
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алматыда қаңтар қасіретіне арналған «Тағзым» мемориалы ашылды. Ақ-
қара ескерткіштердің бірінде Бұқар жырау толғауынан мынандай үзік 
жазылған: «Жақындап ажал тұрса да, жанына қылыш ұрса да... Үмітін 
жоймас адамзат!» . Алматы қаласына жұмыс сапарымен барған Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаңтар құрбандарына арналған мемориалдың ашылу 
рәсіміне қатысып, қасіретті күндер бәріміз үшін үлкен сабақ болғанын айт-
ты. Мемлекет басшысы елдің амандығы мен жеріміздің тұтастығын қорғау 
перзенттік парызымыз екенін еске салды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ТМД аясындағы 
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Бурабайдағы 
қыстың 
кереметі

11-бет

Даңқы дәуірге 
жүк болған 
Дарабоз

10-бет

Халық сапалы, 
қолжетімді 
азыққа зәру

3-бет

 EUR/KZT  489.73               USD/KZT  461.1              RUB/KZT  6.74            CNY/KZT  66.25ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Бану �ДІЛЖАН,
«Egemen Qazaqstan»

Президент стеллаға гүл шоғын 
қойған соң, «Қасіретті қаңтарда» қаза 
тапқан азаматтарды еске алу үшін бір 
минут үнсіздік жарияланды. Содан кейін 
Мемлекеттік гимн орындалды.

Мемлекет басшысы жиналғандар 
алдында сөйлеген сөзінде бұл іс-шараның 
еліміз үшін айрықша мəні бар екенін атап 
өтіп, қасіретті қаңтардан бері бір жылға жуық 
уақыт өткенін, бұл тəуелсіздік кезеңіндегі ең 
күрделі оқиғаның бірі болғанын айтты.

(Соңы 2-бетте)

Жарқын жеңіс жолында
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласында �тіп жатқан ра-
пид және блиц бойынша ерлер мен әйелдер арасындағы шахматтан әлем 
чемпионатының ашылуына орай жарыс қатысушыларына құттықтау жол-
дады. Бұл айтулы іс-шараға қатысу үшін әлемнің 50-ден астам мемлекетінен 
ең үздік спортшылар жиналды. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тағзым мен 
тағылым

Жастарды қолдау – болашақты ойлау
–––––––––––––––––––––––––––––
Кеше Мемлекет басшысы «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне мемлекеттік жастар саясаты 
және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері 
бойынша �згерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заңға қол қойды. Бұл – 
жас тарды қолдауға бағытталған маңызды 
құжат. �йткені жастар – ел дамуы мен 
болашағының стратегиялық ресурсы.
–––––––––––––––––––––––––––––

МЕМЛЕКЕТТІК МӘСЕЛЕ

«Қазақстанда осы турнирді өткізуге 
септігін тигізгені үшін Халықаралық 
шахмат федерациясының басшылығына 
ризашылығымды білдіремін. Мұндай 
беделді жарыстар елімізде шахматтың 
танымалдылығын арттыруға тың серпін 
берері сөзсіз. Бүгінде қазақстандық шах-
матшылар балалар арасындағы жəне 
ересектер арасындағы Азия жəне əлем 
чемпионаттарында жоғары нəтижелер 
көрсетіп келеді. Олардың жетістігі 
өскелең ұрпақты интеллектуалды спорт 
түрлерімен шұғылдануға, алдына зор 

мақсаттар қойып, оған қол жеткізуге 
жігерлендіреді. Біз Қазақстанда 
шахматты жүйелі түрде дамытуды 
жалғастырамыз жəне Халықаралық шах-
мат федерациясымен ынтымақтастықта 
табысты жұмыс істеуге дайынбыз. Бұл 
біздің адам əлеуетін арттыру жəне 
зият кер ұлт қалыптастыру жөніндегі 
стратегиялық міндетімізге толық сай 
келеді. Турнир қатысушыларына жарыс-
тан ұмытылмас əсер алып, жарқын 
жеңіс терге жетуді тілеймін», деп жазыл-
ған Президенттің құттықтау хатында.

Телефон арқы лы сөйлесті
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы �зербайжан Президенті Ильхам �лиевпен телефон 
арқылы с�йлесті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қасым-Жомарт Тоқаев Ильхам 
Əлиевті туған күнімен құттықтап, оған 
бақ-береке жəне жауапты мемлекеттік 
қызметте табыс тіледі.

Президент бауырлас Əзербай-
жан мен достық жəне тату көршілік 
қарым-қатынас сипатындағы ынтымақ-
тастықты одан əрі дамытуға ниетті 
екенін жеткізді.

Əңгімелесу барысында Қазақстан 
мен Əзербайжан арасындағы страте-
гиялық əріптестіктің қарқынды дамуы 
атап өтілді. Президенттер сауда-эконо-
микалық жəне мəдени-гуманитарлық 
салаларда өзара іс-əрекетті кеңейтуге 
бағытталған, бұрын қол жеткізілген 
уағдаластықтардың іске асырылу 
барысына жоғары баға берді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
мемлекеттік жастар саясаты және әлеуметтік қамсыздандыру 

мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

РЕСМИ

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң намалық актілеріне өзгерістер мен толықты-
рулар енгізілсін:

1. 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексіне:

1) 13-бап мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:

(Соңы 8-бетте)

Достастық ұйымына мүше мемлекет-
тер басшыларының бейресми кездесуіне 
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевпен қатар Əзербайжан Президенті 
Ильхам Əлиев, Армения Премьер-
министрі Никол Пашинян, Беларусь 
Президенті Александр Лукашенко, 
Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров, 
Ресей Президенті Владимир Путин, 
Тəжікстан Президенті Эмомали Рахмон, 
Түрікменстан Президенті Сердар 
Бердімұхамедов, Өзбекстан Президенті 
Шавкат Мирзиёев қатысты.

Мемлекет басшысы Санкт-Петер-
бург те өтетін мемлекеттер басшылары-
ның кездесуі ТМД аясындағы ынты-
мақ тастықтың өзекті мəселелері 
жөнінде пікір алмасуға жəне келешекте 
атқарылатын міндеттерді айқындауға 
жақсы мүмкіндік беретінін жеткізді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан 
ТМД-ға төрағалығы аясында Достас-
тықтың əлеуетін күшейту үшін бірқатар 
нақты шара қабылдағанын атап өтті.

– Жыл бойы 80-нен астам ірі іс-шара 
өткізілді. Экономикалық ынты мақ-
тастықты кеңейтуге, тығыз гуманитарлық 
байланыстарды сақтауға жəне Ұйымның 
беделін арттыруға бағытталған көптеген 
бастама жүзеге асырылды. Біздің бір-
лескен күш-жігеріміз қазан айындағы 
Астана саммитінің қорытындысы бо-
йынша қабылданған құжаттарда айқын 

көрінді. Жыл бойы, ең алдымен, ТМД-
ның 2030 жылға дейінгі экономикалық 
даму стратегиясының міндеттерін іске 
асыруға ерекше назар аударылды. Бұл 
бағыттағы жұмыстар табысты болды. 
Қазақстанның ТМД-ға мүше мемлекет-
термен арадағы тауар айналымы қаңтар-
қазан айларында 11 пайызға артып, 
шамамен 30 миллиард долларға жетті. 

