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Кемел келешекті
таңдайтын сәт

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент
Мәжілісі мен жергілікті мәслихаттар депутаттары сайлауында дауыс берді. Президент елордадағы Оқушылар сарайында
орналасқан №58 сайлау учаскесіне келіп, з таңдауын жасады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
неғұрлым көп партия кірсе,
Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
еліміздің болашағы үшін де
«Egemen Qazaqstan»
соғұрлым жақсы болады.
Президент қазақстандық Сондықтан сайлау əділ өтеді
жəне шетелдік бұқаралық ақпа- деп сенемін. Парламенттің
рат құралдары үшін ұйымдас- негізгі міндеті – сапалы заңдар
тырылған брифингте Парламент қабылдау. Қазақстанға сапасайлауы əрбір елдің өміріндегі лы заңнама жүйесі қажет. Сол
аса маңызды оқиға екенін атап себепті бəріміз осы мүмкіндікті
пайдаланып дауыс беруіміз кеөтті.
«Бұл сайлау мемлекетіміздің рек», деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Журналистер ең алдымен
одан əрі дамуына серпін береді.
Жалпы, біздің Парламентке Президенттің сайлауға қандай

көңіл күймен келгенін, қай партияға дауыс бергенін сұрады.
«Көңіл күйім өте жақсы. Халқымыз белсенді түрде дауыс
беріп жатыр. Біз Қазақстанның
болашағы, еліміздің дамуы үшін
дауыс бердік. Парламентте еліміздің келешегі, халқымыздың
тағдыры жайында кең ауқымды
пікірталастар болуы керек», деді
Президент.
Сондай-ақ «Egemen Qazaqstan» газеті тілшісінің сұрағына
жауап берген Президент сайлау
елдегі демократияны дамытудың
басты қадамдарының біріне айналатынына сенім білдірді.
(Соңы 2-бетте)

Нұротандықтарды құттықтады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сағат 00:00-де exit-poll нәтижелері жарияланған
соң Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев Nur Otan партиясының республикалық сайлауалды штабына барды, деп хабарлады Елбасының
баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Бірінші кезекте айта кетейік, exitpoll қорытындысына сəйкес Nur Otan
партиясы сайлаушылардың 71,97 пайыз дауысын жинады.
– Баршаңызды Nur Otan партиясының айқын жеңісімен құттықтаймын. Exit-poll-дың алдын ала
нəтижелері қазақстандықтар еліміздің
əрі қарай дамуын біздің партиямызбен байланыстыратынын көрсетті.
Сайлаудың ел Тəуелсіздігінің
30 жылдығымен тұспа-тұс келуінің
символдық мəні бар. Осы уақытта
орасан зор жұмыс атқарылды. Ең бастысы – жаңа ауқымды мақсаттарға
қол жеткізу үшін берік негіз қаланды,
– деді Елбасы.
Nur Otan партиясының Төрағасы
сайлауалды үгіт-насихат науқаны
мен сайлау пандемия жəне соның
салдарынан туындаған экономикалық
дағдарыс жағдайында өткенін
айтты.

– Əлемде коронавирус інде тіне шалдыққандар саны артуда. Дүниежүзілік банк əлемдік экономика
құлдырап, жұмыссыздық өседі деп
болжап отыр. Бұл жағдайда біртұтас
саяси күштің айналасына топтасқан
қоғам ғана жеңіске жетеді, – деді
Қазақстанның Тұңғыш Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі
жетістік жұмыла атқарылған жұмыс
пен партияның əрбір мүшесінің еселі
еңбегінің нəтижесі екенін атап өтті.
– Баршаңызға атқарылған жұмыс
үшін ризашылығымды білдіремін
жəне тек жақсылық тілеймін. Науқан
тиімді əрі нəтижелі өтті. Партия
қатары жаңарды. Халық арасында
беделі биік жаңа көшбасшыларымыз
бар. Əр ауданның, қаланың, облыстың
дамуы үшін халықтық бағдарламалар
əзірленді, – деді партия Төрағасы.
(Соңы 2-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
«Астана Опера» театрында орналасқан №115 сайлау
учаскесіне барып, Парламент Мәжілісі мен барлық деңгейдегі
мәслихаттар депутаттарын сайлау рәсіміне қатысты. Елбасы
қазір әлем пандемия жағдайында болғандықтан биылғы сайлау додасы згеше тәртіпте ткенін айтты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
жергілікті мəслихаттар мен МəЖақсылық
жіліс депутаттарын сайладық.
МҰРАТҚАЛИ,
Сайлау жай ғана дауыс беретін
«Egemen Qazaqstan»
науқан емес. Бұл əр азаматтың
«Бүкіл еліміз бойынша ма- б илі к т а р м а қ т а р ы н қ ұ р у ғ а
ңыз ды саяси іс-шара өтті. Біз қатысуының конституциялық

міндеттерін саналы түрде орындауы.
Парламент жəне барлық деңгейдегі мəслихаттар мем ле ке тіміздегі заңдарды қабылдауға
қатысады. Биыл сайлау Тəуелсізді гіміздің 30 жылды ғы мен
тұспа-тұс келіп отыр. Соңғы 30
жыл ішінде біраз шаруа атқарылғанын жақсы білесіздер. Біз
ынта-жігер мен береке-бірліктің
арқасында айтарлықтай жетістіктерге қол жеткіздік. Ең бастысы,
іргесі берік мемлекетіміздің негізін қаладық», деді Елбасы.
Елбасы биылғы саяси дода
ерекше қарқын алғанын, сондайақ бұл бағытта Парламент пен
жергілікті мəслихаттардың жұмысын жетілдіруге басымдық беру
керектігін айтты.
«Кемел келешегіміз бен қазақстандықтардың өмірі өркендеп,
жақсаруы үшін дауыс бердік.
Биылғы сайлауға дайындық ерекше қолға алынып, алдын ала дауыс беру, яғни праймериз арқылы
өтіп, оны мəслихаттар мен Мəжіліске жаңа адамдарды, əсіресе
жастар мен əйелдерді, тұтастай
белсенді азаматтарымызды тарту үшін жүргізілді», деді Қазақстанның Тұңғыш Президенті.
Елбасы қазақстандықтарды
осы мүмкіндікті жібер мей, өз
таңдауын жасауға шақырды.
«Осындай тұрақты саяси жағдайда əлемге ауызбіршілігімізді танытып, келешегіміз
үшін да уыс беру – түпкілікті
мақсатымыз. Дауыс беруге үлгермегендер болса, өздерінің конституциялық құқықтарын орындауға
шақырамын», деді Н.Назарбаев.
(Соңы 2-бетте)

