«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша
САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ
ҚұрылымЗаңнамалық актінің
Жобаның
дық бөлігі редакциясы
редакциясы
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Ұсынылып отырған Өзгерістің
немесе
өзгерістің
немесе толықтырудың
авторы
толықтырудың
және оның негіздемесі
редакциясы
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6

Бас
комитеттің
шешімі.
Негіздеме
(қабылданбаған
жағдайда)
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Жобаның мәтіні
1.

Заң
Жоқ
жобасының мәтіні
бойынша

Заң жобасының мәтіні

Заң жобасының бүкіл
мәтіні бойынша, заң
жобасының 1-бабы 2тармағының 1), 2), 3),
4), 5) тармақшалары, 9
тармағының 1), 2), 3),
4), 6), 7), 8), 9)
тармақшалары,
17тармағының 1), 2), 3),
4), 5), 7), 8), 9), 10)
тармақшалары,
18тармағының 2), 3), 7)
тармақшалары,
22тармағы
2)
тармақшасының

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заң жобасында
Қазақстан
Республикасының
75
заңнамалық
актісіне
"мүгедек", "мүгедек бала"
терминдерін
"мүгедектігі
бар адам", "мүгедектігі бар
бала" деп өзгертуге қатысты
өзгерістер
мен
толықтырулар көзделген.
Көрсетілген өзгерістер
Қазақстан
Республикасының

Қабылданды
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төртінші - оныншы
абзацтары,
4)
тармақшасының
екінші-төртінші,
алтыншытоғызыншы
абзацтары,
5)
тармақшасының
төртінші - он бірінші
абзацтары,
26тармағы
2)
тармақшасының
екінші және үшінші,
бесінші
және
алтыншы абзацтары,
3)
тармақшасының
жетінші және сегізінші
абзацтары,
30тармағының 1), 2), 3)
тармақшалары,
4)
тармақшасының
бірінші - төртінші,
алтыншы - он екінші
абзацтары,
38тармағының 1), 2)
тармақшалары,
3)
тармақшасының
бесінші,
сегізінші,
оныншы - он жетінші,
он
тоғызыншы,
жиырма бірінші –
жиырма
алтыншы,

Әкімшілік
құқық
бұзушылық туралы және
"Салық және бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы" (Салық кодексі)
кодекстерінде
ескерілмеген.
Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік
құқық
бұзушылық туралы және
"Салық және бюджетке
төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы" (Салық
кодексі) кодекстеріне ұқсас
түзетулерді
көздейтін
жекелеген заң жобалары да
Парламент
Мәжілісіне
енгізілмеген.
Осыған байланысты, осы
заң жобасынан "мүгедек"
сөзін
"мүгедектігі
бар
адамға" өзгертуге қатысты
барлық түзетулерді алып
тастау қажеттігі туралы атап
өтеміз, өйткені көрсетілген
түзетулер әртүрлі оқулар
мен
құқықтық
қайшылықтарды болғызбау
мақсатында барлық заңдар

2

жиырма сегізінші - мен кодекстерге
отызыншы,
отыз енгізілуі тиіс.
үшінші, отыз бесінші
абзацтары, 4), 5), 6), 7),
8), 12), 14), 15), 18), 19)
тармақшалары,
24)
тармақшасы
(23бапқа
түзетулерді
көздейтін),
28)
тармақшасы
(26бапқа
түзетулерді
көздейтін),
31)
тармақшасы
(27бапқа
түзетулерді
көздейтін),
32)
тармақшасының
екінші - төртінші
абзацтары (28-бапқа
түзетулерді көздейтін),
33-тармақшасының
екінші - төртінші,
алтыншы
тоғызыншы
абзацтары (29-бапқа
түзетулерді көздейтін),
34), 35), 36), 39), 40),
42), 44), 45), 46), 47)
тармақшалары,
39тармағы
1)
тармақшасының
екінші,
үшінші
абзацтары,
3)

қатар

3

тармақшасының
алтыншы абзацы, 6)
тармақшасы,
53тармағы
1)
тармақшасының
бесінші абзацы, 2)
тармақшасының
екінші және төртінші
абзацтары, 6), 7), 8)
тармақшалары,
68тармағының 1), 2), 3),
4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),
11),
12)
тармақшасының
төртінші және бесінші
абзацтары,
13)
тармақшасының
екінші және үшінші,
алтыншы
және
жетінші
абзацтары,
73-тармағы
14)
тармақшасының
төртінші және бесінші
абзацтары,
15)
тармақшасы,
75тармағының 1), 2), 4),
5),
6)
тармақшаларында
көзделген «мүгедек»,
«мүгедек
бала»,
«мүгедек деп тану»
деген
терминдерді

4

тиісінше «мүгедектігі
бар адам», «мүгедектігі
бар бала», «мүгедектікті
белгілеу» деп өзгертуге
қатысты
түзетулер
(тиісті септіктегі және
тиісті
жалғаулар
жалғанған
тұлғада)
алып тасталсын.
алып тасталсын;
(тиісінше, заң
жобасының 1-бабының
тармақтарындағы
тармақшалардың
кейінгі нөмірленуі
өзгертілсін)
1-баптың 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8,
10,11,12,13,14,15,16,19,
20,21,23,24,25,27,28,29,
31,32,33,34,35,36,37,40,
41,43,44,45,47,48,49,50,
51,52,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,69,
70,71,72,74-тармақтары
алып тасталсын.)
(заң жобасы 1бабының

5

тармақтарының
кейінгі нөмірленуі
тиісінше өзгертілсін)

2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі
2.

56-бап.
Аудандық
(облыстық маңызы бар
қала)
бюджеттің
шығыстары
....
1. Аудандық (облыстық
(ҚР
маңызы
бар
қала)
Бюджет
бюджеттің шығыстары
кодексінің
мынадай
бағыттар
56-бабы 1- бойынша
жүзеге
тармағы 4) асырылады:
тармақша ...
сының
4) әлеуметтік көмек
және
әлеуметтік
төртінші
абзацы)
қамсыздандыру:
56-баптың
2-тармағының
6)
тармақшасы

...

жеке
оңалту
бағдарламасына сәйкес
мүгедектерді міндетті
гигиеналық
құралдармен
қамтамасыз ету, жүріптұруы қиын бірінші

6) 56-бапта:
1-тармақтың
4)
тармақшасының
үшінші және төртінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«үйде
тәрбиеленетін
және
оқитын
мүгедектігі
бар
балаларды материалдық
қамтамасыз ету;
жеке
оңалту
және
абилитация
бағдарламасына сәйкес
мүгедектігі
бар
адамдарды
міндетті
гигиеналық
құралдармен
қамтамасыз ету, жүріптұруы қиын бірінші
топтағы мүгедектігі бар
адамдар үшін жеке
көмекші,
құлағы
естімейтін мүгедектігі

6) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«6)
56-баптың
1тармағы
4)
тармақшасының
төртінші абзацындағы
«жеке оңалту» деген
сөздер
«мүгедекті
оңалтудың
жеке»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутат Омарбекова Ж.Ә.
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау туралы» Қазақстан
Республикасы
Заңында
берілген «мүгедекті жеке
оңалту бағдарламасы» деген
ұғыммен
үйлестіру
мақсатында.

Қабылданды
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топтағы
мүгедектер
үшін жеке көмекші,
құлағы
естімейтін
мүгедектер
үшін
ымдау
тілінің
мамандарын ұсыну;

бар адамдар үшін –
ымдау
тілінің
мамандарын ұсыну;»;
5-тармақтың 7) және 9)
тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«7)
мүгедектігі
бар
адамдардың қоғамдық
бірлестіктерімен
бірлесе
отырып,
мәдени-бұқаралық және
ағарту
іс-шараларын
ұйымдастыру;»;
«9) дене шынықтыру
және спорт жөніндегі
уәкілетті органмен және
мүгедектігі
бар
адамдардың қоғамдық
бірлестіктерімен
бірлесе
отырып,
мүгедектігі бар адамдар
арасында
сауықтыру
және
спорттық
ісшаралар
өткізуді
ұйымдастыру;».
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9. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
3.

16-бап. Еңбек жөніндегі Жоқ
уәкілетті мемлекеттік
органның
еңбек
қатынастарын
реттеу
саласындағы құзыреті
Еңбек
жөніндегі
(ҚР Еңбек уәкілетті мемлекеттік
кодексті
орган:
16-бабы...
ның
27) 27)
әйелдердің
тармақша еңбегін пайдалануға
сы)
шектеу
қойылатын
жұмыстардың тізімін,
әйелдердің
ауыр
заттарды
қолмен
көтеруінің
және
жылжытуының шекті
нормаларын бекітеді;
1-баптың
9-тармағының жаңа
тармақшасы

Мынадай мазмұндағы
жаңа
тармақшамен
толықтырылсын:
«...) 16-баптың 27)
тармақшасындағы
«әйелдердің
еңбегін
пайдалануға шектеу
қойылатын
жұмыстардың
тізімін,» деген сөздер
алып тасталсын;

Депутаттар
Камасова З.А.
Нұрманбетова Ж.Н.
Нұр Қ.І.
Нұрымова Г.А.
Әбсеметова Ә.М.
Тәжмагамбетова М.М.
Телпекбаева Ж.Т.
Қазақстан
Республикасы
тәуелсіздік
жылдарында
халықаралық
құжаттарға
қосылу
және
ратификациялау жолымен,
оның ішінде халықтың
Тармақшалардың келесі тыныс-тіршілігінің барлық
нөмірленуі тиісінше
салаларында және еңбек
нарығында
гендерлік
өзгертілсін.
теңдікті қамтамасыз ету
саласында
Қазақстанның
әлемдік
қоғамдастыққа
интеграциялануы бойынша
үлкен жұмыс жүргізді.
Осылайша, Қазақстан БҰҰның Әйелдерге қатысты
зорлық-зомбылықты жою
туралы
декларациясы,
Пекин декларациясы және
іс-қимыл
платформасы,
Біріккен Ұлттар Ұйымының

Қабылданды
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Мыңжылдық декларациясы
және "Біздің әлемді қайта
құру: 2030 жылға дейінгі
тұрақты даму саласындағы
күн тәртібі" декларациясы
сияқты төрт негіз қалаушы
құжаттарға қосылды және
ХЕҰ-ның гендерлік теңдік
саласындағы
бірқатар
Конвенциясын
ратификациялады.
Алайда, гендерлік теңдікті
қамтамасыз ету бойынша
мемлекет қабылдап отырған
барлық шаралар кешеніне
қарамастан,
ерлер
мен
әйелдердің
еңбек
саласындағы тең құқықтары
мен тең мүмкіндіктерін
қамтамасыз ету мәселелері
өзекті болып қалуда.
ДЭФ ЖБИ гендерлік теңдік
индексіне сәйкес Қазақстан
өткен
жылмен
салыстырғанда 8 позицияға
төмендеп, 144 елдің ішінде
60-орынды алады.
Қазақстанның халықаралық
рейтингтегі
жағдайының
нашарлауының
негізгі
себептерінің бірі әйелдердің
еңбегін
пайдалануды
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шектейтін
жұмыстар
тізімінің
болуы
болып
табылады.
Бұл тізім әйелдердің еңбек
нарығына тең қол жеткізуін
шектеп
қана
қоймай,
олардың
қаржылық
жағдайын
айтарлықтай
нашарлатады.
Статистика органдарының
деректеріне сәйкес ерлер
мен
әйелдердің
жалақысындағы
айырмашылық
ерлердің
пайдасына 34% - ға тең.
Бұл арақатынас ерлердің
көп жағдайда жалақысы
жоғары өнеркәсіп (мұнайгаз, тау-кен өндірісі, өңдеу),
Көлік
және
құрылыс
салаларында
жұмыс
істейтіндігімен байланысты
орташа
республикалық
көрсеткіш, онда өз кезегінде
әйелдер
еңбегін
пайдалануға
тыйым
салынады.

4.

1-баптың
26-бап. Еңбек шартын Жоқ
9-тармағы- жасасуға және жұмысқа
ның жаңа орналасуға салынатын

Мынадай мазмұндағы Депутаттар
жаңа
тармақшамен Камасова З.А.
толықтырылсын:
Нұрманбетова Ж.Н.

Қабылданды
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тармақшасы

тыйымдар
және
қойылатын шектеулер
....
(ҚР Еңбек 2. Мыналарға:
кодексті
....
264)
Әйелдердің
бабының
еңбегін пайдалануға
2-тармағы шектеу
қойылатын
4) тармақ- жұмыстардың тізіміне
шасы)
сәйкес әйелдерді ауыр
жұмыстарға,
еңбек
жағдайлары зиянды
және (немесе) қауіпті
жұмыстарға;
Жұмыс
беруші
Әйелдердің
еңбегін
пайдалануға шектеу
қойылатын
жұмыстардың тізіміне
енгізілген жұмыстарға
(кәсіптерге,
лауазымдарға)
әйелдерді
жұмысқа
орналастыру туралы
шешімді
еңбек
жағдайлары бойынша
өндірістік
объектілерді
аттестаттау
нәтижелерімен
расталған
қауіпсіз

«....)
26-баптың
2тармағының
4)
тармақшасы
алып
тасталсын;»;

Нұр Қ.І.
Нұрымова Г.А.
Әбсеметова Ә.М.
Тәжмагамбетова М.М.
Телпекбаева Ж.Т.
Қазақстан
Республикасы
Тармақшалардың келесі тәуелсіздік
жылдарында
нөмірленуі тиісінше
халықаралық
құжаттарға
өзгертілсін.
қосылу
және
ратификациялау жолымен,
оның ішінде халықтың
тыныс-тіршілігінің барлық
салаларында және еңбек
нарығында
гендерлік
теңдікті қамтамасыз ету
саласында
Қазақстанның
әлемдік
қоғамдастыққа
интеграциялануы бойынша
үлкен жұмыс жүргізді.
Осылайша, Қазақстан БҰҰның Әйелдерге қатысты
зорлық-зомбылықты жою
туралы
декларациясы,
Пекин декларациясы және
іс-қимыл
платформасы,
Біріккен Ұлттар Ұйымының
Мыңжылдық декларациясы
және "Біздің әлемді қайта
құру: 2030 жылға дейінгі
тұрақты даму саласындағы
күн тәртібі" декларациясы
сияқты төрт негіз қалаушы
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еңбек
жағдайлары
жасалған
кезде
қабылдауға құқылы.

құжаттарға қосылды және
ХЕҰ-ның гендерлік теңдік
саласындағы
бірқатар
Конвенциясын
ратификациялады.
Алайда, гендерлік теңдікті
қамтамасыз ету бойынша
мемлекет қабылдап отырған
барлық шаралар кешеніне
қарамастан,
ерлер
мен
әйелдердің
еңбек
саласындағы тең құқықтары
мен тең мүмкіндіктерін
қамтамасыз ету мәселелері
өзекті болып қалуда.
ДЭФ ЖБИ гендерлік теңдік
индексіне сәйкес Қазақстан
өткен
жылмен
салыстырғанда 8 позицияға
төмендеп, 144 елдің ішінде
60-орынды алады.
Қазақстанның халықаралық
рейтингтегі
жағдайының
нашарлауының
негізгі
себептерінің бірі әйелдердің
еңбегін
пайдалануды
шектейтін
жұмыстар
тізімінің
болуы
болып
табылады.
Бұл тізім әйелдердің еңбек
нарығына тең қол жеткізуін
шектеп
қана
қоймай,
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олардың
қаржылық
жағдайын
айтарлықтай
нашарлатады.
Статистика органдарының
деректеріне сәйкес ерлер
мен
әйелдердің
жалақысындағы
айырмашылық
ерлердің
пайдасына 34% - ға тең.
Бұл арақатынас ерлердің
көп жағдайда жалақысы
жоғары өнеркәсіп (мұнайгаз, тау-кен өндірісі, өңдеу),
Көлік
және
құрылыс
салаларында
жұмыс
істейтіндігімен байланысты
орташа
республикалық
көрсеткіш, онда өз кезегінде
әйелдер
еңбегін
пайдалануға
тыйым
салынады.

5.

1-баптың 9- 76-бап. Түнгі уақыттағы
тармағыжұмыс
ның жаңа ....
тармақшасы
4. Жұмыс беруші:

5) 76-баптың 3 және 4тармақтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
...
4. Жұмыс беруші:
...

5) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«5)
76-баптың
4тармағының
2)
тармақшасындағы «он
алты» деген сөздер «он

Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
Заң жобасында мүгедек
балаға күтім жасау мерзімін
18 жасқа дейін ұзарту

Қабылданды
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(ҚР Еңбек
кодексті
76-бабы 4тармағының 27)
тармақша
сы)

...
2) он алты жасқа
дейінгі
мүгедек
балаларды тәрбиелеп
отырған жұмыскерлерді
жазбаша
келісімінсіз
түнгі
уақыттағы
жұмысқа
тартуға
құқылы емес.

2) он алты жасқа дейінгі сегіз» деген сөздермен
мүгедектігі
бар ауыстырылсын;»;
балаларды тәрбиелеп
отырған жұмыскерлерді
жазбаша
келісімінсіз
түнгі
уақыттағы
жұмысқа
тартуға
құқылы емес.»;

көзделген.
Осыған
байланысты, мысалы, 18
жасқа дейінгі балаға күтім
жасау кезінде зейнетақы
жүйесіндегі өтілін сақтау
бойынша тиісті түзетулер
енгізіледі.
Осыған ұқсас, түнгі уақытта
мүгедек
балаларды
тәрбиелеп
отырған
қызметкерлерді
тарту
мәселелерін
реттейтін
Еңбек кодексінің 76-бабы 4тармағының
2)
тармақшасына тиісті түзету
енгізу қажет деп санаймыз.

17. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы
6.

1-баптың
17тармағының
6)
тармақшасы
(«Тұрғын
үй
қатынаст

73-бап.
Азаматтарды
мемлекеттiк тұрғын үй
қорынан тұрғын үй
немесе жеке тұрғын үй
қорынан
жергiлiктi
атқарушы
орган
жалдаған тұрғын үйге
мұқтаждар
есебiнен
шығару негiздерi

6)
73-бап
мынадай
мазмұндағы
2-1тармақпен
толықтырылсын:
«2-1. Егер отбасы осы
Заңның 68-бабының 3)
тармақшасында
көзделген
негіз
бойынша
есепте
тұрған, он сегіз жасқа

6) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) 73-бап мынадай
мазмұндағы
2-1тармақпен
толықтырылсын:
«2-1. Егер 1 немесе 2
топтағы мүгедектік он
сегіз жасқа толған,
отбасы
мүгедек

Депутат Омарбекова Ж. Ә.
Бірінші
және
екінші
топтағы мүгедектік бір
мезгілде
қатар
белгіленбейді.
Осыған байланысты "және"
деген шылауды "немесе"
деп ауыстыру ұсынылады.
Сондай-ақ, "Тұрғын үй
қатынастары туралы" 1997

Қабылданды
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ары
туралы»
ҚРЗ
73бабы 2-1тармағы)

толған мүгедектігі бар
балаға
I және II топтағы
мүгедектік белгіленген
жағдайда, мемлекеттік
тұрғын үй қорынан
тұрғын үй немесе жеке
тұрғын үй қорынан
жергілікті
атқарушы
орган жалдаған тұрғын
үй беру кезегі оны
алғанға дейін оның
атында сақталады.»;

балалары бар немесе
оларды
тәрбиелеп
отырған
отбасы
ретінде есепте тұрған
мүгедек
балаға
белгіленсе,
оның
мемлекеттік тұрғын үй
қорынан
тұрғынжай
немесе
жергілікті
атқарушы орган жеке
тұрғын үй қорынан
жалға алған тұрғынжай
беру
кезектілігі
тұрғынжайды алғанға
дейін сақталады.».

жылғы
16
сәуірдегі
Қазақстан
Республикасы
Заңының 68-бабының 3)
тармақшасында халықтың
әлеуметтік жағынан осал
топтарына
жататын
адамдардың
санаттары,
оның
ішінде
мүгедек
балаларды
тәрбиелеп
отырған
отбасылар
санамаланады,
олардың
қандай негіздер бойынша
есепте
тұрғаны
көрсетілмейді.
Ал
негіздер
болса,
"Мемлекеттік тұрғын үй
қорынан тұрғынжай беру
шарттарының" 67-бабы 1тармағының
2)
тармақшасында
көрсетілген.
Осыған
байланысты,
73-баптың
жаңа тармағының мәтінінде
отбасының
мүгедек
балалары
бар
немесе
тәрбиелеп отырған отбасы
ретінде есепте тұрғанын
жазу ұсынылады.
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18. «Қазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берiлетiн мемлекеттiк
әлеуметтiк жәрдемақылар туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы
7.

1-бап.
Азаматтардың
мемлекеттiк әлеуметтiк
жәрдемақылар
алуға
құқығы
…
3.
Бiр
мезгiлде
әртүрлi
мемлекеттiк
(«Қазақст әлеуметтiк
ан
жәрдемақылар
алуға
Республика құқығы бар адамдарға
сында
олардың
таңдауы
мүгедектi- бойынша
бiр
гi бойынша жәрдемақы
және
тағайындалады.
асыраушысынан
Жоқ.
айырылу
жағдайы
бойынша
берiлетiн
мемлекеттiк
әлеуметтiк
жәрдемақылар
туралы»
ҚРЗ 1-бабы
1-баптың
18тармағының
1)
тармақшасы

1) 1-баптың 3тармағы
мынадай
мазмұндағы
екінші
бөлікпен
толықтырылсын:
«Бұл норма мүгедектігі
бар балаларға және бала
кезінен мүгедектігі бар
адамдарға
қолданылмайды.»;

1) тармақша мынадай
Әлеуметтік-мәдени
редакцияда жазылсын: комитеті
«1) 1-баптың 3-тармағы Заң техникасы;
мынадай мазмұндағы
екінші
бөлікпен
толықтырылсын:
«Осы
тармақтың
бірінші
бөлігінің
ережесі
мүгедек
балалар мен бала
кезінен мүгедектерге
қолданылмайды.».

даму

Қабылданды
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8.

3тармағының жаңа
екінші
бөлігі)
1-баптың
18-тармағының
4) тармақшасы

10-бап.
Мүгедектігі
бойынша
жәрдемақы
тағайындау мерзімі
...
2. ....
Қайта
(«Қазақкуәландырылушы
стан
еңбекке қабілетті деп
Республитанылған
жағдайда,
касында
жәрдемақы
еңбекке
мүгедекқабілетті деп танылған
тiгi
күнге дейін төленеді.
бойынша
3. Егер мүгедек адам
және
қайта куәландыруға осы
асыраушы- үшін
тағайындалған
сынан
мерзімде
МӘС
бөлімшесіне келмесе,
айырылу
жағдайы
онда оған жәрдемақы
бойынша
төлеу
тоқтатыла
берiлетiн
тұрады, ал ол мүгедек
мемлекет- деп қайта танылған
тiк
жағдайда, егер МӘС
әлеуметтi бөлімшесі оны осы
к жәрдема- кезеңде мүгедек деп
қылар
таныса,
бұл
туралы»
тоқтатылған
күннен
ҚРЗ
бастап, бірақ бір айдан

4) 10-бапта:
2-тармақтың екінші
бөлігі
мынадай
редакцияда жазылсын:
«Қайта
куәландырылушы
мүгедектік
мерзімі
өткенге дейін еңбекке
қабілетті деп танылған
жағдайда, жәрдемақы
оны еңбекке қабілетті
деп танылған айды
қоса
алғанда
төленеді.»;
3-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3. Егер мүгедектігі
бар
адам
қайта
куәландыруға осы үшін
белгіленген мерзімде
МӘС
бөлімшесіне
келмесе, онда оған
жәрдемақы
төлеу
тоқтатыла тұрады, ал ол
мүгедектігі бар адам
деп қайта танылған
жағдайда, егер

4) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«4)
10-баптың
2тармағының екінші
бөлігіндегі «еңбекке
қабілетті
деп
танылған күнге дейін»
деген
сөздер
«ол
еңбекке қабілетті деп
танылған айға қоса»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заңның
10-бабы
2тармағының екінші бөлігіне
заң жобасымен ұсынылып
отырған
түзетулер
қолданысқа
енгізілген
жағдайда
қайта
куәландырушы
жалпы
тәртіппен еңбекке қабілетті
деп танылған жағдайда
жәрдемақы төлеу тәртібі
түсініксіз болып қалады: ол
мүгедектік
мерзімі
өткенге дейін болмайды.
4) тармақшаның төртіншіалтыншы
абзацтары
"мүгедек"
терминін
"мүгедектігі бар адамға"
өзгертуге қатысты, осыған
байланысты ол қабылданған
түзетуге
сәйкес
алып
тасталады (кестенің 1позициясы).

Қабылданды
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10-бабы 2- аспайтын уақыт үшін
тармағықайта басталады.
ның екінші
бөлігі)
Қайта куәландыру
мерзімін
дәлелді
себеппен өткізіп алған
жағдайда, жәрдемақы
төлеу,
егер
МӘС
бөлімшесі оны осы
кезеңде мүгедек деп
таныса,
төлем
тоқтатыла
тұрған
күннен бастап қайта
куәландыру
күніне
дейін, бірақ үш жылдан
аспайтын уақыт үшін
жүргізіледі. Бұл ретте,
егер қайта куәландыру
кезінде мүгедек адам
мүгедектіктің
басқа
(неғұрлым
жоғары
немесе
неғұрлым
төмен)
тобына
ауыстырылса,
онда
көрсетілген уақыт үшін
жәрдемақы
бұрынғы
топ бойынша төленеді.

МӘС бөлімшесі оны
осы кезеңде мүгедектігі
бар адам деп таныса, ол
тоқтатыла
тұрған
күннен бастап, бірақ бір
айдан аспайтын уақыт
үшін қайта басталады.
Қайта
куәландыру
мерзімін
дәлелді
себеппен өткізіп алған
жағдайда, жәрдемақы
төлеу,
егер
МӘС
бөлімшесі оны осы
кезеңде мүгедектігі бар
адам деп таныса, төлем
тоқтатыла
тұрған
күннен бастап қайта
куәландыру
күніне
дейін, бірақ үш жылдан
аспайтын уақыт үшін
жүргізіледі. Бұл ретте,
егер қайта куәландыру
кезінде мүгедектігі бар
адам
мүгедектіктің
басқа
(неғұрлым
жоғары
немесе
неғұрлым
төмен)
тобына ауыстырылса,
онда көрсетілген уақыт
үшін
жәрдемақы
бұрынғы топ бойынша
төленеді.»;
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9.

11-бап.
Мүгедектiгi
бойынша жәрдемақыға
құқығы
бар
мүгедектердiң
санаттары
Мүгедектiгi бойынша
(«Қазақжәрдемақыға құқығы
стан
бар мүгедектерге:
Республи1) жалпы аурулардан,
касында
еңбекте
мертiгуден,
мүгедеккәсiби
аурулардан
тiгi
мүгедек болғандар, он
бойынша
алты жасқа дейiнгi
және
мүгедек балалар, он
асыраушы- алтыдан он сегіз жасқа
сынан
дейiнгi бiрiншi, екiнші,
айырылу
үшiншi
топтағы
жағдайы
мүгедек балалар;
бойынша
1-1)
бала
кезiнен
берiлетiн
мүгедектер;
мемлекет- 2) мүгедектiкке әскери
тiк
қызметтен өту кезiнде
әлеуметтi алған
жарақаттың,
к жәрдема- контузияның,
қылар
мертiгудiң,
аурудың
туралы»
салдарынан
душар
ҚРЗ
болған
мерзiмдi
11-бабы)
қызметтегi
әскери
қызметшiлер қатарынан
шыққан
мүгедектер,
азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы
1-баптың
18-тармағының
5) тармақшасы

5)
11-бап
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«11-бап.
Мүгедектiгi бойынша
жәрдемақыға құқығы
бар мүгедектігі бар
адамдардың санаттары
Мүгедектiгi
бойынша жәрдемақыға
құқығы бар мүгедектігі
бар адамдарға:
1)
жалпы
аурулардан,
еңбекте
мертiгуден,
кәсiби
аурулардан мүгедектігі
бар адамдар, жеті жасқа
дейiнгi мүгедектігі бар
балалар;
2) бала кезiнен
мүгедектігі
бар
адамдар, жетіден он
сегіз жасқа дейiнгi
бiрiншi, екiнші, үшiншi
топтардағы мүгедектігі
бар балалар;
3)
әскери
қызметтен өту кезiнде
алған
жарақаттың,
контузияның,
мертiгудiң, ауырудың
салдарынан
мүгедек

5) тармақша мынадай Әлеуметтік-мәдени
редакцияда жазылсын: комитеті
«5)
11-баптың
1) Заң техникасы;
тармақшасындағы «он
алты», «он алтыдан»
деген сөздер тиісінеше
«жеті», «жетіден» деген
сөзбен
ауыстырылсын;»;

даму

Қабылданды

19

ядролық объектiлердегi
авариялардың
зардаптарын
жою
кезiнде не ядролық
объектiлердегi
авариялық жағдайлар
салдарынан
мүгедек
болған адамдар;
3)
әскери
қызмет
міндеттерін, арнаулы
мемлекеттік
органдардағы қызметін
(қызмет
мiндеттерiн)
атқаруға байланысты
емес
жазатайым
жағдайдың салдарынан
болған
мертiгу
не
әскери және қызметтік
борышын
орындауға
байланысты емес ауру
салдарынан
мүгедек
болған жағдайда әскери
қызметшiлер (мерзiмдi
қызметтегi
әскери
қызметшiлерден басқа),
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлері,
Қазақстан
Республикасының iшкi
iстер органдары мен
бұрынғы Мемлекеттiк

болған
мерзiмдi
қызметтегi
әскери
қызметшiлер қатарынан
шыққан мүгедектігі бар
адамдар,
азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы
ядролық
объектiлердегi
авариялардың
зардаптарын
жою
кезiнде не ядролық
объектiлердегi
авариялық жағдайлар
нәтижесінде
мүгедек
болған мүгедектігі бар
адамдар;
4) әскери қызмет
міндеттерін, арнаулы
мемлекеттік
органдардағы қызметін
(қызмет
мiндеттерiн)
атқаруға байланысты
емес
жазатайым
жағдайдың салдарынан
болған
мертiгу
не
әскери және қызметтік
борышын
орындауға
байланысты емес ауру
салдарынан
мүгедек
болған кезде әскери
қызметшiлер (мерзiмдi
қызметтегi
әскери
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тергеу
комитетiнiң
басшы және қатардағы
құрамының адамдары
арасынан
шыққан
мүгедектер;
4)
әскери
қызмет,
арнаулы
мемлекеттік
органдардағы қызметті
өткеру
кезiнде
жаралануы,
контузия
алуы, мертiгуі, ауыруы
салдарынан
мүгедек
болған
әскери
қызметшiлер (мерзiмдi
қызметтегi
әскери
қызметшiлерден басқа),
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлері, қызмет
мiндеттерiн
атқару
кезiнде
Қазақстан
Республикасының iшкi
iстер органдары мен
бұрынғы Мемлекеттiк
тергеу
комитетiнiң
қызметкерлерi
арасынан
шыққан
мүгедектер;
5)
себеп-салдарлық
байланысы анықталған
жағдайда
төтенше
экологиялық

қызметшiлерден басқа),
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлері,
iшкi
iстер органдары мен
Қазақстан
Республикасының
бұрынғы Мемлекеттiк
тергеу
комитетiнiң
басшы және қатардағы
құрамының адамдары
арасынан
шыққан
мүгедектігі
бар
адамдар;
5)
әскери
қызмет,
арнаулы
мемлекеттік
органдардағы қызметті
өткеру
кезiнде
жаралануы, контузия
алуы, мертiгуі, ауыруы
салдарынан
мүгедек
болған
әскери
қызметшiлер (мерзiмдi
қызметтегi
әскери
қызметшiлерден басқа),
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлері,
қызметтік мiндеттерiн
атқару кезiнде iшкi
iстер органдары мен
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10.

жағдайлар,
соның
iшiнде
ядролық
жарылыстар
мен
сынақтар
кезiндегi
радиациялық
әсер
етудiң
салдарынан
және/немесе олардың
зардаптарынан болған
мүгедектер жатады.

Қазақстан
Республикасының
бұрынғы Мемлекеттiк
тергеу
комитетiнiң
қызметкерлерi
арасынан
шыққан
мүгедектігі
бар
адамдар;
6)
себепсалдарлық байланысы
анықталған жағдайда
төтенше экологиялық
жағдайлар,
соның
iшiнде
ядролық
жарылыстар
мен
сынақтар
кезiндегi
радиациялық
әсер
етудiң
салдарынан
және/немесе олардың
зардаптарынан болған
мүгедектігі бар адамдар
жатады.»;

1-баптың
12-бап. Мүгедектігі
18-тармабойынша
ғының
жәрдемақылардың
6) тармақ- мөлшері
шасы
1. Осы Заңның 11бабының 1), 1-1) және 3)
(«Қазақтармақшаларында
стан
көрсетілген
Республимүгедектерге

6) 12-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«12-бап.
Мүгедектігі бойынша
жәрдемақылардың
мөлшері
1. Осы Заңның
11-бабының 1), 2) және
4)
тармақшаларында

6) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«6)
12-баптың
1тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1. Осы Заңның 11бабының 1), 1-1) және

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутат
Омарбекова Ж.Ә.
Түзетулер қаралып отырған
заң жобасы күшіне енген
кезден бастап оған қол
қойылғаннан кейін күшіне
енеді.
Бұл
ретте,
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касында
мүгедектiгi
бойынша
және
асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берiлетiн
мемлекеттiк
әлеуметтi
к жәрдемақылар
туралы»
ҚРЗ
12-бабы 1тармағы)

мүгедектігі
бойынша
айлық жәрдемақылар:
1) 2014 жылғы 1
сәуірден бастап:
бірінші топтағы
мүгедектерге
–
республикалық бюджет
туралы заңда тиісті
қаржы
жылына
белгіленетін ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
(бұдан әрі – ең төмен
күнкөріс деңгейі) 1,42
мөлшерінде;
екінші топтағы
мүгедектерге – 1,11 ең
төмен күнкөріс деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектерге – 0,78 ең
төмен күнкөріс деңгейі;
он алты жасқа дейінгі
мүгедек балаларға –
1,05 ең төмен күнкөріс
деңгейі;
бала
кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектерге – 1,42 ең
төмен күнкөріс деңгейі;

көрсетілген мүгедектігі
бар
адамдарға
мүгедектігі
бойынша
айлық жәрдемақы:
1) 2014 жылғы 1
сәуірден бастап:
бірінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға
–
республикалық бюджет
туралы заңда тиісті
қаржы
жылына
белгіленетін ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
(бұдан әрі – ең төмен
күнкөріс деңгейі) 1,42
мөлшерінде;
екінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,11;
үшінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
0,78;
он алты жасқа
дейінгі мүгедектігі бар
балаларға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,05;

3) тармақшаларында
аталған мүгедектерге
мүгедектігі бойынша
айлық жәрдемақылар
мынадай:
жеті жасқа дейінгі
мүгедек
балаларға1,40 ең төмен күнкөріс
деңгейі;
бірінші
топтағы
жетіден он сегіз жасқа
дейінгі
мүгедек
балаларға –
1,92
ең
төменгі
күнкөріс деңгейі;
екінші
топтағы
жетіден он сегіз жасқа
дейінгі
мүгедек
балаларға –
1,59
ең
төменгі
күнкөріс деңгейі;
үшінші
топтағы
жетіден он сегіз жасқа
дейінгі
мүгедек
балаларға –
1,40
ең
төменгі
күнкөріс деңгейі;
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектерге1,92
ең
төменгі
күнкөріс деңгейі;

жәрдемақылар
мүгедек
балаларды
қайта
куәландырудан
өткеннен
және олар мүгедектік тобын
белгілегеннен
кейін
тағайындалатын
болады.
Қайта куәландырудан өтуге
дейінгі
кезеңге
жәрдемақының
бұрын
тағайындалған
мөлшері
қолданылады. Жәрдемақы
мөлшеріндегі
айырмашылықты
олар
қайта
куәландырудан
өткеннен кейін төлеуге тиіс.
Тиісті нормаларды қаралып
отырған заң жобасында
жеке тармақпен немесе жеке
баппен жазу қажет.
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бала
кезінен
бала
кезінен
екінші
топтағы бірінші
топтағы
мүгедектерге – 1,16 ең мүгедектігі
бар
төмен күнкөріс деңгейі; адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
бала
кезінен 1,42;
үшінші
топтағы
бала
кезінен
мүгедектерге – 0,91 ең екінші
топтағы
төмен күнкөріс деңгейі; мүгедектігі
бар
адамдарға – ең төмен
он алтыдан он күнкөріс
деңгейінің
сегіз жасқа дейінгі 1,16;
бірінші
топтағы
бала
кезінен
мүгедек балаларға – үшінші
топтағы
1,42 ең төмен күнкөріс мүгедектігі
бар
деңгейі;
адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
он алтыдан он 0,91;
сегіз жасқа дейінгі
он алтыдан он
екінші топтағы мүгедек сегіз жасқа дейінгі
балаларға – 1,16 ең бірінші
топтағы
төмен күнкөріс деңгейі; мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
он алтыдан он күнкөріс
деңгейінің
сегіз жасқа дейінгі 1,42;
үшінші
топтағы
он алтыдан он
мүгедек балаларға – сегіз жасқа дейінгі
0,91 ең төмен күнкөріс екінші
топтағы
деңгейі мөлшерінде;
мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
2) 2018 жылғы 1 күнкөріс
деңгейінің
қаңтардан бастап:
1,16;

бала кезінен екінші
топтағы мүгедектерге1,59
ең
төменгі
күнкөріс деңгейі;
бала кезінен үшінші
топтағы мүгедектерге1,20
ең
төменгі
күнкөріс деңгейі;
бірінші
топтағы
мүгедектерге - 1,92 ең
төменгі
күнкөріс
деңгейі;
екінші
топтағы
мүгедектерге - 1,53 ең
төменгі
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектерге - 1,04 ең
төменгі
күнкөріс
деңгейі
мөлшерінде
тағайындалады.».
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он алтыдан он
бірінші топтағы сегіз жасқа дейінгі
мүгедектерге – 1,92 ең үшінші
топтағы
төмен күнкөріс деңгейі; мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
екінші топтағы күнкөріс
деңгейінің
мүгедектерге – 1,53 ең 0,91 мөлшерінде;
төмен күнкөріс деңгейі;
2) 2018 жылғы 1
қаңтардан бастап:
үшінші топтағы
бірінші топтағы
мүгедектерге – 1,04 ең мүгедектігі
бар
төмен күнкөріс деңгейі; адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
он алты жасқа 1,92;
дейінгі
мүгедек
екінші топтағы
балаларға - 1,40 ең мүгедектігі
бар
төмен күнкөріс деңгейі; адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
бала
кезінен 1,53;
бірінші
топтағы
үшінші топтағы
мүгедектерге – 1,92 ең мүгедектігі
бар
төмен күнкөріс деңгейі; адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
бала
кезінен 1,04;
екінші
топтағы
он алты жасқа
мүгедектерге – 1,59 ең дейінгі мүгедектігі бар
төмен күнкөріс деңгейі; балаларға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
бала
кезінен 1,40;
үшінші
топтағы
бала
кезінен
мүгедектерге – 1,20 ең бірінші
топтағы
төмен күнкөріс деңгейі; мүгедектігі
бар
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он алтыдан он
сегіз жасқа дейінгі
бірінші
топтағы
мүгедек балаларға –
1,92 ең төмен күнкөріс
деңгейі;
он алтыдан он
сегіз жасқа дейінгі
екінші топтағы мүгедек
балаларға – 1,59 ең
төмен күнкөріс деңгейі;
он алтыдан он
сегіз жасқа дейінгі
үшінші
топтағы
мүгедек балаларға –
1,20 ең төмен күнкөріс
деңгейі
мөлшерінде
тағайындалады.
3) жоқ

адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,92;
бала
кезінен
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,59;
бала
кезінен
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,20;
он алтыдан он
сегіз жасқа дейінгі
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,92;
он алтыдан он
сегіз жасқа дейінгі
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,59;
он алтыдан он
сегіз жасқа дейінгі
үшінші
топтағы
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мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,20 мөлшерінде;
3) 2021 жылғы 1
қаңтардан бастап:
жеті жасқа дейін
мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,40;
жеті жастан он
сегіз жасқа дейінгі
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,92;
жеті жастан он
сегіз жасқа дейінгі
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
1,59;
жеті жастан он
сегіз жасқа дейінгі
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
балаларға – ең төмен
күнкөріс
деңгейінің
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1,40
мөлшерінде
тағайындалады.
22. «Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы» 1999 жылғы 5 сәуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңы
11.

1-баптың
22тармағының жаңа
2) тармақшасы

1-бап. Осы Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар

Осы
Заңда
мынадай
негізгі
ұғымдар
(«Қазақпайдаланылады:
стан
....
Республика
...) жоқ;
сындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 1бабы)

Жоқ

Мынадай мазмұндағы
2)
тармақшамен
толықтырылсын::
"2) 1-бап мынадай
мазмұндағы
жаңа__)
тармақшамен
толықтырылсын:
"...) күтімді жүзеге
асыратын
адам
бірінші
топтағы
мүгедек
адаммен
туыстық
байланысына
қарамастан,
оған
тікелей күтімді жүзеге
асыратын
жеке
тұлға;»;

Депутат
А.Қ. Нұркина
Бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне
байланысты
жаңа
жәрдемақының енгізілуіне
байланысты күтімді жүзеге
асыратын адам ұғымын
бекіту қажет.

Қабылданды

Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
алып тасталсын
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12.

1-баптың
22тармағының жаңа
1)
тармақшасы
(«Қазақстан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ
3-бабының
4-тармағы)

3-бап. Азаматтардың
жәрдемақыға құқығы
...
3-1. Жоқ.

4.
Бір
уақытта
бірнеше негіздемелер
бойынша
жәрдемақы
алуға
құқығы
бар
адамдарға жәрдемақы
олардың
қалауы
бойынша
тек
бір
негіздеме бойынша ғана
төленеді.

1) 3-бапта:
...
1) 3-бапта:
мынадай мазмұндағы
3-1-тармақпен
толықтырылсын:
«3-1.
Туыстық
қатынастарына
қарамастан,
бірінші
топтағы мүгедектігі бар
адамға күтімді тікелей
жүзеге асыратын жеке
тұлғалардың
бірінші
топтағы мүгедектігі бар
адамға күтімді жүзеге
асыратын адамға (бұдан
әрі – күтімді жүзеге
асыратын
адам)
берілетін жәрдемақыға
құқығы бар.»;
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Бір
уақытта
бірнеше негіздемелер
бойынша
жәрдемақы
алуға
құқығы
бар
адамдарға жәрдемақы,
күтімді
жүзеге
асыратын
адамдарға
берілетін
жәрдемақы

1) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«3)
3-баптың
4)
тармақшасында:

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутат
А.Қ. Нұркина
"Қазақстан
Республикасындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы туралы" Заңның
3-бабы
азаматтардың
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақыға
жалпы
құқығын регламенттейді, ал
оны алуға құқығы бар
азаматтардың
тікелей
санаттары
4-бапта
көрсетілген,
осыған
байланысты екінші және
үшінші
абзацтар
алып
тасталады.
"Қазақстан
орыс тіліндегі мәтінге Республикасындағы
түзету
енгізілді, арнаулы
мемлекеттік
мемлекеттік
тілдегі жәрдемақы туралы" Заңның
мәтін өзгермейді.»;
1-бабының
1-тармағында
ұғымдық аппаратта берілген
анықтамаға сәйкес келтіру:
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы (бұдан әрі –
жәрдемақы) - жәрдемақыға
құқығы бар азаматтарға
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алу
құқығын
қоспағанда,
олардың
қалауы бойынша тек бір
негіздеме
бойынша
төленеді.»;

13.

4-бап. Жәрдемақыға
құқығы бар азаматтар
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық
актілерінде
(«Қазақайқындалған
стан
жеңілдіктер
тізбесі
Республика негізге алына отырып,
сындағы
арнаулы мемлекеттік
арнаулы
жәрдемақы
алуға
мемлекет- құқығы
бар
тік
азаматтарға:
жәрдем…
ақы
1-баптың
22-тармағының
2) тармақшасы

2) 4-бапта:
бірінші
абзац
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық актілерінде
айқындалған
жеңілдіктер
тізбесі
негізге алына отырып,
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
алуға
құқығы
бар
азаматтарға:»;

жәрдемақылардың
өзге
түрлеріне
қарамастан
берілетін ақшалай төлем.
«Бір уақытта бірнеше
негіздемелер бойынша»
деген сөздер «Осы
Заңның 4-бабының 1тармағында көзделген
бірнеше негіздемелер
бойынша бір мезгілде»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Нақтылаушы түзету.
Екіұдай түсінуді болғызбау
үшін баламалы негізде
өтініш берушінің таңдауы
қаралып отырған Заңның 4бабының
1-тармағында
тікелей көрсетілген бір негіз
бойынша ғана бойынша
жәрдемақы
алуға
болатындығын
нақты
регламенттеу ұсынылады.

2) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 4-бапта:
бірінші
абзацта:
««Қазақстан
Республикасының
заңнамалық
актілерінде
айқындалған
жеңілдіктер
тізбесі
негізге алына отырып,
арнаулы мемлекеттік
жәрдемақы»
деген
сөздер «1. Қазақстан
Республикасының

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заң техникасы;
"Қазақстан
Республикасындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы туралы" Заңның
1-бабының
1)
тармақшасында ұғымдық
аппаратта
берілген
анықтамаға сәйкес келтіру:
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы (бұдан әрі –
жәрдемақы) - жәрдемақыға
құқығы бар азаматтарға
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туралы»
ҚРЗ 4бабының
бірінші
абзацы, 13тармақша
сы, 3)
және 4)
тармақша
лары, 7), 8)
және 8-1)
тармақша
лары, 2
(жаңа)
тармағы)

1-3)
мәртебесі
«Ардагерлер туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңы
6-бабының
2)
тармақшасында
айқындалған,
жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысының
мүгедектеріне
теңестірілген адамдар;
…
3)
Ауғанстандағы
немесе
соғыс
қимылдары жүргiзiлген
басқа мемлекеттердегі
соғыс
қимылдары
кезiнде қаза тапқан
(хабар-ошарсыз кеткен)
немесе
жаралану,
контузия алу, мертiгу,
ауру
салдарынан
қайтыс болған әскери
қызметшiлердiң,
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлерінің
отбасылары;
бейбiт
уақытта әскери қызмет,

1-3)
тармақша
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1-3)
мәртебесі
«Ардагерлер туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңы
6-бабының
2)
тармақшасында
айқындалған,
жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысының
салдарынан
мүгедектігі
бар
адамдарға
теңестірілген
адамдар;»;
3)
және
4)
тармақшалар мынадай
редакцияда жазылсын:
«3)
Ауғанстандағы
немесе
соғыс
қимылдары жүргiзiлген
басқа мемлекеттердегі
соғыс
қимылдары
кезiнде қаза тапқан
(хабар-ошарсыз кеткен)
немесе
жаралану,
контузия алу, мертiгу,
ауыру
салдарынан
қайтыс болған әскери
қызметшiлердiң,

заңнамалық
актілерінде
айқындалған
жеңілдіктер
тізбесі
негізге алына отырып,
жәрдемақы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
8) тармақшадағы «он
алты» деген сөздер
«жеті» деген сөзбен
ауыстырылсын;
8-1) тармақшадағы «он
алтыдан» деген сөздер
«жетіден» деген сөзбен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 2тармақпен
толықтырылсын:
«2. Күтімді жүзеге
асыратын
адамның
жәрдемақы
алуға
құқығы бар.»;

жәрдемақылардың
өзге
түрлеріне
қарамастан
берілетін ақшалай төлем.
2) тармақшаның он біріншіон
екінші
абзацтары
кестенің 1-позициясының
қабылдануына байланысты
алып тасталады.
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арнаулы
мемлекеттік
органдарда
қызмет
атқару кезiнде қаза
тапқан (қайтыс болған)
әскери қызметшiлердiң,
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлерінің
отбасылары, қызметтік
мiндеттерiн
атқару
кезiнде қаза тапқан iшкi
iстер
органдары
қызметкерлерiнiң
отбасылары;
Чернобыль АЭС-тағы
апаттың
және
азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы
объектiлердегi басқа да
радиациялық апаттар
мен
авариялардың
салдарын жою кезiнде
қаза
тапқандардың
отбасылары;
сәуле
аурулары салдарынан
қайтыс болғандардың
немесе қайтыс болған
мүгедектердiң, сондайақ
қайтыс
болуы
Чернобыль АЭС-тағы
апаттың
және
азаматтық
немесе

арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлерінің
отбасылары;
бейбiт
уақытта әскери қызмет,
арнаулы
мемлекеттік
органдарда
қызмет
атқару кезiнде қаза
тапқан (қайтыс болған)
әскери қызметшiлердiң,
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлерінің
отбасылары, қызметтік
мiндеттерiн
атқару
кезiнде қаза тапқан iшкi
iстер
органдары
қызметкерлерiнiң
отбасылары;
Чернобыль АЭС-тағы
апаттың
және
азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы
объектiлердегi басқа да
радиациялық апаттар
мен
авариялардың
салдарын жою кезiнде
қаза
тапқандардың
отбасылары;
сәуле
аурулары салдарынан
қайтыс болғандардың
немесе мүгедектігі бар
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әскери
мақсаттағы
объектiлердегі басқа да
радиациялық апаттар
мен авариялардың және
ядролық сынақтардың
әсерiне
белгiленген
тәртiппен байланысты
болған
азаматтардың
отбасылары;

4)
Ұлы
Отан
соғысының
қайтыс
болған
мүгедегінiң
немесе
жеңілдіктер
бойынша Ұлы Отан
соғысының
мүгедектеріне
теңестiрiлген адамның
екiншi
рет
некеге
тұрмаған
зайыбы
(жұбайы),
сондай-ақ
жалпы ауруға шалдығу,
жұмыста мертігу және
басқа
да
себептер
(құқыққа
қайшы
келетiндердi

қайтыс
болған
адамдардың, сондай-ақ
қайтыс
болуы
Чернобыль АЭС-тағы
апаттың
және
азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы
объектiлердегі басқа да
радиациялық апаттар
мен авариялардың және
ядролық сынақтардың
әсерiне
белгiленген
тәртiппен байланысты
болған
азаматтардың
отбасылары;
4)
Ұлы
Отан
соғысының
салдарынан
мүгедектігі бар қайтыс
болған
адамның
немесе
жеңілдіктер
бойынша Ұлы Отан
соғысының мүгедектігі
бар
адамдарына
теңестiрiлген адамның
екiншi
рет
некеге
тұрмаған
зайыбы
(жұбайы),
сондай-ақ
Ұлы Отан соғысының
қайтыс
болған
қатысушысының,
партизанның, астыртын
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қоспағанда) салдарынан
мүгедек деп танылған,
Ұлы Отан соғысының
қайтыс
болған
қатысушысының,
партизанның, астыртын
әрекет
етушiнің,
«Ленинградты
қорғағаны
үшiн»
медалiмен
немесе
«Қоршаудағы
Ленинград
тұрғыны»
белгiсiмен наградталған
азаматтың екінші рет
некеге тұрмаған зайыбы
(жұбайы);
7)
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектiгi
бойынша
және асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берiлетiн
мемлекеттiк әлеуметтiк
жәрдемақылар туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
12-бабының
5тармағында көзделген
жасына
байланысты
берілетін
зейнетақы

әрекет
етушiнің,
«Ленинградты
қорғағаны
үшiн»
медалiмен
немесе
«Қоршаудағы
Ленинград
тұрғыны»
белгiсiмен
наградталған,
жалпы
ауруға шалдығу, еңбек
үстінде мертігу және
басқа
да
себептер
салдарынан мүгедектігі
бар адам деп танылған
азаматтың
(құқыққа
қайшы
келетiндердi
қоспағанда)
зайыбы
(жұбайы);»;
7), 8) және 8-1)
тармақшалар мынадай
редакцияда жазылсын:
«7)
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектiгi
бойынша
және асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берiлетiн
мемлекеттiк әлеуметтiк
жәрдемақылар туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
12-бабының
5тармағында көзделген
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төлемдеріне мүгедектігі
бойынша
төленетін
айлық
жәрдемақы
мөлшеріне
дейін
қосымша
төлем
алушыларды
қоспағанда,
жасына
байланысты берілетін
зейнетақы
төлемдері
немесе еңбек сiңiрген
жылдары
үшiн
төленетiн
зейнетақы
төлемдерi
тағайындалған бірінші,
екінші және үшінші
топтардағы
мүгедектер, сондай-ақ
Ресей Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда
Байқоңыр
қаласында
тұратын
бірінші, екінші және
үшінші
топтардағы
мүгедектер;

жасына
байланысты
берілетін
зейнетақы
төлемдеріне мүгедектігі
бойынша
төленетін
айлық
жәрдемақы
мөлшеріне
дейін
қосымша
төлем
алушыларды
қоспағанда,
жасына
байланысты берілетін
зейнетақы
төлемдері
немесе еңбек сiңiрген
жылдары
үшiн
төленетiн
зейнетақы
төлемдерi
тағайындалған бірінші,
екінші және үшінші
топтардағы мүгедектігі
бар адамдар, сондай-ақ
Ресей Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алған
жағдайда
Байқоңыр
қаласында
тұратын
бірінші, екінші және
үшінші
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдар;
8)
Ресей
8)
Ресей Федерациясының
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
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заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда
Байқоңыр
қаласында тұратын он
алты жасқа дейінгі
мүгедек балалар;
8-1)
Ресей
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда
Байқоңыр
қаласында тұратын он
алтыдан он сегіз жасқа
дейiнгi бiрiншi, екiншi,
үшiншi
топтардағы
мүгедек балалар;
13) жоқ;

2. Жоқ.

14.

1-баптың
5-бап.
Жәрдемақы
22-тармағы тағайындаудың тәртібі
3)
...

мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда
Байқоңыр
қаласында тұратын жеті
жасқа
дейінгі
мүгедектігі
бар
балалар;
8-1)
Ресей
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда
Байқоңыр
қаласында
тұратын
жетіден он сегіз жасқа
дейiнгi бiрiншi, екiншi,
үшiншi
топтардағы
мүгедектігі
бар
балалар;»;
мынадай мазмұндағы
2-тармақпен
толықтырылсын:
«2. Күтімді жүзеге
асыратын
адамдардың арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
алуға
құқығы бар.»;
Жоқ

мынадай мазмұндағы
Депутат Нұркина А.Қ.
абзацтармен
Заң жобасында бірінші
толықтырылсын:
топтағы мүгедекке күтім
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тармақшасының
жаңа
абзацтары

2. Осы Заңның 4бабында
аталған
адамдар
жәрдемақы
тағайындау
үшін
тізбесін
орталық
(«Қазақс- атқарушы
орган
тан
айқындайтын
Республика құжаттарды қоса бере
сындағы
отырып, Мемлекеттік
арнаулы
корпорацияға жүгінеді.
мемлекеттік жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 5бабының 2тармағы)

15.