Былтыр осы кезеңде 26,5 миллиард дол-
лар болды. Өсім шамамен 5 миллиард 
долларды құрады. Бұл – жақсы үрдіс, – 
деді Мемлекет басшысы.

Президент ішкі өңірлік сауда-сат-
тықтың қарқынын сақтап, экономикалық 
саясатты қазіргі жағдайларға бейімдеу 
маңызды екенін айтты. Сондай-ақ ТМД-
ға мүше мемлекеттер басшыларының 
назарын мынадай өзекті міндеттерді ше-
шуге аударды.

(Соңы 2-бетте)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Санкт-Петербург қаласында �тіп жатқан ТМД-ға мүше 
мемлекеттер басшыларының бейресми кездесуіне қатысты.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Оралхан АХМАДИЯ,
«Egemen Qazaqstan»

Елімізде жастарға арналған мемлекеттік 
саясаттың негізгі бағыты – жастардың рухани, 
мəдени дамуын, білім алуын, кəсіби біліктілікті 
арттыруын, физикалық тұрғыдан толық қанды 
дамуын, құқығын қорғау жақсарту, заңды 
мүддесінің жоғары тұруы мен шешім қабыл дау 
үдерістеріне атсалысуын реттеп, əлеуметтік-
экономикалық, қоғамдық-саяси қамтамасыз 
ету, сондай-ақ олардың жағдайын жақсарту. 

(Соңы 7-бетте)
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік жастар саясаты және 

әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)

«14-1) жастар ресурстық орталықтарымен бірлесіп 
репродуктивтік денсаулықты сақтау жəне отбасын 
жоспарлау, ойынқұмарлықтың (лудоманияның) қауіптілігі 
мəселелері бойынша жастармен ақпараттық-түсіндіру 
жұмысын, консультативтік жұмысты жүзеге асырады;»;

2) 79-баптың тақырыбындағы «ұрпақты болу» деген 
сөздер «репродуктивтік» деген сөзбен ауыстырылсын.

2. «Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы» 1995 
жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

4-баптың екінші бөлігі «жəне олардың отбасы мүше ле-
рін» деген сөздерден кейін «, тізбесін халықтың көші-қоны 
мəселелері жөніндегі уəкілетті орган бекітетін сұра ныс қа 
ие кəсіптері бар шетелдіктерді» деген сөздермен толық-
ты рылсын.

3. «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» 2001 
жылғы 17 шілде дегі Қазақстан Республикасының Заңына:

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

жа зылсын:
«1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор по-

ра циясы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік 
қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желі-
ле ріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру 
жө ніндегі қызметтерді жəне квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің қызметтерін көрсету, «бір терезе» қағидаты 
бо йынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар 
субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық 
шарттарды беру жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер 
қабылдау жəне көрсетілетін қызметті алушыға олардың 
нəтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, 
сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер 
көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері 
бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

1-1) ассистент – халықты жұмыспен қамту орталығының 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі консультантқа жəне кент, ауыл, 
ауылдық округ əкіміне консультациялар, əңгімелесулер 
өткізуге, сондай-ақ əлеуметтік келісімшарт бойынша 
міндет те мелердің орындалуына мониторинг жүргізуге 
жəрдем көрсету жөніндегі функцияларды орындайтын 
жұмыскері;

1-2) əлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант – халықты 
жұ мыспен қамту орталығының атаулы əлеуметтік көмекті 
та ғайындауға жəне табысы аз адамға (отбасыға) оның (олар-
дың) кедейлік шегінде болуымен байланысты жағ дайдан 
шығуына жəрдемдесуді жүзеге асыратын жұмыскері;

1-3) əлеуметтік келісімшарт – жұмыссыздар, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын жұмыспен қам-
тылған адамдардың жекелеген санаттары, сондай-ақ «Ха-
лық ты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республи-
ка сының Заңында көзделген жағдайларда өзге адамдар 
қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматы не 
қандас пен халықты жұмыспен қамту орталығы арасындағы, 
ал «Халықты жұ мыс пен қамту туралы» Қазақстан 
Республикасының За ңында көзделген жағдайларда, 
жұмыспен қамтуға жəр дем десудің белсенді шараларын 
ұйымдастыруға тартылған жеке жəне заңды тұлғалар 
арасындағы тараптардың құқықтары мен міндеттерін 
айқындайтын, жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің белсенді 
шараларына қатысу туралы, сондай-ақ мемлекеттік атаулы 
əлеуметтік көмек көрсету туралы келісім;»;

3-2) тармақша алып тасталсын;
2) 2-баптың 7-тармағы алып тасталсын;
3) 3-бап мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 1-2-тармақтармен 

толықтырылсын:
«1-1. Атаулы əлеуметтік көмек «Мемлекеттік көрсе-

ті летін қызметтер туралы» Қазақстан Республи касының 
Заңына сəйкес проактивті көрсетілетін қызмет арқылы 
тағайындалған кезде оны тағайындау туралы өтінішті ұсыну 
талап етілмейді.

Атаулы əлеуметтік көмек проактивті форматта тағайын-
дал ған кезде адамның (отбасының) материалдық жағдайына 
зерттеп-қарауды жүргізуге адамның (отбасының) келісімі 
алынған күн өтініш берілген күн деп есептеледі.

1-2. Атаулы əлеуметтік көмек көрсету үшін адамның 
(отба сының) келісімімен учаскелік комиссия адамның 
(отба сының) материалдық жағдайына зерттеп-қарауды 
жүргізеді.»;

4) 4-1 жəне 4-2-баптар алып тасталсын;
5) мы надай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:
«5-1-бап. Мемлекеттік корпорацияның құзыреті 
Мемлекеттік корпорация: 
1) атаулы əлеуметтiк көмектiң уақтылы төленуiн қамта-

ма сыз етеді; 
2) атаулы əлеуметтік көмек төлемдеріне ай сайынғы қа-

жет тілікті жəне оны төлеу графиктерін қалыптастырады, 
атаулы əлеуметтік көмек төлеуге қаражат қажеттілігі туралы 
өтінім дерді тиісті уəкілетті мемлекеттік органға жібереді.»;

6) 7-бапта:
1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1. Бір жастан бастап қоса алғанда алты жасқа дейінгі 

əр бір балаға атаулы əлеуметтік көмекті тағайындау ке-
зе ңін де республикалық бюджет туралы заңда тиісті қар-
жы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 
1,5 мөл  ше рінде ай сайынғы қосымша төлем төленеді.»;

4-тар мақтың бірінші бөлігіндегі «, оның ішінде кепілдік 
берілген əлеуметтік топтаманы беру» деген сөздер алып 
тас талсын.

4. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жəр-
демақы лар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан 
Рес пуб ли ка сының Заңына:

1) 1-баптың 1) тармақшасының үшінші абзацындағы 
«бір жасқа толық» деген сөздер «бір жарым жасқа» деген 
сөз дер мен ауыстырылсын;

2) 5-баптың 5-тармағындағы «он екі» деген сөздер «он 
сегіз» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 8-баптың 1 жəне 2-тармақтарындағы «бір жасқа 
толық», «Бір жасқа» деген сөздер тиісінше «бір жарым 
жасқа», «Бір жарым жасқа» деген сөздермен ауыстырылсын.

5. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

4-баптың 5-2) жəне 5-3) тармақшаларындағы «жиырма 
тоғыз» деген сөздер «отыз бес» деген сөздермен ауысты-
рылсын.

6. «Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан 
Респуб ликасының Заңына:

15-баптың  1-тармағы екінші бөлігінің үшінші абзацын-
да ғы «отыз бес жасқа дейінгі (отыз бес жасты қоса алғанда)» 
деген сөздер «қоса алғанда қырық жасқа дейінгі» деген сөз-
дер мен ауыстырылсын.

7. «Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 22 шілде-
де гі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 12) тармақшасындағы «қоныс аударатын» 
де ген сөздер «қоныс аударған» деген сөздермен ауысты-
рыл сын;

2) 11-бап мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толық-
ты рылсын: 

«6-1) шетелдіктердің Қазақстан Республикасында 
тұрақты тұруға рұқсат алуы үшін сұранысқа ие кəсіптердің 
тіз бесін жəне оны қалыптастыру тəртібін бекітеді;»;

3) 49-баптың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы «олардың 
отбасы мүшелерін» деген сөздерден кейін «, тізбесін 
халық тың көші-қоны мəселелері жөніндегі уəкілетті орган 
бекітетін сұра нысқа ие кəсіптері бар шетелдіктерді» деген 
сөздермен толықтырылсын. 

 8. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі 
туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Респуб ли-
ка сының Заңына:

15-баптың 1-тармағында:
21) тармақшадағы «мемлекеттік жастар саясатын іске 

асыруды,» деген сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 21-1) тармақшамен толық ты-

рыл сын:
«21-1) мемлекеттік жастар саясаты мəселелері жөніндегі 

уəкілетті орган – мемлекеттік жастар саясаты саласында 
бас  шылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асы ратын 
орта лық атқарушы орган;».

9. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қам-
сыздан дыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақ стан 
Респуб ли касының Заңына:

1) 1-баптың 28) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Жұмыскерлер үшін бірыңғай төлемді есептеу (есепке 
жазу), аудару жөніндегі агент ретінде «Салық жəне бюд жет  -
ке төле нетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қа    зақ    стан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-1-ба бы на 
сəйкес айқындалған салық агенттері қарас ты   рылады.»;

2) 4-баптың 2-тармағында:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі: 
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – зейнетақы жүйесіне 

қатысу өтілі он жыл жəне одан аз болған не болмаған 
кезде зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі он жылдан артық 
əрбір толық жыл үшін оның мөлшері 2 пайызға ұлғайтыла 
отырып, ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 60 пайызы 
мөлшерінде, бірақ республикалық бюджет туралы заңда 
тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі 
шамасының 100 пайызынан аспайтын мөлшерде; 

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – зейнетақы жүйесіне қа-
ты су өтілі он жыл жəне одан аз болған не болмаған кезде зей-
нетақы жүйесіне қатысу өтілі он жылдан артық əрбір толық 
жыл үшін оның мөлшері 2 пайызға ұлғайтыла оты рып, ең 
төмен күнкөріс деңгейі шамасының 65 пайызы мөлшерінде, 
бірақ республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы 
жы лы на белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 
105 па йызынан аспайтын мөлшерде; 

2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – зейнетақы жүйесіне 
қаты су өтілі он жыл жəне одан аз болған не болмаған 
кезде зей нетақы жүйесіне қатысу өтілі он жылдан артық 
əрбір толық жыл үшін оның мөлшері 2 пайызға ұлғайтыла 
оты рып, ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 70 пайызы 
мөлшерінде, бірақ республикалық бюджет туралы заңда 

тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі 
шамасының 110 пайызынан аспайтын мөлшерде; 

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – зейнетақы жүйесіне 
қа тысу өтілі он жыл жəне одан аз болған не болмаған 
кезде зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі он жылдан артық 
əрбір толық жыл үшін оның мөлшері 2 пайызға ұлғайтыла 
оты рып, ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 70 пайызы 
мөлшерінде, бірақ республикалық бюджет туралы заңда 
тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі 
шама сының 118 пайызынан аспайтын мөлшерде; 

2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – зейнетақы жүйесіне 
қатысу өтілі он жыл жəне одан аз болған не болмаған кез де 
зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі он жылдан артық əрбір 
толық жыл үшін оның мөлшері 2 пайызға ұлғайтыла оты-
рып, ең төмен күнкөріс деңгейі шамасының 70 пайызы мөл -
шерінде, бірақ республикалық бюджет туралы заңда тиісті 
қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейі ша-
ма  сының 120 пайызынан аспайтын мөлшерде беріледі.»;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Тағайындалған мемлекеттік базалық зейнетақы төле-

мі нің мөлшері осы тармақтың екінші бөлігіне сəйкес жыл 
сайын қайта есептеледі.»;

3) 7-баптың 9-2) тармақшасындағы «баланың бір жасқа 
толғанға дейінгі күтіміне байланысты табысынан айы рыл-
ған жағдайда» деген сөздер «бала бір жарым жасқа тол ған ға 
дейін оның күтіміне байланысты кірісінен айырылу жағ да-
йы на» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 11-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің сегізінші – он 
бірінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

«2028 жылғы 1 қаңтардан бастап – 61,5 жасқа толғанда;
2029 жылғы 1 қаңтардан бастап – 62 жасқа толғанда;
2030 жылғы 1 қаңтардан бастап – 62,5 жасқа толғанда;
2031 жылғы 1 қаңтардан бастап 63 жасқа толғанда 

жүргізіледі.»;
5) 16-баптың 3-тармағындағы «46 еселенген» деген сөздер 

«55 еселенген» деген сөздермен ауыстырылсын;
6) 20-баптың 1-тармағының 16) тармақшасындағы «бала 

бір жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты табысынан 
айы рылған жағдайда» деген сөздер «бала бір жарым жасқа 
тол ғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен айырылу 
жағдайына» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 24-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толық-
ты рылсын:

«7- 1. Бірыңғай төлемге енгізілген, ұстап қалынған мін-
детті зейнетақы жарналарының сомаларын бірыңғай төлем-
ді есептеу (есепке жазу), аудару жөніндегі агенттер «Салық 
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тура-
лы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 
776-4-бабының 5-тармағында белгіленген мерзімдерде Мем-
ле кеттік корпорацияға аударады.

