құжат; 2006 ж., №10,
52-құжат; №16, 99-құжат; 2007 ж., №4, 28, 33-құжаттар;
№9, 67-құжат; №20, 153-құжат; 2008 ж., №13-14,
56-құжат; №17-18, 72-құжат; №21, 97-құжат; 2009 ж.,
№2-3, 18-құжат; №17, 81-құжат; №24, 133-құжат; 2010 ж.,
№5, 23-құжат; 2011 ж., №2, 21-құжат; №3, 32-құжат; №5,
43-құжат; №6, 50-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №2,
11, 14-құжаттар; №4, 30-құжат; №13, 91-құжат; №21-22,
124-құжат; 2013 ж., №10-11, 56-құжат; №15, 81-құжат;
2014 ж., №4-5, 24-құжат; №6, 27-құжат; №10, 52-құжат;
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№11, 63-құжат; №16, 90-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №8, 42, 45-құжаттар; №19-I, 101-құжат; №19-II,
102-құжат; №20-VII, 117-құжат; №22-II, 145-құжат;
№22-VI, 159-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; 2017 ж., №4,
7-құжат; 2018 ж., №1, 4-құжат; №10, 32-құжат; №13,
41-құжат; №14, 44-құжат; №22, 82-құжат; 2019 ж., №7,
37, 39-құжаттар; №15-16, 67-құжат; №23, 103-құжат;
№24-I, 118-құжат):
34-1-баптың 3-тармағындағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «индустриялық» деген сөзбен
ауыстырылсын.
16. «Мемлекеттік құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу туралы» 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003
ж., №24, 176-құжат; 2005 ж., №5, 5-құжат; 2009 ж.,
№19, 88-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 2011 ж., №1,
3-құжат; №11, 102-құжат; №23, 178-құжат; 2013 ж.,
№14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №11, 61-құжат;
№14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 118-құжат;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №22-V,
156-құжат; 2016 ж., №7-I, 50-құжат; №23, 118-құжат;
№24, 126-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №14, 50-құжат;
2018 ж., №10, 32-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 7-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы
«ұсыныстар» деген сөз «ұсынулар» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) 8-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы «ақпараттық-есептiк құжаттарды» деген сөздер «ақпараттық есепке алу құжаттарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 16-2-баптың 3-тармағының төртінші бөлігінде:
«Құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдардың» деген сөздер «Қазақстан Республикасы құқық
қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарының жəне
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің
əскери барлау органдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
«Прокуроры мен» деген сөздер «Прокуроры, Қазақстан
Республикасының Қорғаныс министрі мен» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдардың»
деген сөздер «Қазақстан Республикасы құқық қорғау
жəне арнаулы мемлекеттік органдарының» деген сөздермен ауыстырылсын.
17. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., №14,
81-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; №15, 95-құжат; №24,
148-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №3, 20-құжат; №19,
148-құжат; 2008 ж., №20, 89-құжат; №24, 129-құжат; 2009
ж., №15-16, 74-құжат; №18, 84-құжат; №24, 121-құжат;
2010 ж., №5, 23-құжат; №24, 146, 150-құжаттар; 2011
ж., №1, 2-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат;
2012 ж., №3, 25-құжат; №8, 63, 64-құжаттар; №14, 92,
95-құжаттар; №15, 97-құжат; 2013 ж., №12, 57-құжат;
№14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., №1, 4-құжат; №7,
37-құжат; №8, 44, 49-құжаттар; №10, 52-құжат; №14,
87-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №22-І, 141-құжат; №22-V,
156-құжат; 2016 ж., №8-I, 65-құжат; №8-II, 67-құжат;
№23, 118-құжат; №24, 124, 126-құжаттар; 2017 ж., №23III, 111-құжат; №24, 115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№19, 62-құжат; №22, 82-құжат; 2019 ж., №5-6, 27-құжат;
№21-22, 91-құжат; №24-I, 119-құжат):
1) 2-бапта:
мынадай мазмұндағы 22-1) тармақшамен толықтырылсын:
«22-1) Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметі – құқық бұзушылықтарға, оқиғаларға, қиын жағдайларға, шұғыл жедел жəрдемге, табиғи зілзалаларға
жəне басқа да төтенше жағдайларға жедел ден қою жөніндегі қызметтер мен бөлімшелердің іс-қимылдарын
үйлестіру үшін жеке жəне заңды тұлғалардан хабарларды
қабылдау жəне өңдеу қызметі;»;
40-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«40-1) мемлекеттік техникалық қызмет – Қазақстан
Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған
акционерлік қоғам;»;
45) тармақшадағы «тиісті рұқсаты бар» деген сөздер
«тиісті хабарлама жіберген» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 4-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы
заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды уəкілетті орган жəне оның аумақтық бөлімшелері жүзеге
асырады.»;
3) 9-1-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) халықтың теле-, радиоарналарды қабылдауы сапасын қоса алғанда, көрсетілетін байланыс қызметтері
сапасының параметрлерін өлшеу жөніндегі жұмыстарды
орындауды, сондай-ақ радиожиілік спектрінің, радиоэлектрондық құралдардың жəне (немесе) жоғары жиілікті
құрылғылардың мониторингін;»;
4) 9-2-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасындағы «жүйелерін, сондайақ халықаралық түйісу нүктелерін техникалық қолдап
отыруды» деген сөздер «жүйелерін техникалық қолдап
отыруды, сондай-ақ халықаралық түйісу нүктелерін есепке алуды жүргізуді» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік техникалық қызмет өндіретін жəне
(немесе) өткізетін, осы баптың 1-тармағында көрсетілген
тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағаларды Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік
комитеті монополияға қарсы органмен келісу бойынша
белгілейді.»;
5) мынадай мазмұндағы 9-3-баппен толықтырылсын:
«9-3-бап. Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112»
қызметі
1. Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметін
облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың жəне
астананың жергілікті атқарушы органдары құрады.
2. Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметі
туралы үлгілік ереже, сондай-ақ Бірыңғай кезекшілікдиспетчерлік «112» қызметі мен Қазақстан Республикасының аумағындағы кезекшілік диспетчерлік
қызметтердің қызметін үйлестіру қағидалары ішкі істер
органдарының, байланыс, денсаулық сақтау, халықты
əлеуметтік қорғау саласындағы уəкілетті органдардың
жəне еңбек жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органның
бірлескен нормативтік құқықтық актісімен бекітіледі.
3. Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың
жəне астананың жергілікті атқарушы органдары Бірыңғай
кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметі туралы үлгілік
ережелер негізінде тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің
Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметі туралы
ережені бекітеді.
4. Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың
жəне астананың жергілікті атқарушы органдары Бірыңғай
кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметінің дамуын жəне
жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
5. Мемлекеттік органдар, оның ішінде олардың
аумақтық бөлімшелері, адамдар жаппай болатын
объектілерді, қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын заңды тұлғалар ақпараттық-коммуникациялық
желілер мен автоматтандырылған мониторинг жүйелерінің Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметімен өзара іс-қимылын ұйымдастырады.
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6. Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметінің
өз құзыреті шегінде авариялық жəне шұғыл қызметтердің,
байланыс операторларының, жергілікті атқарушы органдар мен өзге де мемлекеттік органдардың дерекқорында
қамтылған ақпаратты пайдалануға құқығы бар.
7. Жеке жəне заңды тұлғалардан хабарларды қабылдауды жəне өңдеуді қамтамасыз ету мақсатында бірыңғай
«112» телефон нөмірі жұмыс істейді.
8. Құқық бұзушылықтар жасалған, оқиғалар, қиын
жағдайлар, шұғыл жедел жəрдем, дүлей зілзалалар жəне
басқа да төтенше жағдайлар туындаған кезде Бірыңғай
кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметі өзара іс-қимыл
жасайтын кезекшілік диспетчерлік қызметтердің жəне
жедел ден қою жөніндегі бөлімшелердің іс-қимылдарын
үйлестіреді.
9. Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметі
өзінің орналасқан жерінде мүдделі мемлекеттік органдар
мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерімен, сондай-ақ
əкімшілік-аумақтық бірлік аумағындағы қолда бар байланыс инфрақұрылымымен интеграцияланады.»;
6) 12-бапта:
8-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8-1. Радиожиілік спектрін пайдалануға арналған
рұқсаттың қолданысы мынадай негіздер бойынша:
1) пайдаланушының радиожиілік спектрін пайдалануға
арналған рұқсатты ерікті қайтару туралы өтініші бойынша;
2) радиожиілік спектрі бір жыл бойы пайдаланылмағанда;
3) байланыс операторы Қазақстан Республикасының
радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсатта
көрсетілген елді мекендерді жəне (немесе) аумақтарды
көрсетілетін байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету
жөніндегі міндеттемелерді орындамағанда;
4) радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін «Салық
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының
Кодексіне сəйкес үш тоқсанға мемлекеттік бюджетке төлемақы төлемегенде уəкілетті орган айқындаған
тəртіппен тоқтатылады.»;
9) тармақта:
«отыз күннен» деген сөздердің алдынан «күнтізбелік»
деген сөзбен толықтырылсын;
«төрт айдан» деген сөздер «алты айдан» деген сөздермен ауыстырылсын;
7) 16-2-баптағы «жəне заңды тұлғалар» деген сөздер
«жəне (немесе) заңды тұлғалар» деген сөздермен ауыстырылсын;
8) 25-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Байланыс операторлары арасында интернет-трафикпен алмасуды басқа мемлекеттің аумағындағы телекоммуникация желілері арқылы жүзеге асыруға тыйым
салынады.»;
9) 26-баптың 3-1-тармағында:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1. Қалааралық жəне (немесе) халықаралық байланыс операторлары:»;
2) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған басқару жүйесінің
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті байланыс
желілері мен арналарын өз қаражаты есебінен беруге жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитеті айқындайтын тəртіппен өздерінің байланыс
желілерін Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін орталықтандырылған басқару жүйесіне
қосуды қамтамасыз етуге;
3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитеті айқындайтын тəртіппен интернет-трафикпен
алмасу нүктелеріне өздерінің байланыс желілері мен
кіші желілерін қосуды жəне беруді, сондай-ақ интернет-трафикпен алмасу нүктелерінен интернет-трафикті
қабылдауды қамтамасыз етуге;»;
10) 28-5-бапта:
7-тармақтағы «уəкілетті орган» деген сөздер «уəкілетті
органның аумақтық бөлімшелері» деген сөздермен ауыстырылсын;
10-тармақтағы «уəкілетті органға» деген сөздер «уəкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне» деген сөздермен ауыстырылсын;
13-тармақта:
1) тармақша «уəкiлеттi органға» деген сөздерден
кейін «жəне (немесе) уəкілетті органның аумақтық
бөлімшелеріне» деген сөздермен толықтырылсын;
2) тармақшада:
«уəкiлеттi орган» деген сөздер «уəкілетті орган жəне
(немесе) уəкілетті органның аумақтық бөлімшелері» деген сөздермен ауыстырылсын;
орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі
мəтін өзгермейді;
3) тармақшадағы «уəкiлеттi орган» деген сөздер
«уəкілетті орган жəне (немесе) уəкілетті органның
аумақтық бөлімшелері» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) тармақшадағы «уəкiлеттi орган» деген сөздер
«уəкілетті орган жəне (немесе) уəкілетті органның
аумақтық бөлімшелері» деген сөздермен ауыстырылсын;
16-тармақтағы «уəкiлеттi орган» деген сөздер «уəкілетті орган жəне (немесе) уəкілетті органның аумақтық
бөлімшелері» деген сөздермен ауыстырылсын;
11) 28-6-бапта:
2) тармақшадағы «уəкілетті органға» деген сөздер
«уəкілетті органға жəне (немесе) уəкілетті органның
аумақтық бөлімшелеріне» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) тармақшадағы «уəкілетті органның» деген сөздер
«уəкілетті органның жəне (немесе) уəкілетті органның
аумақтық бөлімшелерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
12) 28-7-баптың 2) тармақшасындағы «уəкілетті орган», «уəкілетті органның» деген сөздер тиісінше «уəкілетті органның аумақтық бөлімшелері», «уəкілетті
органның аумақтық бөлімшелерінің» деген сөздермен
ауыстырылсын;
13) 28-8-бапта:
1-тармақтағы «уəкiлеттi органның» деген сөздер
«уəкілетті органның жəне (немесе) уəкілетті органның
аумақтық бөлімшелерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақтағы «уəкілетті орган» деген сөздер «мемлекеттік радиожиілік қызметі» деген сөздермен ауыстырылсын;
14) 40-бап мынадай мазмұндағы 1-3, 1-4 жəне
2-2-тармақтармен толықтырылсын:
«1-3. Байланыс операторы байланыс қызметтерін
көрсетуді тоқтата тұруға алып келуі мүмкін меншікті
байланыс желісіндегі ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс
оқиғаларын анықтайды.
1-4. Байланыс операторы уəкілетті орган айқындайтын
тəртіппен байланыстың абоненттік құрылғысының
Интернетке қолжетімділігін:
байланыс операторы анықтаған, көрсетілетін байланыс қызметтерін тоқтата тұруға алып келуі мүмкін
ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларын абонент
жоймаған кезде;
Ақпараттық қауіпсіздіктің ұлттық үйлестіру орталығынан, ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына
ден қою қызметінен, ақпараттық қауіпсіздіктің жедел
орталығынан ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің жұмыс істеуін
тоқтата тұруға алып келуі мүмкін ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы хабарлар келіп түскен
кезде шектеуге міндетті.»;
«2-2. Абонент байланыс операторы, ақпараттық
қауіпсіздік оқыс оқиғаларына ден қою қызметі анықтаған
оқыс оқиғаларды жəне оның абоненттік құрылғысындағы
ақпараттық қауіпсіздіктің қауіп-қатерлерін жояды.»;

15) 41-1-бапта:
1-тармақтағы «уəкілетті органға байланыс желілерінің
жəне (немесе) құралдарының жұмысын, байланыс
қызметтерінің көрсетілуін, интернет-ресурстарға жəне
(немесе) оларда орналастырылған ақпаратқа қол жеткізуді уақытша тоқтата тұру жөнінде шаралар қолдану
туралы талаппен заң бұзушылықтарын жою туралы
нұсқама» деген сөздер «Қазақстан Республикасының
ұлттық қауіпсіздік органдарына байланыс желілерінің
жəне (немесе) құралдарының жұмысын, байланыс
қызметтерінің көрсетілуін уақытша тоқтата тұру бойынша шаралар қабылдау туралы ұсыну енгізеді не ақпарат
саласындағы уəкілетті органға интернет-ресурстарға
жəне (немесе) оларда орналастырылған ақпаратқа қол
жеткізуді уақытша тоқтата тұру бойынша шаралар
қабылдау туралы талаппен заң бұзушылықтарды жою
туралы ұсыну» деген сөздермен ауыстырылсын;
1-1-тармақта:
«жағдайда» деген сөз «жағдайларда» деген сөзбен ауыстырылсын;
«уəкілетті органға», «уəкілетті органның» деген сөздер
тиісінше «ақпарат саласындағы уəкілетті органға»,
«ақпарат саласындағы уəкілетті органның» деген сөздермен ауыстырылсын;
1-2-тармақта:
бірінші бөліктегі «байланыс саласындағы уəкілетті
органды» деген сөздер «байланыс, ақпарат саласындағы
уəкілетті органдарды» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөліктегі «байланыс саласындағы уəкілетті
органның» деген сөздер «байланыс жəне ақпарат саласындағы уəкілетті органдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік
органдары жəне (немесе) ақпарат саласындағы уəкілетті
орган осы баптың 1-тармағында көрсетілген заң бұзушылықтарды жою туралы ұсынуды алған кезден бастап
бір сағат ішінде байланыс операторларына жəне (немесе)
мемлекеттік техникалық қызметке оны орындау бойынша
шаралар қабылдау туралы нұсқама жібереді.»;
3-тармақта:
1) тармақшада:
«уəкілетті органнан немесе» деген сөздер «ақпарат
саласындағы уəкілетті органнан жəне (немесе)» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«нұсқаманы» деген сөз «ұсынуды» деген сөзбен ауыстырылсын;
«талапты» деген сөз «нұсқаманы» деген сөзбен ауыстырылсын;
«үш» деген сөз «екі» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
«уəкілетті органмен» деген сөздер «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарымен» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«жəне оған мұндай ақпаратты жою бойынша шаралар
қолдану талабымен хабарлама жібереді» деген сөздер
алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
«3-1. Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік
органдары мен Қазақстан Республикасының құқық
қорғау органдары өз құзыреті шегінде осы баптың 1,
1-1 жəне 1-2-тармақтарында көрсетілген ақпаратты
таратқан адамды анықтау жəне жауаптылыққа тарту бойынша жедел-іздестіру, қарсы барлау жəне қылмыстықпроцестік шараларын қабылдайды.
Ақпарат саласындағы уəкілетті орган осы баптың
1-тармағында көрсетілген ақпаратты таратқан адамның
мекенжайына хабарламаны алған кезден бастап алты
сағат ішінде оны жою бойынша шаралар қабылдау талап
етілген хабарлама жібереді.»;
4-тармақ «бұл туралы» деген сөздерден кейін «ақпарат
саласындағы» деген сөздермен толықтырылсын;
5-тармақта:
«уəкілетті орган» деген сөздердің алдынан «ақпарат
саласындағы» деген сөздермен толықтырылсын;
«2-тармағында көрсетілген талаптың» деген сөздер
«1-1 жəне 2-тармақтарында көрсетілген нұсқаманың»
деген сөздермен ауыстырылсын;
6-тармақ «уəкілетті органнан» деген сөздердің алдынан
«ақпарат саласындағы» деген сөздермен толықтырылсын;
7-тармақта:
«Уəкілетті орган» деген сөздер «Ақпарат саласындағы
уəкілеттті орган, Қазақстан Республикасының ұлттық
қауіпсіздік органдары, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары» деген сөздермен ауыстырылсын;
«жұмысын тоқтата тұрудың» деген сөздерден кейін
«, сондай-ақ интернет-ресурстарға жəне (немесе) оларда орналастырылған ақпаратқа қол жеткізуді уақытша
тоқтата тұрудың» деген сөздермен толықтырылсын.
18. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік
жəрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., №12,
44-құжат, 2007 ж., №24, 178-құжат; 2009 ж., №23,
111-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №14, 72-құжат; 2014
ж., №6, 28-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №6,
27-құжат; №19-ІІ, 106-құжат; №22-ІІ, 145-құжат; 2017
ж., №12, 36-құжат; 2018 ж., №14, 42-құжат; 2019 ж.,
№7, 39-құжат; №21-22, 90-құжат; №23, 106-құжат;
2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақ стан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне ана мен баланы қорғау мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi бойынша
өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
3-2-баптың 4) тармақшасындағы «жүйелерді жүргізуді
жəне жаңартып отыруды» деген сөздер «жүйелердің
деректерін толтыруды жəне жаңартып отыруды» деген
сөздермен ауыстырылсын.
19. «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; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; №16, 79-құжат; №20IV, 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; №21-22, 90-құжат;
№23, 103-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 7-баптың 1-тармағының үшінші бөлігіндегі «Егер
құқықтық кадастрдың ақпараттық жүйесіне құқық
белгілейтін құжаттың электрондық көшірмесі келіп
түссе, онда» деген сөздер ««Электрондық тіркеу кезінде»
деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 20-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Жай жазбаша нысанда жасалатын, қолма-қол ақшасыз
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нысанда жылжымайтын мүлікпен мəміле бойынша есеп
айырысу жүзеге асырылған кезде тараптардың келісуімен
тіркеуші орган мəмілені қамтамасыз ету мақсатында
банктік шот ашылған екінші деңгейдегі банкке немесе
Ұлттық пошта операторына жүргізілген тіркеу туралы
хабарлама жібереді.»;
3) 24-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Электрондық нысандағы құжаттар электрондық
цифрлық қолтаңбалар арқылы шарт тараптары мен
уəкілетті ұйымдардың міндетті куəландыруына жатады.»;
4) 27-баптың 5-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Жай жазбаша нысанда жасалатын, қолма-қол ақшасыз
нысанда жылжымайтын мүлікпен мəміле бойынша есеп
айырысу жүзеге асырылған кезде тіркеуші орган мəмілені
қамтамасыз ету мақсатында банктік шот ашылған екінші
деңгейдегі банкке немесе Ұлттық пошта операторына
аталған хабарламаны жібереді.»;
5) 31-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Жай жазбаша нысанда жасалатын, қолма-қол ақшасыз
нысанда жылжымайтын мүлікпен мəміле бойынша есеп
айырысу жүзеге асырылған кезде тіркеуші орган мəмілені
қамтамасыз ету мақсатында банктік шот ашылған екінші
деңгейдегі банкке немесе Ұлттық пошта операторына
аталған хабарламаны жібереді.».
20. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі
Қа зақ стан 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-құжаттар; №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; №1920, 86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 106-құжат;
№24-I, 119-құжат; №24-II, 122-құжат; 2020 жылғы 7 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне əлеуметтік қамсыздандыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) 5-баптың бірінші бөлігінде:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) білім беруді басқару жүйесінің білім беру
мониторингін жəне оны ақпараттық қамтамасыз етуді
жүзеге асырады, білім беру саласындағы ақпараттандыру
объектілерін ұйымдастыру жəне олардың жұмыс істеу
қағидаларын бекітеді;»;
44-3) тармақша алып тасталсын;
2) 6-бапта:
2-тармақтың 22-2) тармақшасындағы «білім берудің
бірыңғай ақпараттық жүйесінде» деген сөздер «ақпараттандыру объектілерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақтың 19-3) тармақшасындағы «білім берудің
бірыңғай ақпараттық жүйесінде» деген сөздер «ақпараттандыру объектілерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«7-бап. Білім беру жүйесін басқару органдарын
ақпараттық қамтамасыз ету
1. Білім беру жүйесін басқару органдарын толық,
анық, салыстырмалы ақпаратпен уақтылы қамтамасыз
ету мақсатында Қазақстан Республикасында білім беруді
тиімді басқарудың мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін
білім беру саласындағы ақпараттандыру объектілері
құрылады.
2. Білім беру саласындағы ақпараттандыру объектілері
оның ішінде жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдары іске асыратын білім беру
бағдарламаларының тізілімін, білім беру мониторингінің
деректерін, əкімшілік деректерді жəне білім беру
саласындағы уəкілетті орган, жергілікті атқарушы органдар, білім беру ұйымдары өз қызметін жүзеге асыру
процесінде алған өзге де деректерді қамтиды.»;
4) 43-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 11-4)
тармақшамен толықтырылсын:
«11-4) білім беру саласындағы ақпараттандыру объектілеріне əкімшілік деректерді беруді қамтамасыз ету;»;
5) 55-баптың 3-тармағындағы «статистикалық жəне»
деген сөздер «əкімшілік деректер мен» деген сөздермен
ауыстырылсын.
21. «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 2010 жылғы
15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2010 ж., №17-18, 113-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат;
№5, 43-құжат; №11, 102-құжат; 2012 ж., №8, 64-құжат;
№14, 95-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 72-құжат;
№16, 83-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №10, 52-құжат;
№16, 90-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №19-І, 100-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №23ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., №8-І, 65-құжат; №24,
124-құжат; 2017 ж., №9, 22-құжат; №11, 29-құжат; №14,
51-құжат; №16, 56-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; 2018 ж.,
№10, 32-құжат; №19, 62-құжат; 2019 ж., №8, 45-құжат;
№23, 103-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 14-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 41-72)
тармақшамен толықтырылсын:
«41-72) Қазақстан Республикасының əуе кеңістігінде
пилотсыз ұшу аппараттарын пайдалану қағидаларын
əзірлейді жəне бекітеді;»;
2) 33-бапта:
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Пилотсыз ұшу аппараты Қазақстан Республикасының
əуе кеңістігінде пилотсыз ұшу аппараттарын пайдалану
қағидаларында жəне пилотсыз ұшу аппаратын пайдалану құжаттамасында белгіленген шарттар сақталып,
адамдардың өміріне немесе денсаулығына зиян келтіру,
мүлікті зақымдау (бүлдіру) қатері, басқа əуе кемелері
үшін қауіп барынша азайтылып пайдаланылуға тиіс.
2. Қалалардың немесе кенттердің халық тығыз
орналасқан аудандарының үстінен пилотсыз ұшу
аппаратының ұшуларын орындау үшін оны пайдаланушы Қазақстан Республикасының əуе кеңістігінде
пилотсыз ұшу аппараттарын пайдалану қағидаларында
белгіленген тəртіппен азаматтық авиация саласындағы
уəкілетті ұйымнан осындай ұшуларды орындауға рұқсат
алуға міндетті.»;
мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

«4. Өздеріне жүктелген міндеттерді атқарған кезде Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік
комитеті Шекара қызметінің жəне басқа да уəкілетті
органдардың пилотсыз ұшу аппараттары орындайтын
ұшуларды қоспағанда, əуе кеңістігінде пилотсыз ұшу
аппараттарының шекаралық белдеудің үстінен ұшуына
тыйым салынады.
Шекаралық белдеудің үстінен уəкілетті органдардың
пилотсыз ұшу аппараттарының ұшуы Қазақстан Респуб ликасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара
қызметімен келісу бойынша Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрлігінің рұқсатымен жүзеге асырылады.»;
3) 82-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Пилотсыз ұшу аппаратын пайдалана отырып,
авиациялық жұмыстарды орындау үшін оны пайдаланушы Қазақстан Республикасының əуе кеңістігінде
пилотсыз ұшу аппараттарын пайдалану қағидаларында
айқындалған тəртіппен азаматтық авиация саласындағы
уəкілетті ұйымнан авиациялық жұмыстарды орындауға
рұқсат алуға міндетті.».
22. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1
наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2011 ж., №5, 42-құжат; №15, 118-құжат; №16, 129-құжат;
№17, 136-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №2, 11,
16-құжаттар; №4, 30, 32-құжаттар; №5, 41-құжат;
№6, 43-құжат; №8, 64-құжат; №13, 91-құжат; №14,
95-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат;
№8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №15, 82-құжат; №16,
83-құжат; 2014 ж., №1, 9-құжат; №2, 10, 12-құжаттар;
№4-5, 24-құжат; №7, 37-құжат; №12, 82-құжат; №19I, 19-II, 94, 96-құжаттар; №22, 131-құжат; №23,
143-құжат; 2015 ж., №8, 42-құжат; №11, 57-құжат; №14,
72-құжат; №19-I, 99-құжат; №19-II, 103, 105-құжаттар;
№20-IV, 113-құжат; №20-VII, 117-құжат; №21-I,
124-құжат; №21-II, 130-құжат; №21-III, 135-құжат; №22II, 145, 148-құжаттар; №22-VI, 159-құжат; №23-II, 170,
172-құжаттар; 2016 ж., №7-I, 47-құжат; №7-II, 56-құжат;
№8-I, 62-құжат; №24, 124-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат;
№9, 22-құжат; №11, 29-құжат; №13, 45-құжат; №14,
51, 54-құжаттар; №15, 55-құжат; №20, 96-құжат; №22III, 109-құжат; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 22-құжат;
№10, 32-құжат; №11, 37-құжат; №15, 47-құжат; №19,
62-құжат; №22, 82-құжат; №23, 91-құжат; 2019 ж., №2,
6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; №8,
45, 46-құжаттар; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат;
№21-22, 91-құжат; №23, 103, 106, 108-құжаттар; №24I, 118, 119-құжаттар; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
200-баптың 9-тармағының бірінші бөлігінде:
1), 3) жəне 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мемлекеттік мүлік тізілімін жүргізу үшін қажетті
бағдарламалық қамтылымды əзірлеу, ендіру жəне жаңғырту жөніндегі жобаны басқаруды жүзеге асырады;»;
«3) мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталының
жұмыс істеуін жəне оны қолдап отыруды қамтамасыз
етеді;»;
«9) мемлекетке, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне
тиесілі, тізбесін мемлекеттік мүлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін немесе мемлекеттің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің оларға қатысты мүліктік құқықтары
бар бағалы қағаздарды номиналды ұстаушының функциясын жүзеге асырады;»;
мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:
«9-1) уəкілетті органның лицензиясынсыз аударым
операцияларын: электрондық нысанда мемлекеттік
мүлік тізілімінің веб-порталын пайдалана отырып, саудасаттықты жүргізуге байланысты операцияларға қызмет
көрсету үшін жеке жəне заңды тұлғалардың төлемдер мен
ақша аударымдары бойынша тапсырмаларын орындауды
жүзеге асырады;».
23. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., №1, 3-құжат; №8,
64-құжат; №10, 77-құжат; №14, 94-құжат; 2013 ж., №14,
75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; №11,
61-құжат; №14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 118,
122-құжаттар; 2015 ж., №20-IV, 113-құжат; №21-II,
130-құжат; №22-V, 154, 156-құжаттар; №23-II, 172-құжат;
2016 ж., №7-І, 50-құжат; №12, 87-құжат; №24, 126-құжат;
2017 ж., №16, 56-құжат; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., №16,
55-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат):
15-баптың 1-тармағында:
15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«15) индустриялық даму саласындағы уəкілетті орган
– индустриялық даму саласындағы мемлекеттік саясатты
əзірлеу мен іске асыру мəселелері бойынша басшылықты
жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық
атқарушы орган;»;
мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:
«15-1) инновациялық даму саласындағы уəкілетті орган – ел экономикасы салаларының инновациялық жəне
ғылыми-техникалық дамуын қамтамасыз ететін орталық
атқарушы орган;».