СЫРТ КӨЗ – СЫНШЫ

Байқаушылар жоғары бағалады
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстандағы Парламент Мәжілісі депутаттарының сайлауына қатысқан
шетелдік тәуелсіз байқаушылар күрделі кезеңде ткен саяси доданың те
жоғары деңгейде ұйымдастырылғанына кз жеткізді. Сондай-ақ олар жергілікті
халықтың саяси белсенділігін де ерекше атап тті. Еуропаның маңдайалды
елдері пандемия жағдайында «сайлауды қалай ткіземіз» деп бас қатырып
жатқанда, Қазақстанның батыл қадамға баруы қарт құрлыққа үлгі болғанын
жеткізді. Мұны шетелден келген мәртебелі меймандар да мойындады. Ендеше,
шетелдік байқаушылардың сайлау жайлы пікірлеріне назар аударалық.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Халықаралық
нормалар қатаң
сақталды
Тьерри МАРИАНИ,
Еуропалық Парламент депутаты
(Франция):
– Қазақстандағы сайлаулардың бəрінде
халықаралық нормалар қатаң сақталады.
Саяси додалар демократия талаптарына сай өтеді. 15 жылдай Еуропадағы
Қауіпсіздік жəне Ынтымақтастық
Ұйымының мүшесі болдым. Орталық
Азия бойынша жұмыс істедім. Сондықтан
бұл өңірдегі жағдайды өте жақсы білемін
жəне Қазақстанға алғаш рет келіп отырған
жоқпын. Орталық Азиядағы елдерде
сайлаудың қалай өтетінін де салыстырып
бере аламын. Бұл ретте Қазақстан даму

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру
мәселелері бойынша згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., №22-IV, 151-құжат;
2016 ж., №7-I, 49-құжат; 2017 ж., №11, 29-құжат; №12,

Сурет Елбасының баспасз қызметінен алынды

Сурет Президенттің баспасз қызметінен алынды

Халқымыз үшін
маңызды күн

TWITTER.COM/EGEMENKZ

34-құжат; №13, 45-құжат; №20, 96-құжат; 2018 ж., №1,
4-құжат; №7-8, 22-құжат; №10, 32-құжат; №14, 42-құжат;
№15, 47, 48-құжаттар; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; №2122, 91-құжат; 2020 ж., №9, 29-құжат; №10, 39-құжат; №11,
57-құжат; №12, 63-құжат; №16, 77-құжат):
(Жалғасы 10-бетте)

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

тұрғысынан Орталық Азияда бірінші
орынға ие.
Ең алғаш рет бұл елге 1995 жылы
келдім. Одан бері Қазақстан көп өзгерді.
Оның Орталық Азия елдерінің ішінен
бірінші болып Еуропадағы Қауіпсіздік
жəне Ынтымақтастық Ұйымына төрағалық етуінің өзі көп жайды аңғартады.
Биыл Қазақстанның Тəуелсіздік
алғанына – 30 жыл. Осы уақыт ішінде
бұл мемлекеттің жеткен жетістіктеріне
бəріміз таңданумен келеміз. Қазақстан
экономика тұрғысынан да, демократия
тұрғысынан да үлкен қадамдар жасады.
Əлбетте, оның бастауында Қазақстанның
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
тұр. Ол – барша мемлекеттерге үлгі боларлық тұлға.
Сайлауға келер болсақ, санитарлық талаптар қатаң сақталды. Сайлаушылардың

қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлінді. Қазақстан пандемияға қарамастан сайлауды жоғары деңгейде өткізді. Сөйтіп,
əлем елдеріне үлгі болды. Олай дейтінім,
Франциядағы өңірлік сайлаулар пандемия салдарынан кейінге қалдырылды.
Ал Қазақстан саяси доданы кейінге шегермей, шараны өз деңгейінде атқарып
шықты.

Күрделі кезеңде
сайлау өткізу
оңай емес
Сыдалы Зеки ХАКАН,
Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің
депутаты, Еуропа Кеңесі
Парламенттік Ассамблеясының
мүшесі:
– Еуропа Кеңесі Парламенттік
Ассам блеясының мүшесі ретінде
көптеген елде сайлаулардың барысын
ба қы ладым. Қазақстанға байқаушы
ретінде екінші мəрте келіп отырмын.
Бұған дейін Қазақстандағы Президент
сайлауына байқаушы ретінде қатысқан едім.
(Соңы 5-бетте)

Көңіл айту жеделхатын жолдады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Индонезия
Президенті Джоко Видодоға кңіл айту жеделхатын жолдады,
деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев Sriwi- Президенті Джоко Видодоға Қаjaya Air ұшағы апатынан қаза бол- зақстан халқының жəне өз атынан
ғандарға байланысты Индонезия көңіл айту жеделхатын жолдады.
EUR/KZT 512.89

USD/KZT 418.96

RUB/KZT 5.63

«Жантүршігерлік апатта
жақындарынан айырылған отбасылардың ауыр қайғысына ортақпын. Жаратушы олардың қайғыларын жеңілдетіп, қазаға ұшырағандардың жанын өзінің мейірімімен жарылқасын», делінген
жеделхатта.
CNY/KZT 64.83
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

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

35-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
«7-1) дуальды оқыту туралы шарт;».
2. 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы жəне
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2020 ж., №15-I, 15-II, 76-құжат):
1) 27-баптың 4-тармағының 1) тармақшасындағы
«нострификацияланған» деген сөз «танылған» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) 270-баптың 4-тармағының бірінші бөлігіндегі
«нострификациялаудың оң нəтижелерінен», «даярлығы
бағаланғаннан» деген сөздер тиісінше «білім туралы
құжаттары танылғаннан», «даярлығын бағалаудың оң
нəтижесінен» деген сөздермен ауыстырылсын.
3. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., №20, 151-құжат; 2008
ж., №23, 124-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж.,
№5, 23-құжат; №24, 149-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат;
№2, 21-құжат; №5, 43-құжат; №11, 102-құжат; №12,
111-құжат; №16, 128-құжат; №18, 142-құжат; 2012 ж.,
№2, 11-құжат; №4, 32-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж.,
№2, 7-құжат; №7, 34-құжат; №9, 51-құжат; №14, 72,
75-құжаттар; №15, 81-құжат; 2014 ж., №1, 4, 6-құжаттар;
№3, 21-құжат; №10, 52-құжат; №14, 84-құжат; №19-I,
19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат;
№10, 50-құжат; №14, 72-құжат; №20-IV, 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; №19-20, 86-құжат; №2122, 90, 91-құжаттар; №23, 106-құжат; №24-I, 119-құжат;
№24-II, 122-құжат; 2020 ж., №9, 31-құжат; №10, 39-құжат;
№11, 57-құжат; №12, 61-құжат; №13, 67-құжат; №16,
77-құжат; 2020 жылғы 20 желтоқсанда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне персонал беру жөніндегі қызметтерді көрсету
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 19 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) 1-бапта:
15) жəне 17) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 17-2) тармақшамен толықтырылсын:
«17-2) білім туралы құжаттарды тану – шетелдік білім
беру ұйымдары, оның ішінде олардың филиалдары,
сондай-ақ ғылыми орталықтар мен зертханалар берген
білім туралы құжаттарды ресми растау;»;
21-5), 35) жəне 38) тармақшалар мынадай редакцияда
жазылсын:
«21-5) жоғары колледж – жалпы орта, техникалық жəне
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің интеграцияланған
модульдік білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу
орны;»;
«35) колледж – жалпы орта, техникалық жəне кəсіптік
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын оқу
орны;»;
«38) қашықтан оқыту – педагог пен білім алушылардың
қашықтан, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар мен телекоммуникациялық құралдарды
қолдана отырып өзара іс-қимыл жасауы кезінде жүзеге
асырылатын оқыту;»;
38-3) тармақшадағы «білім алушылар мен тəрбиеленушілерге» деген сөздер «балаларға балалар мен жасөспірімдер шығармашылығын, спорт, мəдениет жəне өнер саласындағы қызығушылықтарды дамытуға бағытталған»
деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 44-1) тармақшамен толықтырылсын:
«44-1) мемлекеттік аттестаттау – білім беру ұйымдары
ұсынатын білім беру қызметтерінің тиісті білім беру
деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының
талаптарына сəйкестігін бақылау мақсатында жүзеге асырылатын рəсім;»;
45) тармақша «орта білім беру» деген сөздерден кейін
«, балаларға қосымша білім беру» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 2-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, қосымша
білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін
қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру
ұйымдарында, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру ұйымдарында тəрбиеленетін жəне білім
алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге
байланысты тауарларды сатып алу бөлігінде Қазақстан
Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының күші қолданылмайды.»;
3) 4-бапта:
7) тармақша алып тасталсын;
22-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«22-2) маманды жұмысқа жіберу, бюджет қаражаты
есебінен шеккен шығыстарды өтеу, өз бетінше жұмысқа
орналасу құқығын беру, осы Заңның 47-бабының 17-тармағында аталған, мемлекеттік білім беру тапсырысы
негізінде білім алған Қазақстан Республикасының азаматтарын жұмыспен өтеу жөніндегі міндетінен босату
немесе олардың міндетін тоқтату тəртібін айқындайды;»;
4) 5-баптың бірінші бөлігінде:
2-2), 2-5), 2-6) жəне 6-3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«2-2) техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі,
жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын
қалыптастыру жəне бөлу қағидаларын əзірлейді жəне
бекітеді;»;
«2-5) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, қосымша білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондайақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім
балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру ұйымдарында, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарында тəрбиеленетін жəне білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
2-6) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, қосымша
білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін
қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру
ұйымдарында, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен

кейінгі білім беру ұйымдарында тəрбиеленетін жəне білім
алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды жосықсыз берушілердің (əлеуетті
берушілердің) тізбесін қалыптастыру қағидаларын
əзірлейді жəне бекітеді;»;
«6-3) білім туралы құжаттардың түрлерін, білім туралы
мемлекеттік үлгідегі құжаттардың нысандарын жəне оларды есепке алу мен беру қағидаларын, білім туралы өзіндік
үлгідегі құжаттардың мазмұнына қойылатын негізгі талаптарды жəне оларды есепке алу мен беру қағидаларын,
сондай-ақ білім беру ұйымдарында білім алуды аяқтамаған
адамдарға берілетін анықтаманың нысанын əзірлейді жəне
бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 7-2) тармақшамен толықтырылсын:
«7-2) мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу
жоспарларын, үлгілік оқу бағдарламаларын сараптау
жəне сынақтан өткізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) денсаулық сақтау саласында техникалық жəне
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын
жəне Сот төрелігі академиясын қоспағанда, меншік нысанына жəне ведомстволық бағыныстылығына қарамастан,
мыналарды:
мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың жалпы білім
беретін оқу бағдарламаларын;
бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламаларын;
техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің
білім беру бағдарламаларын;
əскери, арнаулы оқу орындарында жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімінің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын
мемлекеттік аттестаттауды жүргізеді;»;
11-1) тармақша «үлгілердегі» деген сөзден кейін «жəне
түрлердегі» деген сөздермен толықтырылсын;
12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«12) ұлттық бірыңғай тестілеуді, кешенді тестілеуді
өткізу жəне білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 12-3) тармақшамен толықтырылсын:
«12-3) тиісті саланың уəкілетті органымен келісу бойынша білім беру ұйымдарына жəне олардың аумақтарына
əкелуге тыйым салынған, оларда пайдаланылуы шектелген
нəрселер мен заттардың тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;»;
13) жəне 14) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«13) мүдделі орталық атқарушы органдармен, жұмыс
берушілермен жəне басқа да əлеуметтік əріптестермен
өзара іс-қимыл жасай отырып, техникалық жəне кəсіптік,
орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен
біліктіліктерінің сыныптауышын əзірлейді жəне бекітеді;
14) білім беру ұйымдарында оқу жылының басталу
жəне аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ орта білім беру
ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу мерзімдерін айқындайды;»;
15-2) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 19-4) тармақшамен толықтырылсын:
«19-4) орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың жəне мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім
беру ұйымдарына арналған оқу-əдістемелік кешендердің
құрылымы мен мазмұнына қойылатын талаптарды
əзірлейді жəне бекітеді;»;
21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«21) білім туралы құжаттарды тану қағидаларын, сондайақ білім туралы құжаттары Қазақстан Республикасының
аумағында танылатын шетелдік жоғары жəне (немесе)
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының
тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;»;
23) тармақшадағы «нысанын əзірлейді жəне бекітеді,
білім туралы құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптарды айқындайды; білім алуды аяқтамаған адамдарға
берілетін анықтама нысанын бекітеді» деген сөздер «нысандарын əзірлейді жəне бекітеді» деген сөздермен ауыстырылсын;
25) тармақшадағы «бекітеді жəне қашықтықтан білім
беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді» деген сөздер «,
сондай-ақ қашықтан оқытуды ұсыну бойынша білім
беру ұйымдарына қойылатын талаптар мен қашықтан
оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын
бекітеді» деген сөздермен ауыстырылсын;
27) жəне 27-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«27) орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтарды
жəне мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру
ұйымдарына арналған оқу-əдістемелік кешендерді дайындау, сараптау, сынақтан өткізу жəне мониторинг жүргізу,
басып шығару жөніндегі қағидаларды əзірлейді жəне
бекітеді;
27-1) республикалық жəне жергілікті бюджеттер бекітілгенге дейін орта білім беру ұйымдарына арналған
оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім
беру ұйымдарына арналған оқу-əдістемелік кешендердің
тізбесін, оның ішінде электрондық нысанда бекітеді;»;
43) тармақша «орта білім беруге» деген сөздерден кейін
«жəне балаларға қосымша білім беруге» деген сөздермен
толықтырылсын;
44-5) тармақшадағы «ұйымы түрлерінің номенклатурасын жəне олардың қызметінің, оның ішінде шағын
жинақталған мектептердегі қызметтің үлгілік қағидаларын»
деген сөздер «ұйымдары, оның ішінде шағын жинақталған
мектептер түрлерінің номенклатурасын» деген сөздермен
ауыстырылсын;
46-1) жəне 46-2) тармақшалардағы «, техникалық жəне
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, сондай-ақ
кредиттік оқыту технологиясын ескере отырып,» деген
сөздер «білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын ескере отырып, техникалық жəне кəсіптік, орта
білімнен кейінгі,» деген сөздермен ауыстырылсын;
46-4) тармақша алып тасталсын;
5) 5-1-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен
толықтырылсын:
«4-1) əскери, арнаулы оқу орындарында (білім беру
саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша орта
білім беру ұйымдарында) қашықтан оқыту бойынша
оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын əзірлейді жəне
бекітеді;»;
6) 5-2-бап мынадай мазмұндағы 14-1) жəне 14-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«14-1) Сот төрелігі академиясында қашықтан оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын əзірлейді
жəне бекітеді;
14-2) Сот төрелігі академиясын мемлекеттік аттестаттауды жүргізеді;»;
7) 6-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы 8-4) тармақшамен толықтырылсын:
«8-4) тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттерде бекітілген бюджет қаражатының көлемдері шегінде

балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру
тапсырысын бекітеді;»;
3-тармақ мынадай мазмұндағы 7-4) тармақшамен
толықтырылсын:
«7-4) тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттерде бекітілген бюджет қаражатының көлемдері шегінде
балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру
тапсырысын бекітеді;»;
8) 7-баптың 2-тармағындағы «оның ішінде», «тізілімін»
деген сөздер тиісінше «оның ішінде техникалық жəне
кəсіптік, орта білімнен кейінгі,», «тізілімдерін» деген
сөздермен ауыстырылсын;
9) 8-2-бапта:
«кешендер мен құралдарға» деген сөздер «кешендерге»
деген сөзбен ауыстырылсын;
«оқу жоспарлары, оқу бағдарламалары» деген сөздер
«үлгілік оқу жоспарлары, үлгілік оқу бағдарламалары»
деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 11-баптың 9) тармақшасындағы «қашықтан оқыту,»
деген сөздер алып тасталсын;
11) 17-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Техникалық жəне кəсіптік білімнің білім беру бағдарламаларының тізбесі білім беру бағдарламаларының
тізілімінде қамтылады.»;
12) 20-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының тізбесі білім беру бағдарламаларының тізілімінде
қамтылады.»;
13) 27-баптағы «оқу, экстернат жəне ерекше білім
берілуіне қажеттілігі бар адамдар (балалар) үшін
қашықтықтан оқыту» деген сөздер «оқыту жəне экстернат» деген сөздермен ауыстырылсын;
14) 32-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
15) 33-бапта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары жоғары колледждерде немесе училищелерде іске
асырылады.»;
екінші бөлік алып тасталсын;
16) 35-баптың 2-тармағының бесінші бөлігі алып тасталсын;
17) мынадай мазмұндағы 37-2-баппен толықтырылсын:
«37-2-бап. Қашықтан оқыту
1. Қашықтан оқыту білім беру саласындағы уəкілетті
орган айқындайтын тəртіппен орта, қосымша, техникалық
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында
жүзеге асырылады.
2. Тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктерде (жекелеген
объектілерде) төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары,
оның ішінде карантин енгізілген, төтенше жағдайлар жарияланған жағдайларда жергілікті атқарушы органдар мен
білім беру ұйымдары білім беру саласындағы уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен барлық білім алушылар үшін
қашықтан оқытуды енгізеді.»;
18) 39-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Орта, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдарында қорытынды аттестаттаудан өткен білім алушыларға білім туралы мынадай құжаттардың бірі беріледі:
1) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжат;
2) дербес білім беру ұйымдарының білім туралы құжаты;
3) білім туралы өзіндік үлгідегі құжат.»;
үшінші бөліктегі «барлық түрлерінің» деген сөздер
алып тасталсын;
3 – 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды:
1) негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін
оқу бағдарламалары, Сот төрелігі академиясында, əскери,
арнаулы оқу орындарында жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша
білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар жəне
мемлекеттік аттестаттаудан өткен білім беру ұйымдары;
2) егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған
халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, негізгі
орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен айналысуға
лицензиясы бар жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен мемлекеттік аттестаттаудан немесе аккредиттеуден өткен халықаралық мектептер;
3) техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі
білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру
қызметімен айналысуға лицензиясы бар жəне мемлекеттік
аттестаттаудан өткен білім беру ұйымдары;
4) денсаулық сақтау саласындағы жоғары жəне жоғары
оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары
бойынша білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы
бар жəне танылған аккредиттеу органдарының тізіліміне
енгізілген аккредиттеу органдарында аккредиттеуден
өткен білім беру ұйымдары береді.
Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды толтыруға
қойылатын талаптарды білім беру саласындағы уəкілетті
орган айқындайды.
4. Дербес білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттарын дербес білім беру ұйымдары береді.
Дербес білім беру ұйымының білім туралы құжаттарының нысаны мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды дербес білім беру ұйымы айқындайды.
5. Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдары білім алушылардың бір біліктілік
шеңберінде кəсіптік модульдерді меңгеру қорытындысы
жəне аралық аттестаттау нəтижелері бойынша кəсіптік
даярлық туралы куəлік береді.»;
мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Сот төрелігі академиясын, əскери, арнаулы оқу
орындарын, денсаулық сақтау саласындағы жоғары жəне
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын
қоспағанда, білім беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар жəне танылған аккредиттеу органдарының
тізіліміне енгізілген аккредиттеу органдарында аккредиттеуден өткен жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдары білім туралы өзіндік үлгідегі
құжаттарды береді.
Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысаны мен
оларды толтыруға қойылатын талаптарды білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың мазмұнына қойылатын
негізгі талаптарды ескере отырып, жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы
айқындайды.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Шетелдік білім беру ұйымдары, оның ішінде олардың филиалдары, сондай-ақ ғылыми орталықтар мен зертханалар берген білім туралы құжаттар олардағы оқуын
аяқтаған адамдарға тиісті куəлік беріле отырып, Қазақстан
Республикасының аумағында танылады.»;
8-тармақтағы «тану немесе нострификациялау» деген
сөздер «білім туралы құжаттарды тану» деген сөздермен
ауыстырылсын;