Бірыңғай төлемді төлеу, аудару жəне бөлу, сондай-ақ 
қайтару тəртібін орталық атқарушы орган Қазақстан Рес-
пуб ли касының Ұлттық Банкімен, сондай-ақ салықтардың 
жəне бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз 
ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 
мемле кеттік органмен жəне мемлекеттік жоспарлау жөнін-
дегі, денсаулық сақтау саласындағы жəне цифрлық даму 
са ла сындағы уəкілетті мемлекеттік органдармен келісу 
бо йын ша айқындайды.»;

8) 25-бапта:
2-тармақтың бірінші жəне үшінші бөліктеріндегі, 3-тар-

мақ тың бірінші бөлігінің 2) жəне 3) тармақшаларындағы 
«бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты та бы-
сынан айырылған жағдайда» деген сөздер «бір жарым жасқа 
толғанға дейін оның күтіміне байланыс ты кірісінен айырылу 
жағдайына» деген сөздермен ауыс ты рылсын;

4-тармақ мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен то-
лық ты рылсын:

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлем дер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық ко дексі) 89-1-тарауында аталған бірыңғай төлем 
төлеушілер үшін бірыңғай төлем мөлшерлемесіндегі 
міндетті зейнетақы жарналарының  үлесі:

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 50,0 пайызды;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 46,5 пайызды;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 42,0 пайызды;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 40,3 пайызды;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 38,8 пайызды;
2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 38,0 пайызды құрайды.»;
9) 60-баптың 13-тармағы екінші бөлігінің жетінші – 

оныншы абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«2028 жылғы 1 қаңтардан бастап – 53,5 жасқа;
2029 жылғы 1 қаңтардан бастап – 54 жасқа;
2030 жылғы 1 қаңтардан бастап – 54,5 жасқа;
2031 жылғы 1 қаңтардан бастап – 55 жасқа;».
10. «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 2015 жылғы 9 

ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 1-бапта:
1), 2) жəне 3) тармақшалардағы «жиырма тоғыз жасқа» 

деген сөздер «отыз бес жасқа» деген сөздермен ауыс ты-
рыл сын;

4-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4-1) жастарға арналған əлеуметтік көрсетілетін қыз-

мет тер – жастарды қолдауға бағытталған жобалар мен 
бағ  дар ламаларды іске асырудағы ақпараттық-консуль та-
тив тік көмек;»;

мынадай мазмұндағы 4-2), 4-3), 4-4) жəне 5-1) тармақ-
ша лар мен толықтырылсын: 

«4-2) жастар еңбек жасақтары – уақытша жұмысқа ор-
налас тыруды ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар шең бе-
рін де гі жастар бірлестіктері;

4-3) жастармен жұмыс жөніндегі маман – жастардың 
жеке адам ретінде жəне əлеуметтік дамуын қолдауға бағыт-
тал ған іс-шараларды жүзеге асыратын, үлгілік біліктілік 
сипат та  маларына сəйкес келетін қажетті біліктілігі бар 
маман;

4-4) жұмыс істеп жүрген жастар – отыз бес жасқа 
толма ған, жалпы білім беретін мектептердің жəне (неме-
се) техни калық жəне кəсіптік жəне (немесе) орта білімнен 
кейінгі жəне (немесе) жоғары жəне (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының білім беретін оқу 
бағдарламаларын меңгерген жəне еңбек қызметін жүзеге 
асырып жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары;»;

«5-1) Қазақстан Республикасындағы жастардың даму 
индексі (бұдан əрі – жастардың даму индексі) – іске асы ры-
ла тын мемлекеттік жастар саясатын жəне мынадай негізгі: 
білім беру, денсаулық жəне саламаттылық, жұмыспен қамту 
жəне мүм кіндіктер, саяси қатысу, азаматтық қатысу, бос 
уақыт, қауіпсіздік бағыттары бойынша жастардың даму 
деңгейін талдауға арналған жиынтық индекс;»;

9) тармақшадағы «өңірлік форумдарда сайланған» деген 
сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын: 
«10) уақытша бос жүрген жастар – жастардың уақытша 

жұмыс істемейтін, білім беру ұйымдарында білім алмайтын 
немесе кəсіптік даярлықтан, қайта даярлаудан өтпейтін, 
жұ мыспен қамту жəне білім беру саласынан тыс бөлігі.»;

2) 4-бапта:
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) жастардың құқықтық мəдениет деңгейін арттыру;»;
мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
«7-1) жастарда сыбайлас жемқорлық көріністеріне 

төзбеу ші лікті қалыптастыру;»;
9) тармақшадағы «бос уақыт пен демалыс», «қамтамасыз 

ету болып табылады.» деген сөздер тиісінше «оқу-ағарту 
мен бос уақыт», «қамтамасыз ету;» деген сөздермен ауыс-
ты рылсын;

мынадай мазмұндағы 10) жəне 11) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«10) жастардың цифрлық сауаттылығын арттыру;
11) жастардың волонтерлік қызметін дамыту болып 

табылады.»;
3) 6-бап мынадай мазмұндағы 11-1), 12-2), 12-3) жəне 

13-1) тармақшалармен толықтырылсын:
«11-1) жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың үлгілік 

біліктілік сипаттамаларын əзірлейді жəне еңбек жөніндегі 
уəкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша бекітеді;»;

«12-2) жастар еңбек жасақтарын құру, ұйымдастыру, 
қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың қызметіне мониторинг 
жүргізу қағидаларын əзірлейді жəне еңбек жөніндегі 
уəкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша бекітеді;

12-3) жастардың даму индексін ендіру мен қолдану 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

«13-1) уақытша бос жүрген жастармен мемлекеттік 
жастар саясатын іске асыру тетіктері туралы ақпараттық-
түсіндіру жұмысын ұйымдастырады жəне жүргізеді;»;

4) 10-бап мынадай мазмұндағы 4-1) жəне 4-2) тармақ ша-
лар мен толықтырылсын:

«4-1) жастарды жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі 
мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, оның 
іске асырылу мониторингін жəне нəтижелерін бағалауды 
жүзеге асырады;

4-2) уақытша бос жүрген жастарды жұмысқа орналас-
ты ру ға жəрдемдеседі;»;

5) 12-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) жастарды мəдени ағартуды жəне олардың бос 

уақы тын ұйымдастыруға бағытталған шаралар кешенін 
жүзеге асырады;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мəдениет мəселелері жөніндегі жастар бастамаларын 

қолдауға бағытталған мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты 
қалыптастыруды, оның іске асырылу мониторингін жəне 
нəтижелерін бағалауды жүзеге асырады;»;

6) мынадай мазмұндағы 14-1-баппен толықтырылсын: 
«14-1-бап. Этносаралық қатынастар саласындағы уəкі-

лет ті органның құзыреті 
Этносаралық қатынастар саласындағы уəкілетті орган 

өз құзы реті шегінде:
1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;
2) жастар арасында этносаралық келісім мен толерант-

ты лық  ты нығайту жөнінде түсіндіру жұмысын жүзеге 
асырады;