1-баптың
22-тармағы
3)
тармақшасының
жаңа

5-бап.
Жәрдемақы
тағайындаудың тәртібі
2-2. Жәрдемақыларды
тағайындау
мерзімі
өтінішті барлық қажетті
құжаттарымен
қоса

Жоқ

2-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2.
Жәрдемақы
тағайындау
туралы
өтініш
тізбесін
орталық
атқарушы
орган айқындайтын
құжаттар қоса беріле
отырып, Мемлекеттік
корпорацияға
ұсынылады.
Бірінші
топтағы
мүгедек күтімді жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы
тағайындау үшін:
«электрондық
үкімет» веб-порталы
арқылы;
бірінші
топтағы
мүгедектік алғаш рет
белгіленген
кезде
тұрғылықты
жері
бойынша
МӘС
бөлімшесіне де өтініш
жасауға құқылы.»;
Мынадай мазмұндағы
абзацтармен
толықтырылсын:
«2-2-тармақ «күннен
бастап»
деген
сөздерден кейін

жасайтын адамға жаңа
жәрдемақы
енгізіледі.
Мүгедектің
өзі
оны
тағайындауға
өтініш
жасайтынын, ал 4-бапта
күтуші
адамдар
да
көрсетілгенін
ескере
отырып, екіұдай қолдану
практикасын
болғызбау
үшін осы нормада өтініш
беру тәсілдерін ғана көрсету
ұсынылады.
Бұл
ретте
азаматтарға
ыңғайлы болу үшін өтініш
берудің барлық тәсілдерін
бір
норма
шеңберінде
регламенттеген
жөн.
Осыған байланысты осы
тармақты енгізілетін заң
жобасының 8-1-тармағымен
біріктіру ұсынылады.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
«Арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы туралы" ҚР
Заңының
5-бабы
8-2-
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абзацтары
(«Қазақстан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ
5бабының
22-2тармағы)

16.

1-баптың
5-бап.
Жәрдемақы
22-тармағы тағайындаудың тәртібі
3)
...
тармақша2-3. Жоқ
сының
үшінші
және
төртінші
абзацтары
(«Қазақстан

«, ал осы баптың 9тармағының екінші
бөлігінде
көзделген
жағдайда
мемлекеттік
органдардың
және
(немесе) ұйымдардың
ақпараттық жүйелері
бірінші
топтағы
мүгедек
немесе
күтімді
жүзеге
асыратын
адам
туралы мәліметтерді
растаған
күннен
бастап»
деген
сөздермен
толықтырылсын;»;

Мемлекеттік
корпорацияда тіркеген
күннен бастап сегіз
жұмыс
күнінен
аспайды.

3) 5-бапта:
мынадай мазмұндағы
2-3
және
2-4тармақтармен
толықтырылсын:
«2-3. Күтімді жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы
бірінші
топтағы мүгедектігі бар
адам
немесе
оның
заңды өкілі жүгінген
күннен
бастап

тармағының мазмұнымен
сәйкестендіру мақсатында
Өз кезегінде, аталған жаңа
тармақтың
мазмұны
"Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар туралы" ҚРЗ
5-бабы
4-тармағының
бірінші
бөлігінің
редакциясынан
алынды.
Сонымен қатар, жәрдемақы
тағайындау туралы өтініш
қаралатын
мерзімді
реттейтін
"Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік жәрдемақылар
туралы" ҚРЗ 6-бабының 2тармағында осы Заңның 5бабының
4-тармағының
бірінші бөлігіне сілтеме бар.
үшінші
абзац
Депутат Нұркина А.Қ.
мынадай
редакцияда
жазылсын:
Артық тәптіштеу, өйткені
«2-3. Күтімді жүзеге өкілдік
ету
тәртібі
асыратын
адамға Азаматтық
кодексте
жәрдемақы
бірінші регламенттелген.
топтағы мүгедек өтініш
жасаған күннен бастап
бірінші
топтағы
мүгедектік белгіленген
бүкіл
кезеңге
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тағайындалады
және
бірінші
топтағы
мүгедектік
тағайындалған барлық
кезеңге төленеді.
2-4. Жеке өзі келіп
2-4. Жоқ.
жүгінуге
мүмкіндігі
болмаған
жағдайда
өтініш
беруші
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
айқындалған тәртіппен
берілген
сенімхат
негізінде
жәрдемақы
тағайындау
туралы
өтінішпен
жүгінуге
басқа
адамдарға
өкілеттік
беруге
құқылы.»;
1-баптың
5-бап.
Жәрдемақы
Жоқ.
22-тармағы тағайындаудың тәртібі
3)
...
тармақша5.
Жәрдемақының
сының
мөлшерін қайта қарау
жаңа
жыл
сайын
абзацтары республикалық бюджет
туралы
заңмен
(«Қазақбекітілетін
айлық
стан
есептік
көрсеткіштің
Республика өзгеруіне,
сондай-ақ
сындағы
мүгедектік тобының
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 5бабының
жаңа
тармақта
ры)

17.

тағайындалады
төленеді.»;

және

төртінші абзац алып
тасталсын.

3) тармақша мынадай
мазмұндағы
абзацтармен
толықтырылсын:
5-тармақ
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«5.
Жәрдемақы
мөлшерін қайта қарау
республикалық
бюджет туралы заңда

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Күтімді жүзеге асыратын
адамға жаңа жәрдемақының
мөлшері
жыл
сайын
республикалық
бюджет
туралы заңмен белгіленетін
ең
төменгі
күнкөріс
деңгейіне
байланысты
екенін регламенттейтін заң
жобасын нормаға сәйкес
келтіру.
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арнаулы
өзгеруіне байланысты
мемлекет- жүргізіледі.
тік
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 5бабының 5тармағы
екінші
бөлігі)

тиісті қаржы жылына
белгіленетін
айлық
есептік көрсеткіштің
немесе
ең
төмен
күнкөріс
деңгейі
шамасының өзгеруіне
байланысты
жүргізіледі.»;»;

2018
жылдан
бастап
Арнайы
мемлекеттік
жәрдемақылар (бұдан әрі –
АМЖ)
Мемлекеттік
әлеуметтік жәрдемақылар
(бұдан әрі-МӘЖ) санатына
енгізілді. Бұл мүгедектерге
жәрдемақылардың жоғары
мөлшерін алуға мүмкіндік
берді (АМЖ+МӘЖ).
Осыған
байланысты,
"сондай-ақ
мүгедектік
тобының өзгеруіне" алып
тастау
орынды
болып
көрінеді.
"2020 – 2022 жылдарға
арналған
республикалық
бюджет туралы" ҚРЗ 7-бабы
5) тармақшасына,
"Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар туралы" ҚРЗ
10-бабы
1-тармағының
екінші бөлігіне
сәйкес
келтіру үшін «шамасының»
деген
сөзбен
толықтырылып отыр.
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18.

19.

1-баптың
22-тармағы
3) тармақшасының
бесінші
және
алтыншы
абзацтары

5-бап.
Жәрдемақы
тағайындаудың тәртібі
…
8.
"Халық
қаһарманы" атағына ие
болған адамдарға және
"Қазақстанның Еңбек
Ері"
атағына
ие
болған
адамдарға
(«Қазақжәрдемақы тағайындау
туралы өтінішті беру
стан
Республика "Мемлекеттік
сындағы
көрсетілетін қызметтер
арнаулы
туралы"
Қазақстан
мемлекет- Республикасының
тік
Заңына
сәйкес
жәрдемапроактивті көрсетілетін
қы
қызмет
арқылы
жәрдемақы
туралы»
кезде
ҚРЗ
5- тағайындалған
бабының 8- талап етілмейді.
тармағ

3) 5-бапта:
…
8-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«8.
«Халық
қаһарманы» атағына ие
болған
адамдарға,
«Қазақстанның Еңбек
Ері» атағына ие болған
адамдарға,
күтімді
жүзеге
асыратын
адамдарға жәрдемақы
тағайындау
туралы
өтінішті
беру
«Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
проактивті көрсетілетін
қызмет
арқылы
жәрдемақы
тағайындалған
кезде
талап етілмейді.»;

3)
тармақшаның Депутат Омарбекова Ж.Ә.
бесінші және алтыншы Заң техникасы;
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:

1-баптың
5-бап.
Жәрдемақы
22-тармағы тағайындаудың тәртібі
3)
…
тармақша8-1. Жоқ.
сының
сегізінші
және

мынадай мазмұндағы
8-1
және
8-2тармақтармен
толықтырылсын:
«8-1.
Бірінші
топтағы мүгедектігі
бар адам немесе оның

1-баптың 22-тармағы
3)
тармақшасының
сегізінші
және
тоғызыншы
абзацтары
алып
тасталсын;

Қабылданды

"8-тармақта:
«адамдарға
және»
деген
сөздер
«адамдарға,»
деген
сөзбен ауыстырылсын;
«Қазақстанның
Еңбек Ері» атағына ие
болған
адамдарға»
деген сөздерден кейін
«,
күтімді
жүзеге
асыратын адамдарға»
деген
сөздермен
толықтырылсын;»;

Депутат Нұркина А. Қ.
Жетінші және сегізінші
абзацтар
жәрдемақы
тағайындау туралы өтініш
беру мәселелерін реттейтін

Қабылданды
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тоғызыншы
абзацтары

20.

осы баптың 2-тармағымен
біріктірілсін;

заңды
өкілі
«электрондық үкімет»
веб-порталы арқылы
жәрдемақы
тағайындауға күтімді
жүзеге
асыратын
адамға
жүгінуге
құқылы.
Адам
мүгедектік
алғаш рет белгіленген
кезде
мүгедектігі
бойынша жәрдемақы
тағайындау
үшін
медициналықәлеуметтік сараптама
бөлімшесіне жүгінуге
құқылы.

(«Қазақстан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекеттік жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 5бабы 8-1тармағын
ың бірінші
бөлігі
(жаңа)
1-баптың
5-бап.
Жәрдемақы
мынадай мазмұндағы
22-тармағы тағайындаудың тәртібі 8-1
және
8-23) тармақтармақтармен
8-1. жоқ
шасының
толықтырылсын:
оныншы
«8-1. ....
абзацы
....
Бірінші
топтағы
(«Қазақмүгедектік алғаш рет
белгіленген
кезде
стан
Республика
өтініш беруші күтімді
сындағы
жүзеге асыратын адамға
арнаулы
жәрдемақыны
мемлекеттағайындау
үшін

1-баптың 22-тармағы 3)
тармақшасының
оныншы абзацы алып
тасталсын;

Депутат
Нұркина А.Қ.
оныншы
абзац
алып
тасталсын,
өйткені
жәрдемақы
тағайындау
мәселелері басқа заңмен
реттеледі
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі бойынша және
асыраушысынан айырылу
жағдайы бойынша берілетін
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылар туралы»).

Қабылданды
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21.

тік жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 5бабы 8-2тармағы
(жаңа)
1-баптың
5-бап.
Жәрдемақы
22-тармағы тағайындаудың тәртібі
3) тармақ8-2. жоқ
шасының
он бірінші,
он екінші
абзацтары
(«Қазақстан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекеттік жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 5бабы 8-2тармағы
(жаңа)

тұрғылықты
жері
бойынша медициналықәлеуметтік сараптама
бөлімшесіне жүгінуге
құқылы.
мынадай мазмұндағы
8-1
және
8-2тармақтармен
толықтырылсын:
8-2.
Мемлекеттік
органдар және (немесе)
ұйымдар өтініш беруші
немесе күтімді жүзеге
асыратын
адам
туралы
сұратылған
мәліметтер ақпараттық
жүйелерде жоқ екенін
растайтын электрондық
құжаттарды
ұсынған
кезде, сұрау салуды
жүзеге
асырған
Мемлекеттік
корпорация
өтініш
берушіні
ақпараттандыру
саласындағы уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіппен
және
мерзімдерде
өтініш
беруші немесе күтімді

Он бірінші және он Депутат Омарбекова ЖӘ.
екінші абзацтар
Редакциясын жақсарту.
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«9.
Мемлекеттік
органдар және (немесе)
ұйымдар күтімді жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы тағайындау
үшін бірінші топтағы
мүгедек
туралы
немесе күтімді жүзеге
асыратын
адам
туралы
сұратылып
отырған
мәліметтердің
ақпараттық
жүйелерде жоқ екенін
растайтын электрондық
құжаттарды
ұсынған
кезде сұрау салуды
жүзеге
асырған
Мемлекеттік
корпорация
ақпараттандыру
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жүзеге асыратын адам
туралы
мәліметтерді
ақпараттық жүйелерде
сәйкестендіру
үшін
құжаттардың
түпнұсқаларын ұсыну
қажеттігі
туралы
хабардар етеді.
Ақпараттық
жүйелер
белгіленген
тәртіппен
өтініш
беруші немесе күтімді
жүзеге асыратын адам
туралы бұрын болмаған
мәліметтердің
бар
екенін растаған кезде
өтініш
берушінің
Мемлекеттік
корпорацияға
тиісті
жәрдемақыны
тағайындауға
жүгіну
күні күтімді жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы тағайындау
күні
болып
есептеледі.»;

саласындағы уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіппен
және
мерзімдерде
бірінші
топтағы
мүгедек
туралы немесе күтімді
жүзеге асыратын адам
туралы
мәліметтерді
ақпараттық жүйелерде
сәйкес келтіру үшін
құжаттардың
түпнұсқаларын ұсыну
қажеттігі
туралы
бірінші
топтағы
мүгедекті
хабардар
етеді.
Ақпараттық
жүйелер
бірінші
топтағы
мүгедек туралы немесе
күтімді
жүзеге
асыратын адам туралы
бұрын
болмаған
мәліметтердің
бар
екенін
белгіленген
тәртіппен
растаған
кезде бірінші топтағы
мүгедектің жәрдемақы
тағайындау
үшін
Мемлекеттік
корпорацияға
өтініш
жасаған күні күтімді
жүзеге асыратын адамға
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жәрдемақы тағайындау
күні
болып
есептеледі.»;

22.

6-бап.
Жәрдемақы
4) 6-бап мынадай
төлеу тәртібі
редакцияда
…
жазылсын:
«2. … Жәрдемақы
2. …
Жәрдемақы алушы қайтыс болған
алушы қайтыс болған жағдайда, жәрдемақы
жағдайда, жәрдемақы – қайтыс болған айына
қайтыс болған айына қоса, ал жәрдемақы
Қазақстан
қоса, ал жәрдемақы алушы
(«Қазақалушы
Қазақстан Республикасының
стан
шегінен тыс жерге
Республикасының
Республика шегінен тыс жерге тұрақты тұруға кеткен
сындағы
тұрақты тұрғылықты жағдайда кеткен айына
арнаулы
жерге кеткен жағдайда қоса төленедi.
мемлекет- кеткен
айына қоса
тік
төленедi.
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ
6-бабы
2- тармағының
екінші
бөлігі)
1-баптың
22-тармағы
4) тармақшасының
бірінші
және
бесінші
абзацтары

22-тармақтың
4)
тармақшасының
бірінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 6-бапта:»;
бесінші
абзац
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2-тармақ
мынадай
мазмұндағы
екінші
бөлікпен
толықтырылсын:
"Бірінші
топтағы
мүгедек қайтыс болған
жағдайда
күтімді
жүзеге асыратын адамға
жәрдемақы - қайтыс
болған
айын
қоса
алғанда, ал бірінші
топтағы
мүгедек
немесе күтімді жүзеге
асыратын
адам
тұрақты
тұрғылықты
тұруға
басқа
елді
мекенге
немесе
Қазақстан

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заң техникасы
Заң жобасының қаралып
отырған
тармағының
6) тармақшасының оныншы
абзацына сәйкес келтіру;
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Заңның 8-бабы жаңа 6тармағы 3) тармақшасының
ережелерімен
үйлестіру
мақсатында:күтімді жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы төлеуді тоқтату
үшін
бірінші
топтағы
мүгедектің немесе күтімді
жүзеге тасыратын адамның
тұрақты тұрғылықты тұру
үшін басқа елді мекенге
немесе
Қазақстан
Республикасының шегінен
тыс жерге кетуі негіз болып
табылады.
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Республикасының
шегінен тыс жерге
кеткен жағдайда, кеткен
айын
қоса алғанда
төленеді.»

23.

1-баптың
6-бап.
Жәрдемақы
22-тармағы төлеу тәртібі
4-тармақ…
шасының
6. Жоқ.
оныншы7. Жоқ.
он
8. Жоқ.
төртінші
абзацтары
(«Қазақстан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ
6-бабының
жаңа
8-тармағы)

6. Отбасында екі және
одан да көп бірінші
топтағы мүгедектігі бар
адам тұрып жатқан
жағдайда
күтімді
жүзеге
асыратын
адамдарға
берілетін
жәрдемақы
олардың
әрқайсысына
тағайындалады
және
төленеді.
7. Бірінші топтағы
мүгедектігі бар адамға
күтімді бірнеше адам
жүзеге
асырған
жағдайда
күтімді
жүзеге асыратын адамға
берілетін
жәрдемақы
осы
адамдардың
біреуіне тағайындалады
және төленеді.
8. Бірінші топтағы
мүгедектігі бар адамға
күтім көрсету:

Оныншы
–
он
төртінші
абзацтар
мынадай редакцияда
жазылсын:
«мынадай
мазмұндағы 6, 7 және
8-тармақтармен
толықтырылсын:
«6. Отбасында екі
және одан да көп
бірінші
топтағы
мүгедек
тұратын
жағдайда,
күтімді
жүзеге асыратын адамға
берілетін
жәрдемақы
олардың әрқайсысына
тағайындалады
және
төленеді.
7. Бірінші топтағы
мүгедекке
күтімді
бірнеше адам жүзеге
асырған
жағдайда,
күтімді
жүзеге
асыратын
адамға

Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.,
Нұрманбетова ЖН.
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Он екінші – он төртінші
абзацтарда бірлесіп тұру
туралы талапты алып тастау
ұсынылады, өйткені бұл
тұжырымдама бір пәтерде
(үйде)
бірге
тұруды
білдіреді, бұл әрдайым
мүмкін
емес.
Бірінші
топтағы
мүгедекке
қамқорлық жасайтын адам
жақын жерде (көрші үйде,
пәтерде)
тұруы
жиі
кездесетін жағдай емес.
2) тармақшаны алып тастау
ұсынылады.
Заңнамада
"реттелмейтін
зәру
қажеттілік" деген сөздердің
анықтамасы жоқ, сонымен
қатар
қажеттіліктер
арасында
тұрғылықты
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1) күтімді жүзеге
асыратын адам мен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамның
бір
елді
мекенде бірге тұруын;
2)
оларды
қанағаттандыру
қажеттігі тәулігіне бір
және бір реттен көп
туындайтын
бір
немесе
бірнеше
реттелмейтін
зәру
қажеттілікті орындау
үшін (жеке гигиенаны
сақтауда, киіну, тамақ
ішу, физиологиялық
қажеттерін орындау,
тұратын
жерінен
межелі пунктке дейін
және қайтар жолда
алып
жүру
және
басқалар
кезінде)
бірінші
топтағы
мүгедектігі бар адамға
көмекті көздейді.»;

берілетін
жәрдемақы
осы
адамдардың
біреуіне тағайындалады
және төленеді.
«8. Бірінші топтағы
мүгедек және күтімді
жүзеге асыратын адам
бір
елді
мекенде
тұруға тиіс.»;

жерінен
тағайындалған
жерге дейін сүйемелдеу
көрсетіледі,
бұл
жеке
көмекшінің функцияларына
көбірек сәйкес келеді.
Жалпы алғанда, науқасқа,
мүгедекке, балаға және т.б.
күтім ұғымы ашып жазуды
қажет етпейді, өйткені күтім
адам ағзасының барлық
қажеттіліктерін,
соның
ішінде
киім,
тамақ,
физиологиялық
қажеттіліктерді
жіберуді
немесе жүзеге асыруды
білдіреді.
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24.

Жәрдемақы

1-баптың
22-тармағы 5)
тармақшасының
жаңа
екінші
абзацы

7-бап.
мөлшері

1-баптың
22-тармағының
5) тармақшасы
екінші – он
жетінші
абзацтары

7-бап.
Жәрдемақы
мөлшері
…
Жәрдемақы
республикалық бюджет
туралы заңда тиісті
қаржы
жылына
белгіленетін
айлық

5) 7-бапта:
Жоқ

Жәрдемақы
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық актілерінде
айқындалған
жеңілдіктер
тізбесі
(«Қазақнегізге алына отырып,
стан
арнаулы мемлекеттік
Республика жәрдемақыны алуға
сындағы
құқығы бар азаматтарға
арнаулы
белгіленеді.
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 7бабы
бірінші
бөлігі)
25.

5) 7-бапта:
екінші бөлік мынадай
редакцияда жазылсын:
«Жәрдемақы
республикалық бюджет
туралы заңда тиісті
қаржы
жылына
белгіленетін
айлық

мынадай мазмұндағы
жаңа екінші абзацпен
толықтырылсын:
«...) 7-баптың бірінші
бөлігіндегі «арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақыны» деген
сөздер «жәрдемақы»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
"Қазақстан
Республикасындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы туралы" Заңның
1-бабының
1)
тармақшасында ұғымдық
аппаратта
берілген
анықтамаға сәйкес келтіру:
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы (бұдан әрі –
жәрдемақы) - жәрдемақыға
құқығы бар азаматтарға
жәрдемақылардың
өзге
түрлеріне
қарамастан
берілетін ақшалай төлем.

Қабылданды

екінші – он жетінші
абзацтар
мынадай
редакцияда жазылсын:
"5) екінші бөлік "айлық
есептік
көрсеткіш
мөлшерінің"
деген
сөздерден
кейін
"немесе
ең
төмен

Әлеуметтік-мәдени
комитеті
Заң техникасы;

Қабылданды

даму

"2020 – 2022 жылдарға
арналған
республикалық
бюджет туралы" ҚРЗ 7-бабы
5) тармақшасына,
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(«Қазақстан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ
7-баптың
екінші
бөлігінің 4),
6) ,7), 13)16)
тармақша
лары,
үшінші
бөлігінің
21)
тармақша
сы (жаңа)

есептік
көрсеткіш
мөлшерінің
өзгеруі
ескеріле
отырып
төленеді.
...
Жәрдемақы мынадай
мөлшерде
тағайындалады:
…
4)
жеңілдіктер
бойынша Ұлы Отан
соғысының
мүгедектеріне
теңестірілген адамдарға
– 7,55 айлық есептік
көрсеткіш;
…

6)
Ауғанстандағы
немесе
соғыс
қимылдары жүргізілген
басқа
да
мемлекеттердегі соғыс
қимылдары кезінде қаза
тапқан (хабар-ошарсыз
кеткен)
немесе
жаралану, контузия алу,
мертігу,
ауыру
салдарынан
қайтыс

есептік
көрсеткіш немесе ең
төмен
күнкөріс
деңгейі
мөлшерінің
өзгеруі ескеріле отырып
төленеді.»;
үшінші бөліктің 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4)
жеңілдіктер
бойынша Ұлы Отан
соғысының
салдарынан
мүгедектігі
бар
адамдарға
теңестірілген адамдарға
– 7,55 айлық есептік
көрсеткіш;»;
6)
және
7)
тармақшалар мынадай
редакцияда жазылсын:
«6)
Ауғанстандағы
немесе
соғыс
қимылдары жүргізілген
басқа
да
мемлекеттердегі соғыс
қимылдары кезінде қаза
тапқан (хабар-ошарсыз
кеткен)
немесе
жаралану, контузия алу,
мертігу,
ауыру

күнкөріс
деңгейі шамасының"
деген
сөздермен
толықтырылсын;
үшінші бөлікте:
15) тармақшадағы «он
алты» деген сөздер
«жеті» деген сөзбен
ауыстырылсын;
16) тармақшада:
бірінші абзацтағы «он
алтыдан» деген сөздер
«жетіден»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
үшінші
абзацтағы
«0,64» деген цифрлар
«0,96»
деген
цифрлармен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы
21)
тармақшамен
толықтырылсын::
"21) күтімді жүзеге
асыратын адамға – 1,4
ең төмен күнкөріс
деңгейі.»;»;

"Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар туралы" ҚРЗ
10-бабы
1-тармағының
екінші бөлігіне
сәйкес
келтіру үшін «шамасының»
деген
сөзбен
толықтырылып отыр.
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болған
әскери
қызметшілердің,
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлерінің
отбасыларына; бейбіт
уақытта
әскери
қызметті,
арнаулы
мемлекеттік органдарда
қызметті өткеру кезінде
қаза тапқан (қайтыс
болған)
әскери
қызметшілердің,
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлерінің
отбасыларына;
қызметтік міндеттерін
атқару кезінде қаза
тапқан
ішкі
істер
органдары
қызметкерлерінің
отбасыларына;
Чернобыль АЭС-тағы
апаттың
және
азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы
объектілердегі басқа да
радиациялық апаттар
мен
авариялардың
салдарын жою кезінде
қаза
тапқандардың

салдарынан
қайтыс
болған
әскери
қызметшілердің,
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлерінің
отбасыларына; бейбіт
уақытта
әскери
қызметті,
арнаулы
мемлекеттік органдарда
қызметті өткеру кезінде
қаза тапқан (қайтыс
болған)
әскери
қызметшілердің,
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлерінің
отбасыларына;
қызметтік міндеттерін
атқару кезінде қаза
тапқан
ішкі
істер
органдары
қызметкерлерінің
отбасыларына;
Чернобыль АЭС-тағы
апаттың
және
азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы
объектілердегі басқа да
радиациялық апаттар
мен
авариялардың
салдарын жою кезінде
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отбасыларына;
сәуле
ауруы
салдарынан
қайтыс болғандардың
немесе қайтыс болған
мүгедектердің, сондайақ
қайтыс
болуы
Чернобыль АЭС-тағы
апаттың
және
азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы
объектілердегі басқа да
радиациялық апаттар
мен авариялардың және
ядролық сынақтардың
әсеріне
белгіленген
тәртіппен байланысты
болған
азаматтардың
отбасыларына – 4,59
айлық
есептік
көрсеткіш;
7)
Ұлы
Отан
соғысының
қайтыс
болған
мүгедегінiң
немесе
жеңілдіктер
бойынша Ұлы Отан
соғысының
мүгедектеріне
теңестiрiлген адамның
екiншi
рет
некеге
зайыбы
тұрмаған
(жұбайы),
сондай-ақ

қаза
тапқандардың
отбасыларына;
сәуле
ауруы
салдарынан
қайтыс болғандардың
немесе мүгедектігі бар
қайтыс
болған
адамдардың, сондай-ақ
қайтыс
болуы
Чернобыль АЭС-тағы
апаттың
және
азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы
объектілердегі басқа да
радиациялық апаттар
мен авариялардың және
ядролық сынақтардың
әсеріне
белгіленген
тәртіппен байланысты
болған
азаматтардың
отбасыларына – 4,59
айлық
есептік
көрсеткіш;
7)
Ұлы
Отан
соғысының
салдарынан
мүгедектігі бар қайтыс
болған
адамының
немесе
жеңілдіктер
бойынша Ұлы Отан
соғысының мүгедектігі
бар
адамдарына
теңестiрiлген адамның
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жалпы ауруға шалдығу,
жұмыста мертігу және
басқа
да
себептер
(құқыққа
қайшы
келетiндердi
қоспағанда) салдарынан
мүгедек деп танылған,
Ұлы Отан соғысының
қайтыс
болған
қатысушысының,
партизанның, астыртын
әрекет
етушiнің,
«Ленинградты
қорғағаны
үшiн»
медалiмен
немесе
«Қоршаудағы
Ленинград
тұрғыны»
белгiсiмен наградталған
азаматтың екінші рет
некеге тұрмаған зайыбы
(жұбайы) – 2,56 айлық
есептік көрсеткіш;
…

екiншi
рет
некеге
тұрмаған
зайыбы
(жұбайы),
сондай-ақ
Ұлы Отан соғысының
қайтыс
болған
қатысушысының,
партизанның, астыртын
әрекет
етушiнің,
«Ленинградты
қорғағаны
үшiн»
медалiмен
немесе
«Қоршаудағы
Ленинград
тұрғыны»
белгiсiмен
наградталған,
жалпы
ауруға шалдығу, еңбек
үстінде
мертігу
салдарынан және басқа
да
себептерден
(құқыққа
қайшы
келетiндердi
қоспағанда)
мүгедектігі бар адам
деп танылған азаматтың
екінші
рет
некеге
тұрмаған
зайыбы
(жұбайы) – 2,56 айлық
13)
«Қазақстан есептік көрсеткіш;»;
13), 14), 15) және 16)
Республикасында
мүгедектiгi
бойынша тармақшалар мынадай
және асыраушысынан редакцияда жазылсын:
айырылу
жағдайы
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бойынша
берiлетiн
мемлекеттiк әлеуметтiк
жәрдемақылар туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
12-бабының
5тармағына
көзделген
жасына
байланысты
берілетін
зейнетақы
төлемдеріне мүгедектігі
бойынша
төленетін
айлық
жәрдемақы
мөлшеріне
дейін
қосымша
төлем
алушыларды
қоспағанда,
жасына
байланысты берілетін
зейнетақы
төлемдері
немесе еңбек сiңiрген
жылдары
үшiн
төленетiн
зейнетақы
төлемдерi
тағайындалған бірінші
және екінші топтардағы
мүгедектерге, сондайақ Байқоңыр қаласында
тұратын бірінші және
екінші
топтардағы
мүгедектерге,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша

«13)
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектiгi
бойынша
және асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берiлетiн
мемлекеттiк әлеуметтiк
жәрдемақылар туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
12-бабының
5тармағында көзделген
жасына
байланысты
берілетін
зейнетақы
төлемдеріне мүгедектігі
бойынша
төленетін
айлық
жәрдемақы
мөлшеріне
дейін
қосымша
төлем
алушыларды
қоспағанда,
жасына
байланысты берілетін
зейнетақы
төлемдері
немесе еңбек сiңiрген
жылдары
үшiн
төленетiн
зейнетақы
төлемдерi
тағайындалған бірінші
және екінші топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдарға, сондай-ақ
Байқоңыр
қаласында
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зейнетақы
алатын тұратын бірінші және
жағдайда – 1,49 айлық екінші
топтардағы
есептік көрсеткіш;
мүгедектігі
бар
адамдарға,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 1,49 айлық
есептік көрсеткіш;
14)
«Қазақстан
14)
«Қазақстан
Республикасында
Республикасында
мүгедектiгi
бойынша мүгедектiгi
бойынша
және асыраушысынан және асыраушысынан
айырылу
жағдайы айырылу
жағдайы
бойынша
берiлетiн бойынша
берiлетiн
мемлекеттiк әлеуметтiк мемлекеттiк әлеуметтiк
жәрдемақылар туралы» жәрдемақылар туралы»
Қазақстан
Қазақстан
Республикасы Заңының Республикасы Заңының
12-бабының
5- 12-бабының
5тармағына
көзделген тармағында көзделген
жасына
байланысты жасына
байланысты
берілетін
зейнетақы берілетін
зейнетақы
төлемдеріне мүгедектігі төлемдеріне мүгедектігі
бойынша
төленетін бойынша
төленетін
айлық
жәрдемақы айлық
жәрдемақы
мөлшеріне
дейін мөлшеріне
дейін
қосымша
төлем қосымша
төлем
алушыларды
алушыларды
қоспағанда,
жасына қоспағанда,
жасына
байланысты берілетін байланысты берілетін
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зейнетақы
төлемдері
немесе еңбек сiңiрген
жылдары
үшiн
төленетiн
зейнетақы
төлемдерi
тағайындалған үшінші
топтағы мүгедектерге,
сондай-ақ
Байқоңыр
қаласында
тұратын
үшінші
топтағы
мүгедектерге,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 0,64 айлық
есептік көрсеткіш;
15)
Байқоңыр
қаласында тұратын он
алты жасқа дейінгі
мүгедек
балаларға,
Ресей Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 0,96 айлық
есептік көрсеткіш;
16)
Байқоңыр
қаласында тұратын он
алтыдан он сегіз жасқа

зейнетақы
төлемдері
немесе еңбек сiңiрген
жылдары
үшiн
төленетiн
зейнетақы
төлемдерi
тағайындалған үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар адамдарға, сондайақ Байқоңыр қаласында
тұратын
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар адамдарға, Ресей
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 0,64 айлық
есептік көрсеткіш;
15)
Байқоңыр
қаласында тұратын жеті
жасқа
дейінгі
мүгедектігі
бар
балаларға,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 0,96 айлық
есептік көрсеткіш;
16)
Байқоңыр
қаласында тұратын жеті
жастан он сегіз жасқа
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дейінгі
мүгедек
балаларға,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда:
бірінші және екінші
топтағыларға – 1,49
айлық
есептік
көрсеткіш;
үшінші топтағыларға
– 0,64 айлық есептік
көрсеткіш;
…
21) жоқ.

26.

дейінгі мүгедектігі бар
балаларға,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына
сәйкес
мүгедектігі
бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда:
бірінші және екінші
топтағыларға – 1,49
айлық
есептік
көрсеткіш;
үшінші топтағыларға
– 0,96 айлық есептік
көрсеткіш;»;
мынадай
редакциядағы
21)
тармақшамен
толықтырылсын:
«21) күтімді жүзеге
асыратын адамдарға –
1,4 ең төменгі күнкөріс
деңгейі.»;

1-баптың
8-бап.
Жәрдемақы
6) 8-бап мынадай 6) тармақшаның екінші Әлеуметтік-мәдени
22-тармағы тағайындаудан
бас мазмұндағы 5, 6 және 7- – төртінші абзацтары комитеті
6) тармақ- тарту, төлеуді тоқтату тармақтармен
мынадай
редакцияда Редакциялық түзету;
шасының немесе тоқтата тұру
толықтырылсын:
жазылсын:
екінші…
«5. Күтімді жүзеге
«5. Күтімді жүзеге
төртінші
асыратын
адамға
5. Жоқ.
асыратын
адамға
абзацтары
берілетін жәрдемақы:
жәрдемақы мынадай:
1)
кәмелетке 1)
ол
кәмелетке
(«Қазақтолмағандарға;
толмаған;

даму

Қабылданды

56

2)
сот
әрекетке 2) ол заңды күшіне
қабілетсіз
немесе енген
сот
шешімі
әрекет
қабілеті бойынша
әрекетке
шектеулі
деп қабілетсіз
немесе
танығандарға;
әрекет
қабілеті
шектеулі
деп
танылған;»;
...

стан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекеттік жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 8бабының
жаңа 5тармағы)

27.

1-баптың
22-тармағы
6)
тармақшасының
бесінші
абзацы
(«Қазақстан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекеттік жәрдемақы

Жоқ.

6) 8-бап мынадай
мазмұндағы 5, 6 және 7тармақтармен
толықтырылсын:
«5. Күтімді жүзеге
асыратын
адамға
берілетін жәрдемақы:
...
3) психиатриялық
және
(немесе)
наркологиялық
диспансерде
есепте
тұратындарға;
4) бірінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға
олар
мемлекеттің
толық

6)
тармақшаның
бесінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3) ол психикалық
саулық
саласында
медициналық көмек
көрсететін
ұйымда
есепте тұратын;»;

Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
"Халық денсаулығы және
денсаулық сақтау жүйесі
туралы"
Қазақстан
Республикасы Кодексінің 1бабы 1-тармағының 210),
211) тармақшаларына, 165,
171, 176-баптарына сәйкес
келтіру. Жалпы, аталған
Кодексте психиатриялық,
наркологиялық
диспансерлер
деген
ұғымдар жоқ. Бұл ұйымдар
психикалық
саулық
саласында
медициналық
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28.

29.

туралы»
қамтамасыз
етуінде
ҚРЗ 8болған
жағдайда
бабы 5тағайындалмайды.
тармағы
(жаңа) 3)
тармақша
сы)
1-баптың
8-бап.
Жәрдемақы
6) 8-бап мынадай 6)
тармақшаның
22-тармағы тағайындаудан
бас мазмұндағы 5, 6 және 7- алтыншы
абзацы
6) тармақ- тарту, төлеуді тоқтату тармақтармен
мынадай
редакцияда
шасының немесе тоқтата тұру
толықтырылсын:
жазылсын:
алтыншы
…
«5. Күтімді жүзеге «4) бірінші топтағы
абзацы
асыратын
адамға мүгедек мемлекеттің
5. Жоқ.
берілетін жәрдемақы:
толық
қамтамасыз
(«Қазақ....
етуінде
болған
4) бірінші топтағы жағдайларда
стан
мүгедектігі
бар тағайындалмайРеспублика
сындағы
адамдарға
олар ды.»;»;
арнаулы
мемлекеттің
толық
мемлекетқамтамасыз
етуінде
тік жәрдеболған
жағдайда
мақы
тағайындалмайды.
туралы»
...
ҚРЗ 8бабының
жаңа 5тармағы)

көмек көрсететін ұйымдар
деп аталады.

Әлеуметтік-мәдени
комитеті
Редакциялық түзету;

даму

1-баптың
8-бап.
Жәрдемақы
6) 8-бап мынадай 1-баптың 22-тармағы 6) Депутат Нұркина А.Қ.
22-тармағы тағайындаудан
бас мазмұндағы 5, 6 және 7- тармақшасының

Қабылданды
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6) тармақшасының
сегізінші
және он
үшінші
абзацтары

тарту, төлеуді тоқтату тармақтармен
немесе тоқтата тұру
толықтырылсын:
…
...
6. Күтімді жүзеге
Жоқ.
асыратын
адамға
берілетін
жәрдемақының
(«Қазақтөленуін тоқтату үшін:
стан
1) бірінші топтағы
Республика
мүгедектігі
бар
сындағы
адамның немесе оның
арнаулы
заңды өкілінің немесе
мемлекеткүтімді
жүзеге
тік жәрдеасыратын
адамның
мақы
өтініші;
туралы»
...
7. Бірінші топтағы
ҚРЗ 8бабының
мүгедектігі бар адамға
жаңа 6күтімді
жүзеге
тармағы)
асыратын
адамды
ауыстыру
бірінші
топтағы мүгедектігі бар
адамның немесе оның
заңды өкілінің өтініші
негізінде
күнтізбелік
бір жыл ішінде екі
реттен
асырмай
жүргізіледі.
Күтімді
жүзеге
асыратын
адамды
ауыстыру
туралы
өтініш
Мемлекеттік

сегізінші
және
он
үшінші абзацтарындағы
«немесе оның заңды
өкілінің» деген сөздер
алып тасталсын;

Артық тәптіштеу, өйткені
өкілдік
ету
мәселелері
Азаматтық
кодексте
регламенттелген.
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корпорацияға
осы
Заңның
5-бабына
сәйкес беріледі.»;

30.

1-баптың
8-бап.
Жәрдемақы
6) 8-бап мынадай
22-тармағы тағайындаудан
бас мазмұндағы 5, 6 және 76) тармақ- тарту, төлеуді тоқтату тармақтармен
шасының немесе тоқтата тұру
толықтырылсын:
тоғызын…
…
шы абзацы
6. Күтімді жүзеге
6. Жоқ.
асыратын
адамға
(«Қазақберілетін
стан
жәрдемақының
Республика
төленуін тоқтату үшін:
сындағы
…
арнаулы
2) бірінші топтағы
мемлекетмүгедектігі
бар
тік жәрдеадамның қайтыс болуы;
мақы
туралы»
ҚРЗ 8бабының
жаңа 6тармағы)

1-баптың 22-тармағы 6)
тармақшасының
тоғызыншы
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2) бірінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамның
немесе
күтімді
жүзеге
асыратын
адамның
қайтыс болуы;»;

Депутат
Назарбаева Д.Н.
Күтім жасайтын адамның
қайтыс болуы да жәрдемақы
төлеуді тоқтатуға негіз
болуы мүмкін.
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31.

32.

1-баптың
8-бап.
Жәрдемақы
6) 8-бап мынадай
22-тармағы тағайындаудан
бас мазмұндағы 5, 6 және 76) тармақ- тарту, төлеуді тоқтату тармақтармен
шасының немесе тоқтата тұру
толықтырылсын:
…
…
он екінші
абзацы
6. Күтімді жүзеге
6. Жоқ.
асыратын
адамға
(«Қазақберілетін
жәрдемақының
стан
төленуін тоқтату үшін:
Республика
сындағы
…
арнаулы
5)
Заңның
осы
мемлекетбабының 5-тармағында
көзделген фактілердің
тік жәрдемақы
анықталуы негіз болып
туралы»
табылады.
ҚРЗ 8бабының
жаңа 6тармағы»)
1-баптың
8-бап.
Жәрдемақы
6) 8-бап мынадай
22-тармағы тағайындаудан
бас мазмұндағы 5, 6 және 76) тармақ- тарту, төлеуді тоқтату тармақтармен
шасының немесе тоқтата тұру
толықтырылсын:
он үшінші
…
…
абзацы
7. Бірінші топтағы
7. Жоқ.
мүгедектігі бар адамға
күтімді
жүзеге
(«Қазақстан
асыратын
адамды
Республика
ауыстыру
бірінші
сындағы
топтағы мүгедектігі бар
арнаулы
адамның немесе оның

он екінші абзацтағы Әлеуметтік-мәдени
«фактілердің» деген комитеті
сөз «жағдайлардың» Редакциялық түзету;
деген
сөзбен
ауыстырылсын;

даму

Қабылданды

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
1-топтағы мүгедектігі бар
адамның немесе оның заңды
өкілінің белгілі бір санмен
шектелмей, оған күтімді
жүзеге асыратын адамды
ауыстыруға өтініш беру
мүмкіндігі мақсатында;

Қабылданды

«Заңның осы
бабының» деген сөздер
«осы баптың» деген
сөздермен
ауыстырылсын;

он үшінші абзацтағы
«немесе оның заңды
өкілінің», «күнтізбелік
бір жыл ішінде екі
реттен асырмай» деген
сөздер алып тасталсын;
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заңды өкілінің өтініші
негізінде күнтізбелік
бір жыл ішінде екі
реттен
асырмай
жүргізіледі.
Күтімді
жүзеге
асыратын
адамды
ауыстыру
туралы
өтініш
Мемлекеттік
корпорацияға
осы
Заңның
5-бабына
сәйкес беріледі.»;
1-баптың
8-бап.
Жәрдемақы
6) 8-бап мынадай
22-тармағы тағайындаудан
бас мазмұндағы 5, 6 және 76) тармақ- тарту, төлеуді тоқтату тармақтармен
шасының немесе тоқтата тұру
толықтырылсын:
он үшінші
…
…
абзацы
7. Бірінші топтағы
7. Жоқ.
мүгедектігі бар адамға
(«Қазақкүтімді
жүзеге
стан
асыратын
адамды
Республика
ауыстыру
бірінші
сындағы
топтағы мүгедектігі бар
арнаулы
адамның немесе оның
мемлекетзаңды өкілінің өтініші
тік жәрденегізінде
күнтізбелік
мақы
бір жыл ішінде екі
туралы»
реттен
асырмай
ҚРЗ 8жүргізіледі.
Күтімді
бабының
жүзеге
асыратын
жаңа 7адамды
ауыстыру
тармағы)
туралы
өтініш
мемлекеттік жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 8бабының
жаңа 7тармағы)

33.

Он үшінші абзацта орыс Әлеуметтік-мәдени даму
тіліндегі мәтінге түзету комитеті
енгізілді, мемлекеттік
тілдегі мәтін өзгермейді Біркелкі жазу мақсатында.
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34.

1-баптың
8-1-бап.
22-тармағы Жәрдемақыға
жаңа
құқықтың сақталуы
тармақшасы
2018 жылғы 1
қаңтарға
дейін
(«Қазақжәрдемақы
стан
тағайындалған,
Республика құрамында
бірге
сындағы
тұратын төрт және одан
арнаулы
көп кәмелетке толмаған
мемлекет- баласы, оның ішінде
тік жәрде- кәмелеттік
жасқа
мақы
толғаннан кейін білім
туралы» беру
ұйымдарын
ҚРЗ 8-1бітіретін уақытқа дейін
бабының (бірақ
жиырма
үш
жаңа 2жасқа толғанға дейін)
тармағы) орта, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алатын
балалары
бар
көпбалалы отбасылар

Мемлекеттік
корпорацияға
осы
Заңның
5-бабына
сәйкес беріледі.»;
Жоқ
Мынадай мазмұндағы
жаңа тармақшамен
толықтырылсын:
«....) 8-1-бапта:
бірінші бөліктегі «2018
жылғы 1 қаңтарға»
деген сөздер «1. 2018
жылғы 1 қаңтарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
екінші бөліктегі «осы
баптың» деген сөздер
«осы тармақтың» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 2тармақпен
толықтырылсын:
«2.
«Балалы
отбасыларға берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес бала
кезінен бірінші топтағы
мүгедектің
күтіміне
байланысты

Депутаттар
Омарбекова Ж. А.
Нұрманбетова Ж.Н.
Өтпелі
кезеңде
жәрдемақылар тағайындау
мәселелерін
реттеу
мақсатында
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осы Заңның 6-бабының
2-тармағына
сәйкес
жәрдемақы
алу
құқығын 2020 жылғы 1
қаңтарға дейін сақтап
қалады.
2020 жылғы 1
қаңтардан бастап осы
баптың
бірінші
бөлігінде көрсетілген
отбасыларға "Балалы
отбасыларға берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес бірге
тұратын төрт және одан
көп кәмелетке толмаған
баласы, оның ішінде
кәмелеттік
жасқа
толғаннан кейін білім
беру
ұйымдарын
бітіретін уақытқа дейін
(бірақ
жиырма
үш
жасқа толғанға дейін)
орта, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім

тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік
жәрдемақыны
алушылар
болып
табылатын адамдарға
осы Заңның 4-бабының
2-тармағында көзделген
жәрдемақы мемлекеттік
органдардың
және
(немесе) ұйымдардың
тиісті
ақпараттық
жүйелеріндегі
мәліметтер
негізінде
тағайындалады.».
Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.

64

беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алатын
балалары
бар
көпбалалы отбасыларға
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік жәрдемақы
төленеді.

26. «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы
35.

1-баптың
26-тармағының
1) тармақшасы
(«Мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік көмек
туралы»
ҚРЗ 1бабының 1тармағы-

1-бап. Осы Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
…
1-4) жоқ;

1) 1-бап мынадай
мазмұндағы
1-4)
тармақшамен
толықтырылсын:
«1-4)
Әлеуметтік
қызметтер порталы –
осы
Заңға
және
«Мемлекеттік атаулы
әлеуметтік
көмек
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
халықтың
жекелеген
санаттарына жергілікті
атқарушы органдардың

1-тармақшаның екінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«1-3)
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы – әлеуметтікеңбек
саласының
ақпараттық жүйесі, ол
халықтың
жекелеген
санаттарына осы Заңға
және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан

Депутаттар
Омарбекова Ж. Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына
түзетулермен ұсынылатын
ұғымдық аппаратқа сәйкес
келтіру.

Қабылданды
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ның жаңа
1-3)
тармақша
сы)

36.

1-бап. Осы Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
…
3-2) кепілдік берілген
(«Мемлекеттік
әлеуметтік топтама –
бір жастан он сегіз
атаулы
әлеумет- жасқа дейінгі балалары
табысы
аз
тік көмек бар
туралы» отбасыларға Қазақстан
Республикасының
ҚРЗ 1бабының 1- Үкіметі айқындайтын
тармағы- түрлерде
және
көлемдерде
ның 3-2)
тармақша көрсетілетін көмек;
сы)
1-баптың
26-тармағының
1) тармақшасы жаңа
абзацы

олардың құнын өтеу
шарттарында
тауарларды, жұмыстар
мен
көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
мүмкіндігін
беретін
автоматтандырылған
ақпараттық жүйе;»;

1) ...
Жоқ.

Республикасының
Заңына
сәйкес
жергілікті
атқарушы
органдардың олардың
құнын
өтеуі
шарттарында
тауарларды
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
мүмкіндігін
беретін
ақпараттандыру
объектісін білдіреді;»;
1) тармақша мынадай Әлеуметтік-мәдени
мазмұндағы
үшінші комитеті
Нақтылаушы түзету.
абзацпен
толықтырылсын:
«1-баптың
3-2)
тармақшасында орыс
тіліндегі мәтінге түзету
енгізілді, мемлекеттік
тілдегі
мәтін
өзгермейді.»;

даму

Қабылданды

Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
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37.

1-баптың
26-тармағы
2) тармақшасының
тоғызыншы, он
бірінші-он
үшінші
абзацтары

2.. ...
Шартты
ақшалай
көмекті төлеу үшін
жұмыспен
қамтуға
жәрдемдесу
шараларына қатысу:
....
4) үш жасқа дейінгі
баланы,
мүгедек
баланы, бірінші және
екінші
топтардағы
«Мемлекеттік
мүгедектерді,
бөгде
атаулы
адамның күтіміне және
әлеумет- көмегіне
мұқтаж,
тік көмек сексен жастан асқан
туралы» қарттарды бағып-күтуді
жүзеге
асыратын
ҚРЗ 2бабы 6адамдарға;
тармағы
Жоқ
7. Кепілдік берілген
екінші
топтама
бөлігінің 4) әлеуметтік
тармақша шартсыз немесе шартты
ақшалай
көмек
сының
алатындар
екінші
қатарындағы:
бөлігі
(жаңа), 7тармағы)
атаулы әлеуметтік
көмек
тағайындау
кезеңінде бір жастан

2) 2-бапта:
....
6-тармақтың
екінші
бөлігінде;
...
4) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«4)...
Осы баптың 6тармағының
4)
тармақшасында
көрсетілген
адамдарды
бағыпкүтумен
айналысатындарға
отбасының
еңбекке
қабілетті бір мүшесі
ғана
жатқызылуы
мүмкін;»;
7-тармақ мынадай
редакцияда жазылсын:
«7.
Кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтама
шартсыз
немесе шартты ақшалай
көмек
алатындар
қатарындағы:
бір жастан алты
жасқа дейінгі балалары,

2)
тармақшаның
тоғызыншы
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Үш жасқа дейінгі
балаға,
мүгедек
балаға, бірінші және
екінші
топтағы
мүгедектерге,
бөгде
адамның күтімі мен
көмегіне
мұқтаж,
сексен жастан асқан
қарттарға
күтімді
жүзеге асыратын адам
ретінде
отбасының
еңбекке қабілетті бір
ғана
мүшесі
жатқызылуы мүмкін;»;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Нақтылаушы
түзетулер.
Заңның мәтіні бойынша
нормаларды бірізді жазу
мақсатында,
кепілдік
берілген әлеуметтік топтама
берулетін кезеңді белгілеу.

Қабылданды

2) тармақшаның он
екінші және он үшінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«бір жастан алты
жасқа дейінгі балалары,
сондай-ақ орта білім
беру
ұйымдарында
оқуға кіріспеген алты
жасқа
толған
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алты жасқа
балалары бар;

дейінгі оның ішінде алты жасқа
толған, орта білім беру
ұйымдарында
оқуға
тиісті оқу жылы кіріспеген
балалары
кезеңінде орта білім барларға;
беру
ұйымдарында
тиісті оқу жылы
білім алатын, алты ішінде орта білім беру
жастан он сегіз жасқа ұйымдарында
білім
дейінгі балалары бар, алатын, алты жастан он
табысы аз отбасыларға сегіз жасқа дейінгі
беріледі.
балалары бар, табысы аз
отбасыларға беріледі.
Шартсыз немесе
Жалған мәліметтер
шартты
ақшалай және (немесе) атаулы
көмектің
төленуін әлеуметтік
көмек
үшін
тоқтату осы тармақтың тағайындау
құжаттар
бірінші
бөлігінің дәйексіз
үшінші
абзацында ұсыну
жағдайларын
көрсетілген
қоспағанда,
шартсыз
отбасыларға
кепілдік немесе шартты ақшалай
берілген
әлеуметтік көмектің
төленуін
топтама
беруді тоқтату осы тармақтың
тоқтатуға негіз болып бірінші
бөлігінің
табылмайды.
үшінші
абзацында
көрсетілген
отбасыларға
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтама
беруді
тоқтатуға негіз болып
табылмайды.
Кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтама

балалары бар табысы
аз
отбасыларға
атаулы
әлеуметтік
көмек
тағайындау
кезеңінде;
алты жастан он сегіз
жасқа дейінгі балалары,
сондай-ақ орта білім
беру
ұйымдарында
білім алатын он сегіз
жасқа
толған
балалары бар табысы
аз отбасыларға - тиісті
оқу жылы ішінде
беріледі.»;
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38.

1-баптың
2-бап. Атаулы
26-тармағы әлеуметтік көмек алу
2) тармақ- құқығы
шасының
…
он
алтыншы
7. …
(жаңа)
Жоқ.
абзацы
(«Мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік көмек
туралы»
ҚРЗ 2бабы 7тармағы
жаңа
төртінші
бөлігі)

Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
немесе
жергілікті
атқарушы
органдардың
шешімі
бойынша
әлеуметтік
қызметтер
порталы
арқылы ұсынылады.»;
2) 2-бапта:
...
7-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
…
Жоқ

Мынадай мазмұндағы
он алтыншы абзацпен
толықтырылсын:
«Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталын
пайдалану
қағидаларын орталық
атқарушы
орган
әзірлейді
және
бекітеді.»;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Портал
пайдаланушыларының
кеңейтілуін бар кемшіліктер
жойылғаннан кейін ғана
қарастыруға болады деп
санаймыз.

Қабылданды

Депутаттардың "Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына
уәкілетті
органның
құзыреттерін
әлеуметтік
қызметтер
порталын
пайдалану
қағидаларын
әзірлеу
және
бекіту
жөніндегі
құзыретпен
толықтыру
жөніндегі
түзетулері қолдау тапты.
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39.

1-баптың
26тармағының 3)
тармақшасы екінші –
алтыншы
абзацтары
(«Мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік көмек
туралы»
ҚРЗ 4бабы)

4-бап.
Атаулы
әлеуметтік
көмек
тағайындау тәртібі
1.....
Осы
Заңның
мақсаттары
үшін
отбасы құрамына:

Осыған байланысты, бұл
нормада
Порталды
пайдалану тиісті ережелер
негізінде
жүзеге
асырылатындығын
айқындайтын жаңа бөлікпен
толықтыру қажет.
3) 4-бапта:
3) тармақшаның Депутат Омарбекова Ж.Ә.
1-тармақтың
3) екінші
–
алтыншы Редакциясын жақсарту, заң
тармақшасында:
абзацтары
мынадай техникасы.
үшінші
бөліктің редакцияда жазылсын:
екінші абзацы мынадай «3) төртінші бөліктің
редакцияда жазылсын: үшінші абзацында:
...
«орта,»
деген
сөз алып тасталсын;»;

Қабылданды

....
3) ....
Бірге тұру фактісі:
....

мемлекеттің
толық
қамтамасыз
етуіндегілерден басқа,
интернат ұйымдарында
білім алатын, сондай-ақ
кәмелеттік
жасқа
толғаннан кейін білім
беру
ұйымдарын
бітіретін уақытқа дейін
(бірақ
жиырма
үш
жасқа толғанға дейін)

«мемлекеттің
толық
қамтамасыз
етуіндегілерден басқа,
интернат ұйымдарында
білім алатын, сондай-ақ
кәмелеттік
жасқа
толғаннан кейін білім
беру
ұйымдарын
бітіретін уақытқа дейін
(бірақ
жиырма
үш
жасқа толғанға дейін)
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Қазақстан
Республикасының орта,
техникалық
және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алатын
балаларға
талап
етілмейді.

Жоқ

Қазақстан
Республикасының
техникалық
және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алатын
балаларға
талап
етілмейді.»;
мынадай мазмұндағы
бесінші
бөлікпен
толықтырылсын:
«Отбасының
тұрғылықты
жері
бойынша
осындай
деңгейдегі білім беру
ұйымының болмауына
байланысты отбасында
тұратын және орта білім
беру ұйымдарында оқу
орны бойынша басқа
елді мекенде тіркелген
балалар
осы Заңның мақсаттары
үшін отбасы құрамына
енгізіледі.»;

мынадай мазмұндағы
ескертпемен
толықтырылсын:
«Ескертпе. Осы Заңның
мақсаттары
үшін,
отбасында
тұратын
және
отбасының
тұрғылықты
жері
бойынша
осындай
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40.