24. «Газ жəне газбен жабдықтау туралы» 2012
жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2012 ж., №2, 8-құжат; №11, 80-құжат; №14,
92-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №15, 82-құжат; 2014
ж., №1, 4-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №19I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-IV,
113-құжат; 2016 ж., №8-II, 72-құжат; №24, 124-құжат;
2017 ж., №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат;
№15, 49-құжат; №19, 62-құжат; 2019 ж., №7, 37-құжат;
№23, 103-құжат; №24-II, 124-құжат):
1) 6-баптың 7-2) тармақшасындағы «индустриялықинновациялық» деген сөздер «индустриялық» деген
сөзбен ауыстырылсын;
2) 7-баптың 4-1-тармағының бірінші абзацындағы
«Индустриялық-инновациялық» деген сөздер «Индустриялық» деген сөзбен ауыстырылсын.
25. «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012
жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2012 ж., №3, 24-құжат; №14, 92-құжат;
№15, 97-құжат; 2013 ж., №14, 72-құжат; 2014 ж., №10,
52-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015
ж., №20-IV, 113-құжат; №22-V, 156-құжат; 2017 ж., №24,
115-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №15, 46-құжат; №24,
93-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат):
1) 1-баптың 5-1) тармақшасындағы «техникалық»
деген сөз «радиожиілік» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) 5-баптың 4-тармағындағы «техникалық» деген сөз
«радиожиілік» деген сөзбен ауыстырылсын.
26. «Ұлттық əл-ауқат қоры туралы» 2012 жылғы
1 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2012 ж., №4, 29-құжат; 2014 ж., №4-5, 24-құжат; №12,
82-құжат; 2015 ж., №19-II, 102-құжат; №22-I, 140-құжат;
№23-II, 172-құжат; 2017 ж., №14, 54-құжат; №23-V,
113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №15, 50-құжат;
№22, 82-құжат):
19-баптың 7-тармағындағы «индустриялық-инновациялық» деген сөздер «индустриялық» деген сөзбен
ауыстырылсын.
(Жалғасы 19-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1,15-18-беттерде)

27. «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; №21-22, 90-құжат):
1) 4-баптың 1-тармағы 6) тармақшадағы «жүгінуге
құқығы бар.» деген сөздер «жүгінуге;» деген сөзбен
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен
толықтырылсын:
«7) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актіге сəйкес
цифрлық құжаттар сервисінен өзіне жəне отбасының
кəмелетке толмаған мүшелеріне қатысты электрондық
құжаттарды пайдалануға құқығы бар.»;
2) 5-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі 12) тармақшадағы «алуға міндетті.» деген сөздер «алуға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 13)
тармақшамен толықтырылсын:
«13) мемлекеттік қызметтер көрсету тəртібін айқындайтын заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерде
көзделген жағдайларда мемлекеттік қызметтер көрсету
үшін цифрлық құжаттар сервисінен электрондық
құжаттарды пайдалануға міндетті.»;
3) 8-бап мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«8-1) дербес деректерді қорғау саласындағы уəкілетті
органмен келісу бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету
кезінде жеке тұлғаларды биометриялық сəйкестендіру
үшін олардың биометриялық деректерін жинау, өңдеу
жəне сақтау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;
4) 11-1-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 6-2)
жəне 6-3) тармақшалармен толықтырылсын:
«6-2) мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде жеке
тұлғаларды биометриялық сəйкестендіру үшін олардың
биометриялық деректерін жинауды, өңдеуді жəне
сақтауды жүзеге асырады;
6-3) мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде жеке
тұлғаларды биометриялық сəйкестендіру үшін олардың
биометриялық деректер базасын жүргізуді жүзеге асырады;».
28. «Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Респуб ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., №7, 35-құжат; 2015
ж., №22-II, 145-құжат; №22-V, 156-құжат; 2017 ж., №16,
56-құжат; №24, 115-құжат):
1) 1-бап мынадай мазмұндағы 11-1) жəне 11-2)
тармақшалармен толықтырылсын:
«11-1) дербес деректерді қорғау саласында уəкілетті
орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – дербес деректерді
қорғау саласындағы басшылықты жүзеге асыратын
орталық атқарушы орган;
11-2) дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
сервисі – меншік иелерінің жəне (немесе) оператордың
субъектімен ақпараттық өзара іс-қимылын, субъектіден
дербес деректерді жинауға, өңдеуге немесе оларды
үшінші тұлғаларға беруге келісімін алуды қоса алғанда,
оның ішінде меншік иелерінің жəне (немесе) оператордың осы іс-қимылды өзі дербес іске асыруы арқылы
қамтамасыз ететін қызмет;»;
2) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«6-бап. Дербес деректерге қолжетімділік
Дербес деректер қолжетімділігі бойынша жалпыға
бірдей қолжетімді жəне қолжетімділігі шектеулі болып
бөлінеді.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес
құпиялылықты сақтау талаптары қолданылмайтын,
оларға қол жеткізу субъектінің келісімімен еркін болып
табылатын дербес деректер немесе мəліметтер жалпыға
бірдей қолжетімді дербес деректер болып табылады.
Халықты ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында дербес деректердің жалпыға бірдей қолжетімді көздері (оның
ішінде өмірбаяндық анықтамалықтар, телефон, мекенжай кітаптары, жалпыға бірдей қолжетімді электрондық
ақпараттық ресурстар, бұқаралық ақпарат құралдары)
пайдаланылады.
Жиналуы жəне өңделуі Қазақстан Республикасының
заңнамасы бұзыла отырып жасалған субъект туралы
мəліметтер субъектінің немесе оның заңды өкілінің талап етуі бойынша не соттың немесе өзге де уəкілетті
мемлекеттік органдардың шешімі бойынша кез келген
уақытта дербес деректердің жалпыға бірдей қолжетімді
көздерінен алып тасталады.
Бұл ретте дербес деректердің жалпыға бірдей қолжетімді көздерінен дербес деректерді жою кезінде
туындайтын шығыстар меншік иесіне жəне (немесе)
операторға, үшінші тұлғаға жүктеледі.
Субъектінің немесе оның заңды өкілінің өзінің дербес деректерін дербес деректердің жалпыға бірдей
қолжетімді көздерінде таратуға келісімін кері қайтарып
алу кезінде туындайтын, дербес деректердің жалпыға
бірдей қолжетімді көздерінен дербес деректерді жоюға
байланысты шығыстардың көлемі, сондай-ақ осы
шығыстар жүктелетін адамдар қажеттілік туындаған
жағдайда сот тəртібімен айқындалады.
Қазақстан Республикасының заңнамасымен қолжетімділігі шектелген дербес деректер қолжетімділігі
шектеулі дербес деректер болып табылады.»;
3) 7-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Заңның 9-бабында көзделген жағдайларды
қоспағанда, дербес деректерді жинауды, өңдеуді меншік
иесі жəне (немесе) оператор, сондай-ақ үшінші тұлға
субъектінің немесе оның заңды өкілінің келісімімен уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен жүзеге асырады.»;
мынадай мазмұндағы 4 жəне 5-тармақтармен толықтырылсын:
«4. Дербес деректерді өңдеу нақты, алдын ала айқындалған жəне заңды мақсаттарға жетумен шектелуге тиіс.
Дербес деректерді жинау мақсаттарымен үйлеспейтін
дербес деректерді өңдеуге жол берілмейді.
5. Мазмұны мен көлемі өңдеу мақсаттарына қатысты
артық болып табылатын дербес деректер өңделуге жатпайды.»;
4) 8-бапта:
1-тармақтағы «немесе электрондық құжат нысанында»
деген сөздер «, электрондық құжат нысанында немесе
дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету сервисі
арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақ «пайдаланушы кабинеті» деген сөздерден
кейін «, дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
сервисі» деген сөздермен толықтырылсын;
5) 10-баптың 4-тармағында:
«пайдаланушы кабинетінен» деген сөздер «пайдаланушы кабинеті арқылы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«электрондық үкімет» веб-порталының» деген сөздерден кейін «немесе дербес деректердің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету сервисінің» деген сөздермен толықтырылсын;
6) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«17-бап. Дербес деректердi иесiздендiру
1. Дербес деректердi статистикалық, социологиялық,
ғылыми, маркетингтік зерттеулер жүргiзу үшiн жинау,
өңдеу кезінде дербес деректерді беретін меншік иесі жəне
(немесе) оператор, сондай-ақ үшінші тұлға оларды дербес деректерді жинау жəне өңдеу қағидаларына сəйкес
иесiздендiруге міндетті.
2. Дербес деректерді иесіздендіруді меншік иесі жəне
(немесе) оператор жүргізген жағдайларды қоспағанда,
функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру
үшін дербес деректерді жинау, өңдеу кезінде дербес
деректерді иесіздендіруді «электрондық үкіметтің»
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым

операторы ақпараттандыру саласындағы уəкілетті орган бекітетін, функцияларды мемлекеттік органдардың
іске асыруы мақсатында деректер талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинау,
өңдеу, сақтау, беру жөніндегі қағидаларға сəйкес жүзеге
асырады.»;
7) 3-тарау мынадай мазмұндағы 23-1-баппен толықтырылсын:
«23-1-бап. Ерікті киберсақтандыру
1. Ерікті киберсақтандырудың мақсаты Қазақстан
Республикасының сақтандыру ісі жəне сақтандыру
қызметі туралы заңнамасына сəйкес субъектіге, меншік
иесіне жəне (немесе) операторға, үшінші тұлғаға
келтірілген мүліктік зиянды өтеу болып табылады.
2. Ерікті киберсақтандыру тараптардың ерік білдіруіне
қарай жүзеге асырылады.