19) 43-баптың 3-тармағында:
2-2) тармақшаның екінші абзацындағы «, құралдары
мен» деген сөздер «жəне басқа да» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) тармақшадағы «жəне қашықтықтан білім беру технологияларын» деген сөздер алып тасталсын;
20) 43-1-баптың 2-тармағының 14) тармақшасындағы
«жəне қашықтықтан білім беру технологияларын» деген
сөздер алып тасталсын;
21) 45-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1)
тармақшамен толықтырылсын:
«5-1) білім беру саласындағы ақпараттандыру объектілеріне əкімшілік деректерді анық жəне (немесе) уақтылы
ұсынбағаны;»;
22) 47-бапта:
3-тармақтың 7) тармақшасындағы «жəне оқу-əдістемелік
құралдармен» деген сөздер алып тасталсын;
17-тармақта:
бірінші бөлікте:
«азаматтар» деген сөз «Қазақстан Республикасының
азаматтары» деген сөздермен ауыстырылсын;
«мемлекеттік білім беру ұйымдарында, мемлекеттік
медицина ұйымдарында», «мемлекеттік ветеринария
ұйымдарында» деген сөздер тиісінше «білім беру ұйымдарында, денсаулық сақтау ұйымдарында», «ветеринария
ұйымдарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөлікте:
«жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымын» деген сөздерден кейін «немесе денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдарды» деген
сөздермен толықтырылсын;
«мемлекеттік» деген сөз алып тасталсын;
төртінші бөліктегі «азаматтар» деген сөз «Қазақстан
Республикасының азаматтары» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы бесінші жəне жетінші бөліктермен
толықтырылсын:
«Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бейіні
бойынша докторлар бағдарламасы бойынша докторантурада білім алған Қазақстан Республикасының азаматтары
оқуын аяқтағаннан кейін мемлекеттік органдарда немесе
жоғарғы жəне (немесе) жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім
беру ұйымдарында немесе ғылыми ұйымдарда кемінде үш
жыл жұмыспен өтеуге міндетті.»;
«Осы тармақта аталған Қазақстан Республикасының
азаматтары жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымын бітіргеннен кейін:
1) ақылы негіздегі оқудан мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауысқан;
2) мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқудан
ақылы негіздегі оқуға ауысқан;
3) ағымдағы немесе келесі оқу жылы ішінде кейіннен
қайта қабылдану шартымен жоғары жəне (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымынан шығарылған
жағдайларда, осы тармақта көзделген мерзім шегінде
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша іс жүзінде
оқу уақытына мөлшерлес жұмыспен өтейді.»;
17-2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) одан əрі оқу үшін мемлекеттік білім беру тапсырысы
негізінде резидентураға, магистратураға, докторантураға
түскен адамдарға;»;
17-4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Бюджет қаражаты есебінен шеккен шығыстарды өтеу
іс жүзінде жұмыспен өтелген кезеңге мөлшерлес жүзеге
асырылады.»;
23) мынадай мазмұндағы 48-1-баппен толықтырылсын:
«48-1-бап. Мемлекеттік білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ
балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу
1. Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, қосымша
білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік
мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен атаанасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған
білім беру ұйымдарында, техникалық жəне кəсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тəрбиеленетін
жəне білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз
етуге байланысты тауарларды сатып алу кезінде:
1) əлеуетті өнім берушілерге сандық жағынан өлшенбейтін жəне (немесе) əкімшілендірілмейтін кез келген
талаптарды белгілеуге не конкурстық құжаттамада не орналастырылатын ақпаратта сатып алынатын көрсетілетін
қызметтердің, тауарлардың жекелеген əлеуетті өнім
берушілерге тиесілілігін айқындайтын сипаттамаларды
көрсетуге;
2) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, қосымша
білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік
мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен атаанасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған
білім беру ұйымдарында, техникалық жəне кəсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тəрбиеленетін
жəне білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз
етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларында
(бұдан əрі осы баптың мақсаттарында – тамақтандыруды
ұйымдастыру қағидалары) көзделмеген жағдайларда
көрсетілетін қызметтерді, тауарларды сатып алудан бас
тартуға;
3) конкурсқа қатысуға арналған өтінімге жетіспейтін
құжаттарды ұсынуға, конкурсқа қатысуға арналған өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды тамақтандыруды ұйымдастыру
қағидаларында көзделген біліктілік талаптарына жəне
конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келтіруге
байланысты конкурстық комиссияның сұрау салу жіберуіне жəне өзге де əрекеттеріне;
4) конкурстық құжаттамада көрсетілетін қызметтерді,
тауарларды əлеуетті берушілерге тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларында көзделмеген біліктілік талаптарын
белгілеуге;
5) тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларында
көзделген өлшемшарттарды қолдану, сол сияқты көрсетілетін қызметтерді, тауарларды берушіні таңдау өлшемшарттарын есептеу тəртібін бұзуға;
6) көрсетілетін қызметтерді, тауарларды əлеуетті берушіні тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларында
көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына
жəне (немесе) конкурстық құжаттаманың талаптарына
сəйкес келмейді деп тануға жол берілмейді.
2. Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, қосымша
білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекеттік
мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен атааналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған
білім беру ұйымдарында, техникалық жəне кəсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында тəрбиеленетін
жəне білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз
етуге байланысты тауарларды сатып алу кезінде тапсырыс беруші:
(Соңы 11-бетте)
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(Соңы. Басы 1, 10-беттерде)

1) тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларына сəйкес
сатып алынатын көрсетілетін қызметтерді лоттарға бөлу
тəртібін сақтауға;
2) мынадай:
əлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы деп танылған
жағдайда оның шарт жасасудан жалтару;
өнім берушінің қызметтерді көрсету, тауарларды сатып алу туралы өзімен жасалған шарт бойынша міндеттемелерді орындамау немесе тиісінше орындамау;
өнім берушінің (əлеуетті өнім берушінің) біліктілік талаптары бойынша анық емес ақпарат беру фактісі туралы
өзіне белгілі болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен
кешіктірмей əлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні
жосықсыз деп тану туралы талап қоюмен сотқа жүгінуге;
3) егер əлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмеген жағдайда, конкурстың қорытындысы туралы хаттамада осындай əлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға
арналған өтінімін қабылдамау негіздемелерін, сондай-ақ
конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қабылдамауға негіз
болған растаушы мəліметтер мен құжаттарды көрсетуге;
4) тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларында белгіленген мерзімдерде көрсетілетін қызметтерді жəне
(немесе) тауарларды сатып алудың жылдық жоспарын
(көрсетілетін қызметтерді жəне (немесе) тауарларды сатып
алудың алдын ала жылдық жоспарын) немесе көрсетілетін
қызметтерді жəне (немесе) тауарларды сатып алудың
жылдық жоспарына (көрсетілетін қызметтерді жəне (немесе) тауарларды сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгізілген өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды
мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыру, сол
сияқты көрсетілетін қызметтерді жəне (немесе) тауарларды сатып алудың жылдық жоспарын бюджетке сəйкес
келетін көлемде бекіту (нақтылау) тəртібін сақтауға;
5) тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларында
белгіленген мерзімдерде əлеуетті өнім берушілердің
конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін қарауға жəне
конкурс қорытындысы туралы хаттаманы орналастыруға
міндетті.
3. Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, қосымша
білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін
қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру
ұйымдарында, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру ұйымдарында тəрбиеленетін жəне
білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз
етуге байланысты тауарларды жосықсыз берушілер
(əлеуетті берушілер) тізбесінде, сондай-ақ мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімінде тұрған
өнім беруші (əлеуетті өнім беруші) өзін жосықсыз өнім
беруші (əлеуетті өнім беруші) немесе мемлекеттік сатып
алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы сот шешімі
заңды күшіне енген күннен бастап жиырма төрт ай ішінде
мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында, қосымша
білім беретін мектептен тыс ұйымдарда білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін
қызметтерді, тауарларды, сондай-ақ мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру
ұйымдарында, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру ұйымдарында тəрбиеленетін жəне білім
алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды берушіні таңдау жөніндегі конкурсқа
қатысуға жіберілмейді.»;
24) 49-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Қазақстан Республикасының азаматтары болып
табылатын жəне Қазақстан Республикасында тұрақты
тұратын балалардың ата-аналары мен өзге де заңды
өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен шет елдерге кеткен балаларды
қоспағанда, Қазақстан Республикасының білім беру
ұйымдарында немесе негізгі орта, жалпы орта білімнің
жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім
беру қызметімен айналысуға лицензиясы бар, Қазақстан
Республикасының аумағындағы халықаралық мектептерде
олардың орта білім алуын қамтамасыз етуге міндетті.»;
25) 52-баптың 6-тармағының бірінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«6. Қазақстан Республикасының азаматтары болып
табылатын, мемлекеттік жоғары жəне (немесе) жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында немесе дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі
жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру ұйымдарында кəсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтерге тиісті дипломы немесе білім туралы құжатты
тану туралы куəлігі болған кезде негізгі жұмыс орны
бойынша:»;
26) 55-бапта:
2-тармақтағы «техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді
қоспағанда,» деген сөздер алып тасталсын;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингі білім беру ұйымдарынан тəуелсіз, оқыту сапасын
жүйелі байқау болып табылады.
Бастауыш жəне негізгі орта білім беру ұйымдарында
білім алушылардың білім жетістіктерінің мониторингі
білім алушылар білімінің сапасын бастауыш жəне негізгі
орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сəйкестігіне бағалау мақсатында жүзеге асырылады.
Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі
білім беру ұйымдарында білім алушылардың білім
жетістіктерінің мониторингі жалпы білім беретін пəндерді
жəне (немесе) кəсіптік модульдерді немесе жалпы кəсіптік,
арнайы пəндерді меңгеру деңгейін техникалық жəне
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік
жалпыға міндетті стандартына сəйкестігіне бағалау
мақсатында жүзеге асырылады.»;
5-тармақ алып тасталсын;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізілетін орта, техникалық жəне кəсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының тізбесін білім
беру саласындағы уəкілетті орган айқындайды.»;
7-тармақта:

ТОО «Енбек-1» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО
«Енбек-1», назначенного на 11 февраля 2021 г. в 10
часов 00 минут по времени г. Нур-Султан, которое
будет проведено по адресу: Республика Казахстан,
Акмо линс кая область, Аршалынский район, с.
Константиновка, ул. Центральная д. № 49.
Порядок проведения собрания: 9.30-10.00-регистрация собрания, 10.00 ч-открытие собрания,
обсуждения повестки дня, голосование, принятие
решения.
Общее собрание проводиться путем открытого
голосования, на котором будут рассматривать следующие вопросы повестки дня:
1. О открытии/увеличении кредитной линии в АО
«Аграрная кредитная корпорация» на пополнение
оборотных средств, со ставкой вознаграждения до
17 % годовых включительно, сроком до 36 месяцев.
2. О предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств перед АО «Аграрная
кредитная корпорация» недвижимого/движимого
имущества ТОО «Енбек-1».
3. О предоставлении согласия АО «Аграрная

бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Білім алушылардың білім жетістіктеріне мониторинг жүргізу жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыратын ұйым:»;
1) тармақша алып тасталсын;
27) 57-бапта:
2-тармақтың бірінші жəне екінші бөліктеріндегі «Сот
төрелігі академиясы,» деген сөздер алып тасталсын;
5-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Білім беру қызметімен айналысуға лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрған кезде лицензиаттың білім туралы
құжатты бере отырып, білім берудің оқу жылын аяқтауға
құқығы бар.
Білім беру қызметімен айналысуға лицензияның
қолданысы тоқтатыла тұрған кезде лицензиат:
1) мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға
арналған конкурсқа қатысуға;
2) білім беру қызметімен айналысуға лицензиямен
жəне (немесе) лицензияға қосымшамен əрекеттер жасауға
(тоқтату, қайта ресімдеу, тоқтатыла тұрған білім беру
қызметімен айналысуға лицензияға жаңа қосымшалар
алу);
3) оқуға қабылдауды жүзеге асыруға құқылы емес.»;
28) 59-бапта:
1-тармақта:
«білім саласындағы уəкілетті орган,» деген сөздер «білім
саласындағы уəкілетті орган, оның ведомствосы жəне
ведомствоның аумақтық бөлімшелері,» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Білім беру жүйесіндегі мемлекеттік бақылау жергілікті
атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының білім
беру саласындағы заңнамасының талаптарын сақтауына
да бағытталған жəне оны білім беру саласындағы уəкілетті
орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері жүзеге
асырады.»;
2-тармақ 2) тармақшасындағы «деңгейі болып табылады.» деген сөздер «деңгейі;» деген сөзбен ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы
3) тармақшамен толықтырылсын:
«3) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының талаптарын сақтау жөніндегі қызметі болып табылады.»;
3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Білім беру жүйесіндегі мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес
мынадай нысандарда жүзеге асырылады:
1) Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасының сақталуын жоспардан тыс тексеру;
2) Қазақстан Республикасының білім туралы заңнамасының жəне білім беру қызметіне қойылатын біліктілік
талаптарының сақталуын бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау;
3) осы Заңда айқындалатын тəртіппен бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау.
4. Мемлекеттік аттестаттауды білім беру саласындағы
уəкілетті органның ведомствосы жəне оның аумақтық
бөлімшелері меншік нысанына жəне ведомстволық
бағыныстылығына қарамастан, профилактикалық бақылау
арқылы бес жылда бір рет Қазақстан Республикасының
Кəсіпкерлік кодексіне, осы Заңға сəйкес жүргізеді.
Денсаулық сақтау саласында техникалық жəне кəсіптік,
орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган Қазақстан
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне, осы Заңға сəйкес
жүзеге асырады.
Сот төрелігі академиясын мемлекеттік аттестаттауды
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Қазақстан
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне, осы Заңға сəйкес
жүзеге асырады.
Сот төрелігі академиясында, əскери, арнаулы оқу орындарында техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі
білімнің, сондай-ақ жоғары жəне жоғары оқу орнынан
кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін мемлекеттік аттестаттау
мамандықтар немесе даярлау бағыттары бойынша жүзеге
асырылады.
Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын жəне
танылған аккредиттеу органдарының тізіліміне енгізілген
аккредиттеу органдарында аккредиттеуден өткен білім
беру ұйымдары аккредиттеу мерзіміне мемлекеттік аттестаттаудан босатылады.
Білім беру саласындағы уəкілетті орган ведомствосының,
оның аумақтық бөлімшелерінің, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның жəне Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының лауазымды адамдарының мемлекеттік
аттестаттау жүргізу кезінде мемлекеттік органдар мен
ведомстволық бағынысты ұйымдардың мамандарын, консультанттарын жəне сарапшыларын тартуға құқығы бар.
Мемлекеттік аттестаттауды жүргізу кезінде комиссияның құрамы білім беру, денсаулық сақтау саласындағы
уəкілетті органдардың жəне Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының, жергілікті атқарушы органдардың
лауазымды адамдары, мамандары жəне педагогтер лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сəйкес
келетін консультанттар, сарапшылар қатарынан қалыптастырылады.
Мемлекеттік аттестаттау нəтижелері бойынша мынадай
қорытындылардың бірі беріледі:
1) білім беру ұйымының білім беру қызметі мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына толық сəйкес келген жағдайда, аттестатталды;
2) білім беру ұйымының білім беру қызметі мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сəйкес келмеген жағдайда, аттестатталмады.
Бірінші мемлекеттік аттестаттау жаңадан құрылған,
мынадай:
1) мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың жалпы білім
беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарында үш жылдан кейін;
2) бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің
жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын
білім беру ұйымдарында төрт жылдан кейін;
3) əскери, арнаулы оқу орындарында техникалық жəне
кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу
орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске
асыратын білім беру ұйымдарында мамандардың алғашқы
бітіру жылынан кешіктірілмей өткізіледі.»;