1-баптың
22-тармағының
4) тармақшасы
бірінші –
бесінші
абзацтары
(«Мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік көмек
туралы»
ҚРЗ жаңа
4-1-бабы)

Жоқ

4)
мынадай
мазмұндағы 4-1 және
4-2-баптармен
толықтырылсын:
«4-1-бап. Кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтама құнын өтеу
1.
Табысы
аз
отбасы
әлеуметтік
қызметтер порталы
арқылы
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтаманы
сатып
алған кезде жергілікті
атқарушы
органдардың
оның
құнын, бірақ осы
баптың 2-тармағында
көзделген
кепілдік
берілген
соманың
мөлшерінен аспайтын
мөлшерде
өтеуге
құқығы бар.

деңгейдегі білім беру
ұйымының болмауына
байланысты орта білім
беру
ұйымдарында
оқитын жері бойынша
басқа елді мекенде
тіркелген
балалар
отбасы
құрамына
қосылады.»;
4)
тармақшаның
бірінші
–
бесінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4)
мынадай
мазмұндағы 4-1 және 42-баптармен
толықтырылсын:
«4-1-бап. Кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтаманың құнын өтеу
1. Табысы аз отбасы
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтаманы сатып алған
кезде
жергілікті
атқарушы органдарға
оның құнын өтетуге,
бірақ осы баптың 2тармағында көзделген
кепілдік
берілген

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
Депутаттардың
"Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына,
уәкілетті
органның
құзыретін
әлеуметтік
қызметтер
порталына
жеткізушілерді
жіберу
қағидаларын әзірлеу және
бекіту
құзыретімен
толықтыру
бойынша
түзетулері қолдау тапты.
Нормалар
редакциясы
бұрын
қабылданған
түзетулерге
сәйкес
пысықталды.

Қабылданды
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Табысы аз отбасы
әлеуметтік қызметтер
порталы
арқылы
кепілдік
берілген
сомадан асатын баға
бойынша
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтаманы
сатып
алған кезде кепілдік
берілген сома мен
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтаманың
нақты
құны
арасындағы
айырманы табысы аз
отбасы өз қаражаты
есебінен
дербес
төлейді.
2.
Әлеуметтік
қызметтер порталы
арқылы
сатып
алынатын
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтаманың
құнын
өтеу
ретінде
ұсынылатын кепілдік
берілген сома өнім
берушіге
орталық
атқарушы
орган
бекітетін
тәртіпке
сәйкес
орталық
атқарушы
орган

соманың мөлшерінен
аспайтын
мөлшерде
өтетуге құқығы бар.
Табысы аз отбасы
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы
кепілдік
берілген
сомадан
асатын баға бойынша
кепілдік
берілген
әлеуметтік топтаманы
сатып
алған
кезде
кепілдік берілген сома
мен кепілдік берілген
әлеуметтік топтаманың
нақты құны арасындағы
айырманы табысы аз
отбасы
меншікті
қаражаты есебінен өз
бетінше төлейді.
2.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы сатып
алынатын
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтаманың құнын өтеу
ретінде
берілетін
кепілдік берілген сома
өнім берушіге орталық
атқарушы
орган
есептейтін мөлшерде,

ҚР Салық кодексінің 1-бабы
1-тармағының
3)
тармақшасына
сәйкес
келтірілді.
Осыған
байланысты,
"әлеуметтік
аударымдар" деген сөздер
"әлеуметтік төлемдер"деген
сөздермен ауыстырылсын.
Осыған ұқсас түзетулерді 1баптың 38-тармағы 38тармақшасының
жетінші
абзацына енгізу қажет;
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есептейтін
өтеледі.

41.

1-баптың
26-тармағы
4)
тармақшасының
алтыншы –
жиырма
жетінші
абзацтары
(«Мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік көмек
туралы»
ҚРЗ 4-2бабы
(жаңа) 1тармағы)

Жоқ.

айқындайтын
мөлшерде ол
тәртіпке сәйкес өтеледі.

4)
мынадай
мазмұндағы 4-1 және 42-баптармен
толықтырылсын:
...
4-2-бап. Әлеуметтік
қызметтер порталы
1.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
жеке тұлғалар, заңды
тұлғалар және олардың
филиалдары әлеуметтік
қызметтер
порталындағы
тауарлардың
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтердің
өнім
берушілері бола алады.
2.
Әлеуметтік
қызметтер порталында:
1) салық берешегі
және
әлеуметтік
аударымдар бойынша
берешегі жоқ;

26-тармақтың
4)
тармақшасының
алтыншы – жиырма
жетінші
абзацтары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4-2-бап.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
1. Кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын жеке
тұлғалар,
заңды
тұлғалар және олардың
филиалдары әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтаманы берушілер
бола алады.
2. Мынадай:
1) салықтық берешегі
және
әлеуметтік
төлемдер
бойынша
берешегі жоқ;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
Симонов С.А.

Қабылданды

Депутаттардың "Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына,
уәкілетті
органның
құзыретін
әлеуметтік
қызметтер
порталына
жеткізушілерді
жіберу
қағидаларын әзірлеу және
бекіту
құзыретімен
толықтыру
бойынша
түзетулері қолдау тапты.
Нормалар
редакциясы
бұрын
қабылданған
түзетулерге
сәйкес
пысықталды.
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2) банкроттық не
тарату
рәсіміне
жатпайтын;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне енгізілмеген;
4)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
мүлік
туралы заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне және (немесе)
Ұлттық
әл-ауқат
қорының
сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілердің
(өнім
берушілердің)
және
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық капиталға
қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп
пайызын тікелей немесе
жанама түрде Ұлттық
әл-ауқат қоры иеленетін

2) банкроттық не тарату
рәсіміне жатпайтын;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне енгізілмеген;
4)
Қазақстан
Республикасының
квазимемлекеттік
сектордың жекелеген
субъектілерінің сатып
алуы
туралы
заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне және (немесе)
Ұлттық
әл-ауқат
қорының
сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілерінің
(өнім
берушілердің) тізбесіне
енгізілмеген;
5) сәйкестігін міндетті
түрде растауға жататын
тауарларды
беру
кезінде
сәйкестік
сертификаты
немесе

ҚР Салық кодексінің 1-бабы
1-тармағының
3)
тармақшасына
сәйкес
келтіру.
Осыған
байланысты,
"әлеуметтік
аударымдар" деген сөздер
"әлеуметтік төлемдер"деген
сөздермен ауыстырылсын.
Осыған ұқсас түзетулерді 1баптың 38-тармағы 38тармақшасының
жетінші
абзацына енгізу қажет);
"Кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге асыратын" деген
сөздермен
толықтыруға
қатысты:
"Мемлекеттік
атаулы әлеуметтік көмек
туралы" Заңның 1-бабының
3-2) тармақшасына сәйкес,
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтама
Қазақстан
Республикасының Үкіметі
айқындайтын түрлер мен
көлемдерде бір жастан он
сегіз жасқа дейінгі балалары
бар табысы аз отбасыларға
берілетін
көмек.
"Азаматтарды
кепілдендірілген әлеуметтік
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заңды
тұлғалардың
тізбесіне енгізілмеген;
5)
міндетті
сертификаттауға
жататын
тауарларды
жеткізу
кезінде
сәйкестік сертификаты
бар;
6)
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
кепілдік
берілген соманы өтеу
шарттарында
айқындаған
көмектің
көлемдері
мен
түрлеріне
сәйкес
кепілдік
берілген
әлеуметтік топтамамен
қамтамасыз
ету
бойынша
міндеттемелерді
қабылдаған
өнім
берушілер
тіркеле
алады.
3.
Өнім
беруші
мынадай:
1)
әлеуметтік
қызметтер порталында
тіркеуден
шығару
туралы өтініш берген;
2) қызметін тоқтатқан
немесе қайтыс болған;

сәйкестік
туралы
декларациясы бар;
6) кепілдік берілген
соманы
өтеу
шарттарында Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
айқындаған
көмектің көлемдері мен
түрлеріне
сәйкес
кепілдік
берілген
әлеуметтік топтамамен
қамтамасыз
ету
жөніндегі
міндеттемелерді
қабылдаған
өнім
берушілер әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
тіркеле
алады.
3.
Өнім
беруші
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеуден мынадай:
1)
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығару туралы өтініш
берген;
2) кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын жеке
тұлға қайтыс болған
немесе
қызметін

топтамамен қамтамасыз ету
шеңберінде тауарлар мен
көрсетілетін
қызметтер
сатып алынатын тұлғаларды
айқындау
туралы"
31.01.2020 жылғы № 22
ҚРҮҚ сәйкес азаматтарды
кепілдендірілген әлеуметтік
топтамамен қамтамасыз ету
шеңберінде тауарлар мен
көрсетілетін
қызметтер
сатып алынатын тұлғалар
ЖК, ЖШС, ШҚ болып
табылады.
Қ»азақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес» деген
сөздердің
ешқандай
мағыналық
жүктемесі жоқ.
Сондай-ақ, ҚР АК 43бабына
сәйкес
заңды
тұлғаның өз филиалдары,
өкілдіктері және өзге де
оқшауланған құрылымдық
бөлімшелері болуы мүмкін;
нақтылаушы
түзету,
таратылуы мүмкін заңды
тұлғалар
да,
есептік
тіркеуден
шығарылуы
мүмкін
олардың
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3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне енгізілген;
4)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
мүлік
туралы заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне және (немесе)
Ұлттық
әл-ауқат
қорының
сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілердің
(өнім
берушілердің)
және
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық капиталға
қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп
пайызын тікелей немесе
жанама түрде Ұлттық
әл-ауқат қоры иеленетін
заңды
тұлғалардың
тізбесіне енгізілген;

тоқтатқан, заңды тұлға
қызметін
тоқтатқан,
заңды
тұлғаның
филиалы
есептік
тіркеуден шығарылған;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне енгізілген;
4)
Қазақстан
Республикасының
квазимемлекеттік
сектордың жекелеген
субъектілерінің сатып
алуы
туралы
заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне және (немесе)
Ұлттық
әл-ауқат
қорының
сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілерінің
(өнім
берушілердің) тізбесіне
енгізілген;
5)
өзіне
алған
міндеттемелерді

филиалдары (өкілдіктері) де
өнім беруші бола алады
(ҚР АК 49-б., "Заңды
тұлғаларды
мемлекеттік
тіркеу және филиалдар мен
өкілдіктерді есептік тіркеу
туралы" Заңның 16-1-б.);

Заң жобасында ұсынылған
"әлеуметтік
қызметтер
порталы арқылы" деген
сөздердің редакциясында
қандай да бір мағыналық
жүктеме жоқ;

77

5)
әлеуметтік
қызметтер
порталы
арқылы өзіне алған
міндеттемелерін
орындамаған
және
(немесе)
тиісінше
орындамаған
жағдайларда әлеуметтік
қызметтер порталында
тіркеуден шығарылады.
Осы
тармақтың
бірінші бөлігінің 1), 3)
және
4)
тармақшаларына сәйкес
әлеуметтік қызметтер
порталында тіркеуден
шығарған
тіркеуден
шығару күні
өнім
берушіні
әлеуметтік
қызметтер
порталы
арқылы өзіне алған
міндеттемелерден
босатпайды.
Осы
тармақтың
бірінші бөлігінің 5)
тармақшасында
көрсетілген жағдайда,
алушы өнім берушінің
өз міндеттемелерін бұзу
фактісі туралы өзіне
белгілі болған күннен
бастап күнтізбелік он

орындамаған
және
(немесе)
тиісінше
орындамаған
жағдайларда
шығарылады.
Осы тармақтың бірінші
бөлігінің 1), 3) және 4)
тармақшаларына сәйкес
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеуден шығару өнім
берушіні
тіркеуден
шығару күні өзіне алған
міндеттемелерді
орындаудан
босатпайды.
Осы тармақтың бірінші
бөлігінің
5)
тармақшасында
көрсетілген жағдайда,
алушы өнім берушінің
өз міндеттемелерін бұзу
фактісі туралы өзіне
белгілі болған күннен
бастап күнтізбелік он
төрт
күннен
кешіктірмей әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
тиісті
ақпаратты
орналастырады.
Бұл
ақпаратты
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төрт
күннен
кешіктірмей әлеуметтік
қызметтер порталында
тиісті
ақпаратты
орналастырады.
Осы
ақпаратты орналастыру
күнінен
бастап
он
жұмыс күні ішінде
жергілікті
атқарушы
орган
құратын
комиссия қарайды, ол
өнім беруші тарапынан
бұзушылықтардың
болғанын
немесе
болмағанын
айқындайды.
Өнім беруші осы
тармақтың
бірінші
бөлігінің 3) және
4) тармақшаларында
көзделген
негіздер
бойынша
әлеуметтік
қызметтер порталында
тіркеуден шығарылған
жағдайда, оны кейіннен
тіркеу
ол
туралы
мәліметтер
тиісті
тізілімнен алынғаннан
кейін мүмкін болады.
Өнім беруші осы
тармақтың
бірінші
бөлігінің
5)

орналастырылған
күнінен
бастап
он
жұмыс күні ішінде
жергілікті
атқарушы
орган
құратын
комиссия қарайды, ол
өнім беруші тарапынан
бұзушылықтардың
болғанын
немесе
болмағанын
айқындайды.
Өнім
беруші
осы
тармақтың
бірінші
бөлігінің 3) және
4)
тармақшаларында
көзделген
негіздер
бойынша
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығарылған жағдайда,
тиісті тізілімнен және
(немесе) тізбеден ол
туралы
мәліметтер
алынғаннан кейін оны
кейіннен тіркеу мүмкін
болады.
Өнім
беруші
осы
тармақтың
бірінші
бөлігінің
5)
тармақшасында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
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тармақшасында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
қызметтер порталында
тіркеуден шығарылған
жағдайда, оны кейіннен
әлеуметтік қызметтер
порталында
тіркеу
тіркеуден шығарылған
күннен бастап кемінде
бір жыл өткен соң
мүмкін болады.
4.
Әлеуметтік
қызметтер порталында
өнім
берушілерді
тіркеу,
сондай-ақ
әлеуметтік қызметтер
порталында тіркеуден
шығару
орталық
атқарушы
орган
айқындайтын тәртіппен
жүзеге асырылады.
5. Кепілдендірілген
әлеуметтік топтаманы
сатып
алуға,
оның
ішінде өнім берушінің
қалыптастыру туралы
міндеттемелерін
қабылдауға байланысты
табысы аз отбасы мен
өнім
берушілер
арасындағы қатынастар

көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығарылған жағдайда,
тіркеуден шығарылған
күнінен бастап кемінде
бір жыл өткен соң
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
оны кейіннен тіркеу
мүмкін болады.
4. Тауарларды және
(немесе) көрсетілетін
қызметтерді
жеткізушілерді
әлеуметтік қызметтер
порталына
жіберу,
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
оларды тіркеу немесе
тіркеуден
шығару
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
жүзеге асырылады.
5. Табысы аз отбасы мен
өнім
берушілер
арасындағы
кепілдік
берілген
әлеуметтік
топтаманы сатып алуға,
оның
ішінде
өнім
берушілердің
оны
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Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасымен, сондайақ нысанын орталық
атқарушы
орган
бекітетін
әлеуметтік
қызметтер порталында
жасалатын
шартпен
реттеледі.
6.
Әлеуметтік
қызметтер
порталын
сүйемелдеуді
және
жүйелік-техникалық
қызмет
көрсетуді
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойынша
құрылған,
еңбек нарығын реттеу
және жұмыспен қамтуға
жәрдемдесудің белсенді
шараларын іске асыру
жөніндегі мемлекеттік
саясатты
ақпараттық
және
талдамалық
қолдауды қамтамасыз
ететін заңды тұлға
жүзеге асырады.»;

қалыптастыру кезінде
міндеттемелерді
қабылдауына
байланысты қатынастар
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасымен, сондайақ
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында жасалатын,
нысанын
орталық
атқарушы
орган
бекітетін
шартпен
реттеледі.
6.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталын
қолдап
отыруды және оған
жүйелік-техникалық
қызмет
көрсетуді
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойынша
құрылған,
еңбек нарығын реттеу
және жұмыспен қамтуға
жәрдемдесудің белсенді
шараларын іске асыру
жөніндегі мемлекеттік
саясатты
ақпараттық
және
талдамалық
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42.

5-бап.
Учаскелік
комиссиялар
...
3.
Учаскелік
комиссиялар
өз
қызметін
жергілікті
өкілді
органдармен
(«Мемле- келісу
бойынша
кеттік
облыстардың,
атаулы
республикалық
әлеумет- маңызы
бар
тік көмек қалалардың,
туралы» астананың жергілікті
ҚРЗ 5атқарушы органдары
бабының 3- бекітетін
учаскелік
тармағы комиссиялар
туралы
екінші
ережелерге, сондай-ақ
бөлігі)
өтініш
берушінің
материалдық жағдайын
зерттеп-қарау
нәтижелері
бойынша
атаулы
әлеуметтік
көмекке мұқтаждықты
айқындау
өлшемшарттарына
сәйкес жүзеге асырады.
1-баптың
26тармағының 5)
тармақшасы

қолдауды қамтамасыз
ететін заңды тұлға
жүзеге асырады.»;
5)
5-баптың
3- 1-баптың
26тармағы
мынадай тармағының
5)
редакцияда жазылсын: тармақшасы
алып
«3.
Учаскелік тасталсын;
комиссиялар
өз
қызметін
жергілікті Тармақшалардың келесі
тиісінше
өкілді
органдар нөмірленуі
келіскен
және өзгертілсін.
облыстардың
(республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
астананың) жергілікті
атқарушы органдары
бекітетін
учаскелік
комиссиялар
туралы
ережелерге, сондай-ақ
өтініш
берушінің
материалдық жағдайын
зерттеп-қарау
нәтижелері
бойынша
атаулы
әлеуметтік
көмекке
мұқтаждықтың
болмауының
өлшемшарттарына
сәйкес жүзеге асырады.
Учаскелік
комиссиялар
туралы

Депутат
Омарбекова Ж.Ә.
заң техникасы;
"мұқтаждықты
айқындау" деген сөздерді "
мұқтаждықтың
болмауының"
деген
сөздермен
ауыстыру
орынсыз.
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үлгілік ережені, сондайақ өтініш берушінің
материалдық жағдайын
зерттеп-қарау
нәтижелері
бойынша
атаулы
әлеуметтік
көмекке мұқтаждықтың
болмауының
өлшемшарттарын
орталық
атқарушы
орган бекітеді.»;

43.

6-бап. Жан басына
6)
6-баптың
1шаққандағы
орташа тармағының
екінші
табысты
есептеп бөлігі
мынадай
шығару
редакцияда жазылсын:
1. ...
«Ауданның
(облыстық маңызы бар
қаланың)
жергілікті
Ауданның
(«Мемле- (облыстық маңызы бар атқарушы
органдары
кеттік
қаланың)
жергілікті заңнамаға сәйкес үй
атаулы
атқарушы
органдары малын, құсты және жер
әлеумет- өңірдің ерекшеліктерін учаскесін (жер үлесін)
тік көмек ескере отырып, үй табыс бермейді деп
туралы» малын, құсты және жер айқындауға құқылы.»;
ҚРЗ 6учаскесін (жер үлесін)
бабының 1- табыс бермейді деп
тармағы айқындауға құқылы.
1-баптың
26тармағының
6)тармақш
а-сы

26- Әлеуметтік-мәдени даму
6) комитеті
алып Заңның
6-бабы
1тармағының екінші бөлігіне
заң жобасымен ұсынылып
отырған өзгерістің қандай
Тармақшалардың келесі да бір мағыналық жүктемесі
нөмірленуі
тиісінше жоқ, себебі онда ҚР
өзгертілсін.
заңнамасына
сілтеме
жасалған.
"Мемлекеттік
атаулы әлеуметтік көмек
туралы" Заңның 6-бабы 1тармағының
үшінші
бөлігіне сәйкес жиынтық
табысты
есептеу
қағидаларын
орталық
1-баптың
тармағының
тармақшасы
тасталсын;
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екінші
бөлігі)

атқарушы орган бекітеді.
Қазақстан
Республикасы
Еңбек
және
халықты
әлеуметтік
қорғау
министрінің бұйрығымен
бекітілген
мемлекеттік
атаулы әлеуметтік көмек
алуға үміткер адамның
(отбасының)
жиынтық
табысын
есептеу
қағидаларының
36тармағына сәйкес
2009 жылғы 28 шілдедегі №
237-п
жеке
қосалқы
шаруашылықтан
түсетін
табысты есептеу кезінде
ауданның
(облыстық
маңызы
бар
қаланың)
жергілікті
атқарушы
органдары
өңірлердің
ерекшеліктерін
ескере
отырып,
осы
өңірдегі
өнімділік және өнімділік
көрсеткіштері нормалары
бойынша шекті рұқсат
етілген шамадан аспайтын
үй малын, құсты, жер
учаскесінде (үй жанындағы
учаскеде, саяжайда, жер
үлесінде) өсірілетін ауыл
шаруашылығы дақылдарын
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кіріс
бермейді
айқындайды.

44.

1-баптың
26тармағының 7)
тармақшасы
(«Мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік көмек
туралы»
ҚРЗ 8бабы)

8-бап.
Атаулы
әлеуметтік
көмекті
тағайындау
мен
төлеудің дұрыстығын
бақылау
Атаулы
әлеуметтік
көмекті
тағайындау
мен
төлеудің дұрыстығын
бақылауды
орталық
атқарушы орган жүзеге
асырады,
сондай-ақ
тиісті
бюджеттің
атқарылуын
бақылау
шеңберінде
жүзеге
асырылады.

7) 8-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«8-бап.
Атаулы
әлеуметтік
көмекті
тағайындау мен төлеуді
бақылау және оған
әдіснамалық басшылық
жасау
Атаулы
әлеуметтік
көмекті
тағайындау
мен
төлеудің дұрыстығын
бақылау
тиісті
бюджеттің атқарылуын
бақылау
шеңберінде
жүзеге асырылады.
Атаулы әлеуметтік
көмекті тағайындау
мен
төлеуге
әдіснамалық
басшылық жасауды
орталық
атқарушы
орган
жүзеге
асырады.».

7) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«7) 8-бап мынадай
мазмұндағы
екінші
бөлікпен
толықтырылсын:
«Атаулы әлеуметтік
көмекті тағайындау
мен
төлеуге
әдіснамалық
басшылық жасауды
орталық
атқарушы
орган
жүзеге
асырады.».

деп

Депутат Омарбекова Ж. Ә.
8-баптың екінші бөлігін
қосып,
қолданыстағы
редакцияны
қалдыру
ұсынылады.
Үкімет редакциясы атаулы
әлеуметтік
көмекті
тағайындау мен төлеудің
дұрыстығы үшін Еңбек
және халықты әлеуметтік
қорғау
министрлігінен
бақылау
функцияларын
алып тастауды көздейді, бұл
ретте олар тек әдіснамалық
басшылықты
өзінде
қалдырады.
Орталық
атқарушы
органның
басшылық
жасауы дұрыс санаймыз,
бұл ретте атаулы әлеуметтік
көмекті тағайындау мен
төлеуге
әдіснамалық
басшылықты жүзеге асыру
мәселелерін
регламенттейтін
баптың
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жаңа
жөн.

бөлігімен

келіскен

30. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы
45.

1-баптың
31-бап.
Мүгедек
30-тармағы баланың
толымды
4)
өмiрге құқықтары
...
тармақшасының
бесінші
3.
Ақыл-есiнiң
немесе дене бiтiмiнiң
абзацы
дамуында кемiстiгi бар
(«Қазақбалаларды қоса алғанда,
стан
мүгедек
балалар
Республика мамандандырылған
сындағы
балалар
баланың
ұйымдарында
құқықмедициналықтары
әлеуметтiк көмек алуға
туралы» құқылы.
Қазақстан
Республика
сының
Заңы 31бабы 3тармағы)

«31-бап. Мүгедектігі
бар баланың толымды
өмiрге құқықтары
...
3. Ақыл-есiнiң немесе
дене бiтiмiнiң дамуында
кемiстiгi бар балаларды
қоса
алғанда,
мүгедектігі бар балалар
мамандандырылған
балалар ұйымдарында
медициналықәлеуметтiк көмек алуға
құқылы.

бесінші абзац мынадай Депутат Омарбекова Ж.Ә.
редакцияда жазылсын: Заң техникасы.

Қабылданды

«31-баптың
3тармағындағы
«мамандандырылған
балалар
ұйымдарында» деген
сөздер
алып
тасталсын.».

38. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңы
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46.

1-бап.
Осы
Заңда
3) 1-бап мынадай
пайдаланылатын негiзгi редакцияда жазылсын:
ұғымдар
«1-бап.
Осы
Заңда пайдаланылатын
Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар
Осы
Заңда
негiзгi
ұғымдар
мынадай
негiзгi
пайдаланылады:
ұғымдар
жоқ;
пайдаланылады:
6) медициналық оңалту
...
1)
мүгедектігі
- организмнiң бұзылған
және
(немесе) бар
адамдарды
жоғалтқан
абилитациялау
–
мүгедектігі
бар
функцияларын
сақтауға,
iшiнара адамдардың болмаған
немесе толық қалпына тұрмыстық, қоғамдық
келтiруге бағытталған және кәсіби қызметке
медициналық
қабілетін
қалыптастыруға және
қызметтер кешенi;
дамытуға бағытталған
15)
мүгедектiк
- шаралар кешені;
организм функциялары
...
тұрақты
бұзылып, 8) медициналық оңалту
(«Қазақденсаулықтың бұзылуы – организмнiң бұзылған
стан
салдарынан
адамның және
Республи(немесе)
тiршiлiк-тынысының
касында
жоғалтылған
шектелу дәрежесi;
мүгедефункцияларын
ктерді
сақтауға,
iшiнара
17) мiндеттi гигиеналық немесе толық қалпына
әлеуметтабиғи келтiруге бағытталған
тік қорғау құралдар
туралы»
физиологиялық
медициналық
ҚРЗ
1- мұқтаждықтарды және қызметтер кешенi;
1-баптың
38-тармағы
3)
тармақшасының
біріншіүшінші,
төртінші он
бірінші, он
екінші,
жиырма
бесінші,
жиырма
алтыншы,
жиырма
тоғызыншы,
отызыншы,
отыз
төртінші
абзацтары

3) тармақшаның бірінші
– үшінші абзацтары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3) 1-бапта:
төртінші абзац
тасталсын;

алып

1-баптың 38-тармағы 3)
тармақшасының
он
бірінші, он екінші,
жиырма
бесінші,
жиырма
алтыншы,
жиырма
тоғызыншы,
отызыншы,
отыз
төртінші
абзацтары
алып тасталсын.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
Заң жобасында "мүгедекті
абилитациялау"деген жаңа
термин енгізіледі. Осыған
байланысты,
мысалы,
"мүгедекті қайта оңалтудың
жеке жоспары" сияқты
бірқатар ұғымдар "және
абилитациямен"
толықтырылуы керек. Бұл
түзетулерді
Әкімшілік
құқық бұзушылық туралы
кодекстің
85-бабында
көздеу
қажет,
олар
Мәжіліске
жеке
заң
жобасымен түсуге тиіс.
Алайда мұндай заң жобасы
түскен
жоқ.
Осыған
байланысты,
қаралып
отырған заң жобасынан осы
өзгерістерді алып тастау
қажет, сосын Әлеуметтік
кодексті әзірлеу кезінде
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодекске түзетулермен бірге
кешенде түрде
көздеу
қажет.
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бабы)

қажеттiлiктердi
қанағаттандыруға
арналған құралдар;
4)
қайта
жасау
хирургиясы
организмнiң бұзылған
функцияларын қалпына
келтiруге
немесе
олардың
орнын
толтыруға бағытталған
хирургиялық
емдеу
әдiсi;
19)
протездiкортопедиялық құралдар
- кем аяқ-қолды немесе
дененiң
басқа
да
мүшелерiн
алмастыратын, аурудың
немесе
денсаулыққа
зақым
келудiң
салдарынан
организмнiң бұзылған
немесе
жоғалтқан
функцияларының
орнын
толтыратын
құралдар;
19-1) сурдоаударма
– қандай да бір тілден
дактильді әліпби және

9)
мүгедектiк
–
организм функциялары
тұрақты
бұзылып,
денсаулықтың бұзылуы
салдарынан
адамның
тiршiлiк-тынысының
шектелу дәрежесi;
...

Заң техникасы;
Осы абзацтарда өзгерістер
енгізілмейді;

20) мiндеттi гигиеналық
құралдар
–
табиғи
физиологиялық
мұқтаждықтарды және
қажеттiлiктердi
қанағаттандыруға
арналған құралдар;
...
21)
қайта
жасау
хирургиясы
–
организмнiң бұзылған
функцияларын қалпына
келтiруге
немесе
олардың
орнын
толтыруға бағытталған
хирургиялық
емдеу
әдiсi;
...
24)
протездiкортопедиялық құралдар
– кем аяқ-қолды немесе
дененiң
басқа
да
мүшелерiн
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(немесе) ымдау
көмегімен аудару;

47.

тілі алмастыратын, аурудың
немесе
денсаулыққа
зақым
келудiң
23)
тiршiлiк- салдарынан
тынысының шектелуi - организмнiң бұзылған
адамның өзiн-өзi қарап- немесе
жоғалтылған
күту, өздiгiнен жүрiп- функцияларының
тұру, бағдарлай алу, орнын
толтыратын
қарым-қатынас жасау, құралдар;
өзiнiң
мiнез-құлқын 25) сурдоаударма –
бақылау, оқу және қандай да бір тілден
еңбекпен
айналысу дактильді әліпби және
қабiлетiнен
немесе (немесе) ымдау тілі
мүмкiндiгінен
толық көмегімен аудару;
...
немесе
ішінapa
29)
тiршiлiкайрылуы;
тынысының шектелуi –
адамның
өзiне-өзi
қызмет
көрсету,
өздiгiнен жүрiп-тұру,
бағдарлай алу, қарымқатынас жасау, өзiнiң
мiнез-құлқын бақылау,
оқу және еңбекпен
айналысу қабiлетiнен
немесе мүмкiндiгінен
толық немесе ішінapa
айрылуы;
1-баптың
1-бап.
Осы
Заңда
3) 1-бап мынадай 3)
тармақшаның
38-тармағы пайдаланылатын негiзгi редакцияда жазылсын: алтыншы
абзацы
3)
ұғымдар
мынадай
редакцияда
тармақшажазылсын:

Депутат Еспаева Д. М.
Жеке көмекші терминінің
жаңа нұсқасы ұсынылады,
өйткені көмекші үйден тыс
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сының
алтыншы
абзацы

48.

Осы Заңда мынадай
«1-бап.
Осы
негiзгi
ұғымдар Заңда пайдаланылатын
пайдаланылады:
негiзгi ұғымдар
Осы
Заңда
жоқ;
(«Қазақмынадай
негiзгi
стан
ұғымдар
Республипайдаланылады:
касында
...
мүгеде3) жеке көмекші
ктерді
– жүріп-тұруы қиын
әлеуметбірінші
топтағы
тік қорғау
мүгедектігі бар адамға
туралы»
ілесіп жүру бойынша
ҚРЗ
1әлеуметтік қызметтерді
бабы)
көрсететін адам;
1-баптың
1-бап.
Осы
Заңда
4) инватакси –
38-тармағы пайдаланылатын негiзгi мүгедектігі
бар
3)
ұғымдар
адамдарды автомобиль
тармақшакөлігімен тасымалдау
әлеуметтік
сының
Осы Заңда мынадай бойынша
жетінші
негiзгi
ұғымдар қызмет;
абзацы
пайдаланылады:
жоқ;
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»

"2-1) жеке көмекші – уақытта да, сүйемелдеу
жүріп-тұруы
қиын кезінде де қызмет көрсетуі
бірінші
топтағы керек.
мүгедекті бірге алып
жүру
және
объектілерге
бару
кезінде көмек көрсету
бойынша әлеуметтік
қызметтер көрсететін
адам.»;

1-баптың 38-тармағы
3)
тармақшасының
жетінші абзацы алып
тасталсын;

Депутаттар
Омарбекова Ж. Ә.
Бейсенбаев Е. С
Мүгедекті
тасымалдау
бойынша
бұл
қызмет
таксидің әдеттегі қызметі
болып табылады, өйткені
анықтамада
автокөлік
құралына
оның
мүгедектерге
арналған
мамандануын
көрсететін
талаптар
көрсетілмеген
(мүгедектер
арбасының
мамандандырылған
автокөтергішімен
жабдықтау
және
т.б.).
Осыған байланысты, Үкімет
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ҚРЗ
бабы)

49.

1-

1-бап.
Осы
Заңда
3) 1-бап мынадай
пайдаланылатын негiзгi редакцияда жазылсын:
ұғымдар
«1-бап.
Осы
Заңда пайдаланылатын
Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар
Осы
Заңда
негiзгi
ұғымдар
мынадай
негiзгi
пайдаланылады:
…
ұғымдар
(«Қазақ5) медициналық- пайдаланылады:
...
стан
әлеуметтiк сараптама Республиорганизм
6) медициналықкасында
функциясының тұрақты әлеуметтiк сараптама –
мүгедекбұзылуынан туындаған организм
терді
шектеулі
тіршілік- функциясының
әлеуметтынысын
бағалау тұрақты бұзылуынан
тік қорғау негiзiнде
туындаған шектеулі
туралы»
куәландырылатын
тіршілік-тынысты
ҚРЗ
1- адамның
әлеуметтiк мүгедектік
бабы)
қорғау
шараларына және/немесе еңбек ету
деген қажеттiлiктерiн қабілетінен айырылу
белгiленген тәртiппен дәрежесін
белгілеу
анықтау;
мәніне бағалау, сондай1-баптың
38-тармағы
3)
тармақшасының
тоғызыншы абзацы

әзірлеп жатқан әлеуметтік
Кодекс шеңберінде оны
одан әрі пысықтау және
арбамен жүретін мүгедектер
үшін барлық өңірлерді
мамандандырылған
көлікпен қамтамасыз ету
мәселесін шешу мақсатында
осы ұғымды алып тастау
ұсынылады.
тоғызыншы
абзац Әлеуметтік-мәдени даму Қабылданмынадай
редакцияда комитеті
ды
жазылсын:
«5)
медициналық- Медициналық-әлеуметтік
әлеуметтік сараптама - сараптаманың
түпкі
мүгедектікті
және мақсаты куәландырылатын
(немесе) еңбек ету адамның мүгедектігін және
қабілетінен
айырылу (немесе)
еңбекке
дәрежесін
белгілей қабілеттілігінен айырылу
(белгілемей) отырып, дәрежесін белгілеу болып
куәландырылатын
табылмайды. Нақтылаушы,
адамның
организмі редакциялық түзетулер;
функцияларының
тұрақты
бұзылуынан
туындаған
тыныстіршілігінің шектелуін
бағалау,
сондай-ақ
оның
әлеуметтік
қорғау
шараларына
қажеттіліктерін
айқындау;»;
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50.

1-баптың
38-тармағы
3)
тармақшасының он
төртінші
абзацы
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»
ҚРЗ
1бабы)

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негiзгi
ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негiзгi
ұғымдар
пайдаланылады:
…
10)
мүгедектердi
әлеуметтiк қорғау мүгедектерге
әлеуметтiк
көмек
көрсету,
оңалту,
сондай-ақ
олардың
қоғамға етене араласуы
жөнiндегi
шаралар
кешенi;

ақ әлеуметтiк қорғау
шараларына
қажеттiлiкті айқындау;
3) 1-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«1-бап.
Осы
Заңда пайдаланылатын
негiзгi ұғымдар
Осы
Заңда
мынадай
негiзгi
ұғымдар
пайдаланылады:
...
11) мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтiк қорғау –
мүгедектігі
бар
адамдарға әлеуметтiк
көмек көрсету, оңалту,
сондай-ақ
олардың
қоғамға
интеграциялануы
жөнiндегi
шаралар
кешенi;

1-баптың 38-тармағы 3)
тармаөщасының
он
төртінші абзацы алып
тасталсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заң жобасында "мүгедекті
абилитациялау"деген жаңа
термин енгізіледі. Осыған
байланысты,
мысалы,
"мүгедекті қайта оңалтудың
жеке жоспары" сияқты
бірқатар ұғымдар "және
абилитациямен"
толықтырылуы керек. Бұл
түзетулерді
Әкімшілік
құқық бұзушылық туралы
кодекстің
85-бабында
көздеу
қажет,
олар
Мәжіліске
жеке
заң
жобасымен түсуге тиіс.
Алайда мұндай заң жобасы
түскен
жоқ.
Осыған
байланысты,
қаралып
отырған заң жобасынан бұл
өзгерістерді алып тастау
керек, сосын Әлеуметтік
кодексті әзірлеу кезінде
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодекске түзетулермен бірге
кешенде
түрде
қарастырылатын болады
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51.

1-бап.
Осы
Заңда
15) мүгедектігі
пайдаланылатын негiзгi бар
адамдарды
ұғымдар
жұмыспен
қамтуға
жәрдемдесу
Осы Заңда мынадай операторы (бұдан әрі –
негiзгi
ұғымдар оператор)
–
пайдаланылады:
асыраушысынан
…
айырылған жағдайда
(«Қазақжоқ;
асырауындағы отбасы
стан
мүшелерін
қоса
Республиалғанда,
өздеріне
касында
қатысты әлеуметтік
мүгедекқатер жағдайы орын
терді
алған
міндетті
әлеуметәлеуметтік
тік қорғау
сақтандыру жүйесіне
туралы»
қатысушыларға осы
ҚРЗ
1Заңда
көзделген
бабы)
әлеуметтік
аударымдарды
шоғырландыруды,
әлеуметтік төлемдер
тағайындауды және
жүзеге
асыруды
жүргізетін
заңды
тұлға;
1-баптың
38-тармағы
3)
тармақшасының он
сегізінші
абзацы

1-баптың 38-тармағы 3) Әлеуметтік-мәдени даму
тармақшасының
он комитеті
сегізінші абзацы алып Депутаттар
тасталсын;
Омарбекова Ж.Ә.
Симонов С.А.
Заң жобасында мүгедектігі
бар адамдарды жұмыспен
қамтуға
жәрдемдесу
жөніндегі оператор құру
көзделеді.
Сонымен қатар, Қазақстан
Республикасының
Президенті Қ. Қ.Тоқаев
2021 жылғы 26 қаңтарда
Үкіметтің
кеңейтілген
отырысында қазіргі уақытта
елімізде
мемлекеттік,
сондай-ақ жеке меншік 50ге жуық бірыңғай, ұлттық
және
басқа
да
операторлардың
жұмыс
істейтініне назар аударды
және олардың жұмыс істеу
орындылығына
талдау
жүргізгенге дейін және жеке
бәсекелестікке
кедергі
келтіретін
негізгі
проблемаларды
шешуге
бағытталған
заң
қабылданғанға дейін, яғни
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2022 жылға дейін мұндай
құрылымдарды
құруға
тыйым салды.
Бұдан
басқа,
мүгедек
адамдарды
жұмыспен
қамтуға жәрдемдесу тетігін
тұтастай қайта қарау қажет,
өйткені МӘСҚ мүгедек
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны сақтамағаны үшін
қаражатты шоғырландыру
жөніндегі оператор бола
алмайды.
Өтемақыларды
жұмсау мақсаттары міндетті
сақтандыру
саласына
жатпайды.
Ал
ҚР
заңнамасына
сәйкес
міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қағидаттарының бірі МӘСҚ
активтерін
әлеуметтік
төлемдерге
пайдалану
болып табылады.
Сондай-ақ, бұл тетік жұмыс
берушілерге қатысты жаңа
реттеуші
құрал
болып
табылады,
осыған
байланысты ҚР Кәсіпкерлік
кодексінің 82-бабының 1тармағына
сәйкес
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реттеушілік әсерге талдау
жүргізгенге дейін қажет.
52.

1-бап.
Осы
Заңда
3) 1-бап мынадай
пайдаланылатын негiзгi редакцияда жазылсын:
ұғымдар
«1-бап.
Осы
Заңда пайдаланылатын
Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар
Осы
Заңда
негiзгi
ұғымдар
мынадай
негiзгi
пайдаланылады:
…
ұғымдар
пайдаланылады:
(«Қазақ16)
мүгедектi
...
стан
оңалтудың
жеке
17) мүгедектігі
Республибағдарламасы
- бар адамды оңалту
касында
мүгедектi
оңалтудан мен
мүгедекөткiзудiң
нақты абилитациялаудың
терді
көлемiн, түрлерi мен жеке бағдарламасы –
әлеуметмерзiмдерiн белгiлейтiн мүгедектігі
бар
тік қорғау құжат;
адамды
оңалтудан
туралы»
өткiзудiң
нақты
ҚРЗ
1көлемiн, түрлерi мен
бабы)
мерзiмдерiн
белгiлейтiн құжат;
1-баптың
38-тармағы
3)
тармақшасының
жиырмасы
ншы
абзацы

1-баптың 38-тармағы 3)
тармаөщасының
жиырмасыншы абзацы
алып тасталсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заң жобасында "мүгедекті
абилитациялау"деген жаңа
термин енгізіледі. Осыған
байланысты,
мысалы,
"мүгедекті қайта оңалтудың
жеке жоспары" сияқты
бірқатар ұғымдар "және
абилитациямен"
толықтырылуы керек. Бұл
түзетулерді
Әкімшілік
құқық бұзушылық туралы
кодекстің
85-бабында
көздеу
қажет,
олар
Мәжіліске
жеке
заң
жобасымен түсуге тиіс.
Алайда мұндай заң жобасы
түскен
жоқ.
Осыған
байланысты,
қаралып
отырған заң жобасынан бұл
өзгерістерді алып тастау
керек, сосын Әлеуметтік
кодексті әзірлеу кезінде
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодекске түзетулермен бірге
кешенде
түрде
қарастырылатын болады.
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53.

1-баптың
38-тармағы
3)
тармақшасының
отыз
бірінші
абзацы

1-бап.
Осы
Заңда 26) сурдотехникалық
пайдаланылатын негiзгi құралдар
–
есту
ұғымдар
кемiстiктерiн
түзеуге
және олардың орнын
Осы Заңда мынадай толтыруға
арналған,
негiзгi
ұғымдар оның iшiнде байланыс
құралдары мен ақпарат
пайдаланылады:
...
берудi
күшейтетiн
20) сурдотехникалық техникалық құралдар;
(«Қазаққұралдар
есiту
стан
кемiстiктерiн
түзеуге
Республижәне олардың орнын
касында
толтыруға
арналған,
мүгедексоның iшiнде байланыс
терді
құралдары мен ақпарат
әлеуметберудi
күшейтетiн
тік қорғау техникалық құралдар;
туралы»
ҚРЗ
1бабы)

3) тармақшаның отыз Әлеуметтік-мәдени
бірінші абзацы мынадай комитеті
редакцияда жазылсын: Нақтылаушы түзету;
«20)
тармақшадағы
«арналған,
соның
iшiнде
байланыс
құралдары мен ақпарат
берудi
күшейтетiн
техникалық құралдар»
деген сөздер «арналған
техникалық құралдар,
оның iшiнде дауысты
күшейтетiн байланыс
және ақпарат беру
құралдары»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

даму
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54.

1-баптың
1-бап.
Осы
Заңда 27)
техникалық 3) тармақшаның отыз Әлеуметтік-мәдени
38-тармағы пайдаланылатын негiзгi көмекшi
(орнын екінші абзацы мынадай комитеті
3)
ұғымдар
толтырушы) құралдар - редакцияда жазылсын: Редакциялық түзету;
тармақшапротездiк-

даму
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сының
отыз
екінші
абзацы

55.

Осы Заңда мынадай
негiзгi
ұғымдар
пайдаланылады:
...
21)
техникалық
(«Қазақкөмекшi
(орнын
стан
толтырушы) құралдар Республипротездiккасында
ортопедиялық
және
мүгедексурдотерді
тифлотехникалық
әлеуметқұралдар мен мiндеттi
тік қорғау гигиеналық құралдар;
туралы»
ҚРЗ
1бабы)
1-баптың
6-бап.
Қазақстан
38-тармағы Республикасы
9)
Үкiметiнiң
тармақша- мүгедектердi
сы
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы құзыретi
(«Қазақстан
Қазақстан
Республика Республикасының
сында
Үкiметi:
мүгедектерді
1)
мүгедектердi
әлеуметәлеуметтiк
қорғау
тік қорғау саласындағы
туралы»
мемлекеттiк саясаттың
ҚРЗ
6-

ортопедиялық
және
сурдотифлотехникалық
құралдар мен мiндеттi
гигиеналық құралдар;

«21)
тармақшадағы
«және
сурдотифлотехникалық»
деген
сөздер
«, сурдотехникалық,
тифлотехникалық»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

9) 6-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«6-бап.
Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнiң мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы құзыретi
Қазақстан
Республикасының
Үкiметi:
1)
мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы

9)
тармақша
мынадай
редакцияда
жазылсын:
"9)
6-бап
мынадай мазмұндағы
5-1)
және
5-2)
тармақшалармен
толықтырылсын:
"5-1) Қазақстан
Республикасында
мүгедектердің
құқықтарын
қамтамасыз ету және
өмір сүру сапасын
жақсарту
жөніндегі

Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұркина А.Қ.
Павловец Л.П.
Заң техникасы;
Заң жобасында ұсынылған
мүгедектігі бар адамдарға
берілетін
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы) құралдар мен
арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының
тізбесін
бекіту жөніндегі Үкіметтің
құзыретін
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы) құралдардың,
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бабы 5-1) негiзгi
бағыттарын
және 5-2) әзiрлейдi;
тармақша
лары
2) алып тасталды (жаңа))
ҚР 03.07.2013 № 124-V
Заңымен
(алғашқы
ресми
жарияланғанынан кейін
күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа
енгізіледі);
3) алып тасталды ҚР 29.09.2014 N 239-V
Заңымен
(алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейiн
күнтiзбелiк он күн
өткен соң қолданысқа
енгiзiледi);
Жоқ.
4)
мемлекеттiк
тапсырыс немесе грант
бойынша оқып жүрген
мүгедектерге Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
стипендиялар
тағайындау
мен
төлеудiң
тәртiбiн
бекiтедi;

мемлекеттiк саясаттың
негiзгi
бағыттарын
әзiрлейдi;
2)
Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі
бар
адамдардың
құқықтарын
қамтамасыз ету және
тұрмыс
сапасын
жақсарту
жөніндегі
ұлттық
жоспарды
бекітеді;
3) мемлекеттік
тапсырыс немесе грант
бойынша
оқитын
мүгедектігі
бар
адамдарға
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
стипендиялар
тағайындау және төлеу
тәртібін бекітеді;
4)
мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
қорғау
саласындағы үйлестіру
кеңесін құрады;
5)
мүгедектігі
бар
адамдарға
ұсынылатын
техникалық
көмекші

жүріп-тұру
жоспарды арнаулы
құралдарының, сондай-ақ
мүгедектерге көрсетілетін
«5-2)
мүгедектерге тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің
ұсынылатын
әзірлеу
техникалық көмекші сыныптауышын
бекіту
жөніндегі
(орнын толтырушы) және
уәкілетті
органның
құралдардың,
ауыстыру
арнаулы жүріп-тұру құзыретімен
өйткені
құралдары
мен ұсынылады,
сыныптауыш көрсетілген
көрсетілетін
ОТҚ тізбесін ғана емес,
қызметтердің
сондай-ақ олардың түрлері
сыныптауышына
сәйкес
мүгедектің мен сипаттамаларын да,
мүгедекті оңалтудың жеке
қажеттіліктерін
бағалау
тәртібін жоспарына өнім беруші
ұсынатын
тауарлардың
бекітеді;»;
сәйкестігін
бақылауды
01.01.2023
жылдан жүзеге асыруға мүмкіндік
бастап
5-2) береді.
тармақшаны
Сондай-ақ,
қолданысқа
енгізу оңалтудың
жеке
көзделсін.
жоспарында
және
техникалық көмекші (орнын
толтырушы) құралдардың,
арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының, сондай-ақ
уәкілетті орган бекітетін
тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің
сыныптауышына
сәйкес
мүгедектің қажеттіліктерін
ұлттық
бекітеді;
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4-1) алып тасталды ҚР 29.09.2014 N 239-V
Заңымен
(алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейiн
күнтiзбелiк он күн
өткен соң қолданысқа
енгiзiледi);
5)
мүгедектердi
әлеуметтiк
қорғау
саласында
үйлестiру
кеңесiн құрады;
5-1) Жоқ;
5-2) Жоқ;
6) өзіне Қазақстан
Республикасының
Конституциясымен,
заңдарымен
және
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
актілерімен жүктелген
өзге де функцияларды
орындайды.

56.

1-баптың
38-тармағы
3)
тармақша-

(компенсаторлық)
құралдар мен арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының тізбесін
бекітеді;
6)
өзіне
Қазақстан
Республикасының
Конституциясымен,
заңдарымен
және
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
актілерімен жүктелген
өзге де функцияларды
орындайды.»;

7-бап.
Халықты
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы уәкiлеттi 5)
органның және оның

10) 7-бапта:
1-баптың 38-тармағы 3)
2-тармақтың 3), тармақшасының
және
7) жиырма
бірінші
–
жиырма
үшінші

бағалау жөніндегі жұмысты
жүргізуді қамтамасыз ету
мақсатында
мүгедектің
қажеттіліктерін
бағалау
тәртібін бекіту жөніндегі
құзыретпен
толықтыру
ұсынылады. Бұл жұмыс
министрліктер
мен
ведомстволардың
шоғырландырылған
жұмысын талап етеді;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заң жобасында "мүгедекті
абилитациялау"деген жаңа
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сының
жиырма
бірінші –
жиырма
үшінші
абзацтары
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»
ҚРЗ
7бабы
2тармағы)

аумақтық
бөлiмшелерiнiң
құзыретi
2.
Халықты
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы уәкiлеттi
органның
аумақтық
бөлiмшелерiнiң
құзыретiне
мыналар
жатады:
...
3)
мүгедектердi
оңалтудың
жеке
бағдарламасының
әлеуметтік
және
кәсіптік
бөліктерін
әзірлеу, өзінің еңбек
(қызметтік) міндеттерін
орындауына
байланысты мертіккен
немесе
өзге
де
денсаулық
зақымын
алған
жұмыскердің
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасында
көзделген көмек пен
күтімнің
қосымша

тармақшалары мынадай абзацтары
редакцияда жазылсын: тасталсын;
«3) мүгедектігі
бар адамдарды оңалту
мен абилитациялаудың
жеке бағдарламасының
әлеуметтік
және
кәсіптік
бөліктерін
әзірлеу, өзінің еңбек
(қызметтік) міндеттерін
орындауына
байланысты мертіккен
немесе
өзге
де
денсаулық
зақымын
алған
жұмыскердің
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасында
көзделген көмек пен
күтімнің
қосымша
түрлеріне мұқтаждығын
айқындау;»;
«5) мүгедектігі
бар адамдарды оңалту
мен абилитациялаудың
жеке
бағдарламаларының
iске
асырылуын
бақылау
және
мониторингтеу;»;

алып термин енгізіледі. Осыған
байланысты,
мысалы,
"мүгедекті қайта оңалтудың
жеке жоспары" сияқты
бірқатар ұғымдар "және
абилитациямен"
толықтырылуы керек. Бұл
түзетулерді
Әкімшілік
құқық бұзушылық туралы
кодекстің
85-бабында
көздеу
қажет,
олар
Мәжіліске
жеке
заң
жобасымен түсуге тиіс.
Алайда мұндай заң жобасы
түскен
жоқ.
Осыған
байланысты,
қаралып
отырған заң жобасынан бұл
өзгерістерді алып тастау
керек, сосын Әлеуметтік
кодексті әзірлеу кезінде
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодекске түзетулермен бірге
кешенде
түрде
қарастырылатын болады
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түрлеріне мұқтаждығын
айқындау;
...

57.

5)
мүгедектердi
оңалтудың
жеке
бағдарламаларының
iске
асырылуын
бақылау;
1-баптың
7-бап.
Халықты
38-тармағы әлеуметтiк
қорғау
10)
саласындағы уәкiлеттi
тармақша- органның және оның
сының он аумақтық
тоғызынбөлiмшелерiнiң
шы абзацы құзыретi

10) 7-бапта:
1-тармақ
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
Халықты
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы уәкiлеттi
орган:
(«Қазақ1.
Халықты
…
стан
әлеуметтiк
қорғау
16)
Республисаласындағы уәкiлеттi оператордың
орган:
касында
мүгедектігі
бар
мүгедек…
адамдарды жұмыспен
терді
16) жоқ;
қамту
шараларын
әлеуметжүзеге
асыруы
тік қорғау
қағидаларын әзірлейді
туралы»
және бекітеді;
ҚРЗ
7бабы
1тармағы
(жаңа
редакция)

1-баптың 38-тармағы Әлеуметтік-мәдени даму
10) тармақшасының он комитеті
тоғызыншы
абзацы Депутаттар
алып тасталсын.
Омарбекова Ж.Ә.
Симонов С.А.
Тармақшалардың келесі Заң жобасында мүгедектігі
нөмірленуі
тиісінше бар адамдарды жұмыспен
өзгертілсін.
қамтуға
жәрдемдесу
жөніндегі оператор құру
көзделеді.
Сонымен қатар, Қазақстан
Республикасының
Президенті Қ. Қ.Тоқаев
2021 жылғы 26 қаңтарда
Үкіметтің
кеңейтілген
отырысында қазіргі уақытта
елімізде
мемлекеттік,
сондай-ақ жеке меншік 50ге жуық бірыңғай, ұлттық
және
басқа
да
операторлардың
жұмыс
істейтініне назар аударды
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16)
тармақша
сы (жаңа))

және олардың жұмыс істеу
орындылығына
талдау
жүргізгенге дейін және жеке
бәсекелестікке
кедергі
келтіретін
негізгі
проблемаларды
шешуге
бағытталған
заң
қабылданғанға дейін, яғни
2022 жылға дейін мұндай
құрылымдарды
құруға
тыйым салды.
Бұдан
басқа,
мүгедек
адамдарды
жұмыспен
қамтуға жәрдемдесу тетігін
тұтастай қайта қарау қажет,
өйткені МӘСҚ мүгедек
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны сақтамағаны үшін
қаражатты шоғырландыру
жөніндегі оператор бола
алмайды. Өтемақыларды
жұмсау
мақсаттары
міндетті
сақтандыру
саласына жатпайды. Ал
ҚР заңнамасына сәйкес
міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қағидаттарының бірі МӘСҚ
активтерін
әлеуметтік
төлемдерге
пайдалану
болып табылады.

102

58.