3) жастар ұйымдарымен этносаралық келісім мен 
толеранттылықты нығайту жөніндегі өзара іс-қимылды 
жəне ынтымақтастықты жүзеге асырады;

4) жастар арасында этносаралық келісім мен толерант-
ты лықты нығайту мəселелері жөніндегі мемлекеттік 

əлеумет тік тапсырысты қалыптастыруды, оның іске 
асырылу мони то рин гін жəне нəтижелерін бағалауды 
жүзеге асырады;

5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;

7) 19-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне 

астананың жергілікті атқарушы органы өз құзыреті шегінде:
1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;
2) мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың өзекті 

проблемаларын анықтау жəне шешу, тиімділігін арттыру 
үшін жастардың қажеттіліктеріне мониторинг жəне бағалау 
жүргізуді қамтамасыз етеді;

3) уақытша бос жүрген жастар үшін техникалық жəне 
кə сіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді, сондай-ақ білік-
тілік ті арттыруды қамтамасыз етеді;

4) жастарды жұмыспен қамту жəне жұмысқа орналасты-
ру саясатының іске асырылуын қамтамасыз етеді, еңбек 
нарығының жəне жас мамандарды жұмысқа орналастыру 
практикасының мониторингін ұйымдастырады;

5) жастардың волонтерлік қызметін жəне жастардың 
өзін-өзі басқаруын дамытуға жəрдемдеседі;

6) жастар ресурстық орталықтарын құрады, олардың 
қыз метін қамтамасыз етеді жəне үйлестіреді; 

7) жастардың өңірлік форумын өткізуді қамтамасыз 
етеді;

8) қазақстандық патриотизмді, конфессияаралық келісім 
мен этносаралық толеранттылықты нығайту жөнінде 
шаралар қолданады;

9) жастар еңбек жасақтарын құрады, ұйымдастырады, 
қам тамасыз етеді, сондай-ақ олардың қызметіне мони то-
ринг жүргізеді;

10) жастардың даму индексін іске асыру жөніндегі іс-
шара лардың өткізілуін қамтамасыз етеді;

11) тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің даму басымдық-
та рын ескере отырып, жастарға арналған сатып алу жəне 
(немесе) жекешелендіру құқығынсыз жеңілдікпен жалға 
берілетін тұрғын үй беру жөніндегі бағдарламаларды 
əзірлейді жəне бюджет есебінен іске асырады;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жер-
гілікті ат қарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілет-
тік терді жер гі лікті мемлекеттік басқарудың мүддесінде 
жүзеге асы рады.»;

мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 

атқарушы органы өз құзыреті шегінде:
1) мемлекеттік жастар саясатын іске асырады;
2) мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың өзекті 

проблемаларын анықтау жəне шешу, тиімділігін арттыру 
үшін жастардың қажеттіліктеріне мониторинг жəне бағалау 
жүр гізуді қамтамасыз етеді;

3) уақытша бос жүрген жастар үшін техникалық жəне 
кə сіп тік, орта білімнен кейінгі білім беруді, сондай-ақ білік-
ті лікті арттыруды қамтамасыз етеді;

4) жастарды жұмыспен қамту жəне жұмысқа орналасты-
ру саясатының іске асырылуын қамтамасыз етеді, еңбек 
нарығының жəне жас мамандарды жұмысқа орналастыру 
практикасының мониторингін ұйымдастырады;

5) жастардың волонтерлік қызметін жəне жастардың 
өзін-өзі басқаруын дамытуға жəрдемдеседі;

6) жастар ресурстық орталықтарын құрады, олардың 
қыз ме тін қамтамасыз етеді жəне үйлестіреді;

7) жастардың өңірлік форумын өткізуді қамтамасыз 
етеді;

8) қазақстандық патриотизмді, конфессияаралық келісім 
мен этносаралық толеранттылықты нығайту жөнінде шара-
лар қолданады;

9) жастар еңбек жасақтарын құрады, ұйымдастырады, 
қам тамасыз етеді, сондай-ақ олардың қызметіне мони-
торинг жүр гізеді;

10) жастардың даму индексін іске асыру жөніндегі іс-
шаралардың өткізілуін қамтамасыз етеді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жер-
гілікті ат қа рушы органдарға жүктелетін өзге де өкілет-
тік  терді жер гі лікті мемлекеттік басқарудың мүддесінде 
жү зеге асы рады.»;

8) 20-баптың 2-тармағында:
1) тармақшадағы «мемлекеттік» деген сөз «, жергілікті 

атқарушы» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «талқылауды қамтамасыз етеді.» деген 

сөздер «талқылауды;» деген сөз бен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 3) тармақ шамен толықтырылсын:

«3) мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру жөнінде 
ұсынымдар тұжырымдауды қамтамасыз етеді.»;

9) мынадай мазмұндағы 20-1 жəне 20-2-баптармен 
толықтырылсын:

«20-1-бап. Жастардың даму индексі
Қазақстан Республикасында Жастардың даму индексі 

Жас тардың жаһандық даму индексін ұлттық өзіндік ерек-
ше лікке бейімдеу, сондай-ақ мемлекеттік жастар сая сатын 
іске асыру бөлігінде мемлекеттік органдардың тиім ділігін 
рейтингтік бағалау мақсатында іске асырылады.

20-2-бап. Уақытша бос жүрген жастар
1. Мемлекет жастарды қолдау жəне дамыту мақсатында 

уақытша бос жүрген жастар санын азайту жөніндегі 
шараларды жүзеге асырады.

2. Уəкілетті орган мемлекеттік органдардың уақытша 
бос жүрген жастар санын азайтуға бағытталған іс-шаралар 
жө ніндегі қызметін ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге 
асырады.»;

10) 21-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
11) 23-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«23-бап. Жастар ресурстық орталықтары
1. Жастар ресурстық орталықтары жастар мен жастар 

ұйымдарын қолдау жəне дамыту үшін қызметтер көрсету 
мақсатында құрылады.

2. Жастардың қажеттіліктері мен мүдделері негізінде 
жас тар ресурстық орталықтары жастарға арналған əлеу-
мет тік қыз меттер көрсетеді.

3. Жастар ресурстық орталықтарының жұмыскерлері 
жас тармен жұмыс жөніндегі мамандардың үлгілік біліктілік 
сипаттамаларына сай келуге тиіс.

4. Жастар ресурстық орталықтары облыстардың, респуб-
ли калық маңызы бар қалалардың жəне астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарымен 
бірлесіп репродуктивтік денсаулықты сақтау жəне отбасын 
жоспарлау, ойынқұмарлықтың (лудоманияның) қауіптілігі 
мəсе лелері бойынша жастармен ақпараттық-түсіндіру жұ-
мысын, консультативтік жұмысты жүзеге асырады.

5. Жастар ресурстық орталықтары жастар еңбек жасақ-
тары ның жұмысын ұйымдастырады. 

6. Жастар ресурстық орталықтарының көрсетілетін қыз-
меттері тегін ұсынылады.»;

12) 29-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толық-
ты рылсын:

«3. Жастардың волонтерлік қызметін қолдау шаралары 
«Волонтерлік қызмет туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 17-бабына сəйкес жүзеге асырылады.».

11. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
акті ле ріне зейнетақымен қамсыздандыру мəселелері бо-
йын ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 
жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
5-тармақ алып тасталсын;
19-тармақта:
13) тармақша мынадай мазмұндағы жиырма тоғызыншы 

жəне отызыншы абзацтармен толықтырылсын:
«7-1. Бірыңғай төлемге енгізілген, ұстап қалынған 

міндетті зейнетақы жарналарының, есепке жазылған жұмыс 
берушінің міндетті зейнетақы жарналарының сомаларын 
бірыңғай төлемді есептеу (есепке жазу), аудару жөніндегі 
агенттер «Салық жəне бюджетке төле нетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақ стан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 776-4-бабының 5-тармағында белгіленген 
мерзімдерде Мем ле кеттік корпорацияға ауда ра ды.

Бірыңғай төлемді төлеу, аудару жəне бөлу, сондай-ақ 
қайтару тəртібін орталық атқарушы орган Қазақстан Рес-
пуб ликасының Ұлттық Банкімен, сондай-ақ салықтардың 
жəне бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз 
ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 
мем лекеттік органмен жəне мемлекеттік жоспарлау жөнін-
дегі, денсаулық сақтау саласындағы жəне цифрлық даму 
сала сындағы уəкілетті мемлекеттік органдармен келісу 
бо йынша айқындайды.»;

15) тармақшада:
үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге 

жататын жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары 
агенттің меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады 
жəне жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын 
есептеу үшін алынатын жұмыскердің ай сайынғы кірі сінің:»;

мынадай мазмұндағы төртінші – сегізінші абзацтармен 
толықтырылсын:

«2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 1,5 пайызы;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 2,5 пайызы;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 3,5 пайызы;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 4,5 пайызы;
2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 5,0 пайызы мөлшерінде 

белгіленеді.»;
төртінші абзацта:
«бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 

табысынан айырылған жағдайда» деген сөздер «бір жарым 
жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен 
айырылу жағдайына» деген сөздермен ауыстырылсын;

«ескерілген табыстың 5 пайызы мөлшерлемесі бойын-
ша» деген сөздер «есепке алынған кірістің осы баптың 
1-тармағында белгіленген мөлшерінде» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

алтыншы абзацтағы «жарналарының 5 пайызын» деген 
сөздер «жарналарын» деген сөзбен ауыстырылсын;

жетінші, сегізінші жəне он бірінші абзацтардағы «бір 
жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан 
айырылған жағдайда» деген сөздер «бір жарым жасқа 
толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен айырылу 
жағдайына» деген сөздермен ауыстырылсын;

он екінші абзацтағы «жұмыс берушінің мiндеттi зейнет-
ақы жарналары салық кезеңiнiң əрбiр айы үшiн есеп-
те летiн, алатын табыстың 5 пайызы мөлшерiнде, бiрақ 
тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет 
туралы заңда белгiленген ең төмен жалақы мөлшерiнiң 5 
па  йызынан кем емес мөлшерде» деген сөздер «, салық ке-
зе ңiнiң əрбiр айы үшiн есептелетiн жұмыс берушінің мiн-
деттi зейнетақы жарналары алатын кірістің осы баптың 
1-тармағында белгіленген мөлшерінде, бірақ республика лық 
бюд жет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең 
төмен жалақының мөлшерінен кем емес мөлшерде» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

он төртінші абзацтағы «тиісті қаржы жылына арналған 
респуб ликалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен 
жалақы мөлшерінің 5 пайызынан кем емес мөл шерде» 
деген сөздер «республикалық бюджет туралы заңда тиісті 
қаржы жылына белгілен ген ең төмен жалақы мөлшерінің 
осы баптың 1-тар мағын да бел гі ленген мөлшерінде» деген 
сөздермен ауыс тырылсын;

он бесінші азбацта:
«бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге 

жататын» деген сөздер «жұмыс берушінің» деген сөз дер-
мен ауыстырылсын;

«жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары салық 
кезеңiнiң əрбiр айы үшiн есептелетiн, тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген 
ең төмен жалақы мөлшерiнiң 5 пайызы мөлшерінде 
белгiленедi» деген сөздер «салық кезеңiнiң əрбiр айында 
есептелетiн міндетті зейнетақы жарналары республикалық 
бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 
ең төмен жалақы мөлшерінің осы баптың 1-тармағында 
белгіленген мөлшерінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына төленуге жатады» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы он алтыншы – жиырма бірінші 
абзацтармен толықтырылсын:

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 89-1-тарауында аталған бірыңғай төлем 
төлеу шілер үшін жалақыдан бірыңғай төлем мөлшер ле-
ме сіндегі жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарна ла-
рының үлесі:

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 7,0 пайызды;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 10,5 пайызды;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 14,1 пайызды;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 17,4 пайызды;
2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 19,0 пайызды құрайды.»;
2) 2-бапта:
2-2) жəне 2-3) тармақшалардағы «2023 жылғы» деген 

сөздер «2024 жылғы» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) тармақшада:
бірінші абзацтағы «2023 жылғы» деген сөздер «2024 

жылғы» деген сөздермен ауыстырылсын;
он алтыншы абзацтағы «жиырма тоғызыншы» деген 

сөздер «отыз бірінші» деген сөздермен ауыстырылсын;
3) 2-1-бап алып тасталсын;
4) 3-баптың 2) тармақшасында:
«2023 жылғы» деген сөздер «2024 жылғы» деген 

сөздермен ауыстырылсын;
«5-тармағын, » деген сөздер алып тасталсын;
«жəне жиырма тоғызыншы» деген сөздер «, жиырма 

тоғызыншы, отызыншы жəне отыз бірінші» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

12. «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Респуб ли-
касының Заңына:

1) 14-бапта:
1-тармақ «жұмыс берушілер» деген сөздерден кейін 

«жəне арнаулы салық режимдерін қолданатын жəне 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 776-3-бабында белгіленген бірыңғай төлем 
шеңберінде қорға ауда рымдар төлеуді жүзеге асыратын 
жұмыс берушілер» деген сөздермен  толықтырылсын;

2-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толық-
тырылсын:

«2-1) арнаулы салық режимдерін қолданатын жəне 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 776-3-бабында белгіленген бірыңғай 
төлем шеңберінде қорға жарналар төлеуді жүзеге асыратын 
микрокəсіпкерлік жəне шағын кəсіпкерлік субъектілерінің 
жұмыскерлері болып табылатын адамдар.