4-1-тармақтағы «білім беруді басқарудың мемлекеттік
органдарына» деген сөздер «білім беру саласындағы
уəкілетті органның ведомствосына, оның аумақтық бөлімшелеріне, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға
жəне Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотына» деген
сөздермен ауыстырылсын;
8, 8-1 жəне 8-2-тармақтар алып тасталсын;
8-3-тармақтың 2) тармақшасындағы «білім беру
саласындағы уəкілетті орган» деген сөздер «білім беру
саласындағы уəкілетті орган ведомствосының аумақтық
бөлімшесі» деген сөздермен ауыстырылсын;
8-4-тармақтағы «уəкілетті органның» жəне «уəкілетті
орган» деген сөздер тиісінше «уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің» жəне «уəкілетті орган
ведомствосының аумақтық бөлімшесі» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-11,
8-12 жəне 8-13-тармақтармен толықтырылсын:
«8-5. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары бақылау субъектілерінің (объектілерінің) мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандартының талаптарын бұзушылықтарының
жолын кесу жəне оларға жол бермеу болып табылады.
8-6. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау мынадай деректерді талдау, зерделеу
жəне салыстыру арқылы жүргізіледі:
1) білім беру ұйымдарының ресми интернет-ресурстарында орналастырылған білім беру қызметінің өзін-өзі
бағалау материалдары;
2) білім беру саласындағы ақпараттандыру объектісі;
3) ұйымдар мен уəкілетті мемлекеттік органдардан
алынған мəліметтер.
8-7. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылауға жататын білім беру ұйымдарының
тізбесін өз құзыреті шегінде білім беру саласындағы
уəкілетті органның ведомствосы, оның аумақтық бөлімшелері, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган
жəне Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты бекітеді,
сондай-ақ ол мемлекеттік органның жəне Қазақстан
Республикасы Жоғарғы Сотының ресми интернет-ресурсында орналастырылады.
8-8. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жеті жұмыс күнінен аспайтын
мерзімде жүргізіледі. Бұзушылық анықталған кезде бақылау субъектісіне оны жою тəртібі түсіндіріледі.
8-9. Бақылау субъектісіне өз құзыреті шегінде білім
беру саласындағы уəкілетті орган ведомствосының,
оның аумақтық бөлімшелерінің, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның жəне Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының құқықтық актісінде көрсетілген аяқтау мерзімінен кешіктірмей қорытындыны табыс ету
күні бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау мерзімінің аяқталуы деп есептеледі.
8-10. Қорытынды бақылау субъектісіне (объектісіне)
төменде санамаланған тəсілдердің бірі арқылы:
1) пошта арқылы – тапсырысты хатпен;
2) электрондық тəсілмен – білім беру ұйымының өзінөзі бағалау материалдарында немесе ресми интернетресурсында көрсетілген бақылау субъектісінің (объектісінің) электрондық мекенжайына жөнелтілген күнімен
жіберілуге тиіс. Жіберілген қорытынды жөнелту фактісін
растайды жəне бақылау субъектісіне (объектісіне) табыс
етілді деп есептеледі.
8-11. Бақылау субъектісі (объектісі) қорытындыда көрсетілген бұзушылықтар бойынша ол табыс етілген күннен
кейінгі күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін
мерзімде бір жылдан аспайтын мерзімдерді көрсете отырып, бұзушылықтарды жою жөніндегі шаралар туралы ақпаратты береді, осы шаралар өз құзыреті шегінде
білім беру саласындағы уəкілетті органның ведомствосымен, оның аумақтық бөлімшелерімен, денсаулық
сақтау саласындағы уəкілетті органмен жəне Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Сотымен келісіледі.
8-12. Бұзушылықтарды жою мерзімі өткеннен кейін
бақылау субъектісі (объектісі) құзыреттерінің шегіне
қарай білім беру саласындағы уəкілетті органның ведомствосына, оның аумақтық бөлімшелеріне, денсаулық
сақтау саласындағы уəкілетті органға жəне Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Сотына бұзушылықтарды
жою туралы есепті ұсынуға міндетті.
8-13. Бақылау субъектісінің (объектісінің) есебі негізінде
өз құзыреті шегінде білім беру саласындағы уəкілетті
органның ведомствосы, оның аумақтық бөлімшелері, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган жəне Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Соты бес жұмыс күні ішінде
қайталама қорытынды шығарады.
Бұзушылықтар жойылмаған немесе белгіленген мерзімде есеп ұсынылмаған жағдайда білім беру ұйымы аттестатталмады деп есептеледі, бұл бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу
үшін негіз болып табылады.»;
29) 62-бапта:
мынадай мазмұндағы 4-4-тармақпен толықтырылсын:
«4-4. Облыстардың, республикалық маңызы бар
қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары
тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттерде бекітілген бюджет қаражатының көлемдері шегінде
балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік білім беру
тапсырысын орналастырады.»;
5-1-тармақтың екінші бөлігіндегі «Сот төрелігі академиясын, əскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда,
танылған аккредиттеу органдарының тізіліміне енгізілген
аккредиттеу органдарында аккредиттеуден өткен» деген
сөздер «əскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, білім
беру саласындағы уəкілетті орган белгілеген талаптарға
сəйкес келетін» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 6-2-тармақпен толықтырылсын:
«6-2. Балаларға қосымша білім беруге мемлекеттік
білім беру тапсырысы білім алушылардың жəне (немесе)
тəрбиеленушілердің санын жəне бір білім алушыға жəне
(немесе) тəрбиеленушіге жұмсалатын шығыстардың орташа құнын қамтуға тиіс.»;
30) 63-бап мынадай мазмұндағы 3-2-тармақпен толықтырылсын:
«3-2. Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын,
шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығындағы
мемлекеттік кəсіпорындар ұйымдық-құқықтық нысанындағы білім беру ұйымдары ақылы қызметтер көрсету туралы шарт жасаса отырып, мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандарттарының талаптарынан тыс мынадай:

кредитная корпорация» право на бесспорное списание денежных средств путем прямого дебетования со
всех счетов ТОО «Енбек-1» расположенных во всех
банках второго уровня Республики Казахстан без дополнительного уведомления ТОО «Енбек-1», в случае неисполнения или не надлежащего исполнения
обязательств ТОО «Енбек-1» перед АО «Аграрная
кредитная корпорация».
4. О предоставлении согласия АО «Аграрная
кредитная корпорация» на внесудебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО
«Енбек-1» по заключаемым договорам.
5. О наделении полномочиями Директора ТОО
«Енбек-1» – Тугольбаеву Б.А. или уполномоченного доверенного лица на подписание договора займа, рамочного соглашения, договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных
документов, связанных с увеличением обязательств
ТОО «Енбек-1».
Собрание проводиться в соответствии с Уставом и
Законом «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