Ерікті киберсақтандырудың түрлері, шарттары мен
тəртібі тараптардың келісімімен айқындалады.»;
8) 25-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«25-бап. Меншік иесінің жəне (немесе) оператордың,
дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты
тұлғаның құқықтары мен міндеттері»;
2-тармақ:
8) тармақшадағы «алып тастауға міндетті.» деген
сөздер «алып тастауға;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 9) жəне 10) тармақшалармен
толықтырылсын:
«9) субъектіге немесе оның заңды өкіліне осы субъектіге
қатысты дербес деректермен танысу мүмкіндігін өтеусіз
беруге;
10) егер меншік иесі жəне (немесе) оператор заңды
тұлғалар болып табылған жағдайда, дербес деректерді
өңдеуді ұйымдастыруға жауапты тұлғаны тағайындауға
міндетті.»;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігі 10) тармақшасының
күші соттар қызметінде дербес деректерді өңдеуге қолданылмайды.»;
мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты тұлға:
1) меншік иесінің жəне (немесе) оператордың жəне
оның жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының
дербес деректер жəне оларды қорғау туралы заңнамасын,
оның ішінде дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптарды сақтауына ішкі бақылауды жүзеге асыруға;
2) Қазақстан Республикасының дербес деректер жəне
оларды қорғау туралы заңнамасының дербес деректерді
өңдеу мəселелері жөніндегі ережелерін, дербес деректерді
қорғауға қойылатын талапты меншік иесі жəне (немесе)
оператор жұмыскерлерінің назарына жеткізуге;
3) субъектілердің немесе олардың заңды өкілдерінің
өтініштерін қабылдау мен өңдеуге бақылауды жүзеге
асыруға міндетті.»;
9) мынадай мазмұндағы 27-1-баппен толықтырылсын:
«27-1. Уəкілетті органның құзыреті
1. Уəкілетті орган өз құзыреті шегінде:
1) дербес деректер жəне оларды қорғау саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;
2) меншік иесінің жəне (немесе) оператордың, сондайақ үшінші тұлғаның дербес деректерді қорғау жөніндегі
шараларды жүзеге асыру тəртібін əзірлейді;
3) субъектінің немесе оның заңды өкілінің дербес деректер мазмұнының жəне оларды өңдеу тəсілдерінің оларды өңдеу мақсаттарына сəйкестігі туралы өтініштерін
қарайды жəне тиісті шешім қабылдайды;
4) Қазақстан Республикасының дербес деректер жəне
оларды қорғау туралы заңнамасын бұзуға жол берген
тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген жауаптылыққа тарту бойынша шаралар
қабылдайды;
5) меншік иесінен жəне (немесе) оператордан, сондайақ үшінші тұлғадан анық емес немесе заңсыз жолмен
алынған дербес деректерді нақтылауды, бұғаттауды немесе жоюды талап етеді;
6) субъектілер құқықтарын қорғауды жетілдіруге
бағытталған шараларды жүзеге асырады;
7) дербес деректерді жинау, өңдеу қағидаларын
бекітеді;
8) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде
көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
2. Уəкілетті органға өз қызметін жүзеге асыру барысында белгілі болған дербес деректерге қатысты дербес
деректердің құпиялылығы қамтамасыз етілуге тиіс.».
29. «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; №23-V,
113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат; №23,
91-құжат; №24, 93, 94-құжаттар; 2019 ж., №5-6, 27-құжат;
№21-22, 90-құжат; №23, 103-құжат; 2020 жылғы 26 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне жұмылдыру дайындығы
мен жұмылдыру мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 25 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 1-баптың 23) тармақшасы алып тасталсын;
2) 6-бап алып тасталсын;
3) 12-баптың 1-тармағының 70-20) тармақшасы алып
тасталсын;
4) 15-баптың 3-тармағының 12) тармақшасы алып
тасталсын;
5) 18-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын.
30. «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сəуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №8,
43-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 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; №23III, 111-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат;
№19, 62-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж., №8, 45-құжат;
№21-22, 90-құжат; №24-I, 119-құжат; 2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
1) 15-1-бапта:
тақырыптағы «Индустрия жəне индустриялық-инновациялық даму салаларындағы» деген сөздер «Индустриялық даму саласындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
бірінші абзацтағы «Индустрия жəне индустриялықинновациялық даму салаларындағы» деген сөздер
«Индустриялық даму саласындағы» деген сөздермен
ауыстырылсын;
2) 33-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) шұғыл шақыру жүйесін құру жəне дамыту
жөніндегі жобаны басқару;»;
5) тармақша алып тасталсын;
3) 71-1-баптың 9) тармақшасындағы «индустрия жəне
индустриялық-инновациялық даму салаларындағы» деген сөздер «индустриялық даму саласындағы» деген
сөздермен ауыстырылсын.

31. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014
жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2014 ж., №9, 51-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат;
№23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №8, 45-құжат;
№9, 46-құжат; №11, 57-құжат; №16, 79-құжат; №19-II,
103-құжат; №20-IV, 113-құжат; №21-I, 128-құжат; №21III, 135-құжат; №22-II, 144, 145-құжаттар; №22-V, 156,
158-құжаттар; №22-VI, 159-құжат; №23-I, 169-құжат;
2016 ж., №1, 2, 4-құжаттар; №6, 45-құжат; №7-I, 50-құжат;
№7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №8-II, 68-құжат; №12,
87-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; №9, 21,
22-құжаттар; №11, 29-құжат; №12, 34-құжат; №23-III,
111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 2018
ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15,
47, 49-құжаттар; №23, 91-құжат; №24, 94-құжат; 2019
ж., №1, 4-құжат; №2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 37,
39-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20,
86-құжат; №21-22, 90-құжат; №23, 103, 108-құжаттар;
№24-II, 120-құжат):
28-баптың 2-тармағы 4) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай
оператор;».
32. «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық
қызмет нəтижелерін коммерцияландыру туралы» 2015
жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2015 ж., №20-VII, 118-құжат; 2018 ж., №15,
50-құжат):
5-бапта:
3) тармақша «шараларды» деген сөздің алдынан
«шаралардың тиімділігі туралы жəне» деген сөздермен
толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2), 4-3), 4-4) жəне 4-5)
тармақшалармен толықтырылсын:
«4-1) тиісті саладағы ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыруды ынталандыру жөніндегі шараларды жоспарлау, іске
асыру;
4-2) тиісті саладағы ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру саласында кадрларды даярлау, қайта даярлау жəне
олардың біліктілігін арттыру жөніндегі бағдарламаны
іске асыруға қатысу;
4-3) тиісті саладағы ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыруға
жəрдемдесу бағдарламаларын іске асыру мониторингін
жүзеге асыру;
4-4) тиісті саладағы ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру
жобаларын қаржыландыру тəртібін əзірлеуге қатысу;
4-5) тиісті саладағы ғылыми жəне (немесе) ғылымитехникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібін
əзірлеуге қатысу;».
33. «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру
туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-I, 142-құжат;
2016 ж., №7-I, 49-құжат; №23, 119-құжат; 2017 ж., №13,
45-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №22, 83-құжат;
№23, 91-құжат; №24, 94-құжат, 2019 ж., №7, 39-құжат;
№23, 106-құжат; 2020 жылғы 7 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне əлеуметтік қамсыздандыру
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 14 мамырда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының
кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
19-баптың 4-тармағының 3) тармақшасындағы «құруды жəне дамытуды» деген сөздер «құру жəне дамыту
жөніндегі жобаны басқаруды» деген сөздермен ауыстырылсын.
34. «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; №21-22, 90-құжат):
1) 1-бапта:
24), 30-1), 30-2), 30-3) жəне 30-4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«24) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның
аса маңызды объектілері – жұмыс істеуінің бұзылуы немесе тоқтауы əлеуметтік жəне (немесе) техногендік
сипаттағы төтенше жағдайға немесе қорғаныс, қауіпсіздік,
халықаралық қатынастар, экономика, шаруашылықтың
жекелеген салалары үшін немесе тиісті аумақта тұратын
халықтың тыныс-тіршілігі, оның ішінде: жылумен
жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау, өнеркəсіп, денсаулық сақтау, байланыс,
банк саласы, көлік, гидротехникалық құрылыстар, құқық
қорғау қызметі, «электрондық үкімет» инфрақұрылымы
үшін елеулі теріс салдарларға алып келетін ақпараттықкоммуникациялық инфрақұрылым объектілері;»;
30-1) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингінің жүйесі – ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды қауіпсіз пайдалану мониторингін
жүргізуге бағытталған ұйымдастырушылық жəне техникалық іс-шаралар;
30-2) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті орган – ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында басшылықты жəне салааралық
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
30-3) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ұлттық даму институты – ақпараттық қауіпсіздік
жəне электрондық өнеркəсіп саласын дамыту мақсатында
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды
тұлға;
30-4) ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы –
электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық
жүйелерді, телекоммуникация желілері мен ақпараттандырудың басқа да объектілерін қорғау жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға немесе заңды
тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;»;
мынадай мазмұндағы 30-5) тармақшамен толықтырылсын:
«30-5) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден
қою қызметі – осы Заңда белгіленген құзыретіне сəйкес
қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға немесе заңды
тұлғаның құрылымдық бөлімшесі;»;
33-1) жəне 33-2) тармақшалар мынадай редакцияда
жазылсын:
«33-1) «Астана Хаб» халықаралық технологиялық
паркі – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған,
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы инновациялық қызметтi iске асыру үшiн қолайлы
жағдайлар жасалатын бiрыңғай материалдық-техникалық
кешенге меншiк құқығында немесе өзге де заңды
негiздерде иелiк ететiн заңды тұлға;
33-2) «Астана Хаб» халықаралық технологиялық
паркіне қатысушыларды акселерациялау – «Астана Хаб»
халықаралық технологиялық паркіне қатысушыларды
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы өздерінің инновациялық жобаларын іске асыруға