1-баптың
38-тармағы
10)
тармақшасы
(«Қазақстан
Республика
сында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»
ҚРЗ
7бабы
1)
тармақшасы)

7-бап.
Халықты
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы уәкiлеттi
органның және оның
аумақтық
бөлiмшелерiнiң
құзыретi
1.
Халықты
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы уәкiлеттi
орган:
1)
Қазақстан
Республикасының
мүгедектердi
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы, сондай-ақ
медициналықәлеуметтiк сараптама
саласындағы
нормативтiк құқықтық

10) 7-бапта:
1-тармақ
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1.
Халықты
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы уәкiлеттi
орган:
1)
Қазақстан
Республикасының
мүгедектігі
бар
адамдарды әлеуметтiк
қорғау саласындағы,
сондай-ақ
медициналықәлеуметтiк сараптама
саласындағы
нормативтiк
құқықтық актiлерiн
әзiрлейдi
және
бекiтедi;
2) мүгедектігі
бар
адамдарды

10)
тармақша
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«10) 7-баптың 1тармағында:
9-1)
тармақша
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«9-1) мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сәйкес
жүріп-тұруы
қиын
бірінші
топтағы
мүгедектерге
жеке
көмекшінің әлеуметтік
қызметтерін
көрсету
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;»
мынадай
мазмұндағы 9-2), 9-3),
9-4), 9-5), 9-6), 9-7) және
9-8) тармақшалармен
толықтырылсын:

Сондай-ақ, бұл тетік жұмыс
берушілерге қатысты жаңа
реттегіш
құрал
болып
табылады,
осыған
байланысты ҚР Кәсіпкерлік
кодексінің 82-бабының 1тармағына
сәйкес
реттеушілік әсерге талдау
жүргізу қажет.
Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұркина А.Қ.
Павловец Л.П.
Уәкілетті органның жеке
көмекшінің қызметтеріне
қатысты құзыреттерін (заң
жобасы редакциясының 9)
және 10) тармақшалары)
біріктіру
ұсынылады,
өйткені жеке көмекшінің
қызметтерін ұсыну уақытын
айқындау
қағидалары
мүгедектерге
осы
қызметтерді
ұсынудың
жалпы
қағидаларында
қамтылады.
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Заң жобасында ұсынылған
мүгедек адамдарға берілетін
техникалық көмекші (орнын
толтырушы) құралдар мен
арнаулы
жүріп-тұру
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актiлерiн әзiрлейдi және әлеуметтік
қорғау
бекiтедi;
саласындағы
әдістемелік
1-1) алып тасталды - ұсынымдарды
ҚР 29.12.2014 № 269-V әзірлейді
және
(01.01.2015
бастап бекітеді;
қолданысқа енгізіледі)
3)
Заңымен;
медициналықәлеуметтiк
2) алып тасталды - сараптаманы
және
ҚР 03.07.2013 № 124-V мүгедектігі
бар
Заңымен
(алғашқы адамдарды оңалтуды
ресми
ұйымдастыру
мен
жарияланғанынан кейін жүзеге
асырудың
күнтізбелік он күн жалпы принциптерiн
өткен соң қолданысқа белгiлейдi;
енгізіледі);
4)
медициналық2-1)
мүгедектерді әлеуметтік сараптама
әлеуметтік
қорғау жүргізу қағидаларын
саласындағы
әзiрлейдi
және
әдістемелік
бекітеді;
ұсынымдарды әзірлейді
5)
және бекітеді;
медициналықәлеуметтік сараптама
3) алып тасталды - жүргізу
кезінде
ҚР 02.07.2018 № 165-VІ қалыптастырылатын
(алғашқы
ресми құжаттардың
жарияланған
күнінен нысандарын әзірлейді
кейін күнтізбелік он күн және бекітеді;
өткен соң қолданысқа
6) мүгедектігі
енгізіледі) Заңымен.
бар адамдарды есепке

«9-2)
мүгедектерге
ұсынылатын
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдардың, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының
және
көрсетілетін
қызметтердің
сыныптауышын
әзірлейді және бекітеді;
9-3) мүгедектер
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы сатып алатын
тауарлардың
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтердің
құнын
өтеу
ретінде
ұсынылатын кепілдік
берілген
соманы
айқындау әдістемесін
әзірлейді және бекітеді;
9-4) тауарларды
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтерді
берушілерді әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталына
жіберу,
оларды
әлеуметтік

құралдарының
тізбесін
бекіту жөніндегі Үкіметтің
құзыретін
Халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
уәкілетті
органның
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы) құралдардың,
арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының, сондай-ақ
мүгедектерге көрсетілетін
тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің
сыныптауышын
әзірлеу
және
бекіту
жөніндегі
құзыретімен
ауыстыру
ұсынылады, өйткені мұндай
сыныптауыш көрсетілген
ОТҚ тізбесін ғана емес,
сондай-ақ олардың түрлері
мен сипаттамаларын да,
мүгедекті оңалтудың жеке
жоспарына өнім беруші
ұсынатын
тауарлардың
сәйкестігін
бақылауды
жүзеге асыруға мүмкіндік
береді.
Бұдан басқа, мүгедектер
әлеуметтік
қызметтер
порталы арқылы сатып
алатын тауарлардың және
(немесе)
көрсетілетін
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4) алынып тасталды
- ҚР 13.01.2014 № 159V Заңымен (алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейін
күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа
енгізіледі);
5)
медициналықәлеуметтiк сараптаманы
және
мүгедектердi
оңалтуды ұйымдастыру
мен жүзеге асырудың
жалпы
принциптерiн
белгiлейдi;
6)
медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізу
қағидаларын
әзiрлейдi және бекітеді;
6-1) медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізу
кезінде
қалыптастырылатын
құжаттардың
нысандарын әзірлейді
және бекітеді;
7)
мүгедектердi
есепке алу жүйесiнiң

алу
жүйесiнiң
орталықтандырылған
деректер
банкiн
қалыптастырады,
мүгедектiк
себептерiнiң,
құрылымының және
жай-күйiнiң
мониторингiн
жүргiзедi;
7) мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
мемлекеттік
бақылауды
жүзеге
асырады;
8) мүгедектігі
бар
адамдарға
әлеуметтік қызметтер
порталы
арқылы
өткізу
кезінде
тауарлардың,
жұмыстардың
және
көрсетілетін
қызметтердің құнын
мемлекеттік бюджет
қаражатынан
өтеу
қағидаларын бекітеді;
9) оңалту мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасына

көрсетілетін қызметтер
порталында
тіркеу
немесе
тіркеуден
шығару
қағидаларын
әзірлейді және бекітеді;
9-5) мүгедектерді
протездікортопедиялық
көмекпен, техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдармен, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарымен
қамтамасыз
ету
қағидаларын, оларды
ауыстыру мерзімдерін
қоса алғанда, әзірлейді
және бекітеді;
9-6)
мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сәйкес
есту
кемістігі
бар
мүгедектер үшін ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік қызметтерін
көрсету
қағидаларын
әзірлейді және бекітеді;
9-7)
мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сәйкес
мүгедектер мен мүгедек

қызметтердің құнын өтеу
ретінде
ұсынылатын
кепілдік берілген соманы
айқындау әдістемесін бекіту
жөніндегі
құзыретті
уәкілетті органға бекіту
ұсынылады.
Мүгедектерді
протездікортопедиялық
көмекпен
және ОТҚ-мен қамтамасыз
ету
қағидаларын
(заң
жобасы редакциясының 13)
тармақшасы)
және
мүгедектерді
арнаулы
жүріп-тұру құралдарымен
қамтамасыз
ету
қағидаларын (заң жобасы
редакциясының
14)
тармақшасы) әзірлеу мен
бекітуге
қатысты
құзыреттерді
көрсетілген
қағидалар
шеңберінде
оңалтудың
жеке
жоспарларына
сәйкес
оларды
ауыстыру
мерзімдерін бір мезгілде
регламенттей
отырып
біріктіру ұсынылады.
Бұдан басқа, 7-баптың 1тармағын:
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орталықтандырылған
деректер
банкiн
қалыптастырады,
мүгедектiк
себептерiнiң,
құрылымының
және
жай-күйiнiң
мониторингiн
жүргiзедi;
7-1) тауарлар мен
көрсетілетін
қызметтерді әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
арқылы
мүгедектерге
өткізу
кезінде олардың құнын
мемлекеттік
бюджет
қаражатынан
өтеу
қағидаларын бекітеді;
8) алып тасталды ҚР 13.06.2013 № 102-V
(алғашқы
ресми
жарияланғанынан кейін
күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа
енгізіледі) Заңдар
9)
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
саласындағы

сәйкес
жүріп-тұруы
қиын бірінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға
жеке
көмекшінің
қызметтерін
ұсыну
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;
10)
медициналықәлеуметтік
көрсеткіштердің
негізінде қажеттілік
дәрежесін
ескере
отырып жүріп-тұруы
қиын бірінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға
жеке
көмекшінің
қызметтерін
ұсыну
уақытын
айқындау
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;
11) оңалту мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасына
сәйкес мүгедектігі бар
адамдарға ымдау тілі
маманының
қызметтерін
ұсыну
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;

балаларға санаторийкурорттық
емдеуді
ұсыну
қағидаларын
әзірлейді және бекітеді;
9-8) әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталын
пайдалану
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;»;

- тауарлар мен көрсетілетін
қызметтерді
жеткізушілермен жұмысты
регламенттеу, қойылатын
тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің
Халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті орган
бекітетін Сыныптауышқа
сәйкестігін қамтамасыз ету
мақсатында
әлеуметтік
қызметтер
порталында
(бұдан
әрі-портал)
тауарларды және (немесе)
көрсетілетін
қызметтерді
берушілерді
іріктеу
қағидаларын;
- тиісті ведомстволармен
медициналық ғана емес,
әлеуметтік оңалтуға да
қатысты
мәселелерді
келісуді регламенттеу және
мүгедекті оңалтудың жеке
жоспарында барлық қажетті
құралдарды
көрсету
мақсатында
мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасын әзірлеу және
іске асыру тәртібін әзірлеу
және
бекіту
жөніндегі
уәкілетті
органның
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мемлекеттік бақылауды
12) оңалту мен
жүзеге асырады;
абилитациялаудың
жеке бағдарламасына
9-1) жеке оңалту сәйкес мүгедектігі бар
бағдарламасына сәйкес адамдарға санаториймынадай
әлеуметтік курорттық
емдеуді
көрсетілетін
ұсыну қағидаларын
қызметтерді:
әзірлейді
және
бекітеді;
жүріп-тұруы қиын
13) оңалту мен
бірінші
топтағы абилитациялаудың
мүгедектер үшін – жеке жеке бағдарламасына
көмекші;
сәйкес естуі бойынша
мүгедектігі
бар
есту кемістігі бар адамдарды протездікмүгедектерге ымдау тілі ортопедиялық
маманын
жылына көмекпен
және
алпыс сағатқа беру техникалық көмекші
тәртібін бекітеді;
(компенсаторлық)
құралдармен
10)
осы
Заңда, қамтамасыз
ету
Қазақстан
қағидаларын әзірлейді
Республикасының өзге және бекітеді;
де
заңдарында,
14) оңалту және
Қазақстан
абилитациялаудың
Республикасы
жеке бағдарламасына
Президентінің
және сәйкес мүгедектігі бар
Қазақстан
адамдарды арнаулы
Республикасы
жүріп-тұру
Үкіметінің актілерінде құралдарымен
көзделген
өзге
де қамтамасыз
ету

құзыреттерімен толықтыру
ұсынылады;
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өкілеттіктерді
асырады.

жүзеге қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;
15) мүгедектігі
бар
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
сақталмағандығы
үшін
өтемақы
төлемдерінің
мөлшерін
анықтау
қағидаларын, сондайақ жұмыс берушінің
оны төлеу тәртібін
әзірлейді;
16)
оператордың
мүгедектігі
бар
адамдарды жұмыспен
қамту
шараларын
жүзеге
асыруы
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;
17) осы Заңда,
Қазақстан
Республикасының
өзге де заңдарында,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
және
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің актілерінде
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көзделген
өзге
де
өкілеттіктерді жүзеге
асырады.»;
59.

1-баптың
38-тармағы
11)
тармақшасы

8-бап.
сақтау
уәкiлеттi
құзыретi

Денсаулық
11) 8-баптың 3)
саласындағы тармақшасы мынадай
органның редакцияда
жазылсын:
«3) мүгедектігі
Денсаулық сақтау бар науқасты/адамды
(«Қазақсаласындағы уәкiлеттi оңалтудың
жеке
стан
орган:
бағдарламасының
Республика
медициналық бөлігін
сында
...
әзірлейді және оны
мүгедек3)
мүгедекті орындауды
жүзеге
терді
оңалтудың
жеке асырады;»;
әлеуметбағдарламасының
тік қорғау медициналық бөлігін
туралы»
әзірлейді және оны
ҚРЗ
8- орындауды
жүзеге
бабы
3) асырады;
тармақшасы)

1-баптың
тармағының
тармақшасы
тасталсын;

38- Әлеуметтік-мәдени даму
11) комитеті
алып "Халық денсаулығы және
денсаулық сақтау жүйесі
туралы"
Кодекстің
1бабының 1-тармағы 206)
тармақшасына
сәйкес,
Тармақшалардың келесі пациент - медициналық
нөмірленуі тиісінше
көмек
көрсетуді
талап
өзгертілсін.
ететін ауруының немесе
жай-күйінің
болуына
немесе
болмауына
қарамастан, медициналық
қызметтерді
тұтынушы
болып табылатын (болып
табылған) жеке тұлға.
Осыған
байланысты,
«Мүгедектерді әлеуметтік
қорғау туралы» Заңның 8бабының 3) тармақшасын
"пациентті" деген сөзбен
толықтыру артық болады;

Қабылданды

60.

1-баптың
38-тармағы
13)
тармақшасы

10-бап.
Облыстың,
13) 10-баптың 2республикалық маңызы тармағы
мынадай
бар
қаланың
және редакцияда
астананың
жергiлiктi жазылсын:

13) тармақша мынадай Әлеуметтік-мәдени
редакцияда жазылсын: комитеті
«13)
10-баптың
2- заң техникасы;
тармағының
5)
тармақшасындағы

Қабылданды

даму
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(«Қазақстан
Республика
сында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»
ҚРЗ
10бабы
2тармағы)

мемлекеттiк
басқару
«2. Облыстың,
органдарының құзыретi республикалық
маңызы бар қаланың
...
және
астананың
2.
Облыстың, жергiлiктi атқарушы
республикалық маңызы органдары:
бар
қаланың
және
1) мүгедектігі
астананың
жергiлiктi бар
адамдарды
атқарушы органдары:
оңалтуды
жүзеге
1) алып тасталды - ҚР асыратын
03.07.2013 № 124-V мемлекеттiк
Заңымен
(алғашқы мекемелер
мен
ресми
кәсiпорындарды
жарияланғанынан кейін құрады;
күнтізбелік он күн
2) мүгедектігі
өткен соң қолданысқа бар
адамдарға
енгізіледі);
Қазақстан
Республикасының
2)
мүгедектердi заңнамасында
оңалтуды
жүзеге көзделген
қосымша
асыратын мемлекеттiк әлеуметтік
қолдау
мекемелер
мен шараларын ұсынады;
кәсiпорындарды
3) мүгедектігі
құрады;
бар
адамдарды
оңалтуды
жүзеге
2-1) мүгедектерге асыратын ұйымдарды
Қазақстан
құруға ықпал етедi;
Республикасының
4)
Қазақстан
заңнамасында
Республикасының
көзделген
қосымша халықты жұмыспен
әлеуметтік
қолдау қамту
туралы
шараларын ұсынады;
заңнамасына сәйкес

«ымдау тiлiнiң» деген
сөздер «ымдау тілі»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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3)
мүгедектердi
оңалтуды
жүзеге
асыратын ұйымдарды
құруға ықпал етедi;
4)
Қазақстан
Республикасының
халықты
жұмыспен
қамту
туралы
заңнамасына
сәйкес
мүгедектердi кәсiптiк
оқытуды
(қайта
оқытуды)
ұйымдастырады;
5)
мүгедектердi
оңалту
жөнiндегi
мамандарды,
оның
iшiнде ымдау тiлiнiң
мамандарын, Брайльдiң
бедерлi-нүктелiк қарпі
бойынша оқитын және
жазатын мамандарды
даярлауды,
қайта
даярлауды
және
олардың
бiлiктiлiгiн
арттыруды
ұйымдастырады;
6) осы Заңға сәйкес
тиiстi
аумақта
медициналық,

мүгедектігі
бар
адамдарды
кәсiптiк
оқытуды
(қайта
оқытуды)
ұйымдастырады;
5)
мүгедектігі
бар адамдарды оңалту
жөнiндегi мамандарды,
оның iшiнде ымдау
тiлiнiң мамандарын,
Брайльдiң
бедерлiнүктелiк қарпі бойынша
оқу
және
жазу
жөніндегі мамандарды
даярлауды,
қайта
даярлауды
және
олардың
бiлiктiлiгiн
арттыруды
ұйымдастырады;
6) осы Заңға
сәйкес тиiстi аумақта
медициналық,
әлеуметтiк, кәсiптiк
оңалтудың
және
абилитацияның
орындалуын
ұйымдастырады;
7) мүгедектiгі
бар адамды оңалту
мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасына
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әлеуметтiк,
кәсiптiк сәйкес мүгедектігі бар
оңалтудың орындалуын адамдардың
ұйымдастырады;
санаторий-курорттық
емделуiн қамтамасыз
7)
мүгедектердi етедi;
оңалтудың
жеке
8) мүгедектiгі
бағдарламасына сәйкес бар адамды оңалту
мүгедектердiң
және мен
мүгедек
балалардың абилитациялаудың
санаторий-курорттық
жеке бағдарламасына
емделуiн қамтамасыз сәйкес мүгедектiгі бар
етедi;
адамдарды
техникалық көмекшi
8) алып тасталды - (компенсаторлық)
ҚР 03.07.2013 № 124-V құралдармен
және
Заңымен
(алғашқы (немесе)
арнаулы
ресми
жүрiп-тұру
жарияланғанынан кейін құралдарымен
күнтізбелік он күн қамтамасыз
етуді
өткен соң қолданысқа ұйымдастырады;
енгізіледі);
9)
дене
шынықтыру
және
9)
мүгедектi спорт
саласындағы
оңалтудың
жеке уәкiлеттi
органмен
бағдарламасына сәйкес және мүгедектігі бар
мүгедектердi
адамдардың
техникалық
көмекшi қоғамдық
(орнын
толтырушы) бiрлестiктерiмен
құралдармен
және бiрлесiп
(немесе)
арнаулы
мүгедектігі бар
жүрiп-тұру
адамдар
арасында
құралдарымен
сауықтыру
және
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қамтамасыз
етуді спорттық
iсұйымдастырады;
шараларды өткiзудi
ұйымдастырады;
10)
дене
10) мүгедектігі
шынықтыру және спорт бар
адамдардың
саласындағы уәкiлеттi қоғамдық
органмен
және бiрлестiктерiмен
мүгедектердiң
бiрлесiп
мәдениқоғамдық
көпшілік және ағарту
бiрлестiктерiмен
iс-шараларын
бiрлесiп
мүгедектер ұйымдастырады;
арасында
сауықтыру
11) мүгедектігі
және
спорттық
iс- бар
адамдарға
шараларды
өткiзудi қайырымдылық және
ұйымдастырады;
әлеуметтiк көмектiң
көрсетiлуiн
11) мүгедектердiң үйлестiредi;
қоғамдық
12) жергілікті
бiрлестiктерiмен
мемлекеттік басқару
бiрлесiп
мәдени- мүддесінде Қазақстан
көпшілік және ағарту iс- Республикасының
шараларын
заңнамасымен
ұйымдастырады;
жергілікті атқарушы
органдарға
12)
мүгедектерге жүктелетін өзге де
қайырымдылық және өкілеттіктерді жүзеге
әлеуметтiк
көмектiң асырады.»;
көрсетiлуiн үйлестiредi;
13)
жергілікті
мемлекеттік
басқару
мүддесінде Қазақстан
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61.

1-баптың
38тармағының
16)
тармақшасы
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»
ҚРЗ
13
және 19баптары)

Республикасының
заңнамасымен
жергілікті
атқарушы
органдарға жүктелетін
өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
13-бап. Медициналық16) 13-баптың 3
әлеуметтiк сараптама
және
4-тармақтары
мынадай
редакцияда
1.
Адамның жазылсын:
«3.
Адамға
мүгедектiгi мен еңбек
қабiлетiн
жоғалту мүгедектік белгіленген
дәрежесiн
белгiлеу және (немесе) еңбек ету
айырылу
халықты
әлеуметтiк қабілетінен
белгіленген
қорғау
саласындағы дәрежесі
уәкiлеттi
органның кезде әлеуметтік қорғау
шараларының
аумақтық
бөлiмшелерiнiң
себептері, мерзімдері,
қажеттіліктері
медициналықәлеуметтiк сараптама айқындалады, сондаймүгедектігі
бар
жүргiзуi
жолымен ақ
адамды оңалту мен
жүзеге асырылады.
абилитациялаудың
Жоқ.
жеке бағдарламасының
әлеуметтік
және
кәсіптік
бөліктері
әзірленеді.
4.
Мүгедектік
тобы
жеті
жастан
бастап белгіленеді.»;

16) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«16) 13-бап мынадай
редакцияда
жазылсын:
«13-бап.
Медициналықәлеуметтiк сараптама,
мүгедекті оңалтудың
жеке бағдарламасы
1.
Куәландырылатын
адамның
мүгедектiгiн, еңбекке
қабiлеттіліктен
айырылу
дәрежесiн
белгiлеу
және
әлеуметтік
қорғау
шараларын
айқындауды халықты
әлеуметтiк
қорғау
саласындағы уәкiлеттi
органның аумақтық
бөлiмшелерi
медициналықәлеуметтiк сараптама

Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұркина А.Қ.
Павловец Л.П.
13 және 19-баптарды
біріктіру
ұсынылады,
өйткені олар мүгедектікті
белгілеу
рәсімдерін,
медициналық-әлеуметтік
сараптама жүргізуді және
мүгедекті оңалтудың жеке
жоспарын
дайындауды
қамтитын
мүгедекті
оңалтудың жеке жоспарын
дайындаудың
ажырамас
процесін реттейді.
МӘС жүргізу кезінде
мүгедектікті, еңбек ету
қабілетінен
айырылу
дәрежесін
белгілеумен
қатар мүгедекті оңалтудың
жеке бағдарламасын және
зардап
шеккен
қызметкердің
қосымша
көмек түрлері мен күтімге
мұқтаждығы
туралы

Қабылданды
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2.
Медициналықәлеуметтiк сараптама
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
уәкілетті
орган
белгiлеген
тәртiппен
куәландырылатын
адамның клиникалықфункционалдық,
әлеуметтiк, кәсiби және
психологиялық
деректерiн
талдау
негiзiнде организмнiң
жай-күйiн
кешендi

жүргiзуi
арқылы
жүзеге асырады.
2. Медициналықәлеуметтік сараптама
денсаулық
сақтау
саласындағы уәкілетті
орган
айқындаған
тәртіппен
берілетін
медициналық
құжаттар
негізінде
дәрігерлікконсультациялық
комиссияның
жолдамасы бойынша
жүргізіледі.
3. Медициналықәлеуметтiк сараптама
куәландырылатын
адамның
клиникалықфункционалдық,
әлеуметтiк,
кәсiби
және психологиялық
деректерiн
талдау
негiзiнде организмнiң
жай-күйiн
кешендi
бағалау негізге алына
отырып,
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
айқындаған

қорытындыны
әзірлей
отырып, қажетті әлеуметтік
қорғау
шараларын
айқындау жүргізіледі.
Қазіргі
уақытта
заңнамалық
деңгейде
денсаулық
сақтау
саласындағы
уәкілетті
органның
медициналықәлеуметтік
сараптамаға
жіберуді регламенттейтін
нормативтік
құқықтық
актіні әзірлеу бойынша
құзыреті жоқ.
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бағалауға
сүйенiп
жүзеге асырылады.
2-1.
Қолданылу
мерзімі өткен құжаттар
және
(немесе)
құжаттардың
толық
емес
топтамасы
ұсынылған
кезде
медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізуден
бас
тартылады.
2-2.
Тұрмыстіршілік санаттарының
біреуінің (өзіне өзі
қызмет
көрсетуге,
жүріп-тұруға,
еңбек
қызметіне
(еңбекке
қабілеттілікке),
оқып
үйренуге,
бағдарлай
білуге, қарым-қатынас
жасауға, өзінің жүрістұрысын
бақылауға,
ойын қызметіне және
танымдық
қызметке,
қозғалыс белсенділігіне
қабілеті)
шектелуіне
әкеп
соқтыратын,
организм
функцияларының

тәртiппен
жүзеге
асырылады.
4.
Қолданылу
мерзімі
өткен
құжаттар
және
(немесе) құжаттардың
толық емес топтамасы
ұсынылған
кезде
медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізуден
бас
тартылады.
5. Тұрмыс-тіршілік
санаттарының
біреуінің
(өз-өзіне
қызмет
көрсетуге,
жүріп-тұруға,
еңбек
қызметіне
(еңбекке
қабілеттілікке), оқып
үйренуге, бағдарлай
білуге,
қарымқатынас
жасауға,
өзінің жүріс-тұрысын
бақылауға,
ойын
қызметіне
және
танымдық қызметке,
қозғалыс
белсенділігіне
қабілеті) шектелуіне
алып
келетін,
организм
функцияларының
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тұрақты
бұзылуы
болмаған жағдайларда,
медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізу
қорытындылары
бойынша
мүгедектік
және (немесе) еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесі
белгіленбейді.
3. Адамды мүгедек
деп тану және (немесе)
еңбекке қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесiн
белгiлеу
кезінде
әлеуметтік қорғаудың
себептерi, мерзiмдерi,
әлеуметтік
қорғау
шараларына
қажеттiлiктерi
айқындалады, сондайақ мүгедектi оңалтудың
жеке бағдарламасының
әлеуметтік
және
кәсіптік
бөліктері
әзiрленедi.
4. Мүгедектiк тобы
он алты жастан бастап
белгiленедi.
...

тұрақты
бұзылуы
болмаған
жағдайларда,
медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізу
қорытындысы
бойынша мүгедектік
және (немесе) еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесі
белгіленбейді.
6. Мүгедектiк тобы
жеті жастан бастап
белгiленедi.
7. Адамды мүгедек
деп тану және (немесе)
еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесі
белгілеу кезінде оның
себептері, мерзімдері,
әлеуметтік
қорғау
шараларына
қажеттіліктері
айқындалады, сондайақ
мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасының
«3.
Адамға әлеуметтік
және
мүгедектік белгіленген кәсіптік
бөліктері
және (немесе) еңбек ету әзірленеді.
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Жоқ.

Жоқ.

қабілетінен
айырылу
дәрежесі
белгіленген
кезде әлеуметтік қорғау
шараларының
себептері, мерзімдері,
қажеттіліктері
айқындалады, сондайақ
мүгедектігі
бар
адамды оңалту мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасының
әлеуметтік
және
кәсіптік
бөліктері
әзірленеді.
4.
Мүгедектік
тобы
жеті
жастан
бастап белгіленеді.»;
...
Жоқ.

8.
Мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасы
техникалық көмекші
(орнын толтырушы)
құралдардың,
арнаулы жүріп-тұру
құралдарының және
көрсетілетін
қызметтердің
сыныптауышына сай
мүгедектің
қажеттіліктерін
бағалауға
сәйкес
мүгедектікті белгілеу
мерзіміне әзірленеді.
9.
Мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасы
организмнің бұзылған
және
(немесе)
жоғалтқан
функцияларын
қалпына
келтіруге
және (немесе) олардың
орнын
толтыруға
бағытталған
медициналық,
әлеуметтік, кәсіптік
оңалту
шараларын
қамтитын оңалту іс-

Қажет болған кезде тиісті
уәкілетті органдармен бір
мезгілде келісе отырып,
мүгедектің
техникалық
(орнын толтырушы) оңалту
құралдарына,
жүріп-тұру
құралдарына, көрсетілетін
қызметтерге
қажеттіліктеріне
бағалау
жүргізуді,
процестерді
регламенттеуді
және
оларды оңалтудың жеке
жоспарында
көрсетуді
қамтамасыз ету мақсатында
жүзеге асырады. Тиісті
ведомстволармен
медициналық ғана емес,
сондай-ақ
әлеуметтік
оңалтуға
қатысты
мәселелерді
қарауды,
келісуді
регламенттеуді
және оларды шешуді тиісті
НҚА-да реттеу ұсынылады
және мүгедекті оңалтудың
жеке бағдарламасын әзірлеу
мен іске асыру тәртібін
халықты әлеуметтік қорғау
саласындағы уәкілетті орган
бекітетінін
айқындау
ұсынылады;
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шараларының
кешенін айқындайды.
Мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасы мүгедек
мұқтаж
болатын
техникалық көмекші
(орнын толтырушы)
құралдардың,
арнаулы жүріп-тұру
құралдарының және
көрсетілетін
қызметтердің атауын
да қамтиды.
10.
Мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасының
медициналық бөлігін
медицина
қызметкерлері
медициналық
құжаттар
мен
ақпараттық
жүйелерде
толтырады.
11.
Мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасы
Қазақстан
Түзетуді
жұмыс
тобы
Республикасының
заңнамасына сәйкес қабылдады. Мүгедектерді
жеке
мүгедекке
тегін оңалтудың

119

ұсынылатын оңалту
іс-шараларын
да,
ақысын
төлеуге
мүгедектің өзі немесе
соның
кінәсінан
жұмыста
мертігуге
ұшыраған
немесе
кәсіптік
ауруға
шалдыққан
жұмыс
беруші
қатысатын
оңалту іс-шараларын
да қамтиды.»;

бағдарламаларын іске асыру
кезінде денсаулық сақтау
және халықты әлеуметтік
қорғау
салаларындағы
мемлекеттік органдардың
өзара
іс-қимылын
қамтамасыз
ету,
мүгедектерге көрсетілетін
қызметтердің
сапасын,
уақтылығын
және
өзектілігін қамтамасыз ету
мақсатында ұсынылды.

Тиісінше "Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы"
Қазақстан
Республикасы Заңының
19-бабын алып тастау
бойынша
түзету
көзделсін;

62.

1-баптың
14-бап. Мүгедектердiң
17) тармақша мынадай
17) 14-бапта:
38-тармағы құқықтары
редакцияда жазылсын:
тақырып
17)
мынадай редакцияда
тармақшажазылсын:

Әлеуметтік-мәдени
комитеті
заң техникасы;

даму

Қабылданды
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сы
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»
ҚРЗ
14баптың 5)
тармақша
сы)

Қазақстан
Республикасында
мүгедектер:
1)
әлеуметтiк
қорғауға, соның iшiнде
оңалтуға,
қоғамға
етене араласуға;
...
5)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгiленген тәртiппен
тегiн
медициналық
көмектiң
кепiлдiк
берiлген көлемiн алуға;
...
9)
мүгедектердiң
шығармашылық
қабiлеттерiн қолдауға
арналған құқықтарын
қоса алғанда, Қазақстан
Республикасының
Конституциясымен,
Қазақстан
Республикасының
басқа да заңнамалық
актiлерiмен бекiтiлген
әлеуметтiкэкономикалық
және

«14-бап.
Мүгедектігі
бар
адамдардың
құқықтары»;
бірінші, екінші,
алтыншы
және
оныншы
абзацтар
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі
бар
адамдар:
1)
әлеуметтік
қорғауға, оның ішінде
оңалтуға
және
абилитациялауға,
қоғамға
етене
араласуға;»;
«5) Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен
тегін
медициналық
көмектің
кепілдік
берілген
көмегін
алуға;»;
«9) мүгедектігі
бар
адамдардың
шығармашылық
қабілеттерін қолдауға
арналған

"17)
14-баптың
5)
тармақшасы «көлемiн»
деген сөзден кейін
«және
міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру жүйесіндегі
медициналық көмекті»
деген
сөздермен
толықтырылсын;»;

"Міндетті
әлеуметтік
медициналық сақтандыру
туралы" ҚРЗ 5-бабына
сәйкес келтіру
.
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жеке
басының
құқықтары
мен
бостандықтарына
толығымен ие болады.

құқықтарын
қоспағанда, Қазақстан
Республикасының
Конституциясымен,
Қазақстан
Республикасының
басқа да заңнамалық
актiлерiмен бекiтiлген
әлеуметтiкэкономикалық және
жеке
басының
құқықтары
мен
бостандықтарына
толығымен
ие
болады.»;
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63.

15-бап. Мүгедектердi
18)
15-бап
әлеуметтiк қорғау
мынадай редакцияда
жазылсын:
Мүгедектердi
«15-бап.
әлеуметтiк
қорғау Мүгедектігі
бар
әлеуметтiк,
адамдарды әлеуметтiк
қайырымдылық
қорғау
(«Қазақкөмекті, медициналық,
Мүгедектігі бар
стан
әлеуметтiк
және адамдарды әлеуметтiк
Республика кәсiптiк оңалтуды, бiлiм қорғау
әлеуметтiк,
сында
алуға қолжетімділікті қайырымдылық
мүгедекжәне
мүгедектердің көмекті,
терді
қоғам өмiрiне басқа медициналық,
азаматтармен
бірдей әлеуметтiк
әлеуметжәне
тік қорғау қатысуына
кәсiптiк
оңалтуды
туралы»
мүмкiндiктер жасауға және абилитацияны,
ҚРЗ
15- бағытталған өзге де бiлiм
алуға
бабы)
шараларды
ұсыну қолжетімділікті және
арқылы
қамтамасыз мүгедектігі
бар
етiледi.
адамдардың
қоғам
өмiрiне
басқа
азаматтармен бірдей
қатысуына
мүмкiндiктер жасауға
бағытталған өзге де
шараларды
ұсыну
арқылы қамтамасыз
етiледi.»;
1-баптың
38тармағының
18)
тармақшасы

38- Әлеуметтік-мәдени даму
18) комитеті
алып Заң жобасында "мүгедекті
абилитациялау"деген жаңа
термин енгізіледі. Осыған
Тармақшалардың келесі байланысты,
мысалы,
нөмірленуі
тиісінше "мүгедекті қайта оңалтудың
өзгертілсін.
жеке жоспары" сияқты
бірқатар ұғымдар "және
абилитациямен"
толықтырылуы керек. Бұл
түзетулерді
Әкімшілік
құқық бұзушылық туралы
кодекстің
85-бабында
көздеу
қажет,
олар
Мәжіліске
жеке
заң
жобасымен түсуге тиіс.
Алайда мұндай заң жобасы
түскен
жоқ.
Осыған
байланысты,
қаралып
отырған заң жобасынан бұл
өзгерістерді алып тастау
керек, сосын Әлеуметтік
кодексті әзірлеу кезінде
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодекске түзетулермен бірге
кешенде
түрде
қарастырылатын болады
1-баптың
тармағының
тармақшасы
тасталсын;
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64.

1-баптың
38тармағының
20)
тармақшасы
(«Қазақстан
Республика
сында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»
ҚРЗ 16-1бабы)

16-1-бап. Мемлекеттік
медициналықәлеуметтік мекемелерде
тұратын
психоневрологиялық
аурулар қатарындағы
мүгедектерге
және
мүгедек
балаларға
әлеуметтік көмек
1.
Мемлекеттік
медициналықәлеуметтік мекемелерде
тұрып
жатқан,
сот
шешімімен
әрекетке
қабілетсіз
және
қорғаншылыққа мұқтаж
деп
танылған
мүгедектердің (бұдан
әрі
–
қорғаншылықтағылар)
зейнетақы төлемдері
және
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылары
"Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі бойынша,
асыраушысынан
айрылу
жағдайы
бойынша
және
жасына байланысты

20)
16-1-бап
мынадай редакцияда
жазылсын:
«16-1-бап.
Мемлекеттік
медициналықәлеуметтік
мекемелерде тұратын
психоневрологиялық
аурулар қатарындағы
мүгедектігі
бар
адамдарға
және
мүгедектігі
бар
балаларға әлеуметтік
көмек
1. Мемлекеттік
медициналықәлеуметтік
мекемелерде
тұрып
жатқан,
сот
шешімімен әрекетке
қабілетсіз
және
қамқорлыққа мұқтаж
деп
танылған
мүгедектігі
бар
адамдардың (бұдан әрі
–
қамқорлыққа
алынғандар)
зейнетақы төлемдері
және
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылары

20) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«20) 16-1-бапта:
1-тармақта:
«зейнетақы
төлемдері»
деген
сөздер
«жасына
байланысты
зейнетақы төлемдері,
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы төлемдері»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Әлеуметтік-мәдени
комитеті

даму

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасында
мүгедектiгi бойынша және
асыраушысынан айырылу
жағдайы бойынша берiлетiн
мемлекеттiк
әлеуметтiк
жәрдемақылар
туралы»
Заңның тақырыбына сәйкес
келтіру;
16-1-баптың 2 және 3тармақтарына
енгізілетін
түзетулерге сәйкес келтіру.
заң техникасы;
«,
асыраушысынан Баптың тақырыбын өзгерту
айрылу
жағдайы орынсыз деп есептейміз.
бойынша
және
жасына байланысты»
деген сөздер «және
асыраушысынан
айрылу
жағдайы
бойынша»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
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берілетін мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылар туралы"
және
"Қазақстан
Республикасында
зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы"
Қазақстан
Республикасының
заңдарында көзделген
тәртіппен
есепке
жазылады.
2.
Медициналықәлеуметтік мекеменің
әкімшілігі
қамқорлықтағылардың
Зейнетақы
төлеу
жөніндегі мемлекеттік
орталықтан төленетін
зейнетақы
төлемдерінің
және
мемлекеттік әлеуметтік
жәрдемақыларының
пайдаланылуы туралы
есепті
облыстың
(республикалық
маңызы бар қаланың,
астананың) жергілікті
атқарушы
органына
тоқсан сайын ұсынуға
міндетті.

«Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі бойынша
және асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берілетін
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылар
туралы»
және
«Қазақстан
Республикасында
зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы»
Қазақстан
Республикасының
заңдарында көзделген
тәртіппен
есепке
жазылады.
2.
Медициналықәлеуметтік мекеменің
әкімшілігі
қамқорлыққа
алынғандар
алған
жасына байланысты
зейнетақы
төлемдерінің
және
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы
төлемдерінің
және

2
және
3тармақтардағы
«Зейнетақы
төлеу
жөніндегі мемлекеттік
орталықтан төленетін
зейнетақы
төлемдерінің»,
«Зейнетақы
төлеу
жөніндегі мемлекеттік
орталықтан төленетін
зейнетақы

125

3.
Облыстардың
(республикалық
маңызы
бар
қалалардың, астананың)
жергілікті
атқарушы
органдары
қамқорлықтағылардың
Зейнетақы
төлеу
жөніндегі мемлекеттік
орталықтан төленетін
зейнетақы төлемдерін
және
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақыларын
медициналықәлеуметтік
мекеме
әкімшілігінің
дұрыс
жұмсауын бақылауды
жүзеге асырады.

мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақыларының
пайдаланылуы
туралы
есепті
облыстың
(республикалық
маңызы бар қаланың,
астананың) жергілікті
атқарушы органына
тоқсан сайын ұсынуға
міндетті.
3.
Облыстардың
(республикалық
маңызы
бар
қалалардың,
астананың) жергілікті
атқарушы органдары
қамқорлыққа
алынғандардың
жасына байланысты
зейнетақы төлемдерін
және еңбек сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы төлемдерін
және
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақыларын
медициналықәлеуметтік
мекеме
әкімшілігінің дұрыс

төлемдерін»
деген
сөздер тиісінше
«жасына байланысты
зейнетақы
төлемдерінің,
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы
төлемдерінің»,
«жасына байланысты
зейнетақы төлемдерін,
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы
төлемдерін»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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жұмсауын бақылауды
жүзеге асырады.»;

65.

1-баптың
38тармағының
21)
тармақшасының
біріншіүшінші
абзацтары
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді

17-бап.
оңалту

Мүгедектердi

1.
Мүгедектердi
оңалту
организм
функциялары тұрақты
бұзылып,
денсаулықтың
бұзылуынан тiршiлiктынысының шектелуiн
жоюға немесе оның
орнын мүмкiндiгiнше
толықтай
толтыруға
бағытталған
медициналық,
әлеуметтiк
және

21)
17-бап
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«17-бап.
Мүгедектігі
бар
адамдарды оңалту және
абилитациялау
«1. Мүгедектігі
бар адамдарды оңалту
және абилитациялау
организм функциялары
тұрақты
бұзылып,
денсаулықтың
бұзылуынан
тiршiлiк
әрекетінің
шектелуiн
жоюға немесе оның

1-баптың
тармақшасының
бірінші-үшінші
абзацтары
тасталсын;

21) Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
алып Заң техникасы;
«сондай-ақ
қалыптастырылмаған
функциялар
мен
дағдыларды алуға және
дамытуға» деген сөздер
«абилитациялау»
деген
терминді
енгізуге
байланысты
қосылған
болатын. Заң жобасынан
«абилитациялау»
деген
термин алып тастлып отыр.

Қабылданды
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әлеуметтік кәсiптiк
iс-шаралар
қорғау
кешенiн қамтиды.
туралы»
ҚРЗ
17бабы)

66.

1-баптың
38тармағының
21)
тармақшасы
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
ҚРЗ
17бабы)

17-бап. Мүгедектердi
оңалту
…
2. Мүгедектердi оңалту
медициналықәлеуметтiк сараптама
қорытындысы
негiзiнде
айқындалатын
мүгедектi оңалтудың
жеке бағдарламасына
сәйкес
жүзеге
асырылады.

орнын мүмкiндiгiнше
толықтай
толтыруға,
сондай-ақ
қалыптастырылмаған
функциялар
мен
дағдыларды
алуға
және
дамытуға
бағытталған
медициналық,
әлеуметтiк
және
кәсiптiк
iс-шаралар
кешенiн қамтиды.
...
21)
17-бап
мынадай редакцияда
жазылсын:
…
2.
Мүгедектігі
бар адамдарды оңалту
және
абилитациялау
мүгедектігі бар адамды
оңалту
мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасына
сәйкес
жүзеге
асырылады.»;

21)
тармақшаның Депутат Омарбекова Ж.Ә.
төртінші
абзацы Редакцияны жақсарту;
мынадай
редакцияда
жазылсын:
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«21)
17-баптың
2тармағында:
«жеке
бағдарламасына
сәйкес» деген сөздер
«жеке бағдарламасы
негізінде»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«медициналықәлеуметтiк сараптама
қорытындысы
негiзiнде
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67.

1-баптың
38тармағының
22)
тармақшасы

19-бап. Мүгедектердi
оңалтудың
жеке
бағдарламасы

1. Оңалтудың жеке
бағдарламасы
организмнiң бұзылған
(«Қазақжәне
жоғалтқан
стан
функцияларын қалпына
Республикелтiруге және (немесе)
касында
олардың
орнын
мүгедектолтыруға бағытталған
терді
медициналық,
әлеуметтік әлеуметтiк,
кәсiптiк
қорғау
оңалту
шараларын
туралы»
қамтитын оңалту iсҚРЗ
19- шаралары
кешенiн
бабы)
айқындайды.
2. Оңалтудың жеке
бағдарламасы
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
мүгедекке
тегiн
көрсетiлетiн оңалту iсшараларын, сол сияқты
ақысын
төлеуге
мүгедектiң өзi немесе

айқындалатын» деген
сөздер
алып
тасталсын;»;
22)
19-бап 22) тармақша мынадай
мынадай редакцияда редакцияда жазылсын:
«22)
19-бап
алып
жазылсын:
тасталсын;»;
«19-бап.
Мүгедектігі
бар
адамдарды оңалту мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасы
1. Оңалту мен
абилитациялаудың
жеке
бағдарламасы
организмнің бұзылған
және
жоғалтқан
функцияларын
қалпына
келтіруге
және (немесе) олардың
орнын
толтыруға,
сондай-ақ
қалыптастырылмаған
функциялар
мен
дағдыларға ие болуға
және
дамытуға
бағытталған
медициналық,
әлеуметтік, кәсіптік
оңалту
шараларын
қамтитын оңалту ісшараларының
кешенін айқындайды.

Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұркина А.Қ.
Павловец Л.П.
13
және
19-баптарды
біріктіру
ұсынылады,
өйткені олар мүгедектікті
белгілеу
рәсімдерін,
медициналық-әлеуметтік
сараптама жүргізуді және
мүгедекті оңалтудың жеке
жоспарын
дайындауды
қамтитын
мүгедекті
оңалтудың жеке жоспарын
дайындаудың
ажырамас
процесін реттейді.
13-баптың жаңа редакциясы
19-баптың
нормаларын
ескере
отырып,
осы
салыстырма
кестеде
баяндалған.
Осыған
байланысты,
"Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау туралы" Қазақстан
Республикасы Заңының 19бабын алып тастау қажет»;

Қабылданды
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оның
жұмыста
мертiгуiне
немесе
кәсiптiк
ауруға
шалдығуына
кiнәлi
жұмыс
берушi
қатысатын оңалту iсшараларын да қамтиды.

68.

2. Оңалту мен
абилитациялаудың
жеке
бағдарламасы
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бар адамға
тегiн
көрсетiлетiн
оңалту
мен
абилитациялау
iсшараларын,
сол
сияқты
ақысын
төлеуге
мүгедектiгі
бар
адамның
өзi
немесе оның жұмыста
мертiгуiне
немесе
кәсiптiк
ауруға
шалдығуына
кiнәлi
жұмыс
берушi
қатысатын
оңалту
мен абилитациялау iсшараларын
да
қамтиды.»;

1-баптың
20-бап. Мүгедектердi
23)
20-бап
38медициналық оңалту
мынадай
редакцияда
тармағы1.
Мүгедектердi жазылсын:
ның
23) медициналық оңалту:
«20-бап.
тармақшаМүгедектігі
бар

23) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«23) 20-бапта:
2-тармақ
«iсшараларды»
деген

Депутаттар
Омарбекова Ж. Ә.
Нұркина А. Қ.
Ким В.
Павловец Л.П.

Қабылданды
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сы

1) қалпына келтiру
терапиясын
(дәрi(«Қазақдәрмекпен, физикалық,
стан
санаторий-курорттық
Республиемдеудi
және
касында
организмнiң бұзылған
мүгедекнемесе
жоғалтқан
терді
функциялары
мен
әлеуметтік денсаулықты қалпына
қорғау
келтiруге бағытталған
туралы»
басқа
да
емдеу
ҚРЗ
20- әдiстерiн);
бабы)
2)
қайта
жасау
хирургиясын;
3)
протездiкортопедиялық көмектi
қамтиды.
2. Медициналық оңалту
жөнiндегi
iсшараларды денсаулық
сақтау ұйымдары мен
меншiк
нысанына
қарамастан басқа да
мамандандырылған
ұйымдар жүргiзедi.
3.
Санаторийкурорттық
емдеу
мүгедектер мен мүгедек

адамдарды
медициналық оңалту
1.
Мүгедектігі
бар
адамдарды
медициналық оңалту:
1)
қалпына
келтiру
терапиясын
(дәрi-дәрмекпен,
физикалық,
санаторийліккурорттық
емдеудi
және
организмнiң
бұзылған
немесе
жоғалтқан
функциялары
мен
денсаулықты қалпына
келтiруге бағытталған
басқа
да
емдеу
әдiстерiн);
2) қайта жасау
хирургиясын;
3)
протездiкортопедиялық көмектi
қамтиды.
2. Медициналық
оңалту жөнiндегi iсшараларды «Рұқсаттар
мен
хабарламалар
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
денсаулық
сақтау

сөздерден
кейін
«Рұқсаттар
және
хабарламалар туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес» деген
сөздермен
толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы
2-1-тармақпен
толықтырылсын:
«2-1.
Мүгедектерді
медициналық оңалту
медициналық
көрсетілетін
қызметтердің көлемін,
оңалтуды жүргізудің
түрлері
мен
мерзімдерін көрсете
отырып, оңалту ісшараларының
жоспарын
көздейді
және
денсаулық
сақтау саласындағы
уәкілетті
орган
айқындаған тәртіппен
медициналық
ұйымдар
жағдайларында
көрсетіледі.»;

Заң техникасы.
Денсаулық
сақтау
саласындағы уәкілетті орган
айқындаған
тәртіппен
медициналық
ұйымдарда
мүгедектерді медициналық
оңалтуды қамтамасыз ету
мақсатында
жүзеге
асырылады.
Заң жобасында оңалтудың
жеке
бағдарламасына
сәйкес мүгедектерге және
мүгедек
балаларға
санаторий-курорттық
емдеуді ұсыну қағидаларын
әзірлеу
және
бекіту
бойынша
уәкілетті
органның
құзыреті
ұсынылады, оған сәйкес осы
қызметті ұсыну тәртібі
регламенттелетін болады.
Бұдан басқа, мүгедектер
әлеуметтік
қызметтер
порталы арқылы сатып
алатын
тауарлар
мен
қызметтердің құнын өтеу
шарттары жеке баппен
регламенттеледі;
Заң техникасы;
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балаларға жеке оңалту
бағдарламаларына
сәйкес,
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртiппен ұсынылады.
Мүгедектер
мен
мүгедек
балаларды
жеке
оңалту
бағдарламаларына
сәйкес
санаторийліккурорттық
емдеумен
қамтамасыз ету осы
Заңның
32-1-бабына
сәйкес оның құнын
жергілікті
атқарушы
органдардың
толық
немесе ішінара өтеуі
жолымен
жүзеге
асырылады.
4.
Жұмыс
берушiнiң
кiнәсiнен
жұмыста
мертiгуге
ұшыраған
немесе
кәсiптiк
ауруға
шалдыққан мүгедекке
санаторий-курорттық
емделуге
жолдама
Қазақстан

ұйымдары мен меншiк
нысанына қарамастан
басқа
да
мамандандырылған
ұйымдар жүргiзедi.
Мүгедектігі бар
адамдарды
жеке
оңалтудың
бағдарламаларына
сәйкес
санаторийліккурорттық
емдеумен
қамтамасыз ету осы
Заңның
32-1-бабына
сәйкес оның құнын
жергілікті
атқарушы
органдардың
толық
немесе ішінара өтеуі
жолымен
жүзеге
асырылады.
3. Осы баптың 5
және 6-тармақтарында
көзделген жағдайларды
қоспағанда,
жұмыс
берушінің
кінәсінен
еңбек үстінде мертіккен
немесе кәсіптік ауруға
шалдыққан мүгедектігі
бар
адамға
санаторийліккурорттық
емделуге
жолдама
Қазақстан
Республикасының

3-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3.
Мүгедектерді
оңалтудың
жеке
бағдарламаларына
сәйкес мүгедектер мен
мүгедек
балаларды
санаторий-курорттық
емдеумен қамтамасыз
ету осы Заңның 32-1бабының
3тармағында көзделген
жағдайларды
қоспағанда, халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер порталы
арқылы
жүзеге
асырылады.»;
4-тармақтағы " Жұмыс
берушiнiң"
деген
сөздер "Осы баптың 4-1
және 5-тармақтарында
көзделген жағдайларды
қоспағанда,
жұмыс
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Республикасының
заңнамасына
сәйкес
жұмыс
берушiнiң
есебiнен берiледi.
Жоқ.
5. Жұмыс берушi жеке
кәсiпкердiң
қызметi
тоқтатылған
немесе заңды тұлға
таратылған жағдайда,
жұмыс
берушiнiң
кiнәсiнен
жұмыста
мертiгуге
ұшыраған
немесе кәсiптiк ауруға
шалдыққан мүгедекке
санаторий-курорттық
емдеу осы баптың 3тармағына
сәйкес
жұмыс
берушiнiң
есебiнен берiледi.

заңнамасына
сәйкес
жұмыс
берушінің
есебінен беріледі.
4.
Жұмыс
берушіге
қатысты
соттың оны банкрот деп
тану туралы шешімі
заңды күшіне енген
жағдайда
жұмыс
берушiнiң
кiнәсiнен
еңбек үстінде мертіккен
немесе кәсiптiк ауруға
шалдыққан мүгедектігі
бар
адамға
санаторийліккурорттық емдеу осы
баптың
3-тармағына
сәйкес беріледі.

берушінің"
сөздермен
ауыстырылсын;

деген

мынадай мазмұндағы 41-тармақпен
толықтырылсын:
«4-1. Жұмыс берушіге
қатысты соттың оны
банкрот
деп
тану
туралы шешімі заңды
күшіне
енген
жағдайда,
жұмыс
берушінің
кінәсінан
жұмыста
мертігуге
ұшыраған
немесе
кәсіптік
ауруға
шалдыққан мүгедекке
санаторий-курорттық
емдеу осы баптың 35.
Жұмыс тармағына
сәйкес
берушi
–
дара беріледі.»;
кәсiпкердiң қызметi
тоқтатылған немесе
заңды
тұлға
таратылған жағдайда
жұмыс
берушiнiң
кiнәсiнен
еңбек
үстінде
мертіккен
немесе кәсiптiк ауруға
шалдыққан
мүгедектігі бар адамға
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69.

21-бап. Мүгедектердi
әлеуметтiк оңалту
1.
Мүгедектердi
әлеуметтiк оңалту:
....
1) мүгедектердi
жеке
басы
(«Қазақгигиенасының, өзiн-өзi
стан
қарап-күтудiң, жүріпРеспублитұрудың,
қарымкасында
қатынастың
негiзгі
мүгедекәлеуметтік
терді
дағдыларына үйретудi;
әлеумет2)
мүгедектердi
тік қорғау техникалық
көмекшi
туралы»
(орнын
толтырушы)
ҚРЗ
21- және арнаулы жүрiпбабы)
тұру
құралдарымен
қамтамасыз етудi;
3) басқа адамның
күтiмi мен көмегiне
мұқтаж мүгедектерге,
оның iшiнде мүгедек
балаларға үйде арнаулы
әлеуметтiк көрсетілетін
қызметтер ұсынуды;
4) жүріп-тұруы қиын
бiрiншi
топтағы
1-баптың
38тармағының
24)
тармақшасы

санаторийліккурорттық емдеу осы
баптың 3-тармағына
сәйкес берiледi.»;
24)
21-бап
мынадай редакцияда
жазылсын:
«21-бап.
Мүгедектігі
бар
адамдарды әлеуметтiк
оңалту
және
абилитациялау
1. Мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтiк
оңалту
және абилитациялау:
1) мүгедектігі
бар адамдарды жеке
басы гигиенасының,
өзiн-өзi қарап-күтудің,
жүріп-тұрудың,
қарым-қатынастың
негiзгі
әлеуметтік
дағдыларына
үйретудi;
2) мүгедектігі
бар
адамдарды
техникалық көмекшi
(компенсаторлық)
құралдармен
және
арнаулы жүрiп-тұру

24)
тармақша
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«24) 21-баптың 1тармағында:
4) тармақшада:
бірінші
бөлік
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4) осы Заңның 321-бабының
3тармағында көзделген
жағдайларды
қоспағанда,
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы
мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сәйкес,
жүріп-тұруы
қиын
бірінші
топтағы
мүгедектерге
жеке
көмекшінің әлеуметтік

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұркина А.Қ.
Павловец Л.П.
жүріп-тұруы қиын бірінші
топтағы мүгедек адамды
күтіп-бағуды
жүзеге
асыратын адамға арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
тағайындау және төлеу
тәртібі
"Қазақстан
Республикасындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының
5
және
6баптарында көрсетілген;
заң техникасы;

Қабылданды

Редакциялық түзету.
32-1-бапқа
ұсынылатын
түзетулермен үйлестіру.
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мүгедектер үшін жеке
оңалту бағдарламасына
сәйкес жеке көмекшінің
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерін
осы
Заңның 32-1-бабына
сәйкес олардың құнын
жергілікті атқарушы
органдардың толық
немесе ішінара өтеуі
жолымен
ұсынуды
қамтиды.
Жүріп-тұруы
қиын,
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедек үшін,
оған күтімді жүзеге
асыратын
адамға
"Балалы отбасыларға
берілетін мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының 9-2-бабында
көзделген тәртіппен ай
сайынғы мемлекеттік
жәрдемақы
тағайындалған
және
төленген кезде жеке
көмекшінің әлеуметтік
қызмет
көрсетуі
ұсынылмайды;

құралдарымен
қамтамасыз етудi;
3)
басқа
адамның күтiмi мен
көмегiне
мұқтаж
мүгедектігі
бар
адамдарға,
оның
iшiнде мүгедектігі бар
балаларға
үйде
көрсетілетін арнаулы
әлеуметтiк қызметтер
ұсынуды;
4) жүріп-тұруы
қиын бірінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар үшін оңалту
мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасына
сәйкес
жеке
көмекшінің көрсететін
әлеуметтік
қызметтерін
ұсыну
осы Заңның 32-1бабына
сәйкес
олардың
құнын
жергілікті атқарушы
органдардың толық
өтеуі немесе ішінара
өтеуі
жолымен
әлеуметтік
көрсетілетін

қызметтерін көрсетуді
қамтиды.»;
екінші бөлікте:
«мүгедек
үшін,»
деген
сөздер
«мүгедекке
жеке
көмекшінің әлеуметтік
қызмет көрсетуі» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«Балалы
отбасыларға берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-2-бабында көзделген
тәртіппен ай сайынғы
мемлекеттік жәрдемақы
тағайындалған
және
төленген кезде жеке
көмекшінің әлеуметтік
қызмет көрсетуі» деген
сөздер
«Қазақстан
Республикасындағы
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
5 және 6-баптарында
көзделген
тәртіппен
арнаулы
мемлекеттік
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4-1) есту кемістігі бар
мүгедектер үшін жеке
оңалту бағдарламасына
сәйкес
ымдау
тiлi
маманының әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерін
осы
Заңның
32-1-бабына
сәйкес олардың құнын
жергілікті
атқарушы
органдардың
толық
немесе ішінара өтеуі
жолымен
жылына
алпыс сағатқа ұсынуды;
5)
медициналықәлеуметтiк мекемелерде
(ұйымдарда) арнаулы
әлеуметтiк көрсетілетін
қызметтер ұсынуды;
6)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
құқықтық
көмек
көрсетудi;
7)
мүгедектердi
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сәйкес
әлеуметтiк оңалтудың
өзге
де
түрлерiн
қамтиды.
8) жоқ.