Бірыңғай төлемді төлеу, аудару жəне бөлу, сондай-ақ 
қайтару тəртібін əлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 
уəкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкімен, сондай-ақ салықтардың жəне бюджетке 
төле нетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік ор-
ганмен жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі, денсаулық 
сақ тау саласындағы жəне цифрлық даму саласындағы уə кілетті 
мемлекеттік органдармен келісу бойынша айқын дайды.»;

2) 17-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) бірыңғай төлем төлеушіге республикалық бюд жет 
туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен 
жалақының 10 еселенген мөлшерінен есептелген, қорға 
төленетін жарналар мен аударымдардың мөл шер лерінен 
асып кететін соманы əлеуметтік қам сыз  дандыру саласындағы 
уəкілетті мемлекеттік орган Қазақ стан Республикасының 
Ұлт тық Банкімен, сондай-ақ са лықтардың жəне бюджетке 
төле нетін төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы 
бас шылықты жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік ор-
ганмен жəне мем лекеттік жоспарлау жөніндегі, денсаулық 
сақ тау сала сын дағы жəне цифрлық даму саласындағы уəкі-
лет ті мемлекеттік органдармен келісу бойынша айқын дайтын 
тəртіппен қайтаруды жүзеге асырады;»;

3) 27-бап мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 2-1-тар мақ тар-
мен толықтырылсын:

«1-1. Бірыңғай төлем төлеушілер үшін «Салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 
776-3-бабының 1-тармағында белгіленген бірыңғай төлем 
мөлшерлемесінен аударымдар мөлшері:

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 15,0  пайызды;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 14,0 пайызды;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 12,6 пайызды;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 12,1 пайызды;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 11,6 пайызды;
2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 11,4 пайызды құрайды.»;
«2-1. Микрокəсіпкерлік жəне шағын кəсіпкерлік субъек-

тісі болып табылатын, «Салық жəне бюджетке тө ле   нетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Рес пуб ликасы 
Кодексінің (Салық кодексі) 77-тарауының 3-параграфында 
жəне 78-тарауында көзделген арнаулы салық режимдерін 
қолданатын жұмыс берушінің жұ мыс кер ге «Салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасы Ко дек сінің (Салық кодексі) 
322-бабында көзделген кіріс түрінде тө лей тін шығыстары 
аударымдарды есептеу объектісі болып табылады.

Бұл ретте бірыңғай төлемнен аударымдарды есептеу 
үшін алынатын  ай сайынғы кіріс республикалық бюджет 
туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен 
жалақының 10 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.»;

4) 28-бап мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 5-1-тар мақ тар-
мен толықтырылсын:

 «1-1. Осы Заңның 14-бабы 2-тармағының 2-1) тармақ ша-
сын да көзделген жұмыскерлердің қорға төленуге жататын 
жарналары:

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – бірыңғай төлем 
мөлшерлемесінің 10,0 пайызы;

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – бірыңғай төлем 
мөлшерлемесінің 9,3 пайызы;  

2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – бірыңғай төлем 
мөлшерлемесінің 8,4 пайызы;

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – бірыңғай төлем 
мөлшерлемесінің 8,1 пайыз;

2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – бірыңғай төлем 
мөлшерлемесінің 7,8 пайызы; 

2028 жылғы 1 қаңтардан бастап бірыңғай төлем 
мөлшерлемесінің 7,6 пайызы мөлшерінде белгіленеді.»;

«5-1. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 322-бабында көзделген, микрокəсіпкерлік 
жəне шағын кəсіпкерлік субъектісі болып табылатын, 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық 
кодексі) 77-тарауының 3-параграфында жəне 78-тарауында 
көзделген арнаулы салық режимдерін қолданатын жұмыс 
беруші есепке жазған жұмыскердің кірісі осы Заңның 
14-бабы 2-тармағының 2-1) тармақшасында көзделген 
жұмыскерлердің қорға төленуге жататын жарналарын есеп-
теу объектісі болып табылады.

Бұл ретте бірыңғай төлемнен жарналарды есептеу 
үшін алынатын ай сайынғы кіріс республикалық бюджет 
туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен 
жалақының 10 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.»;

5) 29-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Осы тармақтың күші «Салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің (Салық кодексі) 776-1-бабына сəйкес бірыңғай 
төлем жүзеге асырылатын жұмыскерлердің кірістеріне 
қол да нылмайды.»;

6) 30-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толық-
ты рылсын:

«1-1. Бірыңғай төлем төлеушілер «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-4-бабының 
5-тармағында белгіленген мерзімдерде қорға аударымдар 
мен жарналар төлейді.». 

13. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 21-баптың 1-тармағындағы «жиырма тоғыз жастан» 
деген сөздер «отыз бес жастан» деген сөздермен ауыс ты-
рыл сын;

2) 23-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы «жиыр-
ма тоғыз жасқа» деген сөздер «отыз бес жасқа» деген сөз-
дер мен ауыстырылсын;

3) 24-бапта:
2-тармақ 3) тармақшасындағы «жекелеген санаттарының 

жəне олардың отбасы мүшелерінің жаңа тұрғылықты жерге 
ерікті түрде қоныс аударуына жəрдемдеседі.» деген сөздер 
«жекелеген санаттарының;» деген сөздермен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

«4) қандастардың жəне олардың отбасы мүшелерінің 
жаңа тұрғылықты жерге ерікті түрде қоныс аударуына 
жəр дем деседі.»;

3-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;
4-тармақтың 1) тармақшасындағы «көшуге жəне тұрғын 

үйді жалдау (жалға алу) жəне коммуналдық қызметтерге 
ақы төлеу бойынша шығыстарды өтеуге субсидиялар» 
деген сөздер «материалдық көмек» деген сөздермен ауыс-
тырылсын.

14. «Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» 2019 жылғы 
26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
8) тармақшадағы «бір жасқа» деген сөздер «бір жарым 

жасқа» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толық ты-

рыл сын:
«10-1) бірыңғай төлем төлеуші – «Салық жəне бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-1-бабында 
айқындалған салық агенті;»;

2) 3-баптың 6) тармақшасындағы «бір жасқа» деген 
сөздер «бір жарым жасқа» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 12-баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасындағы «бір 
жасқа» деген сөздер «бір жарым жасқа» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

4) 14-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толық ты-
рыл сын:

«3. Бірыңғай төлем төлеушілер үшін «Салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қа зақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 
776-3-бабының 1-тармағында белгіленген бірыңғай төлем 
мөл шер лемесіндегі əлеуметтік аударымдардың үлесі:

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 16,0 пайызды;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 14,9 пайызды; 
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 18,9 пайызды;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 18,1 пайызды;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 17,4 пайызды;
2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 17,1 пайызды құрайды.»;
5) 15-бапта:
мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 776-2-бабында айқындалған жұмыскердің 
кірісі бірыңғай төлемді есептеу объектісі болып табылады.

Бұл ретте бірыңғай төлемнің құрамына кіретін əлеуметтік 
ауда  рымдарды есептеу жəне төлеу бірыңғай төлем тө леу-
ші нің қаражаты есебінен жүргізіледі.»;

6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-
ты рылсын:

«Осы тармақтың күші жұмыскерлердің «Салық 
жəне бюд жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Қазақ стан Республикасы Кодексінің (Салық 
кодексі) 89-1-тара уы на сəйкес бірыңғай төлем есептелетін 
кірістеріне қол да ныл майды.»;

6) 16-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толық-
ты рылсын:

«3-1. Бірыңғай төлем төлеушілер «Салық жəне бюджетке 
төле нетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Рес  пуб ликасы Кодексінің (Салық кодексі) 776-4-бабының 
5-тар ма ғында белгіленген мерзімдерде əлеуметтік ауда-
рым дар төлейді.