дайындау мен оқыту процесі;»;
мынадай мазмұндағы 38-2), 39-1), 39-2), 43-1) жəне
46-1) тармақшалармен толықтырылсын:
«38-2) блокчейн – өзара байланысты деректер
блок тарының, тұтастығын растаудың берілген
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алгоритмдері мен шифрлау құралдарының тізбектері
базасында деректердің таратылған платформасындағы
ақпараттың өзгермеуін қамтамасыз ететін ақпараттықкоммуникациялық технология;»;
«39-1) деректердің таратылған платформасы – құрамбөліктері берілген алгоритмдермен байланысқан,
желінің түрлі тораптарында орналастырылған, бір немесе одан көп иеленушісі болуы мүмкін, сондай-ақ деректер ұқсастығының түрлі деңгейіне ие болуы мүмкін
технологиялық платформа;
39-2) деректерді талдау – шешім қабылдау үшін
ақпарат пен тұжырымдар алу мақсатында деректерді
өңдеу процесі;»;
«43-1) зияткерлік робот – қабылданған жəне танылған
сыртқы ортаны ескере отырып, белгілі бір əрекет жасайтын немесе əрекет жасамайтын автоматтандырылған
құрылғы;»;
«46-1) интернеттің қазақстандық сегментінің кеңістігі
– Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан
аппараттық-бағдарламалық кешендерде орналастырылатын интернет-ресурстар жиынтығы;»;
50) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«50) мемлекеттік техникалық қызмет – Қазақстан
Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған
акционерлік қоғам;»;
54) тармақша «бағдарламалық қамтылымның» деген
сөздерден кейін «жəне техникалық құралдардың» деген
сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 55-1), 55-2), 55-3) жəне 56-1)
тармақшалармен толықтырылсын:
«55-1) цифрлық актив – криптография жəне компьютерлік есептеу құралдарын қолдана отырып электрондықцифрлық нысанда құрылған, қаржылық құрал болып
табылмайтын мүлік, сондай-ақ мүліктік құқықтарды
куəландырудың электрондық-цифрлық нысаны;
55-2) цифрлық құжаттар сервисі – операторға бекітілген жəне мемлекеттік функцияларды жəне олардан туындайтын көрсетілген мемлекеттік қызметтерді
іске асыру мақсатында, сондай-ақ жеке жəне заңды
тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау, электрондық нысанда қызметтер алу жəне көрсету кезінде электрондық
құжаттарды жасауға, сақтауға жəне пайдалануға арналған
«электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық
инфрақұрылымының объектісі;
55-3) цифрлық майнинг – блокчейн арқылы ақпараттандыру объектілеріндегі деректер блоктарының
тұтастығын растауды қамтамасыз ететін, деректерді
шифрлаудың жəне өңдеудің берілген алгоритмдеріне
сəйкес компьютерлік, энергетикалық қуаттарды пайдалана отырып есептеу операцияларын жүргізу процесі;»;
«56-1) цифрлық токен – мүліктік құқықтарды есепке
алудың, айырбастаудың жəне куəландырудың цифрлық
құралы болып табылатын цифрлық активтің түрі;»;
57) жəне 62-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«57) электрондық ақпараттық ресурстар – электрондық
жеткізгіште жəне ақпараттандыру объектілерінде қамтылған электрондық-цифрлық нысандағы ақпарат;»;
«62-1) электрондық өнеркəсіп – тұтынушыларға
арналған компьютерлер, компьютерлік перифериялық
жабдық, коммуникациялық жабдық, электрондық
аспаптар, ғарышқа арналған өлшеу, тестілеу жəне
авиа циялық, иррадиациялық-төзімді құрамдастар,
электромедициналық жəне электротерапиялық жабдық,
оптикалық аспаптар мен жабдық, магниттік жəне
оптикалық ортаны зерттеуге арналған жабдық сияқты
құрылғыларды əзірлеуді, құрастыруды, сынауды жəне
өндіруді, сондай-ақ электрондық өнеркəсіп өнімдеріне
арналған тораптар, құрауыштар (интегралды микросхемалар, «активті» жəне «пассивті» электрондық компоненттер) мен қосалқы бөлшектер өндірісін қамтитын
өнеркəсіп саласы;»;
мынадай мазмұндағы 62-2) жəне 62-3) тармақшалармен
толықтырылсын:
«62-2) электрондық өнеркəсіп өнімі – электрондық
құрамдастар жəне олардан жасалған түрлі мақсаттағы
бұйымдар;
62-3) электрондық өнеркəсіп саласындағы уəкілетті
орган – электрондық өнеркəсіп саласындағы мемлекеттік
реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;»;
64) тармақшада:
«мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру жəне
мемлекеттік қызметтерді көрсету шеңберінде мемлекеттік
электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға»
деген сөздер «мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыруға, мемлекеттік функцияларды
жүзеге асыруға жəне мемлекеттік қызметтер көрсетуге»
деген сөздермен ауыстырылсын;
«сервистік бағдарламалық өнімі, бағдарламалық
қамтылымы жəне ақпараттық жүйелері» деген сөздер
«ақпараттандыру объектілері» деген сөздермен ауыстырылсын;
65) тармақша алып тасталсын;
2) 4-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның
құрылымына кіретін ұйымдар «электрондық үкіметтің»
ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерімен интеграцияланбайтын интернет-ресурстарды,
ақпараттық жүйелерді құру немесе дамыту жөніндегі,
фунцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы
мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін
электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу,
сақтау, беру жөніндегі қағидаларға сəйкес фунцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында
деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық
ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру
жөніндегі жұмыстарды жүзеге асырған кезде, сондай-ақ
ақпараттандыру саласында тауарларды, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүргізген кезде
туындайтын қатынастарға;»;
3) 7-бапта:
5) тармақшадағы «мемлекеттік органдардың интернетресурстарының жəне» деген сөздер алып тасталсын;
6) жəне 13) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«6) операторға бекітіліп берілетін «электрондық
үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы объектілерінің тізбесін қалыптастыру қағидаларын
бекітеді;»;
«13) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уəкілетті органмен жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетімен келісу бойынша
«электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін
интеграциялау қағидаларын бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 63-3) жəне 63-4) тармақшалармен
толықтырылсын;
«63-3) дербес деректерді қорғау саласындағы уəкілетті
органмен келісу бойынша функцияларды мемлекеттік
органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру жөніндегі қағидаларды
бекітеді;
63-4) цифрлық құжаттар сервисін қолдана отырып,
электрондық құжаттарды қалыптастыру, тексеру жəне
пайдалану қағидаларын бекітеді;»;
4) 7-1-бапта:
2) тармақша «ақпараттық-коммуникациялық» деген
сөздердің алдынан «Қазақстан Республикасының қаржы
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып,» деген сөздермен толықтырылсын;
7) тармақшадағы «ұлттық қауіпсіздік органдарымен»
деген сөздер «Қазақстан Республикасының Ұлттық
қауіпсіздік комитетімен» деген сөздермен ауыстырылсын;
17) тармақшадағы «платформасын құру жəне оның
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жұмыс істеуін қамтамасыз ету» деген сөздер «платформасының жұмыс істеу» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:
«17-1) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік
комитетімен келісу бойынша Интернетке қол жеткізудің
бірыңғай шлюзінің жəне «электрондық үкіметтің»
электрондық поштасының бірыңғай шлюзінің жұмыс
істеу қағидаларын бекітеді;»;
20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«20) ақпараттық жүйелердің, техникалық, бағдарламалық-техникалық жəне бағдарламалық құралдардың
(бұйымдардың), ақпаратты қорғаудың техникалық
құралдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына
сəйкестігін растау жөніндегі қағидаларды бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 20-2) жəне 20-3) тармақшалармен
толықтырылсын:
«20-2) цифрлық майнингті жүзеге асыру жөніндегі
қызмет туралы ақпарат беру тəртібін айқындайды;
20-3) қамтамасыз етілген цифрлық активтерді шығару
жəне олардың айналымы тəртібін айқындайды;»;
5) 7-2-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«8) ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығына
қосылған «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру
объек тілерінің оқиғаларын тіркеу журналдарына
Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының
қолжетімділігін қамтамасыз етеді;»;
6) 7-3-баптың 1-тармағында:
1) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары жəне
ақпараттық қауіпсіздіктің өзекті қауіп-қатерлері туралы
ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асырады, сондайақ оларды жою жөнінде ұсынымдар береді;»;
«3) ақпараттандыру объектілерінің меншік иелеріне
жəне иеленушілеріне, сондай-ақ Ақпараттық қауіпсіздікті
ұлттық үйлестіру орталығына ақпараттық қауіпсіздіктің
белгілі болған оқыс оқиғалары мен қауіп-қатерлері туралы хабарлайды.»;
7) 7-4-баптың 1-тармағында:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым
объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;»;
5) жəне 6) тармақшалар алып тасталсын;
8) тармақшадағы «платформасын құрады жəне оның»
деген сөздер «платформасының» деген сөзбен ауыстырылсын;
8) мынадай мазмұндағы 7-6-баппен толықтырылсын:
«7-6-бап. Электрондық өнеркəсіп саласындағы
уəкілетті органның құзыреті
Электрондық өнеркəсіп саласындағы уəкілетті орган:
1) электрондық өнеркəсіп саласындағы мемлекеттік
саясаттың іске асырылуын қамтамасыз етеді;
2) ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық
жұмыстарды жүргізуді қоса алғанда, электрондық
өнеркəсіп саласындағы жобалар мен бағдарламалардың
іске асырылуын қамтамасыз етеді;
3) электрондық өнеркəсіп саласындағы салалық сараптаманы жүзеге асыру қағидаларын əзірлейді жəне
бекітеді;
4) электрондық өнеркəсіп саласындағы жобалардың
салалық сараптамасын жүзеге асырады;
5) өз құзыреті шегінде электрондық өнеркəсіп саласындағы нормативтік құқықтық актілерді əзірлейді жəне
қабылдайды;
6) электрондық өнеркəсіп саласында халықаралық
ынтымақтастықты жүзеге асырады жəне халықаралық
ұйымдар мен шет мемлекеттерде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіреді;
7) электрондық өнеркəсіптің сенім білдірілген
бағдарламалық қамтылымының жəне өнімінің тізілімін
қалыптастыру жəне жүргізу қағидаларын, сондай-ақ
электрондық өнеркəсіптің сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымының жəне өнімінің тізіліміне
электрондық өнеркəсіптің сенім білдірілген бағдарламалық қамтылымын жəне өнімін енгізу жөніндегі
өлшемшарттарды əзірлейді жəне бекітеді;
8) Осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде
көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
9) 9-бап мынадай мазмұндағы 17-2), 17-3) жəне 17-4)
тармақшалармен толықтырылсын:
«17-2) өз құзыреті шегінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне
жататын объектілерді айқындайды;
17-3) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органды