қызметтер порталы
арқылы
ұсынуды
қамтиды.
Жүріп-тұруы
қиын бірінші топтағы
мүгедектігі бар адам
үшін оған күтімді
жүзеге
асыратын
адамға
«Қазақстан
Республикасындағы
арнаулы мемлекеттік
жәрдемақы туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының 6-бабында
көзделген тәртіппен
арнаулы мемлекеттік
жәрдемақы
тағайындалған және
төленген кезде жеке
көмекшінің
әлеуметтік қызметтер
көрсетуі
ұсынылмайды.
5) есту кемістігі
бар мүгедектігі бар
адамдар үшін оңалту
мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасына
сәйкес ымдау тiлi
маманының

жәрдемақы
тағайындалған
және
төленген кезде» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
4-1)
тармақша
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4-1) осы Заңның
32-1-бабының
3тармағында көзделген
жағдайларды
қоспағанда,
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы
мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сәйкес,
есту
кемістігі
бар
мүгедекке ымдау тілі
маманының әлеуметтік
қызметтерін
көрсетуді;»;
7)
тармақшадағы
«мүгедектердi» деген
сөз «мүгедекті» деген
сөзбен ауыстырылсын;
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2.
Мүгедектердi
әлеуметтiк оңалтуды:
медициналықәлеуметтiк мекемелер
(ұйымдар), әлеуметтiк
көмекті үйде көрсететiн
бөлiмшелер, арнаулы
бiлiм беру ұйымдары
(психологиялықмедициналықпедагогикалық
консультациялар,
оңалту
орталықтары,
психологиялықпедагогикалық түзету
кабинеттерi),
денсаулық
сақтау
ұйымдары және басқа
да мамандандырылған
ұйымдар
жүзеге
асырады.

7)
мүгедектердi
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сәйкес
әлеуметтiк оңалтудың

әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерін
осы
Заңның 32-1-бабына
сәйкес олардың құнын
жергілікті атқарушы
органдардың толық
немесе ішінара өтеуі
жолымен
жылына
алпыс сағат ұсынуды;
6)
медициналықәлеуметтік
мекемелерде
(ұйымдарда) арнаулы
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер ұсынуды;
7)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес
құқықтық
көмек
көрсетуді;
8) оңалту мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасына
сәйкес
әлеуметтік
оңалту
мен
абилитацияның өзге
де түрлерін қамтиды.
2. Мүгедектігі
бар
адамдарды
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өзге
де
қамтиды.

70.

1-баптың
38тармағының
23)
тармақшасы
(22-

түрлерiн әлеуметтік оңалту мен
абилитациялауды
медициналықәлеуметтік мекемелер
(ұйымдар), әлеуметтік
көмекті
үйде
көрсететін
бөлімшелер, арнаулы
білім беру ұйымдары
(психологиялықмедициналықпедагогикалық
консультациялар,
оңалту орталықтары,
психологиялықпедагогикалық түзету
кабинеттері),
денсаулық
сақтау
ұйымдары және басқа
да
мамандандырылған
ұйымдар
жүзеге
асырады.»;

22-бап. Мүгедектерге
техникалық
көмекшi
(оpнын
толтырушы)
құралдар мен арнаулы
жүрiп-тұру құралдарын
беру

23)
22-бап
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«22-бап.
Мүгедектігі
бар
адамдарға

23) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«23)
22-баптың
1тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:

Депутаттар
Омарбекова Ж. Ә.
Нұркина А. Қ.
Ким В.
Л. П. Павловец
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бапқа
өзгеріс
көзделеді)

1. Жеке оңалту
бағдарламасына сәйкес
мүгедектер Қазақстан
(«ҚазақРеспубликасының
Үкіметі
айқындаған
стан
тізбе бойынша халықты
Республикасында
әлеуметтік
қорғау
мүгедексаласындағы уәкілетті
терді
орган
белгілеген
сәйкес
әлеуметтік тәртіпке
қорғау
протездiктуралы»
ортопедиялық
ҚРЗ
22- көмекпен, техникалық
бабы)
көмекшi
(компенсаторлық)
құралдармен, арнаулы
жүрiп-тұру
құралдарымен
қамтамасыз етiледi.
Протездікортопедиялық
көмекпен, техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдармен, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарымен
қамтамасыз ету осы
Заңның 32-1-бабына
сәйкес олардың құнын

техникалық көмекшi
(компенсаторлық)
құралдар мен арнаулы
жүрiп-тұру
құралдарын беру
1. Оңалту мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламасына
сәйкес мүгедектігі бар
адамдар
протездiкортопедиялық
көмекпен, техникалық
көмекшi
(компенсаторлық)
құралдармен, арнаулы
жүрiп-тұру
құралдарымен
қамтамасыз етiледi.
Протездікортопедиялық
көмекпен, техникалық
көмекші
(компенсаторлық)
құралдармен, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарымен
қамтамасыз ету осы
Заңның
32-1-бабына
сәйкес олардың құнын
жергілікті
атқарушы
органдардың
толық
немесе ішінара өтеуі

Бастапқы
протездеу
параллель
тапсырыспен
және тиісті протездерді
іріктеумен жүргізілуге тиіс
және медициналық ұйымда
жүзеге асырылуы тиіс.
Бұдан басқа, жеке іріктеуді
талап
ететін
барлық
протездерді,
қозғалыс
құралдарын, медициналық
бұйымдар
мен
медициналық
техниканы
әлеуметтік
қызметтер
порталы
арқылы
қамтамасыз
етуге
болмайды, өйткені бұл
жағдайда
мүгедектердің
оларға сәйкес келмейтін
және мүгедекті оңалтудың
жеке жоспарына сәйкес
келмейтін бұйымдар мен
тауарларды сатып алу қаупі
артады. Барлық осындай
тауарлар мен бұйымдар
екінші бөліктегі «осы мемлекеттік сатып алу
Заңның 32-1-бабына арқылы ғана қамтамасыз
сәйкес олардың құнын етілуге тиіс.
жергілікті атқарушы
органдардың толық
немесе ішінара өтеуі
жолымен»
деген
сөздер «осы Заңның
«1.
Мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасына
сәйкес
мүгедектер
техникалық көмекшi
(оpнын толтырушы)
құралдардың,
арнаулы жүріп-тұру
құралдарының және
көрсетілетін
қызметтердің
сыныптауышына сай
протездiкортопедиялық
көмекпен,
техникалық көмекшi
(орнын толтырушы)
құралдармен,
арнаулы жүрiп-тұру
құралдарымен және
көрсетілетін
қызметтермен
қамтамасыз етіледі.»;
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жергілікті атқарушы жолымен
органдардың толық асырылады.
немесе ішінара өтеуі
жолымен
жүзеге
Жоқ.
асырылады.
2. Жұмыс берушiнiң
кiнәсiнен
жұмыста
мертiгуге
ұшыраған
немесе кәсiптiк ауруға
шалдыққан мүгедектер
жеке
оңалту
бағдарламасына сәйкес
техникалық
көмекшi
(орнын
толтырушы)
және арнаулы жүрiптұру
құралдарымен
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
жұмыс
берушiнiң
қаражаты
есебiнен
қамтамасыз етiледi.
3. Жұмыс берушi - жеке
кәсiпкердiң
қызметi
тоқтатылған
немесе
заңды тұлға таратылған
жағдайда,
жұмыс
берушiнiң
кiнәсiнен
жұмыста
мертiгуге

жүзеге 32-1-бабының
3тармағында көзделген
жағдайларды
қоспағанда, халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
2.
Жұмыс әлеуметтік
берушiнiң
кiнәсiнен көрсетілетін
еңбек үстінде мертіккен қызметтер порталы
немесе кәсiптiк ауруға арқылы»
деген
шалдыққан мүгедектігі сөздермен
бар адамдар оңалту мен ауыстырылсын;
абилитациялау
жеке
бағдарламасына сәйкес 2-тармақтағы «жеке
техникалық
көмекшi оңалту» деген сөздер
(компенсаторлық) және «мүгедекті оңалтудың
арнаулы
жүрiп-тұру жеке» деген сөздермен
құралдарымен
ауыстырылсын;
Қазақстан
Республикасының
3-тармақта:
заңнамасына
сәйкес «таратылған» деген
жұмыс
берушiнiң сөзден кейін «, сондайқаражаты
есебiнен ақ
соттың
оны
қамтамасыз етiледi.
банкрот
деп
тану
3. Жұмыс берушi туралы шешімі заңды
дара
кәсiпкердiң күшіне енген» деген
қызметi
тоқтатылған сөздермен
немесе заңды тұлға толықтырылсын;
таратылған, сондай-ақ
«жағдайда»
оған қатысты соттың деген сөз
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ұшыраған
немесе
кәсiптiк
ауруға
шалдыққан
мүгедектерге протездiкортопедиялық көмек,
техникалық
көмекшi
(орнын
толтырушы)
құралдар,
арнаулы
жүрiп-тұру құралдары
осы
баптың
1тармағына
сәйкес
берiледi.
4. Техникалық көмекшi
(орнын
толтырушы)
құралдар
Қазақстан
Республикасы
мемлекеттiк
сертификаттау
жүйесiнiң талаптарына
сәйкес мiндеттi түрде
сертификатталуға тиiс.

71.

банкрот
деп
тану
туралы шешімі заңды
күшіне енген жағдайда
жұмыс
берушiнiң
кiнәсiнен еңбек үстінде
мертіккен
немесе
кәсiптiк
ауруға
шалдыққан мүгедектігі
бар адамға протездiкортопедиялық көмек,
техникалық
көмекшi
(компенсаторлық)
құралдар,
арнаулы
жүрiп-тұру құралдары
осы
баптың
1тармағына
сәйкес
берiледi.
4. Техникалық
көмекшi
(компенсаторлық)
құралдар
Қазақстан
Республикасы
мемлекеттiк
сертификаттау
жүйесiнiң талаптарына
сәйкес мiндеттi түрде
сертификатталуға
жатады.»;
1-баптың
24-бап. Медициналық27) 24-баптың 138әлеуметтiк мекемелерде тармағы
мынадай
тармағы(ұйымдарда)арнаулы
редакцияда
ның
25)
жазылсын:

«жағдайларда» деген
сөзбен
ауыстырылсын;

1-баптың
38- Депутаттар
тармағының
25) Омарбекова Ж.Ә.
тармақщасы (Заңның Нұрманбетова Ж.Н.
24-бабына
өзгерістер
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тармақшасы

әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер ұсыну
1.
Денсаулық
(«Қазақжағдайына байланысты
стан
басқа адамның тұрақты
Республикүтiміне
және
касында
медициналық қызмет
мүгедеккөрсетуге
мұқтаж,
терді
бірінші және екінші
әлеуметті топтардағы
к
қорғау жалғызiлiктi
туралы»
мүгедектерге,
ҚРЗ
24- психоневрологиялық
бабы
1- науқастар қатарындағы
тармағы)
бірінші және екінші
топтардағы
мүгедектерге, мүгедек
балаларға
арнаулы
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
ұсыну
мүгедектердiң жасына,
денсаулық жағдайына
сәйкес
бейiнделген
қарттар
мен
мүгедектерге, мүгедек
балаларға
арналған
интернат-үйлерде
жүзеге асырылады және
тұрмыс-тіршілік
жағдайларын жасауды,
күтiммен қамтамасыз
етудi,
медициналық

«1. Денсаулық
жағдайына байланысты
басқа адамның тұрақты
күтiміне
және
медициналық қызмет
көрсетуге
мұқтаж
бірінші және екінші
топтардағы
жалғызбасты
мүгедектігі
бар
адамдарға,
психоневрологиялық
науқастар қатарындағы
бірінші және екінші
топтардағы мүгедектігі
бар
адамдарға,
мүгедектігі
бар
балаларға
арнаулы
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
ұсыну
мүгедектігі
бар
адамдардың
жасына,
денсаулық жағдайына
сәйкес
бейiнделген
қарттар
мен
мүгедектігі
бар
адамдарға
арналған
интернат-үйлерде
жүзеге асырылады және
тіршілік
әрекеті
жағдайларын жасауды,
күтiммен қамтамасыз

көзделетін)
тасталсын;

алып Мүгедек балаларға күтім
жасау және медициналық
қызмет көрсету жүзеге
Тармақшалардың келесі асырылатын мекемелерді
нөмірленуі
тиісінше нақтылау
қолданыстағы
өзгертілсін.
редакцияда қалдыру және
"мүгедек балалар" деген
сөздерді алып тастамау
ұсынылады.
(мысалы,
Алматы қалалық балалар
психоневрологиялық
интернат-үйі).

142

қызмет
көрсетудi,
оңалтуды, әлеуметтiкеңбектiк
бейiмдеудi,
демалыс
пен
бос
уақытты
ұйымдастыруды
қамтиды.
72.

1-баптың
38тармағының
26)
тармақшасы

25-бап. Мүгедектердiң
әлеуметтiк
инфрақұрылым
объектiлерiне
кiрiпшығуын
қамтамасыз
ету
(«Қазақ1.
Жергiлiктi
стан
атқарушы органдар:
Республи1)
ұлттық
касында
стандарттарға
сәйкес
мүгедекте елдi
мекендердi
рді
жобалау, салу және
әлеуметті оларда
құрылыс
к
қорғау жүргізу,
тұрғын
туралы»
аудандарды
ҚРЗ
25- қалыптастыру, жаңадан
бабы)
игерiлетiн
және
реконструкцияланатын
аумақтар мен басқа да
елдi
мекендердi
абаттандыру
кезiнде
мүгедектердiң тұрғын,
қоғамдық
және

етудi,
медициналық
қызмет
көрсетудi,
оңалтуды, әлеуметтiкеңбектiк
бейiмдеудi,
демалыс
пен
бос
уақытты
ұйымдастыруды
қамтиды.»;

1-баптың
3826)
26)
25-бап тармағының
мынадай редакцияда тармақшасы (Заңның
25-бабына
өзгерістер
жазылсын:
көзделетін)
мынадай
«25-бап.
Мүгедектігі
бар редакцияда жазылсын:
адамдардың
әлеуметтiк
инфрақұрылым
объектiлерiне кiрiпшығуын қамтамасыз
ету
1.
Жергiлiктi
атқарушы органдар:
1)
ұлттық
стандарттарға сәйкес
елдi
мекендердi
жобалау, салу және
оларда
құрылыс
жүргізу,
тұрғын
аудандарды
қалыптастыру,
жаңадан
игерiлетiн
және

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
заң техникасы;
жаңа
2)
тармақшамен
толықтыру
бойынша
енгізілетін
ұсынысқа
байланысты және бірдей
түзетулерді бір тармақшада
топтастыру;

Қабылданды
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өндiрiстiк ғимараттарға,
құрылысжайларға және
үй-жайларға
кiрiпшығуын;
2)
тұрғын
үй
құрылыстары шегiнде,
сондай-ақ
қызмет
көрсету мекемелерi мен
еңбек ету объектiлерi
жанында орналасатын
жеңiл автомобильдердi
уақытша
сақтауға
арналған
ашық
тұрақтарды
жобалау
және
салу
кезiнде
мүгедектердiң
жеке
автокөлiк құралдарына
арналған орындарды;
3)
сәулет,
қала
құрылысы
және
құрылыс саласындағы
мемлекеттiк
нормативтердi ескере
отырып,
автомобильдердi қоса
алғанда,
арнаулы
жүрiп-тұру
құралдарына apналған
гараждар
немесе
тұрақтар салу үшiн
мүгедектерге кезектен
тыс орын берудi;

реконструкцияланат
ын аумақтар мен
басқа
да
елдi
мекендердi
абаттандыру кезiнде
мүгедектігі
бар
адамдардың тұрғын,
қоғамдық
және
өндiрiстiк
ғимараттарға,
құрылыстарға және
үй-жайларға
кiрiпшығуын;
2) тұрғын үй
құрылыстары
шегiнде,
сондай-ақ
қызмет
көрсету
мекемелерi мен еңбек
ету
объектiлерi
жанында
орналасатын
жеңiл
автомобильдердi
уақытша
сақтауға
арналған
ашық
тұрақтарды жобалау
және салу кезiнде
мүгедектігі
бар
адамдардың
жеке
автокөлiк
құралдарына
арналған орындарды;
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4)
мүгедектерге
қызмет
көрсетуге
бағдарланған
мекемелер орналасқан
жерлерде,
сондай-ақ
халық көп жүретiн
жерлерде
iлесе
дыбыстайтын
және
жарық беретiн арнаулы
бағдаршамдар,
жол
белгiлерiн
және
көрсеткiштер орнатуды,
дыбыстайтын
және
жарық
түсiретiн
құрылғылармен
жарақталған
жаяу
жүргiншiлер
өтетiн
жерлердi
белгiлеудi
қамтамасыз етуге тиiс.
2. Сәулет, қала
құрылысы,
құрылыс
және
мемлекеттік
сәулет-құрылыс
бақылау
істері
жөніндегі
жергілікті
атқарушы
органдар
салынып
жатқан
(салынуы
болжанып
отырған)
объектілер
мен
кешендердің
мониторингіне
қатысуға мүгедектердің

3) сәулет, қала
құрылысы
және
құрылыс
саласындағы
мемлекеттiк
нормативтердi ескере
отырып,
автомобильдердi қоса
алғанда,
арнаулы
жүрiп-тұру
құралдарына
apналған
гараждар
немесе тұрақтар салу
үшiн мүгедектігі бар
адамдарға
кезектен
тыс орын берудi;
4) мүгедектігі
бар адамдарға қызмет
көрсетуге
бағдарланған
мекемелер орналасқан
жерлерде, сондай-ақ
халық көп жүретiн
жерлерде
iлесе
дыбыстайтын
және
жарық
беретiн
арнаулы
бағдаршамдар,
жол
белгiлерiн
және
көрсеткiштер
орнатуды,
дыбыстайтын
және
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қоғамдық
бірлестіктерінің
өкілдерін тартуға тиіс.
3.
Кәсiпкерлiк
қызметтi
жүзеге
асыратын
жеке
тұлғалар,
сондай-ақ
заңды
тұлғалар
мүгедектерге
ортақ
пайдаланылатын көлiк
құралдарына, тұрғын
үйлерге, қоғамдық және
өндірістiк
үйлерге,
ғимараттар мен үйжайларға
кедергiсiз
кiрiп-шығуына,
әуежайларда, темiр жол
вокзалдарында,
автовокзалдарда,
автостанцияларда, теңiз
және өзен порттарында
еркiн бағдар ұстануы
мен
жүрiп-тұруына
ұлттық стандарттарға
сәйкес жағдай жасауға
мiндеттi.
Аталған
объектiлердi
мүгедектердiң
кiрiпшығуына
бейiмдеу
мүмкiн
болмаған
жағдайларда,
тиiстi

жарық
түсiретiн
құрылғылармен
жарақталған
жаяу
жүргiншiлер
өтетiн
жерлердi
белгiлеудi
қамтамасыз етуге тиiс.
2. Сәулет, қала
құрылысы, құрылыс
және
мемлекеттік
сәулет-құрылыс
бақылау
істері
жөніндегі жергілікті
атқарушы органдар
салынып
жатқан
(салынуы болжанып
отырған) объектілер
мен
кешендердің
мониторингіне
қатысуға мүгедектігі
бар адамдар қоғамдық
бірлестіктерінің
өкілдерін тартуға тиіс.
3. Кәсiпкерлiк
қызметтi
жүзеге
асыратын
жеке
тұлғалар, сондай-ақ
заңды
тұлғалар
мүгедектігі
бар
адамдарға
ортақ
«26)
25-баптың
3пайдаланылатын
екінші
көлiк құралдарына, тармағының
тұрғын,
қоғамдық бөлігі «әзiрлеп,» деген
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жеке
және
заңды
тұлғалар мүгедектердiң
қажеттiлiктерiн
барынша
ескеретiн
қажеттi
шараларды
әзiрлеп, жүзеге асыруға
тиiс.
Мемлекеттiк
органдар
жолаушыларды
тасымалдау
бағыттарына
қызмет
көрсету
құқығына
конкурстар
өткiзген
кезде,
мүгедектердiң
пайдалануына
бейiмделген
көлiк
құралдары бар тұлғалар
артықшылыққа
ие
болады.
4.
Лауазымды
адамдардың, сондай-ақ
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге асыратын жеке
тұлғалардың
және
заңды
тұлғалардың
мүгедектердің
әлеуметтік
инфрақұрылымға және
көлік
инфрақұрылымына
кедергісіз қол жеткізуі

және
өндірістiк
ғимараттарға,
құрылыстар мен үйжайларға
кедергiсiз
кiрiп-шығуына,
әуежайларда,
темiржол
вокзалдарында,
автовокзалдарда,
автостанцияларда,
теңiз
және
өзен
порттарында
еркiн
бағдар ұстануы мен
жүрiп-тұруына
ұлттық стандарттарға
сәйкес жағдай жасауға
мiндеттi.
Аталған
объектiлердi
мүгедектігі
бар
адамдардың
кiрiпшығуына
бейiмдеу
мүмкiн
болмаған
жағдайларда,
тиiстi
жеке
және
заңды
тұлғалар мүгедектігі
бар
адамдардың
қажеттiлiктерiн
барынша
ескеретiн
қажеттi шараларды
әзірленуге және
мүгедектігі
бар

сөзден
кейін
«мүгедектердің
қоғамдық
бірлестіктерінің
бірімен келісуге және»
деген
сөздермен
толықтырылсын;»;
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үшін
жағдайларды
қамтамасыз
етпеуі
Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодексіне
сәйкес
әкімшілік
жауаптылыққа тартуға
әкеп соғады.

адамдардың
қоғамдық
бірлестіктерінің
бірімен келісуге және
жүзеге асыруға тиiс.
Мемлекеттiк
органдар
жолаушыларды
тасымалдау
бағыттарына қызмет
көрсету
құқығына
конкурстар өткiзген
кезде мүгедектігі бар
адамдардың
пайдалануына
бейiмделген
көлiк
құралдары
бар
тұлғалар
артықшылыққа
ие
болады.
4. Лауазымды
адамдардың, сондайақ
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге
асыратын
жеке
тұлғалардың
және
заңды
тұлғалардың
мүгедектігі
бар
адамдардың
әлеуметтік,
инженерлік
және
көлік
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73.

1-баптың
25-1-бап. Жоқ.
38тармағының
27)
тармақшасы
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметті
к
қорғау
туралы»
ҚРЗ жаңа
25-1-бабы)

инфрақұрылымына
кедергісіз қол жеткізуі
үшін
жағдайларды
қамтамасыз
етпеуі
Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік
құқық
бұзушылық туралы
кодексіне
сәйкес
әкімшілік
жауаптылыққа
тартуға әкеп соғады.»;
27)
мынадай
мазмұндағы
25-1баппен
толықтырылсын:
«25-1-бап.
Автомобиль көлігімен
тасымалдау бойынша
қызметтер
көрсету
кезінде мүгедектігі бар
адамдар
үшін
қолжетімді
көлік
ортасын қамтамасыз
ету
1. Автомобиль
көлігімен тасымалдау
бойынша қызметтер
көрсету
кезінде
мүгедектігі
бар
адамдар
үшін
қолжетімді
көлік

1-баптың
тармағының
тармақшасы
тасталсын;

38- Депутаттар
27) Омарбекова Ж. Ә.
алып Бейсенбаев Б. А.

Қабылданды

«Инватакси» ұғымын алып
Тармақшалардың келесі тастауға байланысты.
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
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74.

ортасын қамтамасыз
ету
Қазақстан
Республикасының
автомобиль
көлігі
туралы заңнамасына
сәйкес
жүзеге
асырылады.
2. Мүгедектігі
бар
адамдарды
инватакси
қызметтерін
көрсетумен
қамтамасыз
ету
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс
туралы заңнамасына
сәйкес
немесе
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер порталы
арқылы осы Заңның
32-1-бабына
сәйкес
олардың құнын толық
немесе ішінара өтеу
арқылы
жүзеге
асырылады.»;
1-баптың
28-бап. Мүгедектердiң
32)
28-бап
38ақпаратқа қол жеткiзуiн мынадай
редакцияда
тармағықамтамасыз ету
жазылсын:
ның
32) ....
...

1-баптың 38-тармағы
32)
тармақшасының
бесінші абзацы алып
тасталсын;

Депутат Омарбекова Ж.Ә.
Қолданыстағы редакцияда
қалдыру
ұсынылады,
өйткені есту қабілетінің
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75.

тармақшасы бесінші
2. Жеке қарымабзацы
қатынас құралы ретiнде
ымдау
тiлi
(«Қазақпайдаланылады,
ол
стан
сондай-ақ
саңырау
Республижәне нашар еститiн
касында
балаларға
арналған
мүгедекбiлiм
беру
терді
ұйымдарының
оқу
әлеуметті бағдарламасында
да
к
қорғау қолданылады.
туралы»
ҚРЗ
28бабы
2тармағы)
.1-баптың
29-бап. Мүгедектерге
38бiлiм
алуы
және
тармағымектепке дейiнгi тәрбие
ның
33) алуы үшiн жағдайларды
тармақша- қамтамасыз ету
...
сы
3. Мемлекеттiк бiлiм
(«Қазақберу
гранттарын
стан
бюджеттiк
Республиқаржыландыру
касында
арқылы
тегiн
мүгедекмемлекеттiк
бiлiм
терді
алуға
арналған
әлеуметті конкурсқа
қатысқан
к
қорғау кезде
көрсеткiштері
туралы»
бiрдей болған жағдайда

3. Тұлғааралық
қатынас құралы ретінде
ымдау
тілі
пайдаланылады, ол есту
қабілеті
бұзылған
балаларға
арналған
білім беру ұйымының
оқу бағдарламаларында
да қолданылады.»;

33)
29-бап
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«29-бап.
Мүгедектігі
бар
адамдарға бiлiм алуы
және мектепке дейiнгi
тәрбие
алуы
үшiн
жағдайларды
қамтамасыз ету
....
3. Бiлiм беру
гранттарын
алуға
арналған
конкурсқа
қатысу
кезінде
көрсеткiштері
бiрдей

бұзылуы уақытша болуы
мүмкін
және
қалпына
келуімүмкін (мысалы, суық
тиюдегі асқынулар сияқты).
Ал есту қабілеті тұрақты
бұзылған балалар арнайы
тәсілді қажет етеді, бұл
қалыпты қарым-қатынасқа,
оқуға кедергі келтіреді.

33) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«33)
29-баптың
3тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:

Депутат Омарбекова Ж.Ә.
«Білім туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 26бабы
5-тармағының
4)
тармақшасына
8тармағының
1)
тармақшасына
сәйкес
келтіру.

Қабылданды

«3.
Білім
беру
гранттарын
алуға,
сондай-ақ
жоғары
білімі бар кадрларды
даярлауға
мемлекеттік
білім
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ҚРЗ
бабы)

76.

29- медициналық
қорытындыға
сәйкес
тиiстi
бiлiм
беру
ұйымдарында оқуына
болатын бiрiншi және
екiншi
топтардағы
мүгедектердiң,
бала
кезiнен мүгедектердiң,
мүгедек
балалардың
басым құқығы бар.

1-баптың
38тармағының
37)
тармақшасы

32-1-бап. Санаторийліккурорттық
емдеудің,
протездікортопедиялық көмектің,
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)

болған
жағдайда
медициналық
қорытындыға
сәйкес
тиiстi
бiлiм
беру
ұйымдарында
оқуға
қарсы
көрсетілімдері
жоқ бiрiншi және екiншi
топтардағы мүгедектігі
бар адамдардың, бала
кезiнен мүгедектігі бар
адамдардың,
мүгедектігі
бар
балалардың
басым
құқығы бар.

беру
тапсырысы
бойынша
білім
алушылардың
құрамына
есепке
жатқызуға
арналған
конкурсқа
қатысу
кезінде балдары тең
болған
жағдайда
"Білім
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының 26-бабының
5-тармағында
көзделген кезектілікке
сәйкес
медициналық
қорытындыға
сәйкес
тиісті
білім
беру
ұйымдарында
оқуға
қарсы
көрсетілімдері
жоқ бірінші және екінші
топтағы мүгедектердің,
бала
кезінен
мүгедектердің, мүгедек
балалардың
артықшылықты құқығы
бар.»;
37)
32-1-бап 37) тармақша мынадай
мынадай
редакцияда редакцияда жазылсын:
жазылсын:
«37)
3-тарау
«32-1-бап.
мынадай мазмұндағы
Құнын өтеу
32-3-баппен
толықтырылсын:

Депутаттар
Омарбекова Ж. Ә.
Нұркина А.Қ.
Павловец Л.П.
Редакциясын жақсарту.
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құралдардың, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының, сондайақ жеке көмекшінің
және
ымдау
тілі
маманының әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерінің
құнын
өтеу

(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»
1. Жеке оңалту
ҚРЗ 32-1- бағдарламаларына
бабы)
сәйкес
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтердің порталы
арқылы санаторийліккурорттық
емдеуді,
протездікортопедиялық көмекті,
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру құралдарын,
сондай-ақ
жеке
көмекшінің және ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтерін сатып алу
кезінде
мүгедектің
олардың құнын, бірақ
осы
баптың
2тармағында көзделген

1. Оңалту мен
абилитациялаудың
жеке бағдарламаларына
сәйкес
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
арқылы
санаторийліккурорттық
емдеуді,
протездікортопедиялық көмекті,
техникалық
көмекші
(компенсаторлық)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру құралдарын,
жеке көмекшінің және
ымдау тілі маманының
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтерін, сондай-ақ
инватакси қызметтерін
көрсетуді сатып алу
кезінде мүгедектігі бар
адамның
олардың
құнын,
бірақ
осы
баптың 2-тармағында
көзделген
кепілдік
берілген
сома
мөлшерінен
асырмай
жергілікті
атқарушы
органдарға
өтетуге
құқығы бар.
Мүгедектігі бар
адамдар оңалту мен

«32-3-бап.
Мүгедектерді
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы
сатып
алынатын тауарлармен
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтермен
қамтамасыз ету
1.
Мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасы негізінде
мүгедектер тауарларды
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтерді
сатып
алуға
тапсырысты
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы
жүзеге
асырады.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
арқылы
өткізілетін
тауарлар
және
(немесе)
көрсетілетін қызметтер
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдардың, арнаулы
жүріп-тұру

Әлеуметтік
қызметтер
порталы арқылы мүгедектер
сатып алатын тауарлар мен
қызметтердің құнын өтеу
тетігін нақтылау.
Бұдан
басқа,
сатуға
жарияланатын
тауарлар
Қазақстан
Республикасының Үкіметі
бекіткен
тауарлар
мен
көрсетілетін қызметтердің
сыныптамасына
сәйкес
келуі
тиіс
екенін
заңнамалық деңгейде нақты
жазу қажет. Бұл өз кезегінде
мониторинг жүргізу кезінде
тауарлардың
сәйкестігін
бақылауды жүзеге асыруға
және
көрсетілген
талаптарды орындамайтын
жеткізушілерді
уақтылы
шығаруға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ,
мүгедектің
сатып алынған тауарды,
егер
ол
жоғарыда
көрсетілген жіктеуге сәйкес
келмесе, қайтару құқығын
бекіту ұсынылады.
Айына 176 сағат аптасына
44 сағатты құрайды, бұл
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кепілдік берілген сома
мөлшерінен
асырмай
жергілікті
атқарушы
органдарға
өтетуге
құқығы бар.
Мүгедектер
жеке
оңалту
бағдарламаларына
сәйкес
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
арқылы
санаторийліккурорттық
емдеуді,
протездікортопедиялық көмекті,
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру құралдарын,
сондай-ақ
жеке
көмекшінің және ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтерін
кепілдік
берілген
сомадан
асатын бағамен сатып
алған кезде кепілдік
берілген
сома
мен
сатып алынған тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтердің
іс

абилитациялаудың
жеке бағдарламаларына
сәйкес
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
арқылы
санаторийліккурорттық
емдеуді,
протездікортопедиялық көмекті,
техникалық
көмекші
(компенсаторлық)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру құралдарын,
жеке көмекшінің және
ымдау тілі маманының
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтерін, сондай-ақ
инватакси қызметтерін
көрсетуді
кепілдік
берілген
сомадан
асатын бағамен сатып
алған кезде кепілдік
берілген
сома
мен
сатып алынған тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтердің
іс
жүзіндегі
құны
арасындағы айырманы
мүгедектігі бар адам
меншікті
қаражаты
есебінен дербес өздері
төлейді.

құралдарының
және
көрсетілетін
қызметтердің
сыныптауышына сәйкес
келуге тиіс.
2.
Мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарласарына сәйкес
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтерді
портал
арқылы
тауарларды
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтерді
сатып
алған кезде мүгедектің
жергілікті
атқарушы
органдардың олардың
құнын өтеуіне, бірақ
осы
баптың
3тармағында көзделген
кепілдік
берілген
соманың мөлшерінен
аспайтын
мөлшерде
өтеуіне құқығы бар.
Мүгедек
кепілдік
берілген
сома
мен
сатып
алынған
тауарлардың
және
(немесе) қызметтердің
нақты құны арасындағы
айырманы
меншікті

Қазақстан
Республикасы
Еңбек
кодексінің
68бабының
1-тармағына
қайшы келеді, оған сәйкес
жұмыс уақытының қалыпты
ұзақтығы
аптасына
40
сағаттан аспауға тиіс. Еңбек
шарты бойынша жұмыс
істейтіндердің
заңмен
белгіленген
жұмыс
уақытының ұзақтығына ҚР
Конституциясының
24бабының
4-тармағында
кепілдік беріледі. Осыған
байланысты "бірақ айына
жүз жетпіс алты сағаттан
аспайтын" деген сөздерді
алып тастау қажет.
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жүзіндегі
құны
арасындағы айырманы
мүгедек
меншікті
қаражаты
есебінен
дербес өзі төлейді.
2.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы сатып
алынатын тауарлар мен
көрсетілетін
қызметтердің
құнын
өтеу ретінде берілетін
кепілдік берілген сома
мынадай мөлшерлерде:
санаторийліккурорттық
емдеуге,
протездікортопедиялық көмекке,
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдарға,
арнаулы
жүріп-тұру
құралдарына – өнім
берушілер әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
тіркеу
кезінде
оларды
мүгедектерге
өткізу
үшін берген бағалардың
халықты
әлеуметтік

2.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы сатып
алынатын тауарлар мен
көрсетілетін
қызметтердің
құнын
өтеу ретінде берілетін
кепілдік берілген сома
мынадай мөлшерде:
санаторийліккурорттық
емдеуге,
протездікортопедиялық көмекке,
техникалық
көмекші
(компенсаторлық)
құралдарға,
арнаулы
жүріп-тұру
құралдарына – халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
белгіленген
мөлшерде төленеді.
Санаторийліккурорттық
емдеудің,
протездікортопедиялық көмектің,
техникалық
көмекші
(компенсаторлық)
құралдардың, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының құнын
өтеу ретінде берілетін

қаражаты есебінен өз
бетінше төлейді.
3.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы сатып
алынатын тауарлардың
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтердің
құнын
өтеу ретінде берілетін
кепілдік берілген сома
мынадай мөлшерлерде:
санаторийкурорттық
емдеуге,
протездікортопедиялық көмекке,
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдарға,
арнаулы
жүріп-тұру
құралдарына – халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
айқындайтын
мөлшерде;
жеке
көмекшінің
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтеріне
–бір
сағатқа, бірақ күніне
сегіз сағаттан асырмай
әлеуметтік
жұмыс
жөніндегі
маманның

155

қорғау
саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайтын тәртіппен
есептелетін орташа мәні
мөлшерінде;
жеке
көмекшінің
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтеріне – бір
сағатқа, бірақ күніне
сегіз сағаттан асырмай,
әлеуметтік
жұмыс
жөніндегі
маманның
жалақысы мөлшерінің
есебімен;
ымдау
тілі
маманының әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтеріне – бір
сағатқа, бірақ жылына
алпыс
сағаттан
асырмай, тиісті қаржы
жылына республикалық
бюджет туралы заңда
белгіленген ең төмен
жалақы мөлшерінің он
бес пайызы есебімен
төленеді.
Жоқ.

кепілдік
берілген
соманың
мөлшерін
есептеу
тәртібін
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайды;
жеке көмекшінің
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтеріне – бір
сағатқа, бірақ айына
жүз
жетпіс
алты
сағаттан аспайтын және
күніне сегіз сағаттан
аспайтын
әлеуметтік
жұмыс
жөніндегі
маманның
жалақысының
мөлшерінің есебімен;
ымдау
тілі
маманының әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтеріне – бір
сағатқа, бірақ жылына
алпыс сағаттан асырмай
тиісті қаржы жылына
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген ең төмен
жалақы мөлшерінің он
бес проценті есебімен
төленеді.»;

жалақысы мөлшерінің
есебімен;
ымдау
тілі
маманының әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтеріне – бір
сағатқа, бірақ жылына
алпыс сағаттан асырмай
республикалық бюджет
туралы заңда
тиісті
қаржы
жылына
белгіленген ең төмен
жалақы мөлшерінің он
бес пайызы есебімен
төленеді.»;

156

77.

1-баптың
32-2-бап. Әлеуметтік
38-тармағы көрсетілетін
38)
қызметтер порталы
тармақшасы
1.
Әлеуметтік
көрсетілетін
(«Қазаққызметтер порталы
стан
әлеуметтік-еңбек
Республисаласының бірыңғай
касында
ақпараттық жүйесінің
мүгедекбір
бөлігі
болып
терді
табылады
және
әлеуметті мүгедектерге
к
қорғау санаторийліктуралы»
курорттық
емдеуді,
ҚРЗ 32-1 протездікжәне 32-2- ортопедиялық
баптары)
көмекті, техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарын, сондайақ жеке көмекшінің
және
ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерін
сатып
алу
мүмкіндігін

Жоқ.
38)
32-2-бап
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«32-2-бап.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
1.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
әлеуметтікеңбек
саласының
ақпараттық
жүйесі
болып табылады және
халықтың
жекелеген
санаттарына осы Заңға
және
«Мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік
көмек
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
жергілікті
атқарушы
органдардың олардың
құнын
өтеу
шарттарында
тауарларды
мен
көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
мүмкіндігін
беретін
автоматтандырылған

38) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«38) 32-1-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«32-1-бап. Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
1.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
әлеуметтікеңбек
саласының
ақпараттық
жүйесі
болып табылады және
халықтың
жекелеген
санаттарына осы Заңға
және
«Мемлекеттік
атаулы
әлеуметтік
көмек
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
жергілікті
атқарушы
органдардың олардың
құнын
өтеуі
шарттарында
тауарларды
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
мүмкіндігін
беретін
ақпараттандыру

Депутаттар
Омарбекова Ж. А.
Нұркина А. К.
Ким В.
Л. П. Павловец
Бапты екі бөлікке бөлу
ұсынылады.
Біріншісі
әлеуметтік
қызметтер
порталын
пайдалану
мәселелерін,
екіншісі
порталдағы тауарлар мен
қызметтерді жеткізушілерге
қатысты
мәселелерді
реттеуі
керек.
Өнім
берушілердің
мүгедектерден өтінімдерді
қабылдаудан бас тарту
мәселелерін
реттейтін
түзетулерді алып тастау
ұсынылады, өйткені өнім
берушілер порталда тіркеле
отырып, тиісті тауарға ие
болуы тиіс,олай болмаған
жағдайда мұндай
өнім
беруші порталда әлеуметтік
қызметтерді тіркемеуі тиіс.
Сондай-ақ,
мүгедектерді
тиісті тауарлармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
порталда емес, мемлекеттік

Қабылданды
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беретін
автоматтандырылған
ақпараттық
жүйені
білдіреді.
Жоқ.
4.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталын
дамытуды,
қолдап отыруды және
оған
жүйеліктехникалық
қызмет
көрсетуді
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойынша
құрылған,
әлеуметтік-еңбек
саласы
мәселелері
жөніндегі мемлекеттік
саясатты
ақпараттық
және
талдамалық
қолдауды қамтамасыз
ететін заңды тұлға
жүзеге асырады.
Жоқ
2. Кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын жеке
тұлғалар,
сондай-ақ
заңды тұлғалар мен
олардың филиалдары

ақпараттық
жүйені
білдіреді.
Мүгедектігі бар
адамдар
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
өнім
берушіні таңдауды оған
оңалту
мен
абилитациялау
жеке
бағдарламасының
ісшараларын әлеуметтік
қызметтер порталына
жібергені
туралы
хабарлаған
күнінен
бастап екі ай ішінде
жүзеге асырады.
5.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталын сүйемелдеуді
және оған жүйеліктехникалық
қызмет
көрсетуді
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойынша
құрылған,
еңбек нарығын реттеу
және жұмыспен қамтуға
жәрдемдесудің белсенді
шараларын іске асыру
бойынша мемлекеттік
саясатты
ақпараттық
және
талдамалық

объектісін
білдіреді
Мүгедектер әлеуметтік
қызметтер порталынан
қызметтер
берушіні
таңдауды
мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасының
ісшараларын әлеуметтік
қызметтер порталына
жіберу туралы оны
хабардар еткен күннен
бастап екі ай ішінде
жүзеге асырады..
2.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталын
қолдап
отыруды және оған
жүйелік-техникалық
қызмет көрсетуді –
еңбек нарығын реттеу
және жұмыспен қамтуға
жәрдемдесудің белсенді
шараларын іске асыру
жөніндегі мемлекеттік
саясатты
ақпараттық
және
талдамалық
қолдауды қамтамасыз
ететін,
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойынша
құрылған

сатып
алу
арқылы
қамтамасыз
ететін
жағдайларды нақты жазу
ұсынылады.
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әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тауарларды
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтерді берушілер
бола алады.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында мынадай:
1)
салықтық
берешегі
және
әлеуметтік аударымдар
бойынша берешегі жоқ;
2) банкроттық не
тарату
рәсіміне
жатпайтын;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылар тізіліміне
енгізілмеген;
4)
міндетті
сертификаттауға
жататын
тауарларды
беру кезінде сәйкестік
сертификаты бар;
5)
медициналық
бұйымдарды
беру

қолдауды қамтамасыз
ететін заңды тұлға
жүзеге асырады.
Жоқ
2.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге асыратын жеке
тұлғалар,
сондай-ақ
заңды тұлғалар мен
олардың филиалдары
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тауарларды
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтердің
өнім
берушілері бола алады.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында мынадай:
1)
салықтық
берешегі
және
әлеуметтік аударымдар
бойынша берешегі жоқ;
2) банкроттық не
тарату
рәсіміне
жатпайтын;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына

заңды тұлға жүзеге
асырады.
3. Мынадай:
1) мүгедек тұратын
елді мекенде сымды
интернет болмаған;
2)
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркелген,
сатып
алынатын
тауарды және (немесе)
көрсетілетін қызметті
беруші болмаған;
3)
мүгедектің
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы
тауарларды
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтерді
сатып
алудан бас тарту туралы
өтініші болған;
4)
мүгедектердің
жеке
тапсырыстары
бойынша
дайындалатын
және
(немесе) жеке іріктеу
мен теңшеуді талап
ететін
протездікортопедиялық
көмекпен, техникалық
көмекші
(орнын
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кезінде тіркеу куәлігі
бар;
6) тауарларды және
(немесе) көрсетілетін
қызметтерді өткізу үшін
баға
ұсынған
өнім
берушілер
тіркеле
алады.
Өнім беруші:
1)
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығару туралы өтініш
берген;
2)
қызметті
тоқтатқан
немесе
қайтыс болған;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылар тізіліміне
енгізілген;
4)
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы өзіне
алған міндеттемелерді
орындамаған
және
(немесе)
тиісінше
орындамаған

сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылар тізіліміне
енгізілмеген;
4)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
мүлік
туралы заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылар
тізілімінде
және
(немесе) Ұлттық әлауқат қорының сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілердің
(өнім
берушілердің)
және
дауыс
беру
акцияларының
(жарғылық капиталға
қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп
процентін
тікелей
немесе жанама түрде
Ұлттық әл-ауқат қоры
иеленетін
заңды
тұлғалардың тізбесінде
болмаған;
5)
міндетті
сертификаттауға
жататын
тауарларды

толтырушы)
құралдармен, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарымен
қамтамасыз етілетін;
5)
есту
аппараттарымен
қамтамасыз ете отырып,
есту-протездік көмегі
көрсетілетін;
6)
кохлеарлық
имплантқа
сөйлеу
процессорын ауыстыру
және теңшеу бойынша
қызметтер көрсетілетін
жағдайларда,
тауарларды
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес жүргізіледі.
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жағдайларда,
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеуден шығарылады.
Осы
тармақтың
үшінші бөлігінің 4)
тармақшасында
көрсетілген жағдайда,
мүгедек өзіне өнім
берушінің
өз
міндеттемелерін бұзу
фактісі туралы белгілі
болған күннен бастап
күнтізбелік он төрт
күннен
кешіктірмей
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталына
тиісті
ақпаратты
орналастырады.
Осы
ақпаратты
жергілікті
атқарушы
орган
құратын
комиссия
орналастырылған
күнінен
бастап
он
жұмыс күні ішінде
қарайды,
ол
өнім
беруші
тарапынан
бұзушылықтардың
болғанын
немесе
болмағанын
айқындайды.

беру кезінде сәйкестік
сертификаты бар;
6) мемлекеттік
тіркеуге және қайта
тіркеуге
жататын
медициналық
бұйымдарға
жататын
техникалық
көмекші
(компенсаторлық)
құралдар мен арнаулы
жүріп-тұру құралдарын
жеткізу кезіндегі тіркеу
куәлігі бар;
7)
инватакси
қызметтерін
көрсету
кезінде
такси
тасымалдаушылары
және (немесе) таксидің
ақпараттықдиспетчерлік
қызметтері
болып
табылатын;
8)
тауарларды
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтерді
өткізу
бағасын ұсынған;
9) санаторийліккурорттық
емдеуді
және
медициналық
оңалтуды ұсыну кезінде
медициналық қызметті
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Өнім беруші осы
тармақтың
үшінші
бөлігінің
3)
тармақшасында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығарылған жағдайда,
оның
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
келесі
тіркелуі
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылар
тізілімінен ол туралы
мәліметтер
алып
тасталғаннан
кейін
мүмкін болады.
Өнім беруші осы
тармақтың
үшінші
бөлігінің
4)
тармақшасында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден

жүзеге
асыруға
арналған лицензиясы
бар;
10) ымдау тілі
маманының қызметін
көрсету
кезінде
біліктілігін растайтын
құжаты
бар
өнім
берушілер
тіркеле
алады.
Осы тармақтың
бірінші және екінші
бөліктерінің қолданысы
жеке
көмекшінің
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтеріне
қолданылмайды.
Жеке
көмекшінің әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерінің
өнім
берушісі
психиатриялық
және
(немесе)
наркологиялық
диспансерде
есепте
тұрмайтын кез келген
жеке тұлға бола алады.
Өнім беруші:
1)
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
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шығарылған жағдайда,
оның
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
келесі
тіркелуі
тіркеуден
шығарылған
күннен
бастап бір жылдан кейін
ғана мүмкін болады.
Өнім берушілерді
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеу,
сондай-ақ
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеуден
шығару
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайтын тәртіппен
жүзеге асырылады.
3. Мүгедектер мен
өнім
берушілер
арасындағы
санаторийліккурорттық
емдеуді,
протездікортопедиялық
көмекті, техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдарды, арнаулы

шығару туралы өтініш
берген;
2)
қызметті
тоқтатқан
немесе
қайтыс болған;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне енгізілген;
4)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
мүлік
туралы заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылар тізіліміне
және (немесе) Ұлттық
әл-ауқат
қорының
сенімсіз әлеуетті өнім
берушілердің
(өнім
берушілердің)
және
дауыс
беру
акцияларының
(жарғылық капиталға
қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп
процентін
тікелей
немесе жанама түрде
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жүріп-тұру
құралдарын, сондайақ жеке көмекшінің
және
ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерін
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер порталы
арқылы сатып алуға
байланысты
қатынастар Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасымен,
сондай-ақ әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер
порталында
жасалатын шартпен
реттеледі.

Ұлттық әл-ауқат қоры
иеленетін
заңды
тұлғалар
тізбесіне
енгізілген;
5)
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы өзіне
алған міндеттемелерді
орындамаған
және
(немесе)
тиісінше
орындамаған
жағдайларда,
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеуден шығарылады.
Осы тармақтың
бесінші бөлігінің 1), 3)
және
4)
тармақшаларына сәйкес
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеуден шығару өнім
берушіні
тіркеуден
шығару
күніне
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы оның өзіне
алған міндеттемелерді
орындаудан
босатпайды.
Осы тармақтың
бесінші бөлігінің 5)
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тармақшасында
көрсетілген жағдайда,
мүгедектігі бар адам
өзіне өнім берушінің
өзіне
алған
міндеттемелерді
орындамағаны
және
(немесе)
тиісінше
орындамағаны туралы
белгілі болған күннен
бастап күнтізбелік он
төрт
күннен
кешіктірмей,
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталына
тиісті
ақпаратты
орналастырады.
Осы
ақпаратты
жергілікті
атқарушы
орган
құратын
комиссия
орналастырылған
күнінен
бастап
он
жұмыс күні ішінде
қарайды,
ол
өнім
беруші
тарапынан
бұзушылықтардың
болғанын
немесе
болмағанын
айқындайды.
Өнім беруші осы
тармақтың
бесінші
бөлігінің 3) және
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4)
тармақшаларында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығарылған жағдайда,
оның
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
кейінгі
тіркелуі
тиісті
тізілімнен ол туралы
мәліметтер
алып
тасталғаннан
кейін
мүмкін болады.
Өнім беруші осы
тармақтың
бесінші
бөлігінің
5)
тармақшасында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығарылған жағдайда,
оның
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
кейінгі
тіркелуі
тіркеуден
шығарылған
күннен
бастап бір жылдан кейін
мүмкін болады.
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4. Өнім беруші
тапсырысты
қабылдаудан:
1)
протездікортопедиялық көмекті,
техникалық
көмекші
(компенсаторлық)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру құралдарын
сатып алуға мынадай
жағдайларда:
қоймада тауар
болмаған;
ол
өнім
берушілер тізілімінен
(тіркелімінен)
алып
тастауға өтініш берген;
2)
жеке
көмекшінің, ымдау тілі
маманының
қызметтерін көрсетуге
мынадай жағдайларда:
егер
қызмет
мүгедектігі
бар
адамның тұрғылықты
жерінде көрсетілмесе;
қызмет
(қызметтер) көрсететін
маманның
(мамандардың) толық
жұмысбастылығы;
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ол
өнім
берушілер тізілімінен
алып тастауға өтініш
берген;
егер
бұрын
мүгедектігі
бар
адамның
қызмет
көрсететін
адамның/маманның арнамысын
қорлайтын
әдепсіз
мінез-құлқы
себебінен оған қызмет
көрсетуден
бас
тартылса;
3) санаторийліккурорттық
емдеу
көрсетуге
мынадай
жағдайларда:
егер мүгедектігі
бар адам санаторийліккурорттық
ұйымның
контингентіне жатпаса;
бір төсек-орынға
бірнеше тапсырыс бір
мезгілде келіп түскен;
ол
өнім
берушілер тізілімінен
алып тастауға өтініш
берген жағдайларда бас
тартады.
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3.
Мүгедектігі
бар адамдар мен өнім
берушілер арасындағы
тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтерді әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы сатып
алуға
байланысты
қатынастар Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасымен, сондайақ
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында жасалатын
шартпен реттеледі.

78.

1-баптың
28тармағыны
ң
жаңа
тармақшас
ы
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметті

32-2-бап.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
1.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы
әлеуметтікеңбек
саласының
бірыңғай
ақпараттық
жүйесінің бір бөлігі
болып табылады және
мүгедектерге
санаторийлік-

...) жоқ;

«....) 32-2-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«32-2-бап. Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тауарларды
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтерді берушілер
1. Кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын жеке
тұлғалар,
заңды
тұлғалар және олардың

Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұркина А.Қ.
Ким В.А.
Павловец Л.П.
Бапты екі бөлікке бөлу
ұсынылады.
Біріншісі
әлеуметтік
қызметтер
порталын
пайдалану
мәселелерін,
екіншісі
порталдағы тауарлар мен
қызметтерді жеткізушілерге
қатысты
мәселелерді

Қабылданды
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к
қорғау
туралы»
ҚРЗ 32-2бабы)

курорттық
емдеуді,
протездікортопедиялық көмекті,
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру құралдарын,
сондай-ақ
жеке
көмекшінің және ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтерін сатып алу
мүмкіндігін
беретін
автоматтандырылған
ақпараттық
жүйені
білдіреді.
2.
Кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге
асыратын
жеке
тұлғалар,
сондай-ақ
заңды тұлғалар мен
олардың филиалдары
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тауарларды
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтерді берушілер
бола алады.