В соответствии с п.1 ст.46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ТОО «Даниловское и К»
уведомляет своих участников о созыве внеочередного
общего собрания участников ТОО «Даниловское и К»,
назначенного на 15 февраля 2021 года в 10 часов 00
минут по времени г. Нур-Султан, которое будет проводиться по адресу: Акмолинская область, Буландынский
район, а.Алтынды, ул.Тəуелсіздік,11, на котором будут
рассматриваться следующие вопросы повестки дня:
1. Об увеличении кредитной линии в ТОО
«Кредитное товарищество «Буланды» на приобретение основных и пополнение оборотных средств до
суммы 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов)
тенге, со ставкой вознаграждения до 20 (двадцать) %
годовых, сроком до 23 февраля 2030 года по соглашению об открытии кредитной линии № 29-КТ5 от 13
апреля 2017 года;
2. О предоставлении залогового обеспечения в ТОО
«Кредитное товарищество «Буланды» и АО «Аграрная
кредитная корпорация» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Даниловское и К» перед ТОО
«Кредитное товарищество «Буланды» и обязательств
ТОО «Кредитное товарищество «Буланды» перед АО
«Аграрная кредитная корпорация»;

11
1) кəсіптік білім беруді ұйымдастыру (жұмысшы кадрлар мен орта буын мамандарын қайта даярлау жəне
олардың біліктілігін арттыру);
2) бағдарламалардың оқу жоспары бойынша бөлінген
оқу уақытынан тыс пəндер (сабақтар жəне сабақтардың
циклдері (модульдері) бойынша жекелеген білім алушылармен қосымша сабақтар ұйымдастыру;
3) қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыру
(балалар мен жасөспірімдер шығармашылығын, спорт,
мəдениет жəне өнер саласындағы қызығушылықтарды
дамыту бойынша);
4) білім алушылар мен тəрбиеленушілер, педагогтер мен ересек тұрғындар арасында спорттық, мəденибұқаралық іс-шараларды, кеңестерді, конференцияларды ұйымдастыру жəне өткізу бойынша, сондай-ақ оқуəдістемелік əдебиетті əзірлеу жəне өткізу;
5) білім беру процесін, зерттеулерді, тəрбиелік жəне
əлеуметтік-мəдени, ғылыми-практикалық қызметті қамтамасыз ету үшін баспа жəне полиграфиялық қызмет;
6) білім алушылардың оқуға түсуіне жəне білім алушыларды аралық немесе қорытынды аттестаттауды (талапкерлер
үшін дайындық сабақтарын, сынама тестілеуді) жүргізуге
байланысты іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;
7) білім алушыларға ақылы негізде оқу кезеңіне, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
ұйымдарының жұмыскерлеріне жұмыс кезеңіне бос орындар болған кезде жатақханадан орын беру;
8) цифрлық интерактивті білім беру ресурстары мен оқу
фильмдерін ұйымдастыру, жасау жəне дамыту;
9) оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтарында, оқу полигондары мен оқу-тəжірибелік учаскелерде шығарылатын өз өндірісінің тауарларын (жұмыстарын,
көрсетілетін қызметтерін) өткізу бойынша тауарларды
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) ақылы негізде
ұсынуға құқылы.».
4. «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., №5, 40-құжат; 2013
ж., №1, 3-құжат; №2, 10-құжат; №3, 15-құжат; №14,
72-құжат; №16, 83-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №8,
49-құжат; №16, 90-құжат; №19-І, 19-II, 96-құжат; 2015
ж., №11, 56-құжат; №15, 78-құжат; №19-І, 100-құжат;
№21-III, 135-құжат; №23-II, 170-құжат; 2017 ж., №11,
29-құжат; №13, 45-құжат; №16, 56-құжат; №21, 98-құжат;
2018 ж., №14, 42-құжат; №15, 47-құжат; 2019 ж., №24II, 120, 122-құжаттар; 2020 ж., №9, 29, 31-құжаттар;
№11, 57-құжат; №13, 67-құжат; №16, 77-құжат; №19-20,
81-құжат; 2020 жылғы 7 қазанда «Егемен Қазақстан»
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 6 қазандағы Қазақстан
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 17 қарашада «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік шекарасын күзету жəне ұлттық қауіпсіздік
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 2020 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
1) 21-баптың 4-2-тармағының екінші бөлігіндегі
«Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалана
отырып», «келісімшарт бойынша қабылданған» деген
сөздер тиісінше «Қашықтан оқытуды қолдана отырып»,
«қабылданған келісімшарт бойынша» деген сөздермен
ауыстырылсын;
2) 35-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «білім
беру технологияларын пайдалану арқылы» деген сөздер
«оқытуды қолдана отырып» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 39-1-баптың 2-тармағындағы «қашықтықтан білім
беру технологияларын қолдану арқылы ғана» деген
сөздер «қашықтан оқытуды қолдана отырып қана» деген
сөздермен ауыстырылсын.
5. «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; №23-III, 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 ж., №9, 33-құжат; №12, 61-құжат;
№14, 68-құжат; №16, 77-құжат):
13-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын.
2-бап.
1. Осы Заң:
1) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағы 1) тармақшасының он екінші
абзацын, 7) тармақшасын жəне 29) тармақшасының екінші,
үшінші, бесінші жəне алтыншы абзацтарын;
2) 2021 жылғы 2 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағы 18) тармақшасының екінші –
жиырма бірінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
2. Осы Заңның 1-бабының 3-тармағы 18) тармақшасының
он үшінші абзацының қолданысы 2021 жылғы 2 қаңтардан
бастап 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын,
тоқтатыла тұру кезеңінде осы абзац мынадай редакцияда
қолданылады деп белгіленсін:
«3) техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі
білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім беру
қызметімен айналысуға лицензиясы бар жəне мемлекеттік аттестаттаудан немесе танылған аккредиттеу органдарының тізіліміне енгізілген аккредиттеу органдарында
аккредиттеуден өткен білім беру ұйымдары;».
3. Осы Заңның 1-бабының 3-тармағы 28) тармақшасының
он жетінші абзацы 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 8 қаңтар
№410-VI ҚРЗ

3. О предоставлении согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Кредитное товарищество «Буланды» права на внесудебную реализацию
имущества, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Кредитное
товарищество «Буланды» перед АО «Аграрная кредитная корпорация», а также в случае неисполнения
либо ненадлежащего исполнения обязательств ТОО
«Даниловское и К» перед ТОО «Кредитное товарищество «Буланды»;
4. О предоставлении согласия ТОО «Даниловское
и К» на рассмотрение всех споров, разногласий и требований возникающих из договоров о предоставлении
обеспечения и связанных с ними отношений, как в
государственном суде в соответствии с требованиями ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический
Арбитраж»;
5. О наделении полномочиями директора ТОО
«Даниловское и К» – Есентурова Айбата Абаевича,
на подписание договора о предоставлении микрокредита, соглашения об открытии кредитной линии, договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для получения займа от имени ТОО
«Даниловское и К.