жəне Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік
органдарын қоспағанда, Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық
үйлестіру орталығының жұмыскерлерін, ақпараттандыру
объектілеріне қолжетімділік бере отырып, жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді;
17-4) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет
қызметін қоспағанда, операторға уəкілетті орган айқындаған тəртіппен, функцияларды мемлекеттік органдардың
іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге
асыру үшін электрондық ақпараттық ресурстарға
қолжетімділік береді;»;
10) 10-бап мынадай мазмұндағы 16-2) жəне 16-3)
тармақшалармен толықтырылсын:
«16-2) өз құзыреті шегінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне
жататын объектілерді айқындайды;
16-3) операторға уəкілетті орган айқындаған тəртіппен,
функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы
мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін
электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік
береді;»;
11) 11-баптың 2-тармағында:
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) осы Заңның 61-бабына жəне Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес ақпараттықкоммуникациялық технологиялар саласын дамытуды
мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруды жүзеге
асырады;
2) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
саласында ақпараттық-талдамалық жəне консультациялық қызметтер көрсетеді, сондай-ақ ақпараттықкоммуникациялық технологиялар саласында сараптамалық қорытындылар жəне (немесе) ұсынымдар береді;»;
3) жəне 6) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:
«14) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
саласының дамуын ынталандыру жəне инвестициялық
тартымдылығын арттыру жөніндегі ұсыныстарды
тұжырымдайды.»;
12) 12-бап мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«18-1) уəкілетті органға ақпараттандыру саласындағы
тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың
есептемесіне сараптамалық қорытынды береді;»;
13) 13-бапта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) уəкілетті орган бекіткен тізбеге сəйкес «электрондық
үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым
объектілеріне жүйелі-техникалық қызмет көрсетуді жəне
оларды қолдап отыруды жүзеге асырады;»;
мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
«16) уəкілетті орган айқындаған тəртіппен, функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында
деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық

ақпараттық ресурстарды жинауды, өңдеуді, сақтауды,
беруді жүзеге асырады.»;
14) 14-бапта:
1-тармақта:
13) тармақша алып тасталсын;
14) тармақшадағы «ақпараттық жүйелердің жəне
мемлекеттік органдардың телекоммуникациялар
желілерінің» деген сөздер «Ақпараттық қауіпсіздікті
ұлттық үйлестіру орталығының ақпараттандыру
объектілерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
«16) Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс
істеуін қамтамасыз етеді.»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік техникалық қызмет өндіретін жəне
(немесе) өткізетін, осы баптың 1-тармағында көрсетілген
тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге)
бағаларды Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті монополияға қарсы органмен келісу бойынша белгілейді.»;
15) 16-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Квазимемлекеттік сектор субъектілері операторға
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен, функцияларды
мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін қажетті иесіздендірілген мəліметтерді береді.»;
16) 17-бапта:
2-1-тармақта:
бірінші бөліктің 1) жəне 4) тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) ақпараттық қауіпсіздіктің меншікті жедел орталығын құруға жəне оның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге
немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сəйкес ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығының
көрсетілетін қызметтерін үшінші тұлғалардан сатып
алуға;»;
«4) егер Қазақстан Республикасының заңдарында
өзгеше белгіленбесе, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету саласындағы уəкілетті орган айқындаған тəртіппен
жəне мерзімдерде электрондық ақпараттық ресурстардың
резервтік көшірмелерін электрондық ақпараттық ресурстарды сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтік платформасына беруді жүзеге асыруға міндетті.»;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Электрондық ақпараттық ресурстың иеленушісін
қоспағанда, электрондық ақпараттық ресурстарды
сақтаудың бірыңғай ұлттық резервтiк платформасында сақталатын электрондық ақпараттық ресурстың көшірмелеріне қол жеткізуге тыйым салынады.»;
мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Заңмен қорғалатын құпияны қамтитын деректерді өңдейтін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің иеленушісі
жылына кемінде бір рет ақпараттық қауіпсіздік аудитін
жүргізеді. Екінші деңгейдегі банктердің ақпараттық
қауіпсіздігінің аудиті Қазақстан Республикасының банк
заңнамасының талаптарына сəйкес жүргізіледі.»;
17) мынадай мазмұндағы 18-1-баппен толықтырылсын:
«18-1-бап. Зияткерлік робот меншік иесінің жəне
иеленушісінің құқықтары мен міндеттері
Зияткерлік роботтың меншік иесі мен иеленушісі
арасындағы құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында реттеледі.»;
18) 30-баптың 1-1-тармағы алып тасталсын;
19) мынадай мазмұндағы 30-1 жəне 33-1-баппен толықтырылсын:
«30-1-бап. Ұлттық бейнемониторинг жүйесі
1. Ұлттық бейнемониторинг жүйесі ұлттық қауіпсіздікті жəне қоғамдық құқық тəртібін қамтамасыз ету
міндеттерін шешу үшін бейнекескіндерді жинауды,
өңдеуді жəне сақтауды жүзеге асыратын бағдарламалық
жəне техникалық құралдардың жиынтығын білдіретін
ақпараттық жүйе болып табылады.
2. Осы баптың 1-тармағында көзделмеген міндеттерді
шешу үшін Ұлттық бейнемониторинг жүйесі алған
мəліметтерді пайдалануға жол берілмейді.
3. Ұлттық бейнемониторинг жүйесіне міндетті түрде
қосылуға жататын объектілердің санаттары мыналар
болып табылады:
1) орталық мемлекеттік жəне жергілікті атқарушы
органдардың бейнебақылау жүйелері;
2) террористік тұрғыдан осал объектілерді бейнебақылау жүйелері;
3) қоғамдық жəне жол қауіпсіздігін бейнебақылау
жүйелері.
Ұлттық бейнемониторинг жүйесіне міндетті түрде
қосылуға жататын объектілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік күзет қызметімен келісу
бойынша айқындайды.
4. Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік
органдары мен ішкі істер органдары Ұлттық бейнемониторинг жүйесін пайдаланушылар болып табылады.
Ұлттық бейнемониторинг жүйесін пайдалануға құқығы
бар қызметтердің, бөлімшелердің жəне қызметкерлер
санаттарының тізбесін Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының жəне ішкі істер
органдарының басшылары айқындайды.
Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеуі
нəтижесінде алынған мəліметтер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда өзге де
мемлекеттік органдарға берілуі мүмкін.
5. Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеу
қағидаларын Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті бекітеді.»;
«33-1-бап. Цифрлық активтер айналымының құқықтық режимі
1. Цифрлық актив төлем құралы болып табылмайды.
2. Цифрлық активтер қамтамасыз етілген немесе
қамтамасыз етілмеген болып табылады.
Қамтамасыз етілген цифрлық активтерге цифрлық токен жəне қамтамасыз етілген цифрлық актив шығарған
тұлға шығаратын (беретін) тауарларға жəне (немесе)
көрсетілетін қызметтерге мүліктік құқықтарды куəландыратын цифрлық құрал болып табылатын өзге де
цифрлық активтер жатады. Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің түрлерін, сондай-ақ цифрлық токенмен куəландырылатын құқықтар тізбесін Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен
цифрлық токенді шығаратын тұлға белгілейді.
Қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерге Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен
блокчейндегі консенсусты қолдауға қатысқаны үшін
сыйақы ретінде алынған цифрлық токендер жатады.
3. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген
жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының
аумағында қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді
шығаруға жəне олардың айналымына тыйым салынады.
4. Цифрлық актив қаржылық құралдарға құқықты
қамтамасыз етпейді жəне оның меншік иесіне немесе
иеленушісіне заңды тұлғаға қатысты тиісті құқықтарды
бермейді.
5. Цифрлық активке құқықты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен, деректердің
таратылған платформасында цифрлық актив шығаратын
тұлға блокчейндегі жазба арқылы куəландырады.
6.Ақпараттық жүйеге цифрлық активті немесе оған
құқықтарды беру туралы мəліметтерді енгізуге мынадай
шарттар орындалған кезде:
1) мəліметтерді енгізуді жүзеге асырған тұлғаның
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен, деректердің
таратылған платформасында цифрлық актив шығаратын
тұлғаның ақпараттық жүйесіне қолжетімділігі болса;
2) деректердің таратылған платформасында цифрлық
актив шығаратын тұлғаның ақпараттық жүйесі осы Заңда
белгіленген талаптарға сай келсе, жол беріледі.
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7. Цифрлық актив шығаратын тұлғаның ақпараттық
жүйесіне қолжетімділігі бар меншік иесі, иеленуші
жəне пайдаланушы валидацияның берілген алгоритміне
сəйкес өзгерістер енгізуге тең құқықтарға ие болады. Бұл
ретте өзгерістер ақпараттық жүйенің барлық пайдаланушысында үндестіріледі.
8. Цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлға цифрлық майнинг нəтижесінде пайда болған цифрлық
активтердің меншік иесі болады.
9. Цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлға
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы
уəкілетті органға ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету саласындағы уəкілетті орган айқындаған тəртіппен,
цифрлық майнингті жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы хабарлайды.»;
20) 34-бап мынадай мазмұндағы 5, 6, 7 жəне 8-тармақтармен толықтырылсын:
«5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жəне өзге де
көрсетілетін қызметтерді электрондық нысанда алу үшін,
сондай-ақ жеке жəне заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл
жасау кезінде қажетті электрондық құжаттар уəкілетті
орган айқындаған тəртіппен цифрлық құжаттардың
сервисі арқылы қалыптастырылады, тексеріледі жəне
пайдаланылады.
6. Электрондық құжаттар цифрлық құжаттар сервисінде мемлекеттік органдар жүйелерінің не өзге де
ақпараттық жүйелердің мəліметтері негізінде қалыптастырылады.
7. Цифрлық құжаттар сервисінде электрондық
құжаттарды қалыптастыруға сұрау салу жəне сұрау салуды өңдеу нəтижелерін алу ұялы байланыстың абоненттік
құрылғысын пайдалана отырып жүзеге асырылады.