филиалдары әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тауарларды
және
(немесе)
қызметтерді берушілер
болып табылады.
Осы тармақтың бірінші
бөлігінің талабы жеке
көмекшінің әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтеріне
қолданылмайды.
Психикалық
саулық
саласындағы
медициналық
көмек
көрсететін ұйымдарда
есепте тұратын адам
жеке көмекші бола
алмайды.
2. Тауарларды және
(немесе) көрсетілетін
қызметтерді
берушілерді әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталына
жіберу,
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
оларды тіркеу немесе
тіркеуден
шығару
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
уәкілетті орган бекіткен

реттеуі
керек.
Өнім
берушілердің
мүгедектерден өтінімдерді
қабылдаудан бас тарту
мәселелерін
реттейтін
түзетулерді алып тастау
ұсынылады, өйткені өнім
берушілер порталда тіркеле
отырып, тиісті тауарға ие
болуы тиіс,олай болмаған
жағдайда мұндай
өнім
беруші порталда әлеуметтік
қызметтерді тіркемеуі тиіс.
Сондай-ақ,
мүгедектерді
тиісті тауарлармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
порталда емес, мемлекеттік
сатып
алу
арқылы
қамтамасыз
ететін
жағдайларды, оның ішінде
Интернет болмаған немесе
мүгедек портал арқылы оны
қажетті тауарлармен және
көрсетілетін қызметтермен
қамтамасыз етуден бас
тартқан
жағдайларда,
сондай-ақ мүгедекті жеке
іріктеуді
талап
ететін
тауарлармен
немесе
бұйымдармен қамтамасыз
ету жағдайларын нақты
жазу ұсынылады.
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Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында мынадай:
1)
салықтық
берешегі
және
әлеуметтік аударымдар
бойынша берешегі жоқ;
2) банкроттық не
тарату
рәсіміне
жатпайтын;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылар тізіліміне
енгізілмеген;
4)
міндетті
сертификаттауға
жататын
тауарларды
беру кезінде сәйкестік
сертификаты бар;
5)
медициналық
бұйымдарды
беру
кезінде тіркеу куәлігі
бар;

қағидаларға
сәйкес
жүзеге асырылады.
3.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында мынадай:
1) сәйкестігін міндетті
түрде растауға жататын
тауарларды
беру
кезінде
сәйкестік
сертификаты
немесе
сәйкестік
туралы
декларациясы бар;
2) мемлекеттік тіркеуге
және қайта тіркеуге
жататын медициналық
бұйымдарға
жататын
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдар мен арнаулы
жүріп-тұру құралдарын
беру кезінде тіркеу
куәлігі бар;
3) салықтық берешегі
және
әлеуметтік
төлемдер
бойынша
берешегі жоқ;
4) банкроттық не тарату
рәсіміне жатпайтын;
5)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына

Салық кодексінің ұғымдық
аппаратымен сәйкес келтіру
мақсатында "аударымдар"
деген сөз "төлемдер" деген
сөзге ауыстырылды. Осыған
ұқсас түзету жаңа 4-2-бапта
қабылданды,
онда
заң
жобасымен "Мемлекеттік
атаулы әлеуметтік көмек
туралы"
ҚР
Заңы
толықтырылады; осы жерде
және бұдан әрі қарай
баптың мәтіні 4-2-бапқа
қабылданған
түзетулерге
сәйкес келтірілдң;
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6) тауарларды және
(немесе) көрсетілетін
қызметтерді өткізу үшін
баға
ұсынған
өнім
берушілер
тіркеле
алады.
Өнім беруші:
1)
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығару туралы өтініш
берген;
2)
қызметті
тоқтатқан
немесе
қайтыс болған;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылар тізіліміне
енгізілген;
4)
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы өзіне

сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне енгізілмеген;
6)
Қазақстан
Республикасының
квазимемлекеттік
сектордың жекелеген
субъектілерінің сатып
алуы
туралы
заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне және (немесе)
Ұлттық
әл-ауқат
қорының
сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілерінің
(өнім
берушілердің) тізбесіне
енгізілмеген;
7) тауарларды өткізу
және
(немесе)
қызметтерді
көрсету
үшін
шығарылған
жерін,
сипаттамасын
және
бағасын
растайтын құжаттарды
ұсынған;
8) санаторий-курорттық
емдеуді
және
медициналық оңалтуды
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алған міндеттемелерді
орындамаған
және
(немесе)
тиісінше
орындамаған
жағдайларда,
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеуден шығарылады.
Осы
тармақтың
үшінші бөлігінің 4)
тармақшасында
көрсетілген жағдайда,
мүгедек өзіне өнім
берушінің
өз
міндеттемелерін бұзу
фактісі туралы белгілі
болған күннен бастап
күнтізбелік он төрт
күннен
кешіктірмей
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталына
тиісті
ақпаратты
орналастырады.
Осы
ақпаратты
жергілікті
атқарушы
орган
құратын
комиссия
орналастырылған
күнінен
бастап
он
жұмыс күні ішінде
қарайды,
ол
өнім
беруші
тарапынан

ұсыну
кезінде
медициналық қызметті
жүзеге
асыруға
лицензиясы бар;
9)
ымдау
тілі
маманының әлеуметтік
қызметін
көрсету
кезінде
біліктілігін
растайтын құжаты бар
өнім
берушілер
тіркеледі.
Осы тармақтың бірінші
бөлігінің талабы жеке
көмекшінің әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтеріне
қолданылмайды.
4.
Өнім
беруші
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталындағы
тіркеуден мынадай:
1)
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығару туралы өтініш
берген;
2) кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын жеке
тұлға қайтыс болған
немесе
қызметін
тоқтатқан,
заңды
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бұзушылықтардың
болғанын
немесе
болмағанын
айқындайды.
Өнім беруші осы
тармақтың
үшінші
бөлігінің
3)
тармақшасында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығарылған жағдайда,
оның
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
келесі
тіркелуі
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылар
тізілімінен ол туралы
мәліметтер
алып
тасталғаннан
кейін
мүмкін болады.
Өнім беруші осы
тармақтың
үшінші
бөлігінің
4)

тұлғаның
қызметі
тоқтатылған,
заңды
тұлғаның
филиалы
есептік
тіркеуден
шығарылған;
3)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік сатып алу
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
сатып алуға жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне енгізілген;
4)
Қазақстан
Республикасының
квазимемлекеттік
сектордың жекелеген
субъектілерінің сатып
алуы
туралы
заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне және (немесе)
Ұлттық
әл-ауқат
қорының
сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілерінің
(өнім
берушілердің) тізбесіне
енгізілген;
5) әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
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тармақшасында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығарылған жағдайда,
оның
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында
келесі
тіркелуі
тіркеуден
шығарылған
күннен
бастап бір жылдан кейін
ғана мүмкін болады.
Өнім берушілерді
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеу,
сондай-ақ
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеуден
шығару
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайтын тәртіппен
жүзеге асырылады.
3. Мүгедектер мен
өнім
берушілер
арасындағы
санаторийліккурорттық
емдеуді,

порталы арқылы өзіне
алған міндеттемелерді
орындамаған және
(немесе) тиісінше
орындамаған
жағдайларда
шығарылады.
Осы тармақтың бірінші
бөлігінің 1), 3) және 4)
тармақшаларына сәйкес
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
тіркеуден шығару өнім
берушіні
тіркеуден
шығару
күніне
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы өзіне алған
міндеттемелерді
орындаудан
босатпайды.
Осы тармақтың бірінші
бөлігінің
5)
тармақшасында
көрсетілген жағдайда,
мүгедек өнім берушінің
өзіне
алған
міндеттемелерді
орындамағаны
және
(немесе)
тиісінше
орындамағаны туралы
өзіне белгілі болған
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протездікортопедиялық көмекті,
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру құралдарын,
сондай-ақ
жеке
көмекшінің және ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтерін әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы сатып
алуға
байланысты
қатынастар Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасымен, сондайақ
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында жасалатын
шартпен реттеледі.
4.
Әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталын
дамытуды,
қолдап отыруды және
оған
жүйеліктехникалық
қызмет
көрсетуді
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі

күннен
бастап
күнтізбелік он төрт
күннен
кешіктірмей
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталына
тиісті
ақпаратты
орналастырады.
Осы
ақпаратты өнім беруші
тарапынан
бұзушылықтардың
болуын
немесе
болмауын
айқындайтын,
жергілікті
атқарушы
орган
құратын
комиссия
орналастырылған
күнінен
бастап
он
жұмыс күні ішінде
қарайды.
Өнім беруші осы
тармақтың бірінші
бөлігінің 3) және
4)
тармақшаларында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығарылған жағдайда,
ол туралы мәліметтер
тиісті тізілімнен және
(немесе) тізбеденалып
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бойынша
құрылған,
әлеуметтік-еңбек
саласы
мәселелері
жөніндегі мемлекеттік
саясатты
ақпараттық
және
талдамалық
қолдауды қамтамасыз
ететін заңды тұлға
жүзеге асырады.

тасталғаннан
кейін
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
кейіннен тіркеу мүмкін
болады.
Өнім
беруші
осы
тармақтың
бірінші
бөлігінің
5)
тармақшасында
көзделген
негіз
бойынша
әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталында тіркеуден
шығарылған жағдайда,
тіркеуден шығарылған
күннен бастап кемінде
бір жылдан кейін оны
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
кейіннен тіркеу мүмкін
болады.
5.
Өнім
беруші
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдардың, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының
және
көрсетілетін
қызметтердің
сыныптауышына сәйкес
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келетін
тауарларды
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтерді өткізеді.
Өнім
берушілердің
әлеуметтік көрсетілетін
қызметтер порталында
жасалатын
шарттың
талаптарына
сәйкес
келмейтін тауарларды
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтерді әлеуметтік
көрсетілетін қызметтер
порталы арқылы өткізу
фактісі
анықталған
жағдайда,
олардың
құны өнім берушілердің
қаражаты
есебінен
өтеледі.»;
Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.

79.

1-баптың
38тармағының
40)
тармақшасы

33-бап.
Жұмыс
берушiнiң әлеуметтiк
инфрақұрылым
объектiлерiне
бара
алуды қамтамасыз ету
жөнiндегi мiндетi

40)
33-бап
мынадай редакцияда
жазылсын:
«33-бап. Жұмыс
берушiнiң әлеуметтiк
инфрақұрылым
объектiлерiне
кіре

1-баптың
тармағының
тармақшасы
тасталсын;

38- Әлеуметтік-мәдени даму
40) комитеті
алып Заң жобасында "мүгедекті
абилитациялау"деген жаңа
термин енгізіледі. Осыған
байланысты,
мысалы,
"мүгедекті қайта оңалтудың

Қабылданды
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80.

Жұмыс берушiнiң
кiнәсiнен
жұмыста
мертiгуге
ұшыраған
немесе кәсiптiк ауруға
шалдыққан
мүгедектердiң
өндiрiстiк
үйлерге,
ғимараттарға,
үйжайларға бара алуы
үшiн жұмыс берушi
жұмыс орындары мен
жұмыс
үй-жайларын
жобалау және бейiмдеу
арқылы
жағдай
жасайды,
мүгедектi
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сәйкес
тұрғын
үй-жайларды
арнаулы құралдармен
және
көмекшi
құрылғылармен
жабдықтайды.

алуын қамтамасыз ету
жөнiндегi мiндетi
Жұмыс
берушiнiң
кiнәсiнен
жұмыста
мертiгуге
ұшыраған
немесе
кәсiптiк
ауруға
шалдыққан
мүгедектігі
бар
адамдардың өндiрiстiк
үйлерге,
ғимараттарға,
үйжайларға кіре алуы
үшiн жұмыс берушi
жұмыс орындары мен
жұмыс үй-жайларын
жобалау және бейiмдеу
арқылы
жағдай
жасайды, мүгедектігі
бар
адамды
оңалтудың
және
абилитацияның жеке
бағдарламасына
сәйкес тұрғын үйжайларды
арнаулы
құралдармен
және
көмекшi
құрылғылармен
жабдықтайды.»;
1-баптың
34-бап.
Жұмыс
41)
34-бап
38-тармағы берушiнiң мүгедектердi мынадай редакцияда
21)
жұмыспен қамту және жазылсын:
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметті
к
қорғау
туралы»
ҚРЗ
33бабы)

Тармақшалардың келесі жеке жоспары" сияқты
нөмірленуі тиісінше
бірқатар ұғымдар "және
өзгертілсін.
абилитациямен"толықтыры
луы керек. Бұл түзетулерді
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодекстің
85-бабында
көздеу
қажет,
олар
Мәжіліске
жеке
заң
жобасымен түсуге тиіс.
Алайда мұндай заң жобасы
түскен
жоқ.
Осыған
байланысты,
қаралып
отырған заң жобасынан осы
өзгерістерді алып тастау
қажет, сосын Әлеуметтік
кодексті әзірлеу кезінде
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодекске түзетулермен бірге
кешенде түрде қарастыру
қажет;

1-баптың
тармағының

38- Әлеуметтік-мәдени
41) комитеті
Депутат

даму

Қабылданды
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тармақшасының
төртінші
және
бесінші
абзацтары

кәсiптiк
оңалту
саласындағы мiндетi
Жұмыс берушiнiң
кiнәсiнен
жұмыста
мертiгуге
ұшыраған
және (немесе) кәсiптiк
ауруға
шалдыққан
мүгедектердi жұмысқа
(«Қазақорналастыру
үшiн
стан
жұмыс берушi кәсiптiк
Республиоқытуды немесе қайта
касында
оқытуды,
арнаулы
мүгедекжұмыс
орындарын
терді
құруды
осы
Заңға
әлеуметті сәйкес жеке қаражаты
к
қорғау есебiнен
қамтамасыз
туралы»
етедi.
ҚРЗ
34бабы
(жаңа
редакция)

«34-бап. Жұмыс
берушiнiң мүгедектігі
бар
адамдарды
жұмыспен қамту және
кәсiптiк
оңалту
саласындағы мiндетi
…
2. Жұмыс беруші
мүгедектігі
бар
адамдар
үшін
жергілікті
атқарушы
органдар
белгілеген
жұмыс
орындары
квотасын
орындауға
міндетті.
3.
Операторға
мүгедектігі
бар
адамдарды жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны
сақтамағаны
үшін
өтемақы
төлемдері
төленген
жағдайда,
жұмыс
беруші
мүгедектігі
бар
адамдар
үшін
белгіленген
жұмыс
орындары
квотасын
орындау
міндетінен
босатылады.»;

тармақшасы
тасталсын;

алып Симонов С.А.
заң техникасы;
"Халықты жұмыспен қамту
Тармақшалардың келесі туралы» Заңның 27-бабына
нөмірленуі
тиісінше сәйкес келтіру;
өзгертілсін.
'NurOtan'
партиясының
сайлауалды
бағдарламасына
сәйкес
мүгедектігі бар адамдарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны
сақтамағаны үшін жұмыс
берушілерден өндіріп алу
жөніндегі норма 2023 жылға
қарай күшіне енуі тиіс.
Осыған
байланысты
мүгедектігі бар адамдарды
мынадай себептер бойынша
жұмыспен
қамтуға
жәрдемдесу тетігін қайта
қарау
орынды
деп
санаймыз:
4) МӘСҚ мүгедектігі бар
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны сақтамағаны үшін
қаражатты шоғырландыру
жөніндегі оператор бола
алмайды,
өйткені
ҚР
заңнамасына
сәйкес
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міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қағидаттарының бірі МӘСҚ
активтерін
әлеуметтік
төлемдерге
пайдалану
болып
табылады.
Өтемақыларды енгізу тек
заңды тұлғаларға қатысты,
осыған
байланысты
өтемақыларды
жұмсау
мақсаттары
әлеуметтік
тәуекелдер
болып
табылмайды және міндетті
сақтандыру
саласына
жатпайды;
5) Жобада Қорға жұмыс
берушілердің шығындарын
субсидиялау, мониторинг,
оқыту
мен
тағылымдамаларды
ұйымдастыру, есепке алуды
жүргізу және т. б. бойынша
ЖАО-ның
қайталанатын
функцияларын жүктеу де
көзделеді.
Бұл ретте, осы міндеттер
ЖАО-да
сақталады.
Сонымен қатар, аталған
функцияларды
жүзеге
асыру
қаржылық
шығындарды талап етеді.
Осылайша,
өтемақы
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төлемдерін
жеткіліксіз
жинау
кезінде
Қор
әлеуметтік
төлемдерге
көзделген
қаражатты
жұмсауға мәжбүр болады;
6) МӘСҚ-ға өзіне тән емес
функцияларды
беруге
квазимемлекеттік
сектордың
жаңа
субъектілерін
құрудың
мүмкін еместігі негіз болды.
Алайда, бұл функциялар
ЖАО-да
болғандықтан,
оларды бермеу орынды деп
санаймыз.
Жұмыс
берушілердің
өтемақы
төлемдерін
жинақтау
Қазынашылықтың арнайы
шотында жүргізілуі мүмкін,
бұл қосымша шығындар
мен
қосымша
штат
бірліктерін талап етпейді.
Қалыптасқан экономикалық
жағдайды
назарға
ала
отырып, 2023 жылға дейін
өтемақы төлемдерін енгізу
кәсіпкерлік субъектілеріне
қатысты реттеуді қатаңдату
болып табылады.
Реттеушілік әсерге талдау
жүргізгенге дейін мүгедек
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адамдарды
жұмысқа
орналастыру
бойынша
жұмыс тетігін әзірлегенге
дейін
осы
шараларды
қабылдауды
кейінге
қалдыруды сұраймыз.
«Мүгедектерді әлеуметтік
қорғау туралы» Заңның 34бабы операторға мүгедек
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны сақтамағаны үшін
өтемақы төлемдері төленген
жағдайда, жұмыс беруші
мүгедек
адамдарды
жұмысқа орналастыру үшін
жұмыс
орындарының
квотасын
орындау
міндетінен босатылатыны
туралы
жаңашылдықпен
толықтырылатынын
атап
өтеміз. Бұл ретте, жұмыс
берушілер квотаны және
(немесе)
квотаны
сақтамағаны үшін өтемақы
төлемдерін
төлеуді
орындамаған
жағдайда,
оператор
бұл
туралы
Мемлекеттік
еңбек
инспекциясы органдарын
оларды
әкімшілік
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81.

1-баптың
Жоқ
38-тармағы
43)
тармақшасы
(«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік қорғау
туралы»
ҚРЗ жаңа

43)
мынадай
мазмұндағы
4-1тараумен
толықтырылсын:
«4-тарау.
Оператор
35-1-бап.
Оператордың
мәртебесі
Оператор
мүгедектігі
бар
адамдарды жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны
сақтамағаны
үшін
жұмыс берушілердің

жауаптылыққа
тарту
мақсатында хабардар етеді.
Сонымен қатар, ӘҚБтК 98бабы
1-тармағының
4)
тармақшасында
жұмыс
берушінің
халықты
жұмыспен қамту туралы ҚР
заңнамасын
бұзушылықтары қамтылған.
Осыған
байланысты,
коллизияны
болдырмау
мақсатында 2023 жылғы 1
қаңтардан бастап норманы
енгізу мерзімін нақтылай
отырып, ӘҚБтК-ге тиісті
түзетулер қажет;
1-баптың
38- Әлеуметтік-мәдени даму
тармағының
43) комитеті
тармақшасы
алып Депутаттар
тасталсын;
Омарбекова Ж.Ә.
Симонов С.А.
Тармақшалардың келесі
нөмірленуі тиісінше
Заң жобасында мүгедектігі
өзгертілсін.
бар адамдарды жұмыспен
қамтуға
жәрдемдесу
жөніндегі оператор құру
көзделеді.
Сонымен қатар, Қазақстан
Республикасының
Президенті Қ. Қ.Тоқаев
2021 жылғы 26 қаңтарда
Үкіметтің
кеңейтілген

Қабылданды
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4-1тарауы)

өтемақы төлемдерін
шоғырландыру және
осы Заңда көзделген
мүгедектігі
бар
адамдарды жұмыспен
қамтуға жәрдемдесу
шараларын
осы
қаражат есебінен іске
асыру
мақсатында
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің шешімімен
айқындалған заңды
тұлға
болып
табылады.
35-2
бап.
Оператордың
функциялары
1. Оператор:
1) мүгедектігі
бар адамдар үшін
жұмыс орындарының
квотасын
орындамағаны үшін
жұмыс
берушілер
төлеген
өтемақыны
шоғырландырады;
2) мүгедектігі
бар
адамдарды
жұмыспен
қамтуға
жәрдемдесудің

отырысында қазіргі уақытта
елімізде
мемлекеттік,
сондай-ақ жеке меншік 50ге жуық бірыңғай, ұлттық
және
басқа
да
операторлардың
жұмыс
істейтініне назар аударды
және олардың жұмыс істеу
орындылығына
талдау
жүргізгенге дейін және жеке
бәсекелестікке
кедергі
келтіретін
негізгі
проблемаларды
шешуге
бағытталған
заң
қабылданғанға дейін, яғни
2022 жылға дейін мұндай
құрылымдарды
құруға
тыйым салды.
Бұдан
басқа,
мүгедек
адамдарды
жұмыспен
қамтуға жәрдемдесу тетігін
тұтастай қайта қарау қажет,
өйткені МӘСҚ мүгедек
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны сақтамағаны үшін
қаражатты шоғырландыру
жөніндегі оператор бола
алмайды. Өтемақыларды
жұмсау
мақсаттары
міндетті
сақтандыру
саласына жатпайды. Ал
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мынадай шараларын
жүзеге асырады:
мүгедектігі бар
адамдарды жұмысқа
орналастыру
үшін
арнайы
жұмыс
орындарын құратын
жұмыс берушілердің
шығындарын
субсидиялау;
мүгедектігі бар
адамдарды жұмысқа
орналастыру
үшін
қажетті дағдыларға
оқытуды
ұйымдастыру;
әлеуетті жұмыс
берушілерде
мүгедектігі
бар
адамдардың
ақы
төленетін
тағылымдамаларын
ұйымдастыру;
3) осы баптың
2)
тармақшасында
көзделген мүгедектігі
бар
адамдарды
жұмыспен
қамтуға
жәрдемдесу
шараларын іске асыру
туралы
келісімдер
жасасады;

ҚР заңнамасына сәйкес
міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қағидаттарының бірі МӘСҚ
активтерін
әлеуметтік
төлемдерге
пайдалану
болып табылады.
Сондай-ақ, бұл тетік жұмыс
берушілерге қатысты жаңа
реттегіш
құрал
болып
табылады,
осыған
байланысты ҚР Кәсіпкерлік
кодексінің 82-бабының 1тармағына
сәйкес
реттеушілік әсерге талдау
жүргізу қажет.
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4)
жұмыс
берушілердің
мүгедектігі
бар
адамдар үшін жұмыс
орындары квотасын
орындауына, сондайақ
жұмыс
берушілердің
мүгедектігі
бар
адамдарды жұмысқа
орналастыру
квотасын
сақтамағаны
үшін
өтемақы төлемдерін
есептеудің
дұрыстығына,
толықтығына
және
уақтылы
төлеуіне
мониторингті жүзеге
асырады;
5) мүгедектігі
бар
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
бойынша
квотаны
сақтамағаны
үшін
жұмыс берушілердің
өтемақы төлемдерін
жүзеге
асыратын
жұмыс берушілердің
есебін жүргізеді;
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6)
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
белгілеген
тәртіппен жүргізілетін
мүгедектігі
бар
адамдарды жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны
сақтамағаны
үшін
өтемақы төлемдерінің
артық
төленген
сомаларын
алдағы
төлемдер
есебіне
қайтару және (немесе)
есепке жатқызу;
7)
жұмыс
берушілер мүгедектігі
бар адамдар үшін
жұмыс орындарының
квотасын
орындамағаны және
(немесе)
мүгедектігі
бар
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны
сақтамағаны
үшін
өтемақы төлемдеріне
ақы төлеген жағдайда,
оларды
әкімшілік
жауаптылыққа тарту
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мақсатында
бұл
туралы мемлекеттік
еңбек
инспекциясы
органдарын хабардар
етеді.
35-3-бап.
Мүгедектігі
бар
адамдарды жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны
сақтамағаны
үшін
жұмыс берушілердің
өтемақы төлемдерін
сақтау
1. Осы Заңда
көзделген
жағдайларды
қоспағанда, оператор
мүгедектігі
бар
адамдарды жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны
сақтамағаны
үшін
жұмыс берушілердің
өтемақы төлемдеріне
билік етуге құқылы
емес.
2.
Оператор
қызметін
дамыту
стратегиясын
халықты әлеуметтік
қорғау саласындағы
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уәкілетті
келіседі.»;

82.

органмен

39. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңы
1-баптың
1-бап.
Осы
Заңда
1) 1-баптың 1- 1) тармақша мынадай Әлеуметтік-мәдени даму
39-тармапайдаланылатын негізгі тармағының
1) редакцияда жазылсын: комитеті
ғының 1) ұғымдар
«1)
1-баптың
1) заң техникасы;
тармақшасында:
тармақшаОсы Заңда мынадай
тармақшасының
Төртінші
абзацқа
сы
негiзгi
ұғымдар
алтыншы абзацындағы түзетулерге қатысты: заң
«жәрдемақы)»
деген жобасын
1-баптың
39пайдаланылады:
(«Балалы
сөз
«жәрдемақы) тармағы 9) тармақшасының
1)
балалы
отбасыотбасыларға берiлетiн
түріндегі ақшалай , бесінші абзацына сәйкес
ларға
мемлекеттiк
оның
ішінде келтіру;
берілетін
жәрдемақылар (бұдан
электрондық ақшамен
мемлекет- әрi - жәрдемақылар):
төленетін
төлемдер»
тік
бала
тууына
деген
сөздермен
жәрдемабайланысты
ауыстырылып, жетінші
қылар
тағайындалатын және
абзацы
алып
туралы»
төленетін
бiржолғы
тасталсын;»;
ҚРЗ
1- мемлекеттік жәрдемақы
бабы
1- (бұдан әрi - бала туғанда
тармағы 1) берілетiн жәрдемақы);
бала бiр жасқа
тармақшасының
толық толғанға дейiн
оның
күтiмiне
алтыншы
байланысты
және
жетінші
тағайындалатын және
абзацтөленетiн ай сайынғы

Қабылданды
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тары)

мемлекеттік жәрдемақы
(бұдан әрi - бала күтімi
жөнiндегі жәрдемақы);
бірге тұратын төрт
және
одан
көп
кәмелетке
толмаған
баласы, оның ішінде
кәмелеттік
жасқа
толғаннан кейін білім
беру
ұйымдарын
бітіретін уақытқа дейін
(бірақ
жиырма
үш
жасқа толғанға дейін)
орта, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алатын
балалары
бар
көпбалалы отбасыларға
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік жәрдемақы
(бұдан әрі – көпбалалы
отбасыға
берілетін
жәрдемақы);
"Алтын
алқа",
"Күміс
алқа"
алқаларымен

алтыншы абзац
мынадай редакцияда
жазылсын:
«мүгедектігі бар
баланы (мүгедектігі
бар
балаларды)
тәрбиелеп
отырған
анаға немесе әкеге,
бала асырап алушыға,
қорғаншыға
(қамқоршыға)
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік
жәрдемақы (бұдан әрі
–
мүгедектігі
бар
баланы тәрбиелеушіге
берілетін
жәрдемақы);»;
жетінші абзац
алып тасталсын;
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наградталған
немесе
бұрын "Батыр ана"
атағын алған, І және ІІ
дәрежелі "Ана даңқы"
ордендерімен
наградталған
көп
балалы
аналарға
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік жәрдемақы
(бұдан әрі – көп балалы
анаға
берілетін
жәрдемақы);

83.

1-баптың
39тармағы-

мүгедек
баланы
(мүгедек балаларды)
тәрбиелеп
отырған
анаға немесе әкеге,
бала асырап алушыға,
қорғаншыға
(қамқоршыға)
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік
жәрдемақы (бұдан әрі
– мүгедек баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы);
4-бап. Жәрдемақылар
2) 4-бап мынадай 2) тармақша мынадай Депутат Омарбекова Ж.Ә.
алу құқығы
редакцияда жазылсын: редакцияда жазылсын: Заң техникасы;
«2) 4-бапта:

Қабылданды
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ның
2)
1. Туған, асырап
тармақша- алған,
сондай-ақ
сы
қорғаншылыққа
(қамқоршылыққа) алған
(«Балалы
балалары
бар
отбасылар отбасылардың:
ға
берілетін
1) бала туғанда
мемлекетт берілетін жәрдемақы;
ік
жәрдемақ
2-1)
көпбалалы
ылар
отбасыға
берілетін
туралы»
жәрдемақы;
ҚРЗ
4бабы
12)
мынадай
тармағын жағдайларда:
ың 3), 5)
тармақша
бала күтімін жүзеге
лары,
3- асыратын адам міндетті
тармағы)
әлеуметтік сақтандыру
жүйесіне
қатысушы
болып табылмайтын;
2008
жылғы
1
қаңтарға дейін туған
баланың күтімін жүзеге
асыратын адам міндетті
әлеуметтік сақтандыру
жүйесіне
қатысушы
болып
табылатын
жағдайларда бала күтімі
жөніндегі жәрдемақы;

«4-бап.
Жәрдемақылар
алу
құқығы
1. Туған, асырап
алған,
сондай-ақ
қорғаншылыққа
(қамқоршылыққа) алған
балалары
бар
отбасылардың:
1) бала туғанда
берілетін жәрдемақы;
2)
мынадай
жағдайларда:
бала
күтімін
жүзеге асыратын адам
міндетті
әлеуметтік
сақтандыру жүйесіне
қатысушы
болып
табылмайтын;
2008 жылғы 1
қаңтарға дейін туған
бала күтімін жүзеге
асыратын адам міндетті
әлеуметтік сақтандыру
жүйесіне
қатысушы
болып
табылатын
жағдайларда бала күтімі
жөніндегі
жәрдемақыны;
3)
көпбалалы
отбасына
берілетін
жәрдемақыны;

1-тармақтың
4)
тармақшасындағы
«жәрдемақы;» деген сөз
«жәрдемақы
алуға
құқығы бар.» деген
сөзбен ауыстырылып,
3) және 5) тармақшалар
алып тасталсын;
3-тармақ
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3. "Алтын алқа",
"Күміс
алқа"
алқаларымен
наградталған немесе
бұрын "Батыр Ана"
атағын алған, І және ІІ
дәрежелі "Ана даңқы"
ордендерімен
наградталған
адамдардың
көпбалалы
анаға
берілетін
жәрдемақыны алуға
құқығы бар.»;
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4)
мүгедектігі
баланы
3) көп балалы бар
анаға
берілетін тәрбиелеушіге
берілетін
жәрдемақы
жәрдемақы;
алуға құқығы бар.
4) мүгедек баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы;
5) бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне
байланысты
жәрдемақы
алуға
құқығы бар.
2. Алып тасталды ҚР 28.10.2015 № 369-V
Заңымен
(01.01.2018
бастап
қолданысқа
енгізіледі).
Жоқ
3. Осы баптың 1тармағының
5)
тармақшасында
көрсетілген
жәрдемақыны алуға
бала кезінен бірінші
топтағы
мүгедекке
күтімді
жүзеге
асыратын өзге жеке
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84.

тұлғалардың
да
құқығы бар.
1-баптың
5-бап.
3) 5-бапта:
39Жәрдемақыларды
2-тармақ
тармағытағайындауға
өтініш мынадай
редакцияда
ның
3) жасау
жазылсын:
тармақша«2. Жәрдемақы
сы бірінші ...
тағайындау
туралы
– бесінші
2.
Жәрдемақы өтініш тізбесін уәкілетті
абзацтары тағайындау
туралы мемлекеттік
орган
өтініш тізбесін уәкілетті айқындайтын
(«Балалы
мемлекеттік
орган құжаттармен қоса осы
отбасыайқындайтын
Заңның
4-бабында
ларға
құжаттармен қоса:
көзделген
берілетін
жәрдемақыларға
мемлекетосы Заңның 4-бабы құқығы бар отбасының
тік
1-тармағының 1) – 4) (адамның) тұрғылықты
жәрдематармақшаларында
жері
бойынша
қылар
көзделген
Мемлекеттік
жәрдемақыларға
туралы»
корпорацияға береді.
ҚРЗ
5- құқығы бар отбасының;
Адамдар
жәрдемақы тағайындау
бабы)
«электрондық
осы Заңның 4-бабы үшін
веб-порталы
1-тармағының
5) үкімет»
арқылы
жүгінуге
тармақшасында
көзделген жәрдемақыға құқылы.
Балаға
құқығы
бар
адам
күтімін
жүзеге мүгедектік алғаш рет
асыратын бала кезінен белгіленген
кезде
бірінші
топтағы өтініш
беруші
мүгедектің тұрғылықты мүгедектігі бар баланы
тәрбиелеушіге

3 тармақшаның бірінші
– бесінші абзацтары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3) 5-бапта:
2-тармақта:
бірінші бөлік мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2.
Жәрдемақы
тағайындау
туралы
өтініш
тізбесін
уәкілетті мемлекеттік
орган айқындайтын
құжаттар қоса беріле
отырып, осы Заңның
4-бабында көзделген
жәрдемақыға құқығы
бар
отбасының
(адамның)
тұрғылықты
жері
бойынша
Мемлекеттік
корпорацияға
беріледі.»;

Депутат Омарбекова Ж. А.
Заң техникасы;
бұрын
қабылданған
түзетуіне сәйкес 5-баптың
2-тармағының
бесінші
бөлігін Әлеуметтік-мәдени
даму
комитетінің
қолданыстағы редакцияда
қалдыру ұсынылады;

Қабылданды

екінші
бөліктегі
«бала
туғанда
берілетін жәрдемақы,
бала
күтіміне
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жеріндегі Мемлекеттік берілетін жәрдемақыны
корпорацияға беріледі. тағайындау
үшін
тұрғылықты
жері
Адамдар
бала бойынша медициналықтуғанда
берілетін әлеуметтік сараптама
өтініш
жәрдемақы,
бала бөлімшесіне
күтіміне байланысты жасауға құқылы.
жәрдемақы, мүгедек
баланы тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы
не бала кезінен бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне байланысты
жәрдемақы
тағайындау
үшін
"электрондық
үкіметтің" веб-порталы
арқылы өтініш жасауға
құқылы.
Балаға мүгедектік
бастапқыда белгіленген
немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектік алғаш рет
белгіленген
кезде
өтініш беруші мүгедек
баланы тәрбиелеушіге
берілетін
жәрдемақы
және бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне

байланысты
жәрдемақы, мүгедек
баланы тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы
не бала кезінен бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне байланысты
жәрдемақы»
деген
сөздер «жәрдемақылар»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;
үшінші
бөліктегі
«немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектік алғаш рет
белгіленген»,
«және
бала кезінен бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне байланысты
жәрдемақы»
деген
сөздер алып тасталсын;
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байланысты
жәрдемақы
тағайындау
үшін
тұрғылықты жеріндегі
медициналықәлеуметтік сараптама
бөлімшесіне
өтініш
жасауға құқылы.

85.

1-баптың
39тармағының
3)
тармақшасы жетінші
абзацы
(«Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы»
ҚРЗ
5бабы
2тармағының
бесінші

5-бап.
3) 5-бапта:
Жәрдемақыларды
2-тармақ
тағайындауға
өтініш мынадай
редакцияда
жасау
жазылсын:
...
2. ...
...

Жәрдемақы
тағайындау
туралы
өтінішті
беру
"Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер
туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес оны
проактивті көрсетілетін
қызмет
арқылы
тағайындаған
кезде
талап етілмейді.

«Жәрдемақы
тағайындау
туралы
өтінішті
беру
«Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес оны
проактивті көрсетілетін
қызмет
арқылы
көрсеткен кезде талап
етілмейді.»;

1-баптың 39-тармағы
3)
тармақшасының
жетінші абацы алып
тасталсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
"Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар туралы" ҚР
Заңының
5-бабы
2тармағының бесінші бөлігін
қолданыстағы редакцияда
қалдыру ұсынылады.

Қабылданды

Проактивті қызмет арқылы
жәрдемақыларды
тағайындауға қатысты ұқсас
құрылым
"Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы" ҚРЗ 19-бабы 1тармағының
екінші
бөлігінде
қолданылады:
«Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына
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бөлгі)

86.

1-баптың
39-тармағы
3)
тармақшасының
сегізінші оныншы
абзацтары
(«Балалы
отбасы-

5-бап.
Жәрдемақыларды
тағайындауға
өтініш
жасау
...
4.
Мемлекеттік
органдар және (немесе)
ұйымдар
ақпараттық
жүйелерде
өтініш
беруші туралы немесе
бала кезінен бірінші

3) 5-бапта:
....
4-тармақ
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4. Мемлекеттік
органдар және (немесе)
ұйымдар
ақпараттық
жүйелерде
өтініш
беруші
туралы
сұратылып
отырған

сәйкес
проактивті
көрсетілетін қызмет арқылы
тағайындаған
кезде
әлеуметтік
төлемдер
тағайындау туралы өтініш
беру талап етілмейді;
"Арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақы туралы" ҚРЗ 5бабының
8-тармағында:
"Халық қаһарманы" атағына
ие болған адамдарға және
"Қазақстанның Еңбек Ері"
атағына
ие
болған
адамдарға
жәрдемақы
тағайындау туралы өтініш
беру жәрдемақы Қазақстан
Республикасының Заңына
сәйкес
проактивті
көрсетілетін қызмет арқылы
тағайындалған кезде талап
етілмейді.».
1-баптың 39-тармағы 3) Депутат Омарбекова Ж.Ә.
тармақшасының
Заң техникасы.
сегізінші-оныншы
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4-тармақта:
бірінші
бөліктегі
«немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедекке
күтімді
жүзеге асыратын адам
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ларға
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы»
ҚРЗ
5бабы
4тармағы)

топтағы
мүгедекке
күтімді
жүзеге
асыратын
адам
туралы
сұратылып
отырған мәліметтердің
жоқ
екендігін
растайтын электрондық
құжаттарды
ұсынған
кезде сұрау салуды
жүзеге
асырған
Мемлекеттік
корпорация
ақпараттандыру
саласындағы уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіппен
және
мерзімдерде
ақпараттық
жүйелердегі
өтініш
беруші туралы немесе
бала кезінен бірінші
топтағы
мүгедекке
күтімді
жүзеге
асыратын
адам
туралы мәліметтерді
сәйкес келтіру үшін
құжаттардың
түпнұсқаларын ұсыну
қажеттігі туралы өтініш
берушіні
хабардар
етеді.

мәліметтердің
жоқ
екендігін
растайтын
электрондық
құжаттарды
ұсынған
кезде сұрау салуды
жүзеге
асырған
Мемлекеттік
корпорация
ақпараттандыру
саласындағы уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіппен
және
мерзімдерде
ақпараттық
жүйелердегі
өтініш
беруші
туралы
мәліметтерді
сәйкес
келтіру
үшін
құжаттардың
түпнұсқаларын ұсыну
қажеттігі туралы өтініш
берушіні
хабардар
етеді.
Ақпараттық
жүйелер өтініш беруші
туралы бұрын болмаған
мәліметтердің
бар
екендігін белгіленген
тәртіппен
растаған
кезде өтініш берушінің
тиісті
жәрдемақы
тағайындау
үшін

туралы» деген сөздер
алып тасталсын;
екінші бөлікте:
«немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедекке
күтімді
жүзеге асыратын адам
туралы» деген сөздер
алып тасталсын;
«,
сондай-ақ
бала
кезінен бірінші топтағы
мүгедектің
күтіміне
байланысты
жәрдемақы»
деген
сөздер алып тасталсын;
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Ақпараттық
жүйелер өтініш беруші
туралы немесе бала
кезінен
бірінші
топтағы
мүгедекке
күтімді
жүзеге
асыратын
адам
туралы
бұрын
болмаған мәліметтердің
бар
екендігін
белгіленген тәртіппен
растаған кезде өтініш
берушінің
тиісті
жәрдемақы тағайындау
үшін
Мемлекеттік
корпорацияға
өтініш
жасаған
күні
бала
туғанда
берілетін
жәрдемақы,
мүгедек
баланы тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы,
көпбалалы
отбасыға
берілетін жәрдемақы,
көпбалалы
анаға
берілетін жәрдемақы,
сондай-ақ бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне
байланысты
жәрдемақы
тағайындалған күн деп
есептеледі.

Мемлекеттік
корпорацияға
өтініш
жасаған
күні
бала
туғанда
берілетін
жәрдемақы, мүгедектігі
бар
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы,
көпбалалы
отбасыға
берілетін жәрдемақы,
көпбалалы
анаға
берілетін
жәрдемақы
тағайындалған күн деп
есептеледі.»;
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1-баптың
39тармағының
4)
тармақшасы

6-бап.
Жәрдемақыларды
тағайындау
төлеудің тәртібі

(«Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы»
ҚРЗ
6бабы
2тармағының
бірінші
және
екінші
(жаңа)
бөліктері,
5тармағы)

2. Уәкілетті орган
өтінішті
қажетті
құжаттарымен,
оның
ішінде
электрондық
құжаттарымен қоса – ол
Мемлекеттік
корпорацияда тіркелген
күннен бастап, ал осы
Заңның
5-бабы
4тармағының
бірінші
бөлігінде
көзделген
жағдайда мемлекеттік
органдардың
және
(немесе) ұйымдардың
ақпараттық
жүйелері
өтініш беруші туралы
немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедекке
күтімді
жүзеге асыратын адам
туралы мәліметтерді
растаған күннен бастап
жеті жұмыс күні ішінде
қарайды.
...

мен

...

4) 6-бапта:
2-тармақ
мынадай редакцияда
жазылсын:
«2.
Уәкілетті
орган өтінішті қажетті
құжаттармен,
оның
ішінде электрондық
құжаттармен
қоса
Мемлекеттік
корпорацияда
тіркелген
күнінен
бастап, ал осы Заңның
5-бабының
4тармағының бірінші
бөлігінде
көзделген
жағдайда,
мемлекеттік органдар
мен
(немесе)
ұйымдардың
ақпараттық жүйелері
өтініш беруші туралы
мәліметтерді растаған
күннен бастап жеті
жұмыс күні ішінде
қарайды.
Жәрдемақылар
ды проактивті қызмет
арқылы
тағайындаған
кезде
өтініш
берушінің
«Мемлекеттік

4) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 6-бапта:
2-тармақта:
бірінші бөліктегі
«немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедекке
күтімді
жүзеге асыратын адам
туралы» деген сөздер
алып тасталсын;
«бірінші
бөлігінде» деген сөздер
«екінші
бөлігінде»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
заң техникасы;
нақтылайтын
түзетулер.
Ақпараттық
жүйелерде
өтініш
беруші
туралы
сұратылып
отырған
мәліметтердің жоқ екенін
растайтын
құжаттарды
мемлекеттік
болып
табылмайтын ұйымдар да
бере алады,

Қабылданды

мынадай мазмұндағы
екінші
бөлікпен
толықтырылсын:
«Проактивті
көрсетілетін қызмет
арқылы
жәрдемақыларды
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Жоқ.
Уәкілетті
орган
өтініш
берушіге
жәрдемақылар
тағайындау
немесе
тағайындаудан
бас
тарту
(себептерін
көрсетіп)
туралы
қабылданған
шешім
туралы жазбаша не
Мемлекеттік
корпорация
арқылы
электрондық
құжат
жіберу арқылы бес
жұмыс
күнінен
кешіктірмей,
ал
"электрондық
үкіметтің" веб-порталы
арқылы өтініш жасаған
кезде бір жұмыс күні
ішінде
электрондық
нысанда хабарлайды.
....

көрсетілетін
қызметтер
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
проактивті
қызмет
арқылы жәрдемақы
тағайындауға
келісімін алған күн
қызметке
өтініш
білдіру
күні
мен
Мемлекеттік
корпорацияда тіркелу
күні болып табылады.
Уәкілетті орган
бес жұмыс күнінен
кешіктірмей
өтініш
берушіні
жәрдемақылар
тағайындау
не
тағайындаудан
бас
тарту
(себептерін
көрсетіп)
туралы
қабылданған
шешімдер
жөнінде
жазбаша түрде не
Мемлекеттік
корпорация арқылы
электрондық
құжат
жіберу арқылы, ал
«электрондық үкімет»
веб-порталы арқылы

тағайындау
кезінде
«Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтер туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
проактивті
көрсетілетін қызмет
арқылы жәрдемақы
тағайындауға өтініш
берушінің
келісімін
алған күн қызмет
көрсетуге
өтініш
жасалған күн және
оның
Мемлекеттік
корпорацияда
тіркелген күні болып
есептеледі.
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5. Мемлекеттің толық
қамтамасыз етуіндегі
балаларға және бала
кезінен
бірінші
топтағы мүгедектерге
жәрдемақылар
тағайындалмайды.
1-баптың
8-1-бап.
Көпбалалы
39отбасыға
берілетін
тармағыжәрдемақыны
ның
4) тағайындау және төлеу
тармақшасы бірінші
....
2.
Көпбалалы
- үшінші
абзацтары отбасыға
берілетін
жәрдемақыны
төлеу
барлық
растаушы
(«Балалы құжаттар болған кезде
отбасыөтініш жасалған күннен
ларға
бастап ағымдағы айға
берілетін және осы жәрдемақы
мемлекет- тағайындалған шарттар
тік
сақталған
кезеңге
жәрдема- жүргізіледі.
Осы

жүгінген
кезде
электрондық нысанда
бір жұмыс күні ішінде
хабардар етеді.»;
5-тармақ
мынадай редакцияда
жазылсын:
«5.
Мемлекеттің толық
қамтамасыз етуіндегі
балаларға
жәрдемақылар
тағайындалмайды.»;

5-тармақтағы «және
бала кезінен бірінші
топтағы
мүгедектерге» деген
сөздер
алып
тасталсын;»;

5) 8-1-бапта:
2-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2.
Көпбалалы
отбасына
берілетін
жәрдемақыны
төлеу
барлық
растайтын
құжаттар болған кезде
өтініш берген күннен
бастап ағымдағы ай
үшін
және
осы
жәрдемақы
тағайындалған
шарттарды
сақтау
кезеңіне
жүргізіледі.
Осы
Заңның
11-1бабына
сәйкес

4) тармақшаның бірінші
– үшінші абзацтары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4) 8-1-бапта:
2-тармақ
«қайтыс
болған айды қоса
алғанда»
деген
сөздерден кейін «ал
жәрдемақы
алушы
Қазақстан
Республикасының
шегінен тыс жерге
тұрақты
тұруға
кеткен жағдайда –
кеткен айды қоса
алғанда»
деген

Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
Заң техникасы;
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қылар
туралы»
ҚРЗ 8-1бабы 2тармағы)

Заңның
11-1-бабына
сәйкес
жәрдемақы
алушы
өзгерген
жағдайларды
қоспағанда,
алушы
қайтыс болған жағдайда
көпбалалы
отбасыға
берілетін
жәрдемақы
қайтыс болған айды
қоса алғанда төленеді.
…

1-баптың
39-тармағы
4)
тармақшасының
төртінші
және
бесінші
абзацтары

8-1-бап.
Көпбалалы
отбасыға
берілетін
жәрдемақыны
тағайындау және төлеу

(«Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік

....
4. Көпбалалы отбасыға
берілетін жәрдемақыны
тағайындау
кезінде
кәмелеттік
жасқа толғаннан кейін
білім беру ұйымдарын
бітіретін уақытқа дейін
(бірақ
жиырма
үш
жасқа толғанға дейін)
орта, техникалық және

жәрдемақы
алушы
өзгерген жағдайларды
қоспағанда,
алушы
қайтыс
болған
жағдайда,
көпбалалы
отбасына
жәрдемақы
қайтыс болған айды
қоса
алғанда,
ал
жәрдемақы
алушы
Қазақстан
Республикасынан тыс
жерлерге
тұрақты
тұруға
кеткен
жағдайда – кеткен
айды қоса алғанда
жәрдемақы төленеді.»;
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Көпбалалы
отбасына жәрдемақы
тағайындау
кезінде
орта,
техникалық
және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша
білім
алатын
(бірақ
жиырма үш жасқа

сөздермен
толықтырылсын;»;

1-баптың 39-тармағы 4)
тармақшасының
төртінші және бесінші
абзацтары
алып
тасталсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Қолданыстағы редакцияда
қалдыру ұсынылады.
"Неке (ерлі – зайыптылық)
және
отбасы
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
1-бабы
1тармағының
17-3)
тармақшасына
сәйкес,
көпбалалы
отбасықұрамында бірге тұратын
кәмелетке толмаған төрт
және одан да көп балалары,
оның ішінде кәмелеттік
жасқа толғаннан кейін білім
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кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алатын
балалар бірге тұру
фактісіне
қарамастан
отбасының құрамында
есепке алынады.

толғанға
дейін)
балалар бірге тұру
фактісіне қарамастан,
отбасының
құрамында
есепке
алынады.»;

10-бап. Жәрдемақылар
мөлшері
1. Осы Заңға сәйкес
жәрдемақылар мынадай
мөлшерде белгіленеді:
1) бала туғанда
берілетін жәрдемақы:
бірінші,
екінші,
(«Балалы
отбасыүшінші балаға – 38,0
айлық
есептік
ларға
берілетін
көрсеткіш;
төртінші және одан
мемлекеттік
кейінгі балаларға – 63,0
айлық
есептік
жәрдемакөрсеткіш;
қылар
туралы»
2)
бала
күтімі
ҚРЗ
10- жөніндегі жәрдемақы:
бірінші балаға – 5,76
бабы)
айлық
есептік
көрсеткіш;

8)
10-бап
мынадай редакцияда
жазылсын:
«10-бап.
Жәрдемақы мөлшері
1. Осы Заңға
сәйкес жәрдемақылар
мынадай
мөлшерде
белгіленеді:
1) бала туғанда
берілетін жәрдемақы:
бірінші, екінші,
үшінші балаға – 38,0
айлық
есептік
көрсеткіш;
төртінші және
одан кейінгі балаларға
– 63,0 айлық есептік
көрсеткіш;

жәрдемақылар
туралы»
ҚРЗ
8-1бабы
4тармағы)

90.

1-баптың
39тармағының
8)
тармақшасы

беру ұйымдарын бітіретін
уақытқа
дейін
(бірақ
жиырма үш жасқа толғанға
дейін) орта, техникалық
және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі,
жоғары
және
(немесе)
жоғары
оқу
орнынан кейінгі білім беру
ұйымдарында күндізгі оқу
нысаны бойынша білім
алатын
балалары
бар
отбасы.
8) тармақша мынадай Әлеуметтік-мәдени даму
редакцияда жазылсын: комитеті
«Балалы
отбасыларға
«8) 10-бапта:
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы»
Заңның 10-бабы 1-тармағы
1-тармақта:
екінші
бөлігінің
редакциясын жақсарту, заң
техникасы.
2-тармаққа
түзетулер
бойынша:
"Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы"
Заңның
10-бабы
2тармағының бірінші және
екінші
бөліктерінің
ережелерін
үйлестіру
мақсатында, заң техникасы;
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екінші балаға – 6,81
айлық
есептік
көрсеткіш;
үшінші балаға – 7,85
айлық
есептік
көрсеткіш;
төртінші және одан
кейінгі балаларға – 8,90
айлық
есептік
көрсеткіш;
2-1)
көпбалалы
отбасыға
берілетін
жәрдемақы:
төрт балаға – 16,03
айлық
есептік
көрсеткіш;
бес балаға – 20,04
айлық
есептік
көрсеткіш;
алты балаға – 24,05
айлық
есептік
көрсеткіш;
жеті балаға – 28,06
айлық
есептік
көрсеткіш;
сегіз және одан көп
балаға – әрбір балаға 4
айлық
есептік
көрсеткіш;
3) көп балалы анаға
берілетін жәрдемақы –

2) бала күтімі
жөніндегі жәрдемақы:
бірінші балаға –
5,76 айлық есептік
көрсеткіш;
екінші балаға –
6,81 айлық есептік
көрсеткіш;
үшінші балаға –
7,85 айлық есептік
көрсеткіш;
төртінші және
одан кейінгі балаларға
– 8,90 айлық есептік
көрсеткіш;
3) көпбалалы
отбасыға
берілетін
жәрдемақы:
төрт балаға –
16,03 айлық есептік
көрсеткіш;
бес балаға –
20,04 айлық есептік
көрсеткіш;
алты балаға –
24,05 айлық есептік
көрсеткіш;
жеті балаға –
28,06 айлық есептік
көрсеткіш;
сегіз және одан
көп балаға – әрбір
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6,40 айлық есептік
көрсеткіш;
4) мүгедек баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы –
1,4 ең төмен күнкөріс
деңгейі;
5) бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне
байланысты
жәрдемақы – 1,4 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі.
Осы
тармақтың
бірінші бөлігінің 1), 2),
2-1)
және
3)
тармақшаларында
көрсетілген
жәрдемақылар – айлық
есептік
көрсеткіш
мөлшерінің
өзгеруі
ескеріле отырып, ал
осы
тармақтың
бірінші бөлігінің 4)
және
5)
тармақшаларында
көрсетілген
жәрдемақылар
ең
төмен
күнкөріс
деңгейі шамасының
өзгеруі
ескеріле

балаға
4
айлық
есептік көрсеткіш;
4) көпбалалы
анаға жәрдемақы –
6,40 айлық есептік
көрсеткіш;

5) мүгедектігі
бар
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы –
1,4 ең төмен күнкөріс
деңгейі.
Осы тармақтың
бірінші бөлігінің 1), 2),
3)
және
4)
тармақшаларында
көрсетілген
жәрдемақылар
–
айлық
есептік
көрсеткіш мөлшерінің
өзгеруі
ескеріле
отырып,
ал
осы
тармақтың
бірінші
бөлігінің
5)
тармақшасында
көрсетілген
жәрдемақылар
ең
төмен
күнкөріс
деңгейі шамасының

бірінші бөліктің 5)
тармақшасы
алып
тасталсын;
екінші бөлікте:
«бірінші бөлігінің 1),
2),
2-1)
және
3)
тармақшаларында»
деген сөздер «бірінші
бөлігінде»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«– айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінің
өзгеруі
ескеріле
отырып,
ал
осы
тармақтың
бірінші
бөлігінің 4) және 5)
тармақшаларында
көрсетілген
жәрдемақылар
ең
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отырып
төленеді,
бұлар республикалық
бюджет
туралы
заңмен тиісті қаржы
жылына белгіленеді.
2. Өтініш беруші
жәрдемақының
мөлшерін
өзгерту
немесе оны төлеуді
тоқтату үшін негіз бола
алатын
мән-жайлар
туралы
Мемлекеттік
корпорацияны
он
жұмыс күні ішінде
хабардар
етуге
міндетті.
Өтініш беруші бала
күтіміне
байланысты
жәрдемақының,
көпбалалы
отбасыға
берілетін
жәрдемақының,
көпбалалы
анаға
берілетін
жәрдемақының,
мүгедек
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін
жәрдемақының, сондайақ бала кезінен бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне
байланысты

өзгеруі
ескеріле
отырып
төленеді,
бұлар республикалық
бюджет
туралы
заңмен тиісті қаржы
жылына белгіленеді.
2.
Өтініш
беруші он жұмыс күні
ішінде жәрдемақының
мөлшерін
өзгерту
немесе оны төлеуді
тоқтату үшін негіз
бола алатын мәнжайлар
туралы
Мемлекеттік
корпорацияны
хабардар
етуге
міндетті.
Өтініш беруші
бала
күтіміне
байланысты
жәрдемақының,
көпбалалы отбасыға
берілетін
жәрдемақының,
көпбалалы
анаға
берілетін
жәрдемақының,
мүгедектігі
бар
баланы тәрбиелеушіге
берілетін
жәрдемақының

төмен
күнкөріс
деңгейі шамасының
өзгеруі
ескеріле
отырып
төленеді,
бұлар республикалық
бюджет
туралы
заңмен тиісті қаржы
жылына белгіленеді»
деген
сөздер
«республикалық
бюджет
туралы
заңмен тиісті қаржы
жылына белгіленетін
айлық
есептік
көрсеткіш мөлшерінің
немесе
ең төмен
күнкөріс
деңгейі
шамасының
өзгеруі
ескеріле
отырып
төленеді»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
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жәрдемақының
мөлшерлеріне
әсер
ететін
мән-жайлар
туралы уақтылы хабар
бермеген
жағдайда,
жәрдемақылардың
мөлшері
көрсетілген
мән-жайлар басталған
кезден бастап, бірақ
олар
тағайындалған
кезден бұрын қайта
қаралмайды.
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1-баптың
39тармағының
9)
тармақшасы
(«Балалы
отбасыларға
берілетін

11-бап. Жәрдемақылар
төлеуді тоқтату немесе
тоқтата тұру
1. Осы Заңның 4бабы 1-тармағының 2),
2-1)
және
4)
тармақшаларында
көзделген
жәрдемақылардың
төленуін тоқтату үшін

мөлшерлеріне
әсер
ететін
мән-жайлар
туралы
уақтылы
хабар
бермеген
жағдайда,
жәрдемақылардың
мөлшері көрсетілген
мән-жайлар басталған
күннен бастап, бірақ
олар тағайындалған
күннен
ерте
емес
қайта қаралады.».