Бірыңғай төлемді төлеу, аудару жəне бөлу, сондай-ақ 
қайтару тəртібін орталық атқарушы орган Қазақ стан Рес-
пуб ликасының Ұлттық Банкімен, сондай-ақ салықтардың 
жəне бюджетке төленетін төлемдердің түсуін қамтамасыз 
ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 
мемлекеттік органмен жəне мемлекеттік жоспарлау жө нін-
де гі, денсаулық сақтау саласындағы жəне цифрлық даму 
сала сындағы уəкілетті мемлекеттік органдармен келісу 
бо йынша айқындайды.»;

7) 19-баптың 7-тармағында:
екінші бөліктің жетінші абзацындағы «бір жасқа» деген 

сөздер «бір жарым жасқа» деген сөздермен ауыстырылсын;
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Жұмысынан айырылу жағдайына, жүктілікке жəне бо-

сануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға бай -
ланысты кірісінен айырылу жағдайларына қор дан төленетін 
əлеуметтiк төлемдерді тағайындауға, сон   дай-ақ қиын 
бо сан ған, екі жəне одан көп бала туған кез де жүк   тілікке 
жəне босануға байланысты кірісінен айырылу жағдайына 
ар налған əлеуметтік төлемді қайта есептеуге өтініш жасау 
мер зімдері қордан төленетiн əлеумет тiк төлем дер ге құқық 
туын даған күннен бастап – он екі айдан, бала бір жарым 
жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен 
айы рылу жағдайына он сегіз айдан аспайды.»;

8) 20-баптың 4-тармағында: 
бірінші бөліктегі «55» деген цифрлар «50» деген цифр-

лар мен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
«Əлеуметтік аударымдарды бірыңғай төлем төлеуші 

төлеген міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу-
шылар үшін əлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі 
ретінде есепке алынған кірістің орташа айлық мөлшерінің 
ең жоғары шегі əлеуметтік төлемге құқық туындаған күнге 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен 
жалақының 7 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.»;

9) 21-баптың 7-тармағының бірінші бөлігіндегі «55» 
деген цифрлар «50» деген цифрлармен ауыстырылсын;

10) 22-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «0,4» 
деген цифрлар «0,45» деген цифрлармен ауыстырылсын;

11) 23-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Əлеуметтік аударымдарды бірыңғай төлем төлеуші 
тө ле ген міндетті əлеуметтік сақтандыру жүйесіне қаты су-
шылар үшін əлеуметтік аударымдарды есептеу объек тісі 
ретінде есепке алынған кірістің орташа айлық мөл шері 
əлеуметтік төлемге құқық туындаған күнге рес пуб ликалық 
бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен жалақының 7 
еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.»;

12) 24-бапта:
тақырыптағы жəне бүкіл мəтін бойынша «бір жасқа», 

«Бір жасқа» деген сөздер тиісінше «бір жарым жасқа», «Бір 
жарым жасқа» деген сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақтың бірінші бөлігінде орыс тіліндегі мəтінге 
түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;

4-тармақтың екінші бөлігіндегі «жəне төртінші» деген 
сөз дер «, төртінші жəне бесінші» деген сөздермен ауыс -
ты рылсын;

13) 26-баптың 1-тармағындағы, 2-тармағының екінші 
бөлігіндегі «бір жасқа» деген сөздер «бір жарым жасқа» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

14) 28-баптың 5-тармағының бірінші абзацындағы «бір 
жасқа» деген сөздер «бір жарым жасқа» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

2-бап. Өтпелі ережелер 
Мыналар:
1) 2023 жылғы 1 қаңтарға «Балалы отбасыларға бері ле тін 

мемлекеттік жəрдемақылар туралы» Қазақстан Респуб ли ка-
сы ның Заңына сəйкес бала бiр жасқа толғанға дейiн оның 
күтiмi бойынша тағайындалатын жəне төленетiн ай сайынғы 
мемлекеттік жəрдемақыны алушылар болып табылатын 
адамдарға жоғарыда көрсетілген жəрдемақы тағайындалған 
мерзім мемлекеттік органдардың жəне (немесе) ұйымдардың 
тиісті ақпараттық жүйелеріндегі мəліметтер негізінде бала 
қоса алғанда бір жарым жасқа толғанға дейін ұзартылады;

2) 2023 жылғы 1 қаңтарға «Міндетті əлеуметтік сақтан-
ды ру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
кірісінен айырылу жағдайына арналған əлеуметтік төлем-
ді алушылар болып табылатын адамдарға жоғарыда көр се-
тіл ген əлеу мет тік төлем тағайындалған мерзім мем ле кеттік 
орган  дар дың жəне (немесе) ұйымдардың тиісті ақпараттық 
жүйелеріндегі мə ліметтер негізінде бала қоса алғанда бір 
жарым жасқа тол ғанға дейін ұзартылады;

3) 2023 жылғы 1 қаңтарға жұмысынан айырылу жағ дайына 
арналған əлеуметтік төлемді алушылар болып табы ла тын 
адамдар үшін айқындалған жұмысынан айы ры лу жағдайына 
арналған əлеуметтік төлемнің мөлшері «Міндетті əлеуметтік 
сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
22-бабында белгіленген кірісті ауыстыру коэф фи циен ті 
ескеріле отырып, қайта есептелуге жатады;

4) осы Заңның 1-бабы 4 жəне 14-тармақтарының күші 
«Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жəрдемақылар 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
бала бір жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша 
тағайындалатын жəне төленетін ай сайынғы мемлекеттік 
жəрдемақы немесе «Міндетті əлеуметтік сақтандыру 
туралы» Қазақстан Респуб ли касының Заңына сəйкес бала 
бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірі-
сі нен айырылу жағ дайына арналған əлеуметтік төлем 
тағайын дауға өзінің құқы ғын 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін 
іске асырмаған адамдарға қол данылады; 

5) 2023 жылғы 1 қаңтарға мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемін жəне жасына байланысты зейнетақы төлемін 
алушылар болып табылатын адамдар үшін мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемінің жəне жасына байланысты 
зейнетақы төлемінің мөлшері мемлекеттік органдардың 
жəне (немесе) ұйымдардың тиісті ақпараттық жүйелеріндегі 
мəліметтер негізінде осы Заңның 1-бабының 9-тармағына 
сəйкес қайта есептеледі деп белгіленсін. 

3-бап. Осы Заң, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолда-
ныс қа енгізілетін осы Заңның 1-бабының 3, 4, 9, 11, 12 жəне 
14-тармақтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күні нен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті               
Қ. ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 26 желтоқсан 
№ 168-VІI  ҚРЗ 