8. Цифрлық құжаттар сервисінде сақталатын электрондық құжаттарға үшінші тұлғалардың қол жеткізуі
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен пайдаланушының
келісуімен жүзеге асырылады.»;
21) 35-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Функцияларды мемлекеттік органдардың іске
асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру
үшін құпия болып табылатын электрондық ақпараттық
ресурстарға қолжетімділік тəртібі электрондық ақпараттық ресурстарды иесіздендіруді қамтамасыз ету
ескеріле отырып жүзеге асырылады. Деректер операторға
функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы
мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін
электрондық ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу,
сақтау, беру жөніндегі қағидаларға сəйкес ұсынылады.»;
22) 36-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Электрондық ақпараттық ресурстар функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында
деректерді талдауды жүзеге асыру үшін электрондық
ақпараттық ресурстарды жинау, өңдеу, сақтау, беру
жөніндегі қағидаларға сəйкес оларды иесіздендіру шартымен функцияларды мемлекеттік органдардың іске
асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру
үшін пайдаланылады.»;
23) 38-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«5-1) ақпараттық қауіпсіздіктің меншікті жедел
орталығын құруды жəне оның жұмыс істеуін немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне
сəйкес үшінші тұлғалардан ақпараттық қауіпсіздіктің
жедел орталығының көрсетілетін қызметтерін сатып
алуды;»;
24) 41-баптың 4-тармағы алып тасталсын;
25) мынадай мазмұндағы 41-1-баппен толықтырылсын:
«41-1-бап. «Электрондық үкіметтің» ақпа раттандыру объектілерін есептен шығару
1. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін есептен шығару Қазақстан Республикасының
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы
заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкес, сараптама кеңесінің ұсынымы негізінде немесе мемлекеттік
органның бекітілген архитектурасына сəйкес меншік
иесі қабылдаған шешім бойынша жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды
қалыптастыруға арналған мемлекеттік емес ақпараттық
жүйелерді есептен шығаруды мемлекеттік емес ақпараттық жүйелердің меншік иесі жүзеге асырады.»;
26) 43-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. «Электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін интеграциялау «электрондық үкіметтің» ақпараттық объектілерін интеграциялау қағидаларына сəйкес
«электрондық үкімет» шлюзі немесе «электрондық
үкіметтің» төлем шлюзі арқылы (төлемдерді жүзеге
асыру мақсаты үшін) жүзеге асырылады.
«Электрондық үкімет» шлюзі арқылы интеграциялау:
1) электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын
тексеру кезінде;
2) функцияларды мемлекеттік органдардың іске асыруы мақсатында деректерді талдауды жүзеге асыру үшін
операторға электрондық ақпараттық ресурстарды беру
кезінде талап етілмейді.»;
4-тармақ алып тасталсын;
27) 44-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мемлекеттік емес ақпараттық жүйе мемлекеттік
органның ақпараттық жүйесімен «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін интеграциялау
қағидаларына сəйкес тек қана өнеркəсіптік пайдалануға
берілген «электрондық үкіметтің» сыртқы шлюзі немесе «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы
(төлемдерді жүзеге асыру мақсаты үшін) интеграцияланады.»;
3-тармақ алып тасталсын;
28) 53-бапта:
2-тармақ 5) тармақшадағы «жол бермеу мақсаттарында
Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттарға сəйкес жүзеге асырылады.» деген сөздер
«жол бермеу;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 6) жəне 7) тармақшалармен толықтырылсын:
«6) телекоммуникация желілерінің абоненттері туралы
қызметтік ақпаратқа жəне телекоммуникация хабарларына санкцияланбаған жəне (немесе) əдейі жасалмаған
қол жеткізуге жол бермеу;
7) телекоммуникация желілерінің абоненттік құрылғыларының жұмысын санкцияланбаған жəне (немесе)
əдейі жасалмаған бұғаттауға жол бермеу мақсаттарында
Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттарға сəйкес жүзеге асырылады.»;
3-тармақ 6) тармақшадағы «бұзу болып табылады.» деген сөздер «бұзу;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 7) жəне 8) тармақшалармен тармақшамен
толықтырылсын:
«7) телекоммуникация желілерінің абоненттері туралы
қызметтік ақпаратқа жəне телекоммуникация хабарларына санкцияланбаған жəне (немесе) əдейі жасалмаған
қол жеткізу;
8) телекоммуникация желілерінің абоненттік құрылғыларының жұмысын санкцияланбаған жəне (немесе)
əдейі жасалмаған бұғаттау болып табылады.»;
29) 54-бап мынадай мазмұндағы 3-2 жəне 3-3-тармақтармен толықтырылсын:
«3-2. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық
жүйелердің меншік иелері немесе иеленушілері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланғанға дейін:
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жəне
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы
бірыңғай талаптарға сəйкестік бойынша шаралар қабылдайды;
ақпараттық қауіпсіздіктің меншікті жедел орталығын

құрады жəне оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне
сəйкес үшінші тұлғалардан ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығының көрсетілетін қызметтерін сатып алады, сондай-ақ оның Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық
үйлестіру орталығымен өзара іс-қимылын қамтамасыз
етеді.
3-3. Мемлекеттік органдарды, жергілікті өзін-өзі
басқару органдарын, мемлекеттік заңды тұлғаларды,
квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоспағанда,
ақпа раттық-коммуникациялық инфрақұрылымның
аса маңызды объектілерінің меншік иелері немесе
иеленушілері ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің тізбесіне енген
күннен бастап бір жыл ішінде:
ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласына
жатқызылған, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жəне ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы бірыңғай талаптарға сəйкестік бойынша
шаралар қабылдайды;
ақпараттық қауіпсіздіктің меншікті жедел орталығын
құрады жəне оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді немесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне
сəйкес үшінші тұлғалардан ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығының көрсетілетін қызметтерін сатып алады,
сондай-ақ оның Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру
орталығымен өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді.»;
30) 56-бапта:
бірінші бөлік:
«иеленушілері» деген сөзден кейін «, дербес деректерді
қамтитын базаның меншік иесі жəне (немесе) операторы, сондай-ақ үшінші тұлғалар» деген сөздермен
толықтырылсын;
«Заңға» деген сөзден кейін «, Қазақстан Республикасының дербес деректер жəне оларды қорғау туралы
заңнамасына» деген сөздермен толықтырылсын;
екінші бөлік «алынған» деген сөзден кейін «немесе дербес деректер жиналған» деген сөздермен толықтырылсын;
31) 9-тарау мынадай мазмұндағы 56-1-баппен толықтырылсын:
«56-1-бап. Интернеттің қазақстандық сегментiнің
кеңістігінде домендiк аттарды қорғау
1. .KZ жəне (немесе) .ҚАЗ домендік аттармен тіркелген
интернет-ресурс Интернеттің қазақстандық сегментінің
кеңістігінде орналастырылады.
2. Интернет-ресурстармен деректерді беру кезінде
Интернеттің қазақстандық сегментiнiң кеңістігінде
.KZ жəне (немесе) .ҚАЗ домендік аттарды пайдалану
қауіпсіздік сертификаттарын қолдану арқылы жүзеге
асырылады.»;
32) 59-баптың 3-тармағы «органмен» деген сөзден
кейін «жəне ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласындағы уəкілетті органмен» деген сөздермен толықтырылсын;
33) 61-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
саласындағы ұлттық даму институты өз қызметін осы
Заңға жəне Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік
кодексіне сəйкес жүзеге асырады.»;
4-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қолдау қағидаттарына сəйкес Қазақстан
Республикасының Кəсіпкерлік кодексінде көзделген шаралардан басқа, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамыту жөніндегі шаралар мыналар:»;
2) тармақша алып тасталсын;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
саласындағы жобаларды қаржыландыру;»;
4) жəне 6) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
«7) заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына
қатысу арқылы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы жобаларға инвестицияларды жүзеге асыру, заңды тұлғаларды, оның ішінде
шетелдік қатысумен жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген өзге де тəсілдермен құру болып табылады.».
35. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016
жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2016 ж., №7-I, 48-құжат; 2017 ж., №13,
45-құжат; №22-III, 109-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат;
№10, 32-құжат; №15, 50-құжат; №22, 83-құжат; 2019
ж., №7, 39-құжат; №15-16, 67-құжат; №23, 106-құжат;
2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңы):
1) 1-бапта:
5-1) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 38) тармақшамен толық тырылсын:
«38) «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталы – еңбек нарығының бірыңғай ақпараттық базасын қамтитын ақпараттық жүйе.»;
2) 7-баптың 26-4) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«26-4) «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік
ақпараттық порталын қолдап отыруды ұйымдастыру
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;
3) 8-баптың 2-тармағында:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік
ақпараттық порталын қолдап отыруды жəне оған жүйеліктехникалық қызмет көрсетуді, ақпараттандырудың өзге
объектілерімен интеграциялауды, сондай-ақ əлеуметтікеңбек саласындағы деректерді талдауды жəне өңдеуді;»;
2-1) тармақша алып тасталсын;
4) тармақшадағы «шығаруды жүзеге асырады.» деген сөздер «шығаруды;» деген сөзбен ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталын дамыту жөніндегі жобаларды басқаруды жүзеге асырады.»;
4) 28-бапта:
1-тармақтың 8) тармақшасындағы «Еңбек биржасы»
мемлекеттік интернет-ресурсы» деген сөздер «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталы» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақтың 1), 2) жəне 4) тармақшаларындағы «Еңбек
биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсы» деген сөздер
«Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық
порталы» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) 30-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «Еңбек
биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсында» деген сөздер «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік ақпараттық порталында» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 31-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы
«Еңбек биржасы» мемлекеттік интернет-ресурсы» деген сөздер «Электрондық еңбек биржасы» мемлекеттік
ақпараттық порталы» деген сөздермен ауыстырылсын.
2-бап. Осы Заң, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап
қолданысқа енгізілетін 1-баптың 17-тармағы 1) тармақшасының екінші жəне үшінші абзацтарын жəне 5)
тармақшасын, 29-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 25 маусым
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