2-тармақтың екінші
бөлігінде:
«, сондай-ақ бала
кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектің
күтіміне байланысты
жәрдемақының» деген
сөздер
алып
тасталсын;
«басталған
кезден
бастап, бірақ олар
тағайындалған кезден
бұрын
қайта
қаралмайды»
деген
сөздер
«басталған
күннен бастап, бірақ
олар тағайындалған
күннен кейін қайта
қаралады»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
9)
11-бап 9) тармақша мынадай
мынадай
редакцияда редакцияда жазылсын:
жазылсын:
"9) 11-бапта:
1-тармақта:
«11-бап.
Жәрдемақы
төлеуді бірінші бөлікте:
тоқтату
немесе
тоқтата тұру
1. Осы Заңның
4-бабы 1-тармағының
2),
3)
және
4)
тармақшаларында

Депутат Омарбекова Ж. Ә.
Жәрдемақы төлеуді тоқтату
үшін
заң
жобасында
ұсынылатын жаңа негіздер:
6) жәрдемақы алушыға
қатысты
хабар-ошарсыз
кету немесе іздеуде болу
фактісінің анықталуы; 7)
жәрдемақы алушы
шетелдіктің
немесе
азаматтығы жоқ адамның,
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мемлекет- мыналар негіз болып
тік
табылады:
жәрдема1) баланың қайтыс
қылар
болуы;
туралы»
ҚРЗ
11бабы)
1-1) осы Заңның 4-бабы
1-тармағының
2-1)
тармақшасында
көрсетілген
жәрдемақыны
төлеу
үшін
осы
Заңда
белгіленген
жағдайларды
қоспағанда, баланың
кәмелеттік
жасқа
толуы,
сондай-ақ
кәмелеттік
жасқа
толғаннан кейін орта,
техникалық
және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алатын
баланың оқудан шығуы;
2)
баланы
мемлекеттің
толық
қамтамасыз етуіне беру;

көзделген
жәрдемақының
төленуін
тоқтатуға
мыналар:
1)
баланың
қайтыс болуы;
2) осы Заңның
4-бабы 1-тармағының
3)
тармақшасында
көрсетілген
жәрдемақыны төлеу
үшін кәмелеттік жасқа
толғаннан кейін орта,
техникалық
және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және
(немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша
білім
алатын
баланың
оқудан шығып қалуы;
3)
баланы
мемлекеттік
толық
қамтамасыз
етуге
беру;
4)
өтініш
берушінің
жәрдемақыны
(жәрдемақыларды)
заңсыз тағайындауға

1-1)
тармақшадағы
«осы
Заңда
белгіленген
жағдайларды
қоспағанда, баланың
кәмелеттік
жасқа
толуы,
сондай-ақ
кәмелеттік
жасқа
толғаннан»
деген
сөздер
«кәмелеттік
жасқа
толғанынан»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 5)
тармақшамен
толықтырылсын:
«5)
жәрдемақы
алушыға
қатысты
Қазақстан
Республикасының
азаматтығын тоқтату
фактісінің
анықталуы.»;

оралманның жеке басын
куәландыратын құжатының
қолданылу мерзімінің өтуі
жәрдемақы төлеуді тоқтата
тұру үшін негіз болып
табылуға тиіс.
11-баптың
2-тармағының
екінші
бөлігін
"заңды
күшіне
енген"
деген
сөздермен
толықтыруға
қатысты ҚР Азаматтықпроцестік кодексінің 21бабының 2-бөлігіне сәйкес
келтіру: заңды күшіне енген
сот
актілері
барлық
мемлекеттік
органдар,
жергілікті өзін-өзі басқару
органдары, заңды тұлғалар,
лауазымды
адамдар,
азаматтар үшін міндетті
болып табылады.
Редакциялық түзету.
"Халықтың
көші-қоны
туралы"
Қ15-бабы
1тармағының
8)
тармақшасына
сәйкес
облыстардың,
республикалық маңызы бар
қалалардың,
астананың
жергілікті
атқарушы
органдары қандас куәлігін
береді.
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3) өтініш берушінің
жәрдемақының
(жәрдемақылардың)
заңсыз тағайындалуына
әкеп соққан анық емес
мәліметтер ұсынуы;
4)
Қазақстан
Республикасының некеотбасы заңнамасында
белгіленген
жағдайларда
атааналарды
ата-ана
құқықтарынан айыру
немесе
құқықтарын
шектеу, бала асырап
алуды жарамсыз деп
тану немесе оның күшін
жою, қорғаншыларды
(қамқоршыларды)
өз
міндеттерін атқарудан
босату немесе шеттету.
6) жоқ;

алып келетін дәйексіз
мәліметтер ұсынуы;
5)
Қазақстан
Республикасының
неке-отбасы
заңнамасында
белгіленген
жағдайларда,
атааналарды
ата-ана
құқықтарынан айыру
немесе құқықтарын
шектеу, бала асырап
алуды жарамсыз деп
тану немесе оның
күшін
жою,
қорғаншыларды
(қамқоршыларды) өз
міндеттерін атқарудан
босату
немесе
шеттету;
6) жәрдемақы
алушыға
қатысты
хабар-ошарсыз
жоғалуын
немесе
іздеуде болу фактісін
анықтау;

үшінші бөлік алып
тасталсын;
мынадай мазмұндағы 11-тармақпен
толықтырылсын:
«1-1. Осы Заңның 4бабының
3тармағында көзделген
жәрдемақы
төлеуді
тоқтату үшін мыналар
негіз
болып
табылады:
1) өтініш берушінің
жәрдемақының
заңсыз
тағайындалуына
алып келген анық
емес
мәліметтер
ұсынуы;
2)
жәрдемақы
алушыны "Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
наградалары туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының 40-бабына
сәйкес
Қазақстан
Республикасының

Қазақстан
Республикасының
азаматтығын
жоғалтудан
немесе одан шығудан басқа,
оны
айыру
Қазақстан
Республикасының
азаматтығын тоқтатуға негіз
болып табылады. Бұдан
басқа, Заңның 2-бабына
сәйкес
Заңның
күші
Қазақстан Республикасында
тұрақты тұратын Қазақстан
Республикасының
азаматтарына
және
қандастарға қолданылады.
Көпбалалы анаға берілетін
жәрдемақыны тағайындау
кезінде
Қазақстан
Республикасында тұрақты
тұратын шетелдіктер мен
азаматтығы жоқ адамдар
жәрдемақы алу құқығын
Қазақстан
Республикасының
азаматтарымен
тең
пайдаланады.
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7) жоқ;

Жоқ;

Осы Заңның 4-бабы 1тармағының
2-1)
тармақшасында
көрсетілген
жәрдемақыны
тағайындау
үшін
негіздер
сақталған

7) жәрдемақы
алушы
шетелдіктің
немесе
азаматтығы
жоқ
адамның,
қандастың жеке басын
куәландыратын
құжатының
қолданылу мерзімінің
өтуі;
8) жәрдемақы
алушы
көпбалалы
ананы
«Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
наградалары туралы»
1995
жылғы
12
желтоқсандағы
Қазақстан
Республикасы
Заңының 40-бабына
сәйкес
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
наградасынан айыру;
9) жәрдемақы
алушыға
қатысты
шетелдіктің
тұруға
ықтиярхатын алғанға
дейін
Қазақстан
Республикасының
азаматтығын жоғалту
немесе одан шығу

мемлекеттік
наградасынан айыру
3)
жәрдемақы
алушыға
қатысты
Қазақстан
Республикасының
азаматтығын тоқтату
фактісінің
анықталуы.»;

212

кезде, оны төлеу осы фактісін анықтау негіз
тармақтың
бірінші болып табылады.
бөлігінің 1), 1-1) және 2)
тармақшаларында
көзделген жағдайларда
тоқтатылмайды.
Жоқ.
Осы Заңның 4бабы 1-тармағының 5)
тармақшасында
көзделген
жәрдемақының
төленуін тоқтату үшін
мыналар негіз болып
табылады:
1) бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектің
немесе
оның заңды өкілінің
немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедекке
күтімді
жүзеге
асыратын
адамның өтініші;
2) жәрдемақының
заңсыз
тағайындалуына әкеп
соққан анық емес
мәліметтердің
ұсынылуы;
3) бала кезінен
бірінші
топтағы

Жоқ.

жоқ;

жоқ;
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мүгедектің
немесе
оған күтімді жүзеге
асыратын
адамның
жоқ;
қайтыс болуы;
4) бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектің
немесе
оған күтімді жүзеге
жоқ;
асыратын
адамның
Қазақстан
Республикасының
шегінен тыс жерге
тұрақты тұрғылықты
жерге кетуі;
5) бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектің мүгедектік
жоқ;
тобының өзгеруі;
6) осы Заңның 9-2бабының
42.
тармағында көзделген
Жәрдемақыны төлеу
фактілердің
осы
баптың
1анықталуы.
тармағында
2. Жәрдемақыларды көрсетілген
мәнтөлеу осы баптың 1- жайлар
басталған
күннен
бастап
тармағында
көрсетілген мән-жайлар тоқтатылады.
басталған
күннен
Жәрдемақылар
бастап тоқтатылады.
дың артық төленген 2-тармақта:
Жәрдемақылардың
сомалары – ерікті бірінші бөліктегі «1артық
төленген түрде, ал бас тартқан тармағында»
деген
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сомалары – ерікті түрде,
ал бас тартқан жағдайда
соттың
шешімі
негізінде сот тәртібімен
қайтарылуға жатады.

3. Осы Заңның 4-бабы
1-тармағының 2), 2-1),
3)
және
4)
тармақшаларында
көзделген
жәрдемақыларды төлеу
мынадай мән-жайлар
басталған
кезде
тоқтатыла тұрады:
1)
жәрдемақы
алушының Қазақстан
Республикасының
шегінен тыс жерге
тұрақты
тұрғылықты
жерге кетуі;
2)
жәрдемақы
алушының сот бас
бостандығынан айыру
түрінде тағайындаған
қылмыстық
жазаны
өтеуі;

сөздер «1 және 2тармақтарында»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
екінші бөлік «соттың»
деген сөзден кейін
3. Осы Заңның «заңды күшіне енген»
сөздермен
4-бабы 1 және 2- деген
тармақтарының 2), 3) толықтырылсын;
және
4)
тармақшаларында
көзделген
жәрдемақыны төлеу
мынадай мән-жайлар
басталған
кезде 3-тармақта:
бірінші бөлікте:
тоқтатыла тұрады:
бірінші абзацтағы «11) жәрдемақы тармағының 2), 2-1), 3)
4)
алушы
Қазақстан және
тармақшаларында»
Республикасының
сөздер
«1шегінен тыс жерге деген
тұрақты тұрғылықты тармағының 2), 2-1)
жерге кеткенде;
және
4)
2) жәрдемақы тармақшаларында
алушының сот бас және 3-тармағында»
сөздермен
бостандығынан айыру деген
түрінде тағайындаған ауыстырылсын;
қылмыстық жазаны
мынадай мазмұндағы
өтеуі кезінде;
5)
және
6)
3)
арнаулы 4),
әлеуметтік қызметтер тармақшалармен
көрсету ақылы негізде толықтырылсын:
жағдайда
соттың
шешімі негізінде сот
тәртібімен
қайтарылуға жатады.
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3)
арнаулы
әлеуметтік қызметтер
көрсету ақылы негізде
ұсынылатын
адамды
қоспағанда, жәрдемақы
алушының мемлекеттік
медициналықәлеуметтік
мекемеде
(ұйымда) тұруы.
Жоқ;

ұсынылатын адамды
қоспағанда,
жәрдемақы
алушының
мемлекеттік
медициналықәлеуметтік мекемеде
(ұйымда)
тұруы
кезінде;
4) осы Заңның
4-бабы 1-тармағының
3)
тармақшасында
көрсетілген
жәрдемақы төлейтін
бала
кәмелетке
толғанда тоқтатыла
тұрады.
Жоқ.

Осы Заңның 4бабы 1-тармағының 5)
тармақшасында
көзделген
жәрдемақыны төлеу,
арнаулы әлеуметтік
қызметтер
көрсету
ақылы
негізде
ұсынылатын
адамдарды
қоспағанда,
бала
кезінен
бірінші

«4)
баланың
осы
Заңның 4-бабы 1тармағының
2-1)
тармақшасында
көрсетілген
жәрдемақы төлеу үшін
кәмелетке толуы;
5)
жәрдемақы
алушыға
қатысты
жедел-іздестіру
ісшараларын
жүргізу
туралы немесе хабарошарсыз
жоғалу
фактісі
туралы
растайтын құжаттың
болуы;.»;
екінші
бөлік
тасталсын;»;

алып

жоқ;
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топтағы
мүгедектің
мемлекеттік
медициналықәлеуметтік мекемеде
(ұйымда)
тұрған
кезеңіне
тоқтатыла
тұрады.
жоқ;

жоқ;

жоқ;

жоқ;

Жәрдемақыны
төлеу жәрдемақының
Жәрдемақыларды төлеу төленуін
тоқтата
жәрдемақылардың
тұруға себеп болған
төленуін тоқтата тұруға мән-жайлар өткен соң
себеп
болған
мән- қайта басталады.
жайлар өткен соң қайта
басталады.
4.
Бала
(балалар)
қайтыс
4. Бала (балалар) қайтыс болған жағдайда осы
болған жағдайда, осы Заңның 4-бабы 1Заңның
4-бабы
1- тармағының 2), 3)
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92.

тармағының 2), 2-1)
және
4)
тармақшаларында
көзделген
жәрдемақыларды төлеу
бала (балалар) қайтыс
болған ай өткен соң
тоқтатылады.
1-баптың
11-1-бап.
39-тармағы Жәрдемақыларды
10)
алушының өзгеруі
тармақша1. Осы Заңның 4сының
бабы 1-тармағының 2),
екінші
2-1)
және
4)
абзацы
тармақшаларында
көзделген
жәрдемақыларды
(Балалы
алушы қайтыс болған
отбасы(сот хабарсыз кетті деп
ларға
таныған немесе қайтыс
берілетін
болды деп жариялаған),
мемлекет- ата-ана құқықтарынан
тік
айырылған немесе оның
жәрдемаата-ана
құқықтары
қылар
шектелген,
бас
туралы»
бостандығынан айыру
ҚРЗ 11-1- орындарында жазасын
бабы
1- өтеп
жүрген
жағдайларда,
тармағы)
жәрдемақыларды төлеу
баланы
(балаларды)
мемлекеттің
толық

және
4)
тармақшаларында
көзделген
жәрдемақыны төлеу
бала (балалар) қайтыс
болған ай өткен соң
тоқтатылады.»;
10) 11-1-баптың
1-тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«1. Осы Заңның
4-бабы 1-тармағының
2),
3)
және
4)
тармақшаларында
көзделген
жәрдемақыны алушы
қайтыс болған (сот
хабарсыз кетті деп
таныған немесе қайтыс
болды деп жариялаған),
ата-ана құқықтарынан
айырылған немесе атаана
құқықтары
шектелген,
бас
бостандығынан айыру
орындарында жазасын
өтеп
жүрген
жағдайларда,
жәрдемақыларды төлеу
баланы
(балаларды)
мемлекеттің
толық

10) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«10) 11-1-баптың 1тармағында:
бірінші бөлікте орыс
тіліндегі мәтінге түзету
енгізілді, мемлекеттік
тілдегі
мәтін
өзгермейді;
екінші және үшінші
бөліктер
алып
тасталсын.».

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутат Омарбекова Ж.Ә.
заң техникасы;
нақтылаушы түзету;
"Балалы
отбасыларға
берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы"
Заңның
4-бабының
1тармағындағы
2-1)
тармақшаның нөмірленуі 3)
деген цифрға өзгермейді.
заң жобасының 1-бабы 39тармағы 3) тармақшасының
ұсынылғандай жазылуына
байланысты;

Қабылданды
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қамтамасыз
етуіне
белгілеу жағдайларын
қоспағанда,
баланың
(балалардың)
заңды
өкіліне жүргізіледі.
Бала кезінен бірінші
топтағы мүгедек немесе
оның заңды өкілі оған
күтімді
жүзеге
асыратын
адамды
ауыстыру
туралы
өтінішпен күнтізбелік
жыл ішінде екі реттен
асырмай
жүгінуге
құқылы.
Заңды өкіл немесе
бала кезінен бірінші
топтағы
мүгедектің
күтімін
жүзеге
асыратын адам ауысқан
жағдайда, осы Заңның
4-бабы 1-тармағының 5)
тармақшасында
көзделген
жәрдемақыны
төлеу
заңды өкілге немесе
бірінші
топтағы
мүгедектің
күтімін
жүзеге асыратын адамға
жүргізіледі.

қамтамасыз
етуіне
белгілеу жағдайларын
қоспағанда,
баланың
(балалардың)
заңды
өкіліне төленеді.».
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46. «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы
93.

1-баптың
46тармағының жаңа
тармақшасы
(«Құқық
қорғау
қызметі
туралы»
ҚРЗ
84бабы жаңа
жетінші
бөлігі)

84-бап.
ережелер
...
Жоқ

Өтпелі

Жоқ

46-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«46. «Құқық қорғау
қызметі туралы» 2011
жылғы 6 қаңтардағы
Қазақстан
Республикасының
Заңына:
84-бап
мынадай
мазмұндағы сегізінші
бөлікпен
толықтырылсын:
«2012
жылғы
1
қаңтарға
дейін
қызметтен
шығарылған
прокуратура
органдарының
қызметкерлерінің
Қазақстан
Республикасының
зейнетақы
заңнамасына сәйкес
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы төлемдерін

Депутат Бижанова Г.Қ.
"Қазақстан
Республикасында
азаматтарды зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы"
1997 жылғы 20 маусымдағы
ҚР Заңының қабылдануына
байланысты
прокуратура
қызметкерлері 1998 жылғы
1 қаңтардан бастап еңбек
сіңірген жылдары үшін
зейнетақы төлемдерін алу
құқығынан айырылды.
Бұл
ретте,
жоғарыда
көрсетілген Заңның күшіне
енген сәтінде тиісті еңбек
сіңірген жылдары болған
(01.01.1998 ж.бастап) және
1998 жылғы 1 қаңтарға
дейін
еңбек
сіңірген
жылдары үшін зейнетақы
алу
құқығын
тіркеген
қызметкерлер
қызметтен
босатылғаннан кейін еңбек
сіңірген жылдары үшін
зейнетақы төлемдерін алуға

Қабылданды
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алуға құқығы бар.
Зейнетақы
төлемдерінің мөлшері
Қазақстан
Республикасының
зейнетақы
заңнамасында
белгіленген тәртіппен
жүргізілген
жыл
сайынғы арттырулар
ескеріле
отырып,
қызметтен
шығарылған
күнге
белгіленеді,
төлем
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы төлемдерін
тағайындауға өтініш
жасалған
күннен
бастап
жүзеге
асырылады.».

құқылы болды. 2011 жылғы
6 қаңтардағы "Құқық қорғау
қызметі
туралы"
ҚР
Заңының
қабылдануына
байланысты прокурорларға
еңбек сіңірген жылдары
үшін
зейнетақымен
қамсыздандыру
құқығы
қалпына келтірілді. Алайда,
1998 жылғы 1 қаңтарға
дейін
еңбек
сіңірген
жылдары үшін зейнетақы
алу құқығын тіркемеген
және 1998-2012 жылдар
кезеңінде қызметтен кеткен
қызметкерлердің бір бөлігі
еңбек сіңірген жылдары
үшін зейнетақы төлемдерін
алу құқығынсыз қалды.
Себебі, "Құқық қорғау
қызметі туралы" Заңның
зейнетақымен
қамсыздандыру бөлігіндегі
ережелері
прокуратура
органдарының
қызметкерлеріне
2012
жылғы 1 қаңтардан бастап
ғана қолданылады (84-бап).
Осыған байланысты 19982012 жылдар кезеңінде
жұмыстан
босатылған
бірқатар
қызметкерлер
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еңбек сіңірген жылдары
үшін зейнетақы төлемдерін
алу құқығынсыз қалды. Бұл
ретте
олардың
еңбек
сіңірген жылдары бірдей
болады және 2012 жылғы 1
қаңтардан кейін зейнетке
шыққан
қызметкерлер
сияқты
функцияларды
жүзеге асырды.
Қазіргі уақытта мұндай
адамдардың саны 27 адамды
құрайды.
Аталған
тұлғаларды зейнетақымен
қамсыздандыру
үшін
бюджеттен жылына 68 млн.
теңге қажет. Оның ішінде 18
адам жасына байланысты
зейнетақы
төлемдерін
алады, тиісінше оларды
еңбек сіңірген жылдары
бойынша
зейнеткерлікке
ауыстырған кезде бюджетке
түсетін жүктеме болмашы
болады.
Заңға ұсынылған түзету
қабылданған
жағдайда
зейнетақы
төлемдерінің
мөлшері жыл сайынғы
индекстеу ескеріле отырып,
қызметтен
босатылған
күнге
тағайындалатын
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болады.
Бұл
ретте
зейнетақы өтініш берген
сәттен бастап төленетін
болады.
Зейнетақы тиісті қаржы
жылына
арналған
республикалық
бюджет
туралы
заңда
("Зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы"
ҚРЗ 4-бабының 4-тармағы)
белгіленген
барлық
индекстеу (зейнетақыларды
жыл
сайын
арттыру)
есептеле
отырып,
қызметтен
шығарылған
кездегі
еңбек
сіңірген
жылдарына және ақшалай
қамтылымына
(жалақысына)
сүйене
отырып
тағайындалатын
болады.
Осыған
байланысты,
сондай-ақ Конституцияның
1-бабы
1-тармағының
мемлекеттің
әлеуметтік
сипаты және әлеуметтік
әділеттілік
қағидаттары
туралы нормасын ескере
отырып,
аталған
адамдардың еңбек сіңірген
жылдары
бойынша
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зейнетақы
төлемдеріне
құқықтарын
қалпына
келтіруді
орынды
деп
санаймыз.
Ұсынылып отырған түзету
ҚР Президентінің 2014
жылғы 18 маусымдағы
№841
Жарлығымен
бекітілген
Қазақстан
Республикасының
зейнетақы жүйесін одан әрі
жаңғыртудың 2030 жылға
дейінгі тұжырымдамасын
іске асыруға бағытталған.
Тұжырымдамада әлеуетті
құрылымдардың
барлық
қызметкерлерін
толық
мемлекеттік зейнетақымен
қамсыздандыруға ауыстыру
көзделген, оның мақсаты
оларды
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақымен
қамсыздандыру мәселесінде
теңестіру болып табылады.
Осыған
байланысты
ұсынылған
норма
көрсетілген
Тұжырымдамаға
сәйкес
келеді.
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94.

95.

53. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңы
1-баптың
бірінші және екінші Әлеуметтік-мәдени даму
Жоқ;
53-тармағы
абзацтар
мынадай комитеті
1)
редакцияда жазылсын: заң техникасы;
тармақша1)
4-баптың
«1) 4-баптың 2сының
2-тармағында:
тармағының үшінші
бірінші
үшінші бөлікте: бөлігінде:»;
және
екінші
абзацтары
1-баптың
53-тармағы
1)
тармақшасының
үшінші
сегізінші
абзацтары
(«Қазақстан
Республика
сында
зейнетақы
мен
қамсыздан
дыру

4-бап.
Зейнетақымен
қамсыздандыру
жөнiндегi мемлекеттiк
кепiлдiктер
…
2. ...
…Мемлекеттік базалық
зейнетақы төлемін беру
кезінде:
....
2-1) жоқ;
4) 16 жасқа дейінгі
мүгедек
баланы
бағып-күткен уақыт;
...

4)
және
9)
тармақшалар мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 18 жасқа
дейінгі мүгедектігі бар
баланы бағып-күткен
уақыт;»;
«9)
бөгденің
көмегіне
мұқтаж
бiрiншi
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға,
екiншi
топтағы жалғызбасты
мүгедектігі бар адамға
және
жасына
байланысты
зейнеткерге, сондай-

заң жобасының 1-бабы
53-тармағы
1)
тармақшасының
үшінші – сегізінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
"мынадай
мазмұндағы
2-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
"2-1)
міндетті
зейнетақы
жарналарының,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарының
мөлшерлемелеріне

Депутаттар
Нұркина А. Қ.
Имашева С. В.
Ким В.
Сүлейменова Ж.Д.
Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.

Қабылданды

Қабылданды

Карантиндік шаралар мен
шектеу
іс-шаралары
белгіленбеген (ұзақ) уақыт
бойы жалғасатынын ескере
отырып, "Төтенше жағдай
кезеңінде әлеуметтік-еңбек
саласында
мемлекеттік
қызметтер көрсетудің және
халықтың
кейбір
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туралы» 4бабы
2тармағының
11)
және 12)
тармақшалары)

9) бөгденің көмегіне
мұқтаж
бiрiншi
топтағы
мүгедекке,
екiншi
топтағы
жалғызбасты
мүгедекке
және
жасына байланысты
зейнеткерге, сондайақ
сексен
жасқа
толған қартқа күтiм
жасаған уақыт;
...
11) жоқ;
12) жоқ;

ақ
сексен
жасқа
толған қарт адамдарға
күтiм
жасаған
уақыт;»;
мынадай
мазмұндағы 11) және
12) тармақшалармен
толықтырылсын:
«11) Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекіткен
салықтар
мен
әлеуметтік төлемдер
мөлшерлемелеріне,
оның ішінде міндетті
зейнетақы
жарналарына,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарына,
әлеуметтік
аударымдарға
«0»
түзету коэффициенті
белгіленген
қызмет
түрлерінің тізбелеріне
қатысты
еңбек
қызметінің кезеңдері;
12)
төтенше
жағдай, шектеу ісшаралары
қолданылған кезеңде
қызметтің шектелуіне

Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойынша «0» түзету
коэффициенті
қолданылған қызмет
түрлері бойынша еңбек,
кәсіпкерлік
қызмет,
жеке
практикамен
айналысу кезеңдері.»;
4) тармақшадағы «16»
деген цифрлар «18»
деген
цифрлармен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы
8-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«8-1) төтенше жағдай,
шектеу
іс-шаралары
қолданылатын кезеңде
қызметтің шектелуіне
байланысты кірісінен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтік
төлемді алу кезеңдері.»;

санаттарын
азық-түліктұрмыстық
жиынтықпен
қамтамасыз етудің кейбір
мәселелері
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Еңбек
және
халықты
әлеуметтік
қорғау
министрінің 2020 жылғы 25
наурыздағы
№
109
бұйрығымен
көзделген
нормаларды
"Қазақстан
Республикасында
зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы"заңға
енгізу
ұсынылады.
Бұл
болашақ
зейнеткерлердің мүддесін
қорғау қажет.
Бұл
шаралар
төтенше
жағдай және шектеу ісшаралары
кезеңінде
қызметкерлердің жекелеген
санаттарын
қолдауға
бағытталған ерекше болып
табылатынын атап өткен
жөн, бұл ретте Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 20 сәуірдегі №
224 қаулысына сәйкес "0"
коэффициенті
қолданылатын
қызметтің
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жекелеген (барлық емес)
түрлерінде жұмыс істейтін
қызметкерлерге
ғана
қатысты болады (онда жеке
практикамен айналысатын
адамдар да көрсетілген).

байланысты
табысынан
айырылған жағдайда
әлеуметтік
төлемді
жүзеге
асыру
кезеңдері.»;

96.

1-баптың
53тармағының
2)
тармақшасы

13-бап.
Жасына
байланысты зейнетақы
төлемдерін тағайындау
үшiн
еңбек
өтілін
есептеу
1.
Жасына
байланысты зейнетақы
төлемдерін тағайындау
үшiн
еңбек
өтілін
есептеу
кезiнде
мыналар
есепке
алынады:
...

(«Қазақстан
Республикасында
зейнетақы
мен
қамсыздан
дыру
туралы»
6) басқа адамның
мұқтаж
ҚРЗ
13- көмегіне
бабы)
бiрiншi
топтағы
мүгедекке,
екiншi

2)
13-баптың
1тармағының 6), 7) және
11)
тармақшалары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«6) бөгденің көмегіне
мұқтаж бiрiншi топтағы
мүгедектігі бар адамға,
екiншi
топтағы
жалғызілікті
мүгедектігі бар адамға
және
жасына
байланысты
зейнеткерге, сондай-ақ
сексен жасқа толған
қарт адамдарға күтiм
жасаған уақыт;

9) тармақшаға түзетулер
осы
кестенің
1позициясының
қабылдануына байланысты
алып тасталады;
Заң техникасы;
2) тармақша мынадай Депутаттар
редакцияда жазылсын: Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н
«2)
13-баптың
1- Заң техникасы.
тармағында:
7) тармақшадағы
«16» деген цифрлар
«18»
деген
цифрлармен
ауыстырылсын;

Қабылданды

11)
тармақшадағы
«соғыс мүгедектерi»
деген сөздер «Ұлы
Отан
соғысының
мүгедектері»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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топтағы
жалғызiлiктi
мүгедекке
және
жасына
байланысты
зейнеткерге, сондай-ақ
сексен жасқа толған
қарт адамдарға күтiм
жасаған уақыт;

7) 18 жасқа дейiнгi
мүгедектігі бар баланы
бағып-күткен уақыт;»;
«11) жұмыс iстемейтiн
Ұлы Отан соғысының
салдарынан мүгедектігі
бар адамдардың және
оларға
теңестiрiлген
7) 16 жасқа дейiнгi мүгедектігі
бар
мүгедек баланы бағып- адамдардың
мүгедек
күткен уақыт;
күйде болған уақыты;»;
...
...

97.

11)
жұмыс
iстемейтiн
соғыс
мүгедектерi мен оларға
теңестiрiлген
мүгедектердiң мүгедек
болған уақыты;
1-баптың
15-бап.
Жасына
3) 15-баптың 253байланысты зейнетақы тармағы
мынадай
тармағытөлемдерiнiң мөлшерiн редакцияда жазылсын:
ның
3) есептеу
«2.
Жасына
тармақша- ...
байланысты зейнетақы
төлемдерiнiң мөлшерiн
сы
2.
Жасына есептеу
(«Қазақбайланысты зейнетақы
1998 жылғы 1
стан
төлемдерiнiң мөлшерiн қаңтардан
бастап
Республиесептеу 1995 жылғы 1 жұмыстағы үзiлiстерге
касында
қаңтардан
бастап қарамастан, қатарынан

3) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) 15-бапта:
2-тармақта:
бірінші
бөліктегі
«1995» деген цифрлар
«1998»
деген
цифрлармен
ауыстырылсын;
екінші
бөліктегі
"Байқоңыр"

Депутаттар
Нұркина А. К.
Имашева С. В.
Ким В.
Сүлейменова Ж.Д.

Қабылданды

Зейнетақы
заңнамасына
сәйкес жасына байланысты
зейнетақы
төлемдерінің
мөлшерін есептеу 1995
жылғы 1 қаңтардан бастап
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зейнетақы
мен
қамсыздан
дыру
туралы»
ҚРЗ
15бабы
2
және
3тармақтары )

жұмыстағы үзiлiстерге
қарамастан, қатарынан
кез келген үш жыл
iшiндегi орташа айлық
кіріс негiзге алына
отырып
жүзеге
асырылады.
"Байқоңыр"
кешенiнiң
ресейлiк
ұйымдарында жұмыс
iстеген
кезеңде
алынған
кірісті
қоспағанда,
1998
жылғы 1 қаңтардан
басталған кезең үшін
орташа айлық кірістің
мөлшерi
орталық
атқарушы
орган
айқындайтын тәртiппен
жинақтаушы зейнетақы
қорларына
немесе
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы
қорына
мiндеттi
зейнетақы
жарналары
жүзеге
асырылған
кіріске
сәйкес белгiленедi.

кез келген үш жыл
iшiндегi орташа айлық
кіріс негiзге алына
отырып
жүзеге
асырылады.
«Байқоңыр»
кешенiнiң
ресейлiк
ұйымдарында жұмыс
iстеген кезеңде алынған
кірісті,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекіткен
салықтар
мен
әлеуметтік
төлемдер
мөлшерлемелеріне,
оның ішінде міндетті
зейнетақы
жарналарына, міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарына,
әлеуметтік
аударымдарға
«0»
түзету
коэффициенті
белгіленген
қызмет
түрлерінің тізбелеріне
қатысты еңбек қызметі
кезеңінде
алынған
кірісті
қоспағанда,
орташа айлық кірістің
мөлшерi
орталық
атқарушы
орган

кешенiнiң
ресейлiк
ұйымдарында жұмыс
iстеген
кезеңде
алынған
кірісті
қоспағанда,
1998
жылғы 1 қаңтардан
басталған кезең үшін»
деген сөздер «Осы
баптың 3-тармағына
сәйкес айқындалатын
кірісті
қоспағанда,»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

орташа айлық табыс негізге
алына
отырып
жүзеге
асырылады.
"Байқоңыр"
кешенінің
ресейлік
ұйымдарында
жұмыс
істеген кезеңде алынған
табысты қоспағанда, 1998
жылғы
1
қаңтардан
басталған кезеңдегі орташа
айлық табыстың мөлшері
міндетті
зейнетақы
жарналары
жүзеге
асырылған табысқа сәйкес
белгіленеді.
Бұл норма жетілдіруді талап
етеді, өйткені 1995-1997
жылдар
аралығындағы
табыс
тағайындалған
зейнетақы мөлшеріне іс
жүзінде
әсер
етпейді,
өйткені
ол
зейнетақы
төлемдерінің мөлшерін ең
төменгі мөлшерден жоғары
тағайындауға
құқық
бермейді.
Бұдан басқа, 1995-1997
жылдардағы
табыстан
жинақтаушы
зейнетақы
қорларына
міндетті
зейнетақы
жарналары
жүзеге асырылмады.
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айқындайтын тәртiппен
жинақтаушы зейнетақы
қорларына
немесе
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы
қорына
мiндеттi
зейнетақы
жарналары
жүзеге
асырылған
кіріске
сәйкес белгiленедi.»;

98.

1-баптың
53тармағының
3)
тармақшасы
жаңа
абзацтары

15-бап.
Жасына
байланысты зейнетақы
төлемдерiнiң мөлшерiн
есептеу
...

(«Қазақстан
Республикасында
зейнетақы
мен
қамсыздан
дыру
туралы»
ҚРЗ
15-

3.
"Байқоңыр"
кешенiнiң
ресейлiк
ұйымдарында жұмыс
iстеген адамдарға 1998
жылғы 1 қаңтардан
басталған кезең үшін
орташа айлық кірістің
мөлшерi жұмыс берушi
беретiн кіріс туралы
анықтамамен

...

3) ....
Жоқ.

Осы нормаға өзгерістер
енгізу жұмыс берушіден
түсетін кірістер туралы
құжаттарды талап етпей,
міндетті
зейнетақы
жарналарын аудару туралы
орталықтандырылған
дерекқордағы
деректер
негізінде
зейнетақы
төлемдерінің
мөлшерін
есептеуге мүмкіндік береді,
бұл зейнетақы төлемдерін
тағайындау
процесін
оңтайландырады.
3) тармақша мынадай Депутаттар
мазмұндағы
жаңа Нұркина А. К.
абзацтармен
Имашева С. В.
толықтырылсын:
Ким В.
«3)
15-баптың 3- Сүлейменова Ж.Д.
тармағының
бірінші
бөлігіндегі
«орташа Зейнетақы
заңнамасына
айлық
кірістің сәйкес жасына байланысты
төлемдерінің
мөлшерi
жұмыс зейнетақы
берушi беретiн кіріс мөлшерін есептеу 1995
туралы анықтамамен жылғы 1 қаңтардан бастап
расталатын
кіріске орташа айлық табыс негізге
отырып
жүзеге
сәйкес
белгiленедi» алына
"Байқоңыр"
деген сөздер «, сондай- асырылады.
ресейлік
ақ міндетті зейнетақы кешенінің
ұйымдарында
жұмыс
жарналарының,
міндетті
кәсіптік істеген кезеңде алынған
табысты қоспағанда, 1998
зейнетақы

Қабылданды
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бабы
3- расталатын
кіріске
тармағы ) сәйкес белгiленедi.

жарналарының
мөлшерлемелеріне
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойынша «0» түзету
коэффициенті
қоладнылған қызмет
түрлері
бойынша
еңбек және (немесе)
кәсіпкерлік қызмет,
жеке
практикамен
айналысу кезеңі үшін
орташа айлық кірістің
мөлшерi
кірістер
туралы анықтамамен
расталатын
кіріске
сәйкес
белгіленеді»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

жылғы
1
қаңтардан
басталған кезеңдегі орташа
айлық табыстың мөлшері
міндетті
зейнетақы
жарналары
жүзеге
асырылған табысқа сәйкес
белгіленеді.
Бұл норма жетілдіруді талап
етеді, өйткені 1995-1997
жылдар
аралығындағы
табыс
тағайындалған
зейнетақы мөлшеріне іс
жүзінде
әсер
етпейді,
өйткені
ол
зейнетақы
төлемдерінің мөлшерін ең
төменгі мөлшерден жоғары
тағайындауға
құқық
бермейді.
Бұдан басқа, 1995-1997
жылдардағы
табыстан
жинақтаушы
зейнетақы
қорларына
міндетті
зейнетақы
жарналары
жүзеге асырылмады.
Осы нормаға өзгерістер
енгізу жұмыс берушіден
түсетін кірістер туралы
құжаттарды талап етпей,
міндетті
зейнетақы
жарналарын аудару туралы
орталықтандырылған
дерекқордағы
деректер
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99.

100.

1-баптың
53тармағының
4)
тармақшасы
(«Қазақстан
Республикасында
зейнетақы
мен
қамсыздан
дыру
туралы»
ҚРЗ
16бабы)
1-баптың
53-тармағы
5)
тармақшасының
екінші
абзацы

16-бап.
Жасына
байланысты зейнетақы
төлемдерiн
есептеу
үшiн кірісті айқындау
...
2.
Зейнетақы
төлемдерiн
есептеу
үшiн
3
жылдағы
жұмыстан түскен табыс
қатарынан күнтiзбелiк
36 айдағы жұмыстан
түскен табыстың жалпы
сомасын отыз алтыға
бөлу
арқылы
айқындалады.
20-бап.
Мемлекеттік
корпорацияның
зейнетақымен
қамсыздандыру
саласындағы құзыреті
1.
Мемлекеттік
корпорация
мемлекеттік

4) 16-баптың 2-тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2.
Зейнетақы
төлемдерін
есептеу
үшін
3
жылдағы
жұмыстан түскен табыс
қатарынан күнтізбелік
36 айдағы жұмыстан
түскен табыстың жалпы
сомасын отыз алтыға
бөлу
арқылы
айқындалады.
...

Жоқ

4) тармақшаның бірінші
және екінші абзацтары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4)
16-баптың
2тармағы
мынадай
мазмұндағы
екінші
бөлікпен
толықтырылсын:»;

1-баптың 53-тармағы
мынадай мазмұндағы
жаңа
тармақшамен
толықтырылсын:
«....)
20-баптың
1тармағының
11-1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:

негізінде
зейнетақы
төлемдерінің
мөлшерін
есептеуге мүмкіндік береді,
бұл зейнетақы төлемдерін
тағайындау
процесін
оңтайландырады.
Депутаттар
Омарбекова Ж.Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
Заң техникасы.
4) тармақшаның екінші
абзацын
алып
тастау
ұсынылады, өйткені заң
жобасымен 16-баптың 2тармағына
түзетулер
енгізілмейді.

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заң жобасының 1-бабы 53тармағы 9) тармақшасымен
үйлестіру
мақсатында
"тоқтату" деген сөзбен
толықтырылады.

Қабылданды
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(«Қазақстан
Республика
сында
зейнетақы
мен
қамсыздан
дыру
туралы»
20-бабы 1тармағын
ың
11-1)
тармақша
сы)

101.

монополияға жататын
қызметтің
мынадай
түрлерін:
...
11-1)
зейнетақы
төлемдерін есепке алу,
аудару,
қайтару
мәселелерi
бойынша
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы
қорымен
өзара
iс-қимыл
жасауды;

1-баптың
Жоқ;
53-тармағы
5)
тармақшасының
бірінші
абзацы

«11-1) «қайтару» деген
сөзден
кейін
«,
тоқтату» деген сөзбен
толықтырылсын;»;
Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін;

5) 30-баптың 1тармағы
мынадай
мазмұндағы төртінші
абзацпен
толықтырылсын:

бірінші
абзацтағы Әлеуметтік-мәдени
«төртінші абзацпен» комитеті
деген сөздер «төртінші заң техникасы;
бөлікпен»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

даму

Қабылданды

(«Қазақстан
Республика
сында
зейнетақы
мен
қамсыздан
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102.

103.

дыру
туралы»
30-бабы 1тармағының
төртінші
абзацы
(жаңа)
1-баптың
53тармағының
9)
тармақшасы

34-бап.
Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қорының
қызметін
ұйымдастыру
…
9.
Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
(«Қазаққоры:
стан
…
Республика
4-1)
Қазақстан
сында
Республикасының
зейнетақы Үкіметі айқындайтын
мен
тәртіппен
зейнетақы
қамсыздан төлемдерін есепке алу,
дыру
аудару,
қайтару
туралы»
мәселелерi
бойынша
34-бабы 9- Мемлекеттік
тармағыкорпорациямен өзара iсның
4-1) қимылды
жүзеге
тармақша асыруға;
сы)
1-баптың
37-бап.
Міндетті
53зейнетақы жарналары,
тармағыміндетті
кәсіптік

9)
34-баптың
9тармағының
4-1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4-1)
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі айқындайтын
тәртіппен
зейнетақы
төлемдерін есепке алу,
аудару,
қайтару,
тоқтату
мәселелері
бойынша Мемлекеттік
корпорациямен өзара ісқимылды
жүзеге
асыруға;».

Жоқ.

9) тармақша мынадай Депутаттар
редакцияда жазылсын: Омарбекова Ж.Ә,
Нұрманбетова Ж.Н.
«9)
34-баптың
9- Заң техникасы.
тармағының
4-1)
тармақшасы
«қайтару»
деген
сөзден
кейін
«,
тоқтату» деген сөзбен
толықтырылсын;»;

Қабылданды

Мынадай мазмұндағы Депутат Нұркина А. Қ.
жаңа
тармақшамен 08.01.2019 жылдан бастап
толықтырылсын:
міндетті
зейнетақы
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ның жаңа зейнетақы жарналары
тармақша- есебінен зейнетақымен
сы
қамсыздандыру туралы
салымшының
(«Қазақ(алушының)бiрыңғай
жинақтаушы зейнетақы
стан
Республи- қорымен шарттары
касында
...
зейнетақы
мен
2.
Міндетті
қамсыздан зейнетақы жарналарын
есепке
алу
үшін
дыру
туралы» бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы
қорында
ҚРЗ 37бабы)
жеке зейнетақы шотын
ашу
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
айқындаған
тәртіппен
міндетті
зейнетақы жарналарын
аудару кезінде бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қорына
агенттер
ұсынатын
жеке
тұлғалардың тізімдері
негізінде
жүзеге
асырылады.
2-1.
Міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарын
есепке
алу үшін бірыңғай

«...) 37-бапта:
2-тармақ «жарналарын»
деген сөзден кейін «,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарын»
деген
сөздермен
толықтырылсын;
2-1-тармақ алып
тасталсын.
3-тармақта:
«Мемлекеттік
корпорацияға»
деген
сөздерден
кейін
«міндетті зейнетақы
жарналарын, міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарын
есепке
алу
үшін»
деген
сөздермен
толықтырылсын;
екінші
бөліктегі
«Салымшы» деген сөз
«Міндетті зейнетақы
жарналарының
салымшысы,
агент
және өзі үшін міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналары
аударылған
жеке

жарналарын (МЗЖ) есепке
алу үшін ЖЗШ ашу
өтінішсіз тәртіппен жүзеге
асырылады, ал 2021 жылғы
мамырдан бастап ерікті
зейнетақы
жарналарын
(ЕЗЖ) есепке алу үшін
ЖЗШ ашу да өтінішсіз
тәртіппен
жүзеге
асырылады.
Бұл ретте міндетті кәсіптік
зейнетақы
жарналарын
(МКЗЖ) есепке алу үшін
ЖЗШ
ашу
МКЗЖ
салымшысының,
яғни
МКЗЖ төлеу жөніндегі
агенттің (жұмыс берушінің)
және МКЗЖ аударылатын
жеке тұлғаның өтініші
негізінде,
БЖЗҚ-да
10
құжатқа
дейін қамти
алатын тиісті құжаттар
топтамасын ұсына отырып
жүзеге асырылады.
Осыған байланысты, МКЗЖ
есепке алу үшін ЖЗШ ашу
рәсімін
оңтайландыру
мақсатында, оның ішінде
МКЗЖ
аударылатын
агенттер
мен
жеке
тұлғалардың
мүддесінде
МКЗЖ есепке алу үшін

235

жинақтаушы
зейнетақы
қорында
жеке
зейнетақы
шотын ашу бiрыңғай
жинақтаушы
зейнетақы қорының
зейнетақы
қағидаларында
көзделген
нысан
бойынша
жасалған
салымшының өтініші
негізінде
жүзеге
асырылады.
3.
Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қоры
міндетті
зейнетақы жарналары,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы
шарт
жөніндегі
мәліметтерді міндетті
зейнетақы жарналары,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы
шарт жасасқан жеке
тұлғалардың бірыңғай
тізіміне енгізу үшін

тұлға» деген сөздермен МКЗЖ
ашуды
МКЗЖ
ауыстырылсын;»;
аудару кезінде агенттер
БЖЗҚ-ға ұсынатын жеке
Тармақшалардың келесі тұлғалар
тізімдерінің
нөмірленуі
тиісінше негізінде
өтінішсіз
өзгертілсінү
тәртіппен жүзеге асыру
ұсынылады, бұл агенттер
(жұмыс берушілер) үшін
БЖЗҚ-ға МКЗЖ төлеуді,
агенттердің
(жұмыс
берушілердің),
жеке
тұлғалардың
әкімшілік
шығыстарын айтарлықтай
жеңілдетеді.
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Мемлекеттік
корпорацияға
жеке
зейнетақы шотын ашу
туралы
электрондық
хабарлама жібереді.
Салымшы міндетті
зейнетақы жарналары,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы
шарт
жөніндегі
мәліметтерді міндетті
зейнетақы жарналары,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы жарналары
есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы
шарт жасасқан жеке
тұлғалардың бірыңғай
тізіміне
енгізгені
туралы
Мемлекеттік
корпорацияның
электрондық
хабарламасын бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы
қоры алған күннен
бастап
міндетті
зейнетақы жарналары,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы жарналары
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104.

есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы
шартқа қосылған болып
есептеледі.
1-баптың
39-бап.
53Салымшылардың,
тармағыөздері үшін міндетті
ның жаңа зейнетақы жарналары
тармақша- енгізілген,
міндетті
сы
кәсіптік
зейнетақы
жарналары аударылған
(«Қазақжеке тұлғалардың және
стан
агенттердің құқықтары
Республимен міндеттері
касында
...
зейнетақы 3. Міндетті кәсіптік
мен
зейнетақы жарналары
қамсыздан есебінен
дыру
зейнетақымен
туралы»
қамсыздандыру
ҚРЗ
39- туралы
шартқа
бабы)
қосылу үшін жеке
тұлға
бірыңғай
жинақтаушы
зейнетақы
қорына
міндетті
кәсіптік
зейнетақы жарналары
есебінен
жеке
зейнетақы шотын ашу
туралы өтініш беруге
міндетті.

Жоқ

Мынадай мазмұндағы
жаңа
тармақшамен
толықтырылсын:
«....)
39-баптың
3тармағында:
бірінші бөлік алып
тасталсын;
екінші бөлікте:
«ашуға қайта өтініш»
деген сөздер «қайтадан
ашу» деген сөздермен
ауыстырылсын;
«берілмейді»
деген
сөз
«жүзеге
асырылмайды» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы
үшінші
бөлікпен
толықтырылсын:

Депутат Нұркина А. Қ.
Заңның
37-бабына
негіздемені ескере отырып
нақтылайтын
редакция,
оның ішінде МКЗЖ есепке
алу үшін жаңа ЖЗШ ашпай
МКЗЖ төлеу бойынша жаңа
агенттердің МКЗЖ есебінен
зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы
шартқа қосылу тәртібін
айқындайтын редакция;

Қабылданды

«Бұл
ретте
жеке
тұлғаның пайдасына
міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарын төлеген
агент міндетті кәсіптік
зейнетақы
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Жеке
тұлғада
міндетті
кәсіптік
зейнетақы жарналарын
есепке
алу
үшін
бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы
қорында
ашылған
жеке
зейнетақы шоты болған
жағдайда,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарын
есепке
алуға арналған жеке
зейнетақы
шотын
ашуға қайта өтініш
берілмейді.

жарналарын
есепке
алу
үшін
бұрын
ашылған
жеке
зейнетақы
шотына
міндетті
кәсіптік
зейнетақы жарналары
есепке жатқызылған
күннен
бастап
міндетті
кәсіптік
зейнетақы жарналары
есебінен
зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы
шартқа
қосылған
болып
есептеледі.».
Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.

67. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
105.

1-бабы 67тармағының
1)
тармақшасы

39-бап. Бір көзден алу
1) 39-баптың 3- 1-бабы 67-тармағының
тәсілімен мемлекеттік тармағының
54) 1) тармақшасы алып
сатып алуды жүзеге тармақшасы
алып тасталсын;
асыру негіздері
тасталсын;
...

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
«инватакси» ұғымын заң
жобасынан алып тастауға

Қабылданды
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(«Мемлекеттік
сатып алу
туралы»
ҚРЗ
39бабы
3тармағы
54)
тармақша
сы)

106.

1-бабы 67тармағының
2)
тармақшасы

3. Мемлекеттік сатып
алу туралы шартты
тікелей жасасу арқылы
бір көзден алу тәсілімен
мемлекеттік сатып алу
мынадай жағдайларда
жүзеге асырылады:
...
54)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
құратын ұйымдардан
мүгедекке
арналған
таксидің көрсетілетін
қызметтерін сатып алу.

51-бап. Әлеуетті өнім
берушілердің
жекелеген
санаттарының
мемлекеттік
сатып
алуға қатысуы
(«Мемле…
кеттік
2.
Мемлекеттік
сатып алу сатып
алуды

байланысты (ҚР Үкіметінің
қорытындысы бойынша)

2) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
2) 51-бапта:
«2)
51-баптың
22-тармақтың 2) тармағының
2)
және
3) тармақшасындағы
тармақшалары
«жеке
оңалту
мынадай редакцияда бағдарламасына»
деген сөз «мүгедекті
жазылсын:
оңалтудың
жеке

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
заң жобасын ("мүгедек
адамды
оңалту
мен
абилитациялаудың
жеке
бағдарламасы" ұғымының
жаңа редакциясы) 1-бабы
38-тармағы
3)
тармақшасының

Қабылданды
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туралы»
ҚРЗ
51бабы
2тармағының
2)
және
3)
тармақша
лары,
3
және
4тармақта
ры)

ұйымдастырушылар
тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің
жекелеген
түрлерін
мемлекеттік
сатып
алуды өткізу кезінде:
…
2)
тауарлар
өндіретін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
құрған
ұйымдардан
жеке
оңалту
бағдарламасына
сәйкес мүгедектердің
мұқтаждарына арналған
тауарларды қоспағанда,
тауарларды ағымдағы
жылы осы тауарларды
сатып
алу
үшін
бөлінген
жалпы
қаражат
көлемінің
кемінде елу пайызы
көлемінде;

жиырмасыншы
абзацына
«2) оңалту мен бағдарламасына»
деген
сөздермен сәйкес келтіру»);
абилитациялаудың
заң техникасы;
жеке бағдарламасына ауыстырылсын;»;
сәйкес мүгедектігі бар
адамдарға арналған
тауарлары
қоспағанда, тауарлар
өндіретін Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдардан
тауарларды ағымдағы
жылы
осы
тауарларды сатып алу
үшін бөлінген жалпы
қаражат
көлемінің
кемінде елу пайызы
көлемінде;
3) жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
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мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдардан
жұмыстар
мен
көрсетілетін
қызметтерді
ағымдағы жылы осы
жұмыстар
мен
көрсетілетін
қызметтерді
сатып
алу үшін бөлінген
жалпы
қаражат
көлемінің жүз пайызы
көлемінде
сатып
алуды
жүзеге
асырады.»;
3
және
4тармақтар мынадай
редакцияда
жазылсын:
3. Тауарларды өндіретін
«3. Тауарларды
және (немесе) беретін, өндіретін
және
жұмыстарды
(немесе)
беретін,
орындайтын,
жұмыстарды
3)
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді көрсететін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
құрған
ұйымдардан
жұмыстар
мен
көрсетілетін
қызметтерді ағымдағы
жылы осы жұмыстар
мен
көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
үшін бөлінген жалпы
қаражат көлемінің жүз
пайызы
көлемінде
сатып алуды жүзеге
асырады.
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қызметтерді көрсететін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
құрған
ұйымдардан
сатып
алынатын
жекелеген
тауарлар,
жұмыстар, көрсетілетін
қызметтер түрлерінің
тізбесін
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі айқындайды.
Тауарларды
өндіретін және (немесе)
тауарларды
беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді көрсететін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы

орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдардан
сатып
алынатын жекелеген
тауарлар, жұмыстар,
көрсетілетін
қызметтер түрлерінің
тізбесін
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі айқындайды.
Тауарларды
өндіретін
және
(немесе) тауарларды
беретін, жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
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мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
құрған
ұйымдар
мемлекеттік
сатып
алудың
электрондық
көрсетілетін
қызметтеріне
қол
жеткізудің
бірыңғай
нүктесін
ұсынатын
мемлекеттік органның
ақпараттық жүйесінде:
1) "Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
394-бабы
бірінші бөлігінің 11)
тармақшасында
көзделген
барлық
шартқа;
2)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктеріне немесе
құрылтайшысы
Қазақстан

қоғамдық
бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар мемлекеттік
сатып
алудың
электрондық
көрсетілетін
қызметтеріне
қол
жеткізудің бірыңғай
нүктесін
ұсынатын
мемлекеттік
органның ақпараттық
жүйесінде:
1) «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
394-бабы
бірінші бөлігінің 11)
тармақшасында
көзделген
барлық
шартқа;
2)
Қазақстан
Республикасы
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Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
болып
табылатын
ұйымдарға тиесілігіне
сәйкестігі тұрғысынан
тексеруден
өткеннен
кейін, осы баптың 2тармағында көрсетілген
мемлекеттік
сатып
алуға
қатысуға
жіберіледі.
Осы
тармақтың
екінші бөлігінің 1) және
2)
тармақшаларына
сәйкессіздігі
анықталған жағдайда,
тауарларды өндіретін
және
(немесе)
тауарларды
беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді көрсететін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің

мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктеріне немесе
құрылтайшысы
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері
болып
табылатын
ұйымдарға тиесілігіне
сәйкестігі тұрғысынан
тексеруден өткеннен
кейін, осы баптың 2тармағында
көрсетілген
мемлекеттік
сатып
алуға
қатысуға
жіберіледі.
Осы тармақтың
екінші бөлігінің 1)
және
2)
тармақшаларына
сәйкессіздігі
анықталған жағдайда
тауарларды өндіретін
және
(немесе)
тауарларды беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
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қоғамдық бірлестіктері
құрған ұйымдар осы
бапта
көзделген
мемлекеттік
сатып
алуға
қатысуға
жіберілмейді.
4. Осы баптың 2тармағында белгіленген
ережелерді іске асыру
үшін мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушы
осы Заңда көзделген
тәсілдермен
мемлекеттік
сатып
алуды жүзеге асырады,
оған
тауарларды
өндіретін және (немесе)
беретін, жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді көрсететін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
құрған
ұйымдар
жіберіледі.

қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар осы бапта
көзделген мемлекеттік
сатып алуға қатысуға
жіберілмейді.
4. Осы баптың
2-тармағында
белгіленген
ережелерді іске асыру
үшін
мемлекеттік
сатып
алуды
ұйымдастырушы осы
Заңда
көзделген
тәсілдермен
мемлекеттік
сатып
алуды
жүзеге
асырады,
оған
тауарларды өндіретін
және (немесе) беретін,
жұмыстарды
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Жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді көрсететін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектері қоғамдық
бірлестіктерінің және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
құрған
ұйымдардың
өткізілетін мемлекеттік
сатып алудың нысанасы
болып
табылатын
жұмыстарды орындау
бойынша
қосалқы
мердігерлерді
және
қызметтер
көрсету
бойынша
бірлесіп
орындаушыларды
тартуына
жол
берілмейді.
Осы
баптың
2тармағына
сәйкес
мемлекеттік
сатып
алуды жүзеге асыру
кезінде
мемлекеттік
сатып
алуды
ұйымдастырушы

орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар жіберіледі.
Жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктерінің және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдардың
өткізілетін
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хабарландыру
мәтінінде мемлекеттік
сатып алудың тек қана
тауарларды өндіретін
және (немесе) беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді көрсететін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
құрған
ұйымдар
арасында
жүзеге
асырылатынын
көрсетеді.
Тауарларды
өндіретін және (немесе)
тауарларды
беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді көрсететін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері

мемлекеттік
сатып
алудың
нысанасы
болып
табылатын
жұмыстарды орындау
бойынша
қосалқы
мердігерлерді
және
қызметтер
көрсету
бойынша
бірлесіп
орындаушыларды
тартуына
жол
берілмейді.
Осы баптың 2тармағына
сәйкес
мемлекеттік
сатып
алуды жүзеге асыру
кезінде мемлекеттік
сатып
алуды
ұйымдастырушы
хабарландыру
мәтінінде мемлекеттік
сатып алудың тек
қана
тауарларды
өндіретін
және
(немесе)
беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
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және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық бірлестіктері
құрған ұйымдар осы
бапқа сәйкес жүзеге
асырылатын
мемлекеттік
сатып
алуға қатысуға арналған
өтінімді
қамтамасыз
етуді енгізбейді.

бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар
арасында
жүзеге
асырылатынын
көрсетеді.
Тауарларды
өндіретін
және
(немесе) тауарларды
беретін, жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар осы бапқа
сәйкес
жүзеге
асырылатын
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мемлекеттік
сатып
алуға
қатысуға
арналған
өтінімді
қамтамасыз
етуді
енгізбейді.».

68. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы
107.

1-баптың
68тармағының жаңа
тармақшасы
(«Жұмыспен қамту
туралы»
ҚРЗ
11бабы
1тармағы 6)
тармақшасы)

11-бап.
жұмыспен
орталығы

Халықты
қамту

1.
жұмыспен
орталығы:
....

Халықты
қамту

6) жұмыс іздеп
жүрген адамдарға және
жұмыссыздарға жеке
өзі
барған
немесе
ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар және

Жоқ

Мынадай мазмұндағы
жаңа ...) тармақшамен
толықтырылсын:
«...)
11-баптың
1тармағында:
6)
тармақшадағы
«жұмыс іздеп жүрген
адамдарға
және
жұмыссыздарға жеке
өзі
барған
немесе
ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар және
(немесе)
ұялы
байланыс
желісінің
абоненттік

Депутат Нұркина А. Қ.
Заңның 13-бабына сәйкес
жұмыс іздеп жүрген адамға
жұмысқа
орналасуға
жәрдем көрсету тәртібін
халықты жұмыспен қамту
мәселелері
жөніндегі
уәкілетті
орган
айқындайды.

Қабылданды
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(немесе)
ұялы
байланыс
желісінің
абоненттік
құрылғысы арқылы
өтініш жасаған кезде
оларды
лайықты
жұмыстың бар екендігі
туралы міндетті түрде
хабардар ете отырып,
лайықты
жұмыс
таңдауда жәрдемдеседі;

108.

1-баптың
68тармағының жаңа
тармақшасы
(«Жұмыс-

11-бап.
жұмыспен
орталығы

Халықты
қамту

1.
жұмыспен
орталығы:
....

Халықты
қамту

құрылғысы арқылы
өтініш жасаған кезде
оларды
лайықты
жұмыстың бар екендігі
туралы міндетті түрде
хабардар ете отырып,»
деген сөздер «халықты
жұмыспен
қамту
мәселелері жөніндегі
уәкілетті
орган
айқындаған тәртіппен
жұмыс іздеп жүрген
адамдарды
және
жұмыссыздарды
лайықты жұмыстың бар
екендігі
туралы
міндетті түрде хабардар
ете отырып, оларға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Жоқ

Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
мынадай мазмұндағы
жаңа ...) тармақшамен
толықтырылсын:
«...)
11-баптың
1тармағында:
11-1) тармақша алып
тасталсын;»;

Депутат Нұркина А. Қ.
Мемлекет
басшысының
4.03.2020 жылғы "Цифрлық
Қазақстан" бағдарламасы
бойынша кеңес шеңберінде
қағаз
құжаттар
мен
анықтамаларды алып тастау
туралы
тапсырмасын
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109.

пен қамту
туралы»
ҚРЗ
11бабы
1тармағы
11-1)
тармақшасы)

11-1) жұмыссыз ретінде
тіркеу
туралы
анықтаманы
өтеусiз
негiзде береді;

1-баптың
68тармағының жаңа
тармақшасы

13-бап. Жұмыс іздеп
жүрген адам

1. Жұмысы және
(немесе) табысы (кірісі)
жоқ, лайықты жұмыс
іздеп
жүрген
адам
(«Жұмысжұмысқа орналасуына
пен қамту жәрдемдесу
үшін
туралы»
өтініш жасаған кезде
ҚРЗ
13- тұрғылықты жерiндегі
бабы
1- халықты
жұмыспен
тармағы)
қамту
орталығында
тікелей
не
"электрондық
үкіметтің" веб-порталы
немесе
Мемлекеттік

Жоқ

орындау үшін: "мемлекеттік
Тармақшалардың келесі басқаруда
цифрлық
нөмірленуі тиісінше
технологияларды пайдалану
өзгертілсін.
бүкіл
бағдарлама
жетістігінің кілті болып
табылады. Бұл түбегейлі
өзгерістерді қажет етеді.
Барлық
құжаттар
электронды
форматқа
көшірілуі керек. Қазіргі
уақытта қағаз құжаттарын
дайындау
және
ұсыну
дұрыс емес. Құжаттардың
қағаз нұсқаларына біртіндеп
тыйым салынуы керек".
Мынадай мазмұндағы Депутаттар
жаңа
тармақшамен Нұркина А. Қ.
толықтырылсын:
Омарбекова Ж. Ә.
«....)
13-баптың
1- Бекжанов Б.
Мемлекет
тармағы
мынадай Өзгерістер
редакцияда жазылсын: басшысының 11.05.2020 ж.
«1. Жұмысы және Төтенше жағдай жөніндегі
(немесе) табысы (кірісі) мемлекеттік комиссияның
жоқ, лайықты жұмыс қорытынды
отырысында
іздеп
жүрген
адам сөйлеген сөзі шеңберіндегі
жұмысқа орналасуына тапсырмасын орындау үшін
жәрдемдесу
үшін енгізіледі:
"осыған
өтініш жасаған кезде байланысты Үкімет еңбек
тұрғылықты
жері биржасында
тіркеуді
бойынша
халықты барынша
жеңілдетуі,
жұмыспен
қамту жұмыссыз мәртебесін алу
орталығында тікелей не рәсімдерін, уақытын және
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корпорация
арқылы
мынадай:
1)
жеке
басын
куәландыратын;
2) еңбек қызметін
растайтын (бар болған
кезде);
3) білімі, біліктілігі,
арнайы
білімдерінің
немесе
кәсіптік
даярлығының
(бар
болған
кезде)
бар
екендігі
туралы
құжаттардың негізінде
жұмыс іздеп жүрген
адам ретінде тіркеледі.

110.

Он алты жасқа
толмаған
адам
сонымен қатар, өзінің
заңды
өкілдерінің
бірінің
жазбаша
өтінішін ұсынады.
13-бап. Жұмыс іздеп
жүрген адам

1-баптың
68тармағының жаңа ....
тармақша- 3. Жұмыс іздеп жүрген
сы
адам
халықты
жұмыспен
қамту
(«Жұмысорталығынан (кент,
пен қамту ауыл, ауылдық округ

"электрондық үкімет" тиісті
жәрдемақыны
веб-порталы
немесе қысқартуы қажет".
Мемлекеттік
корпорация
арқылы
немесе "Электрондық
еңбек
биржасы"мемлекеттік
ақпараттық порталы
арқылы жұмыс іздеп
жүрген адам ретінде
тіркеледі.»;
Тармақшалардың келесі Мемлекеттік
қызмет
нөмірленуі тиісінше
көрсетуге қойылатын негізгі
өзгертілсін.
талаптарды, оның ішінде
құжаттар
тізбесін
стандартта
көздеу
ұсынылады.

Жоқ

Мынадай мазмұндағы
жаңа
тармақшамен
толықтырылсын:
«....)
13-баптың
3тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3.
Жұмыс
іздеп
жүрген және халықты
жұмыспен
қамту

Депутаттар
Нұркина А. Қ.
Омарбекова Ж. Ә.
Бекжанов Б.
Редакциялық түзету.
Заңның 13-бабына сәйкес,
жұмыс іздеп жүрген адамға
жұмысқа
орналасуға
жәрдем көрсету тәртібін

Қабылданды
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туралы»
ҚРЗ
13бабы
3тармағы)

111.

орталығынан
(кент,
ауыл, ауылдық округ
әкімінен)
немесе
"Электрондық
еңбек
биржасы" мемлекеттік
ақпараттық
порталы
арқылы
лайықты
жұмыс туралы ұсыныс
алған адам халықты
жұмыспен
қамту
орталығын, ал ауылдық
елді
мекендерде
тұратындар – кент,
ауыл, ауылдық округ
әкімін
ұсынылған
лайықты
жұмысқа
келісетіні немесе одан
бас тартатыны туралы
халықты
жұмыспен
қамту
мәселелері
жөніндегі
уәкілетті
орган
айқындаған
тәртіппен
хабардар
етуге тиіс.»;

әкімінен)
лайықты
жұмыстың
бар
екендігі
туралы
ұсыныстарды
алғаннан кейін үш
жұмыс күні ішінде
халықты жұмыспен
қамту орталығына, ал
ауылдық
елді
мекендерде
тұратындар – кент,
ауыл, ауылдық округ
әкіміне барып немесе
ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар және
(немесе)
ұялы
байланыс
желісінің
абоненттік
құрылғысы арқылы
хабардар ете отырып,
жұмыс іздеуге, сондайақ кәсіптік оқытуға
қатысуға мүдделілік
білдіруге тиіс.

1-баптың
14-бап.
68Жұмыссыздарды тiркеу
тармағының жаңа
...

Жоқ

халықты жұмыспен қамту
мәселелері
жөніндегі
уәкілетті
орган
айқындайды.

Редакциясын нақтылау.

Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
Мынадай мазмұндағы Депутаттар
жаңа
тармақшамен Нұркина А. Қ.
толықтырылсын:
Омарбекова Ж. Ә.
Бекжанов Б.

Қабылданды
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4.
Жұмыссыз
ретінде
тіркелген
(«Жұмысадамның
өтініші
пен қамту бойынша
халықты
туралы»
жұмыспен
қамту
ҚРЗ
14- орталығы
өтеусiз
бабы
4- негiзде
анықтама
тармағы)
береді, оның қолданылу
мерзімі ол берілген
күннен
бастап
күнтізбелік отыз күнді
құрайды.

112.

1-баптың
68тармағының жаңа
тармақшасы

14-бап.
Жұмыссыздарды тiркеу

...
5. Халықты жұмыспен
қамту
мәселелері
жөніндегі
жергілікті
(«Жұмысорганда
тiркелген
пен қамту жұмыссыздар халықты
туралы»
жұмыспен
қамту

Жоқ

«....)
14-баптың
4- Мемлекет
басшысының
тармағы
алып 4.03.2020 жылғы "Цифрлық
тасталсын;»;
Қазақстан" бағдарламасы
бойынша кеңес шеңберінде
қағаз
құжаттар
мен
Тармақшалардың келесі анықтамаларды алып тастау
тапсырмасын
нөмірленуі
тиісінше туралы
өзгертілсін.
орындау үшін: "мемлекеттік
басқаруда
цифрлық
технологияларды пайдалану
бүкіл
бағдарлама
жетістігінің кілті болып
табылады. Бұл түбегейлі
өзгерістерді қажет етеді.
Барлық
құжаттар
электронды
форматқа
көшірілуі керек. Қазіргі
уақытта қағаз құжаттарын
дайындау
және
ұсыну
дұрыс емес. Құжаттардың
қағаз нұсқаларына біртіндеп
тыйым салынуы керек".
Мынадай мазмұндағы Депутаттар
жаңа
тармақшамен Нұркина А. Қ.
толықтырылсын:
Омарбекова Ж. Ә.
«....)
14-баптың
5- Бекжанов Б.
тармағы
мынадай Редакциялық түзету.
редакцияда жазылсын: Заңның 13-бабына сәйкес,
«5. Халықты жұмыспен жұмыс іздеп жүрген адамға
қамту
мәселелері жұмысқа
орналасуға
жөніндегі
жергілікті жәрдем көрсету тәртібін
органда тіркелген және халықты жұмыспен қамту
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ҚРЗ
14- орталығынан лайықты
бабы
5- жұмыс
туралы
тармағы)
ұсыныстар
алғаннан
кейін үш жұмыс күні
ішінде
халықты
жұмыспен
қамту
орталығын, ал ауылдық
елдi
мекендерде
тұратын жұмыссыздар –
кент, ауыл, ауылдық
округ әкiмiн ұсынылған
лайықты
жұмысқа
келісетіні немесе одан
бас тартатыны туралы
жеке өзі жүгініп немесе
ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар
және
(немесе) ұялы байланыс
желісінің
абоненттік
құрылғысы
арқылы
хабардар етуге тиіс.

халықты
жұмыспен
қамту
орталығынан
(кент, ауыл, ауылдық
округ әкімінен) немесе
"Электрондық
еңбек
биржасы" мемлекеттік
ақпараттық
порталы
арқылы
лайықты
жұмыс туралы ұсыныс
алған жұмыссыздар –
халықты
жұмыспен
қамту орталығын, ал
ауылдық
елді
мекендерде
тұратын
жұмыссыздар
кент,
ауыл, ауылдық округ
әкімін
ұсынылған
лайықты
жұмысқа
келісетіні немесе одан
бас тартуы туралы
халықты
жұмыспен
қамту
мәселелері
жөніндегі
уәкілетті
орган
айқындаған
тәртіппен
хабардар
етуге тиіс.»

мәселелері
жөніндегі
уәкілетті
орган
айқындайды.
Редакциясын нақтылау.

Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
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113.

1-баптың
68-тармағы
12)
тармақшасының
үшінші
абзацы
(«Халықты
жұмыспен
қамту
туралы»
ҚРЗ
27бабы
1тармағының
1)
тармақша
сы)

114.

27-бап. Азаматтардың
жекелеген санаттарын
жұмысқа орналастыру
үшін
жұмыс
орындарына квоталар
1.
Жергілікті
атқарушы органдар:

12)
27-бапта:
1-тармақтың
1)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
....
«1)
ауыр
жұмыстарды,
еңбек
жағдайлары зиянды,
қауіпті жұмыстардағы
жұмыс
орындарын
есептемегенде,
халықты жұмыспен
қамту
мәселелері
жөніндегі
уәкілетті
орган айқындайтын
тәртіппен
жұмыс
орындары санының
екіден төрт пайызға
дейінгі
мөлшерiнде
мүгедектігі
бар
адамдарды;»;
....

1) ауыр жұмыстарды,
еңбек
жағдайлары
зиянды,
қауіпті
жұмыстардағы жұмыс
орындарын
есептемегенде, халықты
жұмыспен
қамту
мәселелері
жөніндегі
уәкілетті
орган
айқындайтын тәртіппен
жұмыс
орындары
санының екіден төрт
пайызға
дейінгі
мөлшерiнде
мүгедектерді;
1-бабы 68- 28-бап.
Жұмыс
13)
28тармағыберушiлердiң халықты бапта:
ның
13) жұмыспен
қамтуды
...
тармақша- қамтамасыз
етуге
2-тармақтың 6)
сы
қатысуы
тармақшасы мынадай
төртінші
редакцияда
және
жазылсын:
бесінші
...

12)
тармақшаның
үшінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:

Депутат Симонов С.А.
«Халықты жұмыспен қамту
туралы» Заңның 9-бабының
6-тармақшасы
жергілікті
атқарушы
органдарының
құзыретін қайталайды.

Қабылданды

Депутат Симонов С.А.
'NurOtan'
партиясының
сайлауалды
бағдарламасына
сәйкес
мүгедектігі бар адамдарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны
сақтамағаны үшін жұмыс

Қабылданды

«1) мүгедектерді;»;

13)
тармақшаның
төртінші және бесінші
абзацтары
алып
тасталсын;
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абзацтары

2. Жұмыс берушi:

(«Халықты
жұмыспен ...
қамту
6)....
туралы»
Жоқ.
ҚРЗ
28бабы
2тармағы 6)
тармақша
сының
жаңа
абзацы)

«Мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
мүгедектігі
бар
адамдарды жұмысқа
орналастыру
бойынша
квотаны
сақтамағаны
үшін
өтемақы төлемдерін
операторға
төлеген
жағдайда
жұмыс
беруші мүгедектігі бар
адамдар
үшін
белгіленген
жұмыс
орындары квотасын
орындаудан
босатылады.»;

берушілерден өндіріп алу
жөніндегі норма 2023 жылға
қарай күшіне енуі тиіс.
Осыған
байланысты
мүгедектігі бар адамдарды
мынадай себептер бойынша
жұмыспен
қамтуға
жәрдемдесу тетігін қайта
қарау
орынды
деп
санаймыз:
4) МӘСҚ мүгедектігі бар
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
жөніндегі
квотаны сақтамағаны үшін
қаражатты шоғырландыру
жөніндегі оператор бола
алмайды,
өйткені
ҚР
заңнамасына
сәйкес
міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
қағидаттарының бірі МӘСҚ
активтерін
әлеуметтік
төлемдерге
пайдалану
болып
табылады.
Өтемақыларды енгізу тек
заңды тұлғаларға қатысты,
осыған
байланысты
өтемақыларды
жұмсау
мақсаттары
әлеуметтік
тәуекелдер
болып
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табылмайды және міндетті
сақтандыру
саласына
жатпайды;
5) Жобада Қорға жұмыс
берушілердің шығындарын
субсидиялау, мониторинг,
оқыту
мен
тағылымдамаларды
ұйымдастыру, есепке алуды
жүргізу және т. б. бойынша
ЖАО-ның
қайталанатын
функцияларын жүктеу де
көзделеді.
Бұл ретте, осы міндеттер
ЖАО-да
сақталады.
Сонымен қатар, аталған
функцияларды
жүзеге
асыру
қаржылық
шығындарды талап етеді.
Осылайша,
өтемақы
төлемдерін
жеткіліксіз
жинау
кезінде
Қор
әлеуметтік
төлемдерге
көзделген
қаражатты
жұмсауға мәжбүр болады;
6) МӘСҚ-ға өзіне тән емес
функцияларды
беруге
квазимемлекеттік
сектордың
жаңа
субъектілерін
құрудың
мүмкін еместігі негіз болды.
Алайда, бұл функциялар
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ЖАО-да
болғандықтан,
оларды бермеу орынды деп
санаймыз.
Жұмыс
берушілердің
өтемақы
төлемдерін
жинақтау
Қазынашылықтың арнайы
шотында жүргізілуі мүмкін,
бұл қосымша шығындар
мен
қосымша
штат
бірліктерін талап етпейді.
Қалыптасқан экономикалық
жағдайды
назарға
ала
отырып, 2023 жылға дейін
өтемақы төлемдерін енгізу
кәсіпкерлік субъектілеріне
қатысты реттеуді қатаңдату
болып табылады.
Реттеушілік әсерге талдау
жүргізгенге дейін мүгедек
адамдарды
жұмысқа
орналастыру
бойынша
жұмыс тетігін әзірлегенге
дейін
осы
шараларды
қабылдауды
кейінге
қалдыруды сұраймыз.
73. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 2019 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
115.

73тармақтың
1)

1-бап.
Осы
Заңда 1) 1-баптың 25) және 1) тармақша мынадай Депутаттар
пайдаланылатын негiзгi 27)
тармақшалары редакцияда жазылсын: Ж.Ә. Омарбекова,
ұғымдар
Ж.Н. Нұрманбетова
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Осы Заңда мынадай
негiзгi
ұғымдар
пайдаланылады:
(«Міндет- …
25) мiндеттi әлеуметтiк
ті
әлеуметсақтандыру жүйесiнің
тік
субъектілері – төлеушi;
сақтанмiндеттi
әлеуметтiк
сақтандыру жүйесiне
дыру
қатысушы;
алушы;
туралы»
ҚРЗ
1- Мемлекеттік
корпорация;
қор;
бабы)
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық Банкi; уәкілетті
орган;
міндетті
әлеуметтік сақтандыру
саласындағы бақылау
жөніндегі
уәкілетті
орган;
мемлекеттік
кіріс
органдары;
халықты
жұмыспен
қамту орталығы;
…
27) уәкiлеттi орган –
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласында
басшылықты, қордың
қызметiн
реттеуді,
бақылау және қадағалау
функцияларын жүзеге

мынадай
редакцияда «1) 1-бапта:
жазылсын:
25) тармақшадағы «;
уәкілетті орган;» деген
сөздер
«;
орталық
атқарушы орган» деген
«25)
міндетті сөздермен
әлеуметтік сақтандыру ауыстырылсын;
жүйесінің субъектілері
27) тармақшада:
– төлеуші; міндетті
«уәкiлеттi орган;»
әлеуметтік сақтандыру деген сөздер «орталық
жүйесіне
қатысушы; атқарушы
орган;»
алушы;
Мемлекеттік деген
сөздермен
корпорация;
қор; ауыстырылсын;
Қазақстан
«және
қадағалау
Республикасының
функцияларын жүзеге
Ұлттық Банкі; орталық асыратын
орталық
орган»
атқарушы
орган; атқарушы
міндетті
әлеуметтік деген
сөздер
сақтандыру
«функцияларын
саласындағы бақылау жүзеге
асыратын
жөніндегі
уәкілетті мемлекеттік
орган»
орган;
мемлекеттік деген
сөздермен
кірістер
органдары; ауыстырылсын;»;
халықты
жұмыспен
қамту орталығы;»;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Заң техникасы;
Халықты әлеуметтік қорғау
саласындағы
орталық
атқарушы
органның
бақылаулардан
басқа
қандай да бір қадағалау
функциялары
жоқ.
Қазақстан
Республикасының
аумағында
заңдылықтың
сақталуына
жоғары
қадағалауды
мемлекет
атынан прокуратура жүзеге
асырады;

«27)
орталық
атқарушы орган –
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
басшылықты, қордың
қызметін
реттеуді,
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116.

асыратын
орталық бақылау
және
атқарушы орган;
қадағалау
функцияларын жүзеге
асыратын мемлекеттік
орган;»;
1-баптың
1-бап.
Осы
Заңда
1)
1-баптың
73пайдаланылатын негiзгi 25)
және
27)
тармағыұғымдар
тармақшалары мынадай
ның
1)
редакцияда жазылсын:
....
тармақшаОсы Заңда мынадай
сы
негiзгi
ұғымдар
Жоқ;
төртінші
пайдаланылады:
және
…
бесінші
жоқ;
абзацтары
(«Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы»
ҚРЗ
1баптың
жаңа
тармақша
сы)

117.

1-баптың
Жоқ.
73-тармағы
3)

3) 10-бапта:

1) тармақша мынадай
мазмұндағы төртінші
және
бесінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«мынадай
мазмұндағы
__)
тармақшамен
толықтырылсын:
"_ _ ) "Электрондық
еңбек
биржасы"
мемлекеттік
ақпараттық порталы еңбек
нарығының
бірыңғай ақпараттық
базасын
қамтитын
ақпараттық жүйе;»;

Депутаттар
Нұркина А. Қ.
Омарбекова Ж. Ә.
Бекжанов Б.
Мемлекет
басшысының
төтенше жағдай жөніндегі
мемлекеттік комиссияның
11.05.2020
жылғы
қорытынды
отырысында
сөйлеген сөзі шеңберіндегі
тапсырмасын
орындау
үшін:
онда
"осыған
байланысты Үкімет еңбек
биржасында
тіркеуді
барынша
жеңілдетуі,
жұмыссыз мәртебесін алу
рәсімдерін, уақытын және
тиісті
жәрдемақыны
қысқартуы қажет" делінген.

3) тармақшаның бірінші Әлеуметтік-мәдени
абзацындағы «3)» деген комитеті
цифр
«2)»
деген заң техникасы;

даму

Қабылданды
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тармақшасының
бірінші
абзацы

118.

119.

цифрмен
ауыстырылсын;
Тармақшалардың келесі
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін
Мынадай мазмұндағы Әлеуметтік-мәдени даму
3) 10-бапта:
абзацпен комитеті
тақырып
мынадай бесінші
толықтырылсын:
Халықты әлеуметтік қорғау
редакцияда
саласындағы
орталық
жазылсын:
«10-баптың
4) атқарушы
органның
«10-бап.
бақылаулардан
басқа
Орталық атқарушы тармақшасындағы
«және
қадағалау» қандай да бір қадағалау
органның құзыретi»;
сөздер
алып функциялары
жоқ.
бірінші
абзац деген
Қазақстан
мынадай редакцияда тасталсын;»;
Республикасының
жазылсын:
аумағында
заңдылықтың
«Орталық
сақталуына
жоғары
атқарушы орган:»;
қадағалауды
мемлекет
атынан прокуратура жүзеге
асырады;

1-баптың
10-бап.
Уәкiлеттi
73-тармағы органның құзыретi
3)
тармақшаУәкiлеттi орган:
сының
жаңа
...
бесінші
абзацы
4) қордың қызметi
туралы
мәлiметтер,
сондай-ақ мемлекеттiк
(«Міндет- органдардан
және
ті
ұйымдардан
өзiнiң
әлеуметбақылау
және
тік
қадағалау
сақтанфункцияларын жүзеге
дыру
асыруы үшін қажеттi
туралы»
мәлiметтер
алуға
ҚРЗ
10- құқылы;
бабы
4)
тармақша
сы)
1-баптың
11-бап.
Мемлекеттік
4) 11-баптың 373корпорацияның
тармағының
екінші
тармағыміндетті
әлеуметтік бөлігі
мынадай
ның
4) сақтандыру
редакцияда жазылсын:
тармақша-

4) тармақша мынадай Депутат Омарбекова Ж.Ә.
редакцияда жазылсын: Заң техникасы;
«4)
11-баптың
3тармағының екінші
бөлігіндегі
«және

Қабылданды
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сы

120.

саласындағы
құзыреті…
(«Міндет3. …
ті
Бұл
ретте
әлеуметМемлекеттік
тік
корпорация көрсететін
сақтанқызметтердің
дыру
бағаларын
орталық
туралы»
мемлекеттік органдар
ҚРЗ
11- арасынан
Қазақстан
бабы
3- Республикасының
тармағыҮкіметі айқындайтын
ның екінші уәкілетті
орган
бөлігі)
монополияға
қарсы
органмен
және
уәкілетті
органмен
келісу
бойынша
белгілейді.
1-баптың
73тармағының
5)
тармақшасы
12-бап.
Мiндеттi
(«Міндет- әлеуметтiк
ті
сақтандыру жүйесiне
әлеуметқатысушының және
тік
алушының
сақтанқұқықтары
мен
дыру
мiндеттерi
туралы»

«Бұл
ретте
Мемлекеттік
корпорация көрсететін
қызметтердің
бағаларын монополияға
қарсы органмен және
орталық
атқарушы
органмен
келісу
бойынша
орталық
мемлекеттік органдар
арасынан
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі айқындайтын
уәкілетті
орган
белгілейді.»;

5) 12-баптың 1тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
Мiндеттi
әлеуметтiк
сақтандыру жүйесiне
қатысушы,
ал
ол
қайтыс болған (coт
хабарсыз кеттi деп
таныған
немесе
қайтыс болды деп

уәкілетті» деген сөз
«және
орталық
атқарушы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

5) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«5)
12-баптың
1тармағында:
1), 2), 3) және 4)
тармақшалар
мынадай редакцияда
жазылсын:
"1)
еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу жағдайына
арналған әлеуметтік
төлемді тағайындау

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
«Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы»
Заңның 12 – бабы 1тармағының
1)-5)
тармақшаларын
баяндау
құрылымына,
сәйкес
келтіру.
Нақтылайтын түзетулер.
12-баптың
мазмұнына
сәйкес
келтіру,
онда
міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
жүйесіне
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ҚРЗ
бабы)

12-

1.
Мiндеттi
әлеуметтiк
сақтандыру жүйесiне
қатысушының, ал ол
қайтыс болған (coт
хабарсыз кеттi деп
таныған
немесе
қайтыс болды деп
жариялаған)
жағдайда,
оның
асырауында
болған
отбасы мүшелерiнің
және алушының:
1)
қорға
Мемлекеттік
корпорация арқылы
еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу жағдайына
(егер өтініш жасау
кезінде
адамның
жалпы
еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесі
белгіленген
болса),
асыраушысынан
айырылу жағдайына,
жұмысынан айырылу
жағдайына (егер адам
жұмыссыз
ретінде
тіркелген
болса),

жариялаған)
жағдайда,
оның
асырауында
болған
отбасы мүшелерi және
алушы:
1) еңбек ету
қабілетінен
айырылған жағдайда
төленетін әлеуметтік
төлем
тағайындау
туралы өтінішті:
жалпы
еңбек
ету
қабілетінен
айырылу
дәрежесін
алғаш рет белгілеу
кезінде
МӘС
бөлімшесіне;
жүгінген сәтте
жалпы
еңбек
ету
қабілетінен айырылу
дәрежесі белгіленген
кезде
Мемлекеттік
корпорация арқылы
қорға беруге;
2)
асыраушысынан
айырылған жағдайда
төленетін әлеуметтік
төлемді тағайындау
туралы өтінішті қорға
Мемлекеттік

туралы
өтінішті
қорға:
жалпы
еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесі
алғаш рет белгіленген
кезде МӘС бөлімшесі
арқылы;
өтініш жасаған кезде
жалпы
еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесі
белгіленген
кезде
Мемлекеттік
корпорация арқылы
беруге;

қатысушы қайтыс болған
жағдайда оның асырауында
болған отбасы мүшелерінің
құқықтары мен міндеттері
(Сот хабар-ошарсыз кетті
деп таныған немесе қайтыс
болды деп жариялаған)
көрсетілген.

2)
асыраушысынан
айырылу жағдайына
арналған әлеуметтік
төлемді тағайындау
туралы
өтінішті
Мемлекеттік
корпорация арқылы
қорға беруге;
3)
жұмысынан
айырылу жағдайына
арналған әлеуметтік
төлемді тағайындау
туралы
өтінішті
қорға:
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жүктілікке
және
босануға, жаңа туған
баланы (балаларды)
асырап
алуға
байланысты, бала бір
жасқа толғанға дейін
оның
күтіміне
байланысты кірісінен
айырылу
жағдайларына
арналған әлеуметтік
төлемді тағайындау
туралы өтініш беруге;
2) жалпы еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесі
алғаш рет белгіленген
кезде
МӘС
бөлімшесіне еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу жағдайына
арналған әлеуметтік
төлемді тағайындау
туралы өтініш беруге;
3)
жұмыссыз
ретінде
тіркелген
кезде
халықты
жұмыспен
қамту
орталығына
жұмысынан айырылу

корпорация арқылы
беруге;
3) жұмысынан
айырылған жағдайда
төленетін әлеуметтік
төлем
тағайындау
туралы өтінішті:
Мемлекеттік
корпорация арқылы
Қорға;
адамды
жұмыссыз
ретінде
тіркеу
кезінде
халықты жұмыспен
қамту орталығына;
жұмыссыз
ретінде
тіркелгені
туралы
мәліметтер
болған
кезде
«электрондық үкімет»
веб-порталы арқылы
беруге;
4)
жүктілікке
және босануға, жаңа
туған
баланы
(балаларды) асырап
алуға
байланысты
табысынан
айырылған жағдайда
төленетін әлеуметтік
төлемді тағайындау
туралы
өтінішті

егер адам жұмыссыз
ретінде
тіркелген
болса,
Мемлекеттік
корпорация арқылы;
жұмыссыз
ретінде
тіркеу
кезінде
халықты жұмыспен
қамту
орталығы
арқылы;
жұмыссыз
ретінде
тіркелгені
туралы
мәліметтер
болған
кезде «электрондық
үкімет» веб-порталы
арқылы;
«Электрондық еңбек
биржасы» порталында
жұмыссыз
ретінде
тіркелген кезде осы
портал
арқылы
беруге;
4) жүктілікке және
босануға, жаңа туған
баланы (балаларды)
асырап
алуға
байланысты кірісінен
айырылу
жағдайларына
арналған әлеуметтік
төлемді тағайындау
туралы өтінішті қорға
Мемлекеттік
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жағдайына арналған Мемлекеттік
әлеуметтік
төлемді корпорация арқылы
тағайындау
туралы қорға беруге;
өтініш беруге;
5)
бала
бір
жасқа толғанға дейін
4) "электрондық оның
күтіміне
үкімет" веб-порталы байланысты
арқылы, жұмысынан табысынан
айырылу жағдайына айырылған жағдайда
(жұмыссыз
ретінде төленетін әлеуметтік
тіркелгені
туралы төлемді тағайындау
мәліметтер
болған туралы өтінішті:
кезде), бала бір жасқа
қорға
толғанға дейін оның Мемлекеттік
күтіміне байланысты корпорация арқылы;
кірісінен
айырылу
электрондық
жағдайына арналған үкімет «веб-порталы»
әлеуметтік
төлемді арқылы беруге;
6) мемлекеттік
тағайындау
туралы
өтініш беруге;
әлеуметтік
жәрдемақылар алуға
қарамастан, осы Заңда
ЗҚАИ-ның
көзделген тәртіппен
ескертпесі!
әлеуметтік
5)
тармақшаға Қордан
алуға
өзгеріс
енгізу төлемдер
көзделген
–
ҚР құқылы;
7) төлеушіден,
30.12.2020 № 397-VI
(алғашқы
ресми Мемлекеттік
жарияланған күнінен корпорациядан,
сондай-ақ
кейін алты ай өткен қордан,
соң
қолданысқа «электрондық
енгізіледі) Заңымен.
үкіметтің»
веб-

корпорация
беруге;»;

арқылы

мынадай мазмұндағы
4-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
"4-1) бала бір жасқа
толғанға дейін оның
күтіміне байланысты
кірісінен
айырылу
жағдайына арналған
әлеуметтік
төлемді
тағайындау
туралы
өтінішті қорға:
Мемлекеттік
корпорация арқылы;
электрондық
үкімет «веб-порталы»
арқылы беруге;
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5)
мемлекеттiк
әлеуметтiк
жәрдемақылар
алуына қарамастан,
қордан осы Заңда
көзделген тәртiппен
әлеуметтiк төлемдерді
алуға;
6)
төлеушіден,
Мемлекеттік
корпорациядан,
қордан,
сондай-ақ
"электрондық үкімет"
веб-порталы арқылы
әлеуметтік
аударымдардың жайкүйі мен қозғалысы
туралы
ақпаратты
тегін сұратуға және
алуға;
7)
Мемлекеттік
корпорациядан және
қордан
әлеуметтік
төлемдерді
тағайындау және алу
тәртібі
туралы
ақпаратты
тегін
сұратуға және алуға;

порталы
арқылы
әлеуметтік
аударымдардың жайкүйі мен қозғалысы
туралы
ақпаратты
сұратуға және тегін
алуға;
8) Мемлекеттік
корпорациядан және
Қордан
әлеуметтік
төлемдерді
тағайындау және алу
тәртібі
туралы
ақпаратты
тегін
сұратуға және алуға;
9) Қордың және
осы
тармақта
көрсетілген өзге де
мемлекеттік
органдардың немесе
ұйымдардың
осы
Заңда
белгіленген
құқықтарды шектеуге
байланысты
шешімдеріне,
әрекеттеріне
(әрекетсіздігіне)
шағымдануға құқыға
бар.»;
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8) қордың және осы
тармақта көрсетілген
өзге
мемлекеттік
органдардың немесе
ұйымдардың
осы
Заңда
белгіленген
құқықтарды шектеуге
байланысты
шешімдеріне,
әрекеттеріне
(әрекетсіздігіне)
шағым
жасауға
құқығы бар.
2.
Мiндеттi
әлеуметтiк
сақтандыру жүйесiне
қатысушы,
ал
ол
қайтыс болған (coт
хабарсыз кеттi деп
таныған
немесе
қайтыс болды деп
жариялаған)
жағдайда,
оның
асырауында
болған
отбасы мүшелерi және
алушы:
1)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен
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әлеуметтік төлемдерді
тағайындауға қажетті
анық
құжаттарды
(мәліметтерді)
ұсынуға;
2)
әлеуметтік
төлемдердің
артық
есепке жатқызылған
(төленген) сомаларын
қайтаруды жүргізуге;
3)
әлеуметтік
төлемдерді
алу
кезеңінде
Мемлекеттік
корпорацияны
қордың
әлеуметтік
төлемдер
жөніндегі
міндеттемелерінің
орындалуына
әсер
ететін
барлық
өзгерістер
туралы,
осындай
өзгерістер
туындаған
күннен
бастап күнтізбелік он
күн ішінде хабардар
етуге міндетті.
121.

1-баптың
73тармағы-

13-бап.
Төлеушiнiң
құқықтары
мен
мiндеттерi

6) тармақша мынадай Әлеуметтік-мәдени
редакцияда жазылсын: комитеті
заң техникасы;

даму
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ның
6)
тармақшасы

1. Төлеушiнiң:

1)
әлеуметтік
(«Міндет- аударымдардың және
(немесе)
әлеуметтік
ті
аударымдарды уақтылы
әлеуметтік
және (немесе) толық
сақтантөлемегені
үшін
дыру
өсімпұлдың
артық
(қате)
төленген
туралы»
ҚРЗ
13- сомаларын
уәкілетті
бабы
1- орган
айқындайтын
тәртіппен
қайтарып
тармағының
1) алуға;
тармақша
сы)

122.

1-баптың
73-тармағының
жаңа
...)
тармақшасы

15-бап.
Әлеуметтік
аударымдар
есептелетін объект
…
6. Қорға әлеуметтік
аударымдар:

(«Міндетті
әлеуметтік
сақтан-

...
2) «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті

6) 13-баптың 1тармағының
1)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1)
әлеуметтік
аударымдардың және
(немесе)
әлеуметтік
аударымдарды
уақтылы
және
(немесе)
толық
төлемегені
үшін
өсімпұлдың
артық
(қате)
төленген
сомаларын орталық
атқарушы
орган
айқындайтын
тәртіппен
қайтаруға;»;
Жоқ;

«5) 13-баптың 1тармағының
1)
тармақшасындағы
«уәкілетті» деген сөз
«орталық атқарушы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.»;

мынадай мазмұндағы
жаңа ...) тармақшамен
толықтырылсын:
«...)
15-баптың
6тармағы
2)
тармақшасының
екінші бөлігі алып
тасталсын;»;

Депутат Нуркина А. Қ.
«Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру туралы» заңды
және
Салық
кодексін
үйлестіру
мақсатында
«Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы»
Заңның 15-бабы 6-тармағы
2-тармақшасының екінші
Тармақшалардың келесі абзацын алып тастауды
нөмірленуі
тиісінше ұсынамын, өйткені «Салық
өзгертілсін.
және бюджетке төленетін
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дыру
туралы»
ҚРЗ
15бабы
6тармағының
2)
тармақшасы)

төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 341-бабы 1тармағының 9), 10), 12),
14) тармақшаларында,
17) тармақшасының
алтыншы
абзацында,
21)
және
50)
тармақшаларында
көрсетілген кірістерді
қоспағанда,
«Салық
және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 341-бабының
1-тармағында
белгіленген кірістерден
төленбейді.

басқа да міндетті төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Кодексінің
(Салық кодексі) 341-бабы 1тармағының
49)
тармақшасы алып тасталды.

Әлеуметтік
аударымдарды есептеу
кезінде
жұмыскердің
салық
салынатын
кірісіне «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
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123.

Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 341-бабы 1тармағының
49)
тармақшасында
көрсетілген түзетулер
қолданылмайды;
1-баптың
18-бап. Артық (қате)
73-тарматөленген
әлеуметтік
ғының 7) аударымдарды
және
тармақша- (немесе)
әлеуметтік
сы
аударымдардың
уақтылы және (немесе)
(«Міндет- толық төленбегені үшін
өсімпұлды қайтару
ті
әлеуметтік
1. Төлеуші артық
сақтан(қате)
төлеген
дыру
әлеуметтік
аударымдардың және
туралы»
әлеуметтік
ҚРЗ
18- (немесе)
бабы
1- аударымдарды уақтылы
және (немесе) толық
тармағы)
төлемегені
үшін
өсімпұлдың сомалары
уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіппен, Мемлекеттік
корпорацияның
қор
қаражаты
түскен
күннен
кейінгі
бір

7) 18-баптың 1тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
Төлеуші
артық (қате) төлеген
әлеуметтік
аударымдардың және
(немесе)
әлеуметтік
аударымдарды
уақтылы
және
(немесе)
толық
төлемегені
үшін
өсімпұлдың сомалары
орталық
атқарушы
орган айқындайтын
тәртіппен,
Мемлекеттік
корпорацияның қор
қаражаты
түскен
күннен кейінгі бір
операциялық күннен
кешіктірмей
төлеушіге
кейіннен

7) тармақша мынадай Әлеуметтік-мәдени
редакцияда жазылсын: комитеті
заң техникасы;

даму
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18-баптың
1тармағындағы
«уәкілетті» деген сөз
«орталық атқарушы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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124.

операциялық
күннен
кешіктірмей төлеушіге
кейіннен аударуы үшін
төлеушінің
өтініші
қорға келіп түскен
күннен бастап банктік
жеті
күн
ішінде
Мемлекеттік
корпорацияның банктік
шотына
аударылуға
жатады.
1-баптың
19-бап.
Әлеуметтiк
73-тарматөлемдердi
ғының 8) тағайындауға
өтініш
тармақша- жасау және әлеуметтiк
сы
төлемдерді
тағайындауға арналған
(«Міндет- құжаттарды қараудың
ті
мерзімдері
әлеуметтік
1.
Әлеуметтік
төлемдерді
сақтантағайындауға
өтініш
дыру
жасау осы Заңның 12туралы»
ҚРЗ
19- бабының 1-тармағында
бабы
1- көзделген
тиісті
тармағымемлекеттік
ның бірінші органдарға
немесе
өтініш
бөлігі, 7- ұйымдарға
берушінің жеке басын
тармағыкуәландыратын
ның
төртінші
құжатпен қоса уәкілетті

аударуы
үшін
төлеушінің
өтініші
қорға келіп түскен
күннен бастап жеті
күн
ішінде
Мемлекеттік
корпорацияның
банктік
шотына
аударылуға жатады.»;
8) 19-бапта:
1-тармақтың
бірінші
бөлігі
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1. Әлеуметтік
төлемдерді
тағайындауға өтініш
жасау осы Заңның
12-бабының 1тармағында көзделген
тиісті
мемлекеттік
органдарға
немесе
ұйымдарға
өтініш
берушінің жеке басын
куәландыратын
құжатпен
қоса
орталық
атқарушы
орган
белгілеген
нысан
бойынша
өтініш беру жолымен

8) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«8) 19-бапта:
1-тармақтың
бірінші
бөлігіндегі «уәкілетті»
деген сөз «орталық
атқарушы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
8-тармақтың
екінші
бөлігіндегі
«Тағайындалу мерзімі»
деген сөздер «Егер осы
баптың 5-тармағында
өзгеше
көзделмесе,
тағайындалу мерзімі»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
"Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру туралы" Заңның
12-бабының 1-тармағы 1)
тармақшасының
қолданыстағы
редакциясында
және
ұсынылып
отырған
редакциясында көрсетілген
МӘС
бөлімшесі
шешімдеріне, әрекеттеріне
(әрекетсіздігіне)
шағым
жасалуы мүмкін жекелеген
мемлекеттік орган немесе
ұйым болып табылмайды.
заң техникасы;
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бөлігі, 8тармағының екінші
бөлігі)

орган белгілеген нысан
бойынша өтініш беру
жолымен
жүзеге
асырылады. Өтінішке
тізбесін уәкілетті орган
айқындайтын құжаттар
қоса беріледі.…
7. …
….

Асыраушысынан
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтiк
төлемді тағайындауға
өтініш жасау мерзімі он
сегiз жасқа толғанға
дейiн мүгедек болып
қалған
адамдарды
қоспағанда, әлеуметтік
төлем
тағайындауға
өтініш жасалған күнге
қайтыс болған (сот
хабарсыз кеттi деп
таныған немесе қайтыс
болды деп жариялаған)
асыраушының
асырауында
болған
балаларының,
оның
iшiнде асырап алған

жүзеге
асырылады.
Өтінішке
тізбесін
орталық
атқарушы
орган айқындайтын
құжаттар
қоса
беріледі.»;
7-тармақтың
төртінші
бөлігі
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Асыраушысы
нан
айырылу
жағдайына әлеуметтiк
төлемді тағайындауға
өтініш жасау мерзімі,
он
сегiз
жасқа
толғанға
дейiн
мүгедектігі
бар
адамдар болып қалған
адамдарды
қоспағанда,
қайтыс
болған (сот хабарошарсыз кетті деп
таныған
немесе
қайтыс болды деп
жариялаған)
асыраушының
асырауында
болған
балалардың,
оның
ішінде
асырап
алынған балалардың,
аға-інілердің,
апа-
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балаларының,
ағаінілерінің,
апасіңлілерінің
(қарындастарының)
және
немерелерінің
жиырма үш жасқа толу
мерзімінен аспайды.
8. …
Тағайындалу
мерзімі барлық қажетті
құжаттармен
бірге
өтініш
Мемлекеттік
корпорацияда тіркелген
күннен бастап немесе
«Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
проактивті көрсетілетін
қызмет
арқылы
әлеуметтік
төлемдер
тағайындауға келісім
алынған күннен бастап
алты жұмыс күнінен
аспайтын жұмысынан
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтік

сіңлілердің
(қарындастардың)
және
немерелердің
әлеуметтік
төлем
тағайындауға өтініш
жасаған күнгі жиырма
үш
жасқа
толу
мерзімінен
аспауға
тиіс.»;
8-тармақтың
екінші бөлігі мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Егер
осы
баптың 5-тармағында
өзгеше
көзделмесе,
әлеуметтік төлемдерді
тағайындау
мерзімі
өтініш
барлық
қажетті
құжаттарымен
мемлекеттік
корпорацияда
тіркелген
күннен
бастап
немесе
«Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтер
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
проактивті
қызмет
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төлемді
қоспағанда,
әлеуметтік төлемдерді
тағайындау
мерзімі
сегіз жұмыс күнінен
аспайды.
125.

1-баптың
73тармағының
9)
тармақшасы
(«Міндетті
әлеуметтік
сақтандыр
у туралы»
ҚРЗ
20бабы
2
және
4тармақта
ры)

20-бап.
Еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтiк
төлем
...

2. Адамның жалпы
еңбекке қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесін
куәландыру
және
белгілеу
Қазақстан
Республикасының
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы
заңнамасына
сәйкес
МӘС
бөлімшесінің
медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізуі
жолымен
жүзеге асырылады.
...

арқылы
әлеуметтік
төлемдерді
тағайындауға келісім
алған күннен бастап
сегіз жұмыс күнінен
аспайды.»;
9)
20баптың 2 және 4тармақтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2.
Адамды
куәландыру мен жалпы
еңбек ету қабілетінен
айырылу
дәрежесін
белгілеу «Мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес МӘС
бөлімдерінің
медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізуі
жолымен
жүзеге асырылады.»;
«4. Еңбек ету
қабілетінен айырылған
жағдайда төленетін ай
сайынғы
әлеуметтік
төлемнің
мөлшері
әлеуметтік
төлемге
құқық туындаған күнге

заң жобасының 1бабы 73-тармағының 9)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«9) 20-баптың 4тармағында:
мынадай
мазмұндағы үшінші
және
төртінші
бөліктермен
толықтырылсын:
«Бұл
ретте,
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойынша әлеуметтік
аударымдар
мөлшерлемесіне «0»
түзету коэффициенті
қолданылған қызмет
түрлері
бойынша
еңбек,
кәсіпкерлік
қызмет,
жеке
практикамен
айналысу
кезеңдерінде алынған

Депутаттар
Нұркина А. Қ.
Имашева С. В.
Ким В.
Сүлейменова Ж.Д.

Қабылданды

2020 жылғы 1 сәуірден
бастап жыл соңына дейінгі
кезеңде
Үкіметтің
шешімімен ТЖ және шектеу
шаралары
кезеңінде
неғұрлым зардап шеккен 1,1
млн-ға
жуық
бизнес
субъектісі мен олардың
жалдамалы жұмыскерлері
әлеуметтік
төлемдерді,
яғни, БЖЗҚ-ға, МӘСҚ пен
ӘМСҚ-қа
төлемдерді
төлеуден босатылды.
Анықтама үшін:
«Экономиканы
тұрақтандыру жөніндегі
одан
арғы
шаралар
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2020 жылғы

277

4.
Еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
жағдайына
арналған ай сайынғы
әлеуметтiк
төлемнің
мөлшерi
әлеуметтік
төлемге
құқық
туындаған
күнге
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгiленген ең төмен
жалақы мөлшерінің 55
пайызы
шегерілген,
әлеуметтiк аударымдар
есептелетін
объект
ретiнде есепке алынған
кірістің орташа айлық
мөлшерiн
кірісті
ауыстырудың, еңбекке
қабілеттіліктен
айырылудың
және
қатысу өтілінің тиiстi
коэффициенттерiне
көбейту
жолымен
айқындалады.
Әлеуметтiк
аударымдар есептелетін
объект ретiнде есепке
алынған кірістің орташа
айлық
мөлшері
әлеуметтік
төлемге

республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген жалақының
ең төменгі мөлшерінің
55 пайызын шегере
отырып,
әлеуметтік
аударымдарды есептеу
объектісі
ретінде
ескерілген
кірістің
орташа айлық мөлшерін
табысты ауыстырудың,
еңбек ету қабілетінен
айрылудың
және
қатысу өтілінің тиісті
коэффициенттеріне
көбейту
жолымен
айқындалады.
Әлеуметтiк
аударымдар есептелетін
объект ретiнде есепке
алынған кірістің орташа
айлық
мөлшері,
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекіткен
салықтар
мен
әлеуметтік
төлемдер
мөлшерлемелеріне,
оның ішінде міндетті
зейнетақы
жарналарына, міндетті
кәсіптік
зейнетақы

кіріс – төлеуші беретін
кіріс
туралы
анықтама
негізінде
кірістің
орташа
айлық
мөлшерін
айқындау
кезінде
ескеріледі.
Төтенше
жағдай,
шектеу іс-шаралары
қолданылатын
кезеңдегі қызметтің
шектеулеріне
байланысты кірісінен
айырылу жағдайына
арналған әлеуметтік
төлемді алу кезеңдері
кірістің орташа айлық
мөлшері
есебінен
алып тасталады және
кірістің орташа айлық
мөлшерін айқындау
кезеңі
басталардың
тура алдындағы басқа
айлармен
ауыстырылады.»;
үшінші
бөліктегі
«төртінші» деген сөз
«алтыншы»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;
мынадай
мазмұндағы сегізінші

16 наурыздағы № 287
Жарлығын
іске
асыру
жөніндегі
одан
арғы
шаралар
туралы»
ҚР
Үкіметінің 2020 жылғы 20
сәуірдегі № 224 қаулысымен
міндетті
зейнетақы
жарналарының, міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарының,
әлеуметтік
аударымдардың
мөлшерлемелеріне
«0»
коэффициенті қолданылған
қызмет түрлерінің тізбесі
көзделген.
ТЖ кезеңінде кіріс алған,
бірақ
жұмыс
беруші
әлеуметтік
төлемдерді
төлеуден босатылуына орай
олар үшін жарналарды
төлемеген
көптеген
азаматтар
болашақта
әлеуметтік төлемдердің әділ
мөлшерін
белгілеуде
қиындықтарға тап болып
отыр. Себебі, әлеуметтік
төлемдерді
тағайындау
кезінде орташа айлық кіріс
әлеуметтік
төлемдерді
төлеу
негізінде
қалыптасады.
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құқық басталған айдың
алдындағы
соңғы
күнтізбелік
жиырма
төрт ай ішінде (осы
кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына қарамастан)
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кірістер
сомасын
жиырма
төртке бөлу жолымен
айқындалады.
ЗҚАИ-ның
ескертпесі!
4-тармақтың үшінші
бөлігі 01.01.2024 дейін
қолданылады - ҚР
26.12.2019 № 286-VI
Заңымен.
Жоқ

Осы
тармақтың
төртінші
бөлігінде
көзделген
жағдайды
қоспағанда,
"Салық
және
бюджетке

жарналарына,
әлеуметтік
аударымдарға
«0»
түзету
коэффициенті
белгіленген
қызмет
түрлерінің тізбелеріне
қатысты еңбек қызметі
кезеңінде
алынған
кірісті
қоспағанда,
әлеуметтік
төлемге
құқық басталған айдың
алдындағы
соңғы
күнтізбелік
жиырма
төрт ай ішінде (осы
кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына қарамастан)
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кірістер
сомасын
жиырма
төртке бөлу жолымен
айқындалады.
Бұл ретте өтініш
берушінің
қалауы
бойынша
Қазақстан
Республикасында
төтенше жағдай, шектеу
іс-шаралары
қолданылған
айлар
табыстың орташа айлық
мөлшерін
айқындау

бөлікпен
толықтырылсын:
«Қатысу
өтілінің
коэффициентін
айқындау
кезінде
төтенше
жағдай,
шектеу іс-шаралары
қолданылатын
кезеңде
қызметінің
шектелуіне
байланысты кірісінен
айырылу жағдайына
арналғанін әлеуметтік
төлемді алу кезеңдері,
сондай-ақ Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
шешімі
бойыншаәлеуметтік
аударымдар
мөлшерлемесіне «0»
түзету коэффициенті
қолданылған қызмет
түрлері
бойынша
еңбек,
кәсіпкерлік
қызмет,
жеке
практикамен
айналысу
кезеңдері
есепке
жатқызылады.»;

Яғни,
азаматтардың
әлеуметтік
төлемдерінің
мөлшері орташа айлық
кіріске тәуелді болады
(әлеуметтік аударымдарды
төлеу
негізінде
айқындалады)
және
карантин кезеңінде ШОБ,
содан кейін біраз уақыт
ішінде ірі бизнес те
салықтар
(жарналар)
төлеуден
босатылғандықтан,
әлеуметтік
төлемдерді
тағайындау кезінде орташа
айлық кіріс төмендетілуі
мүмкін, бұл әлеуметтік
төлемдердің
мөлшеріне
теріс әсер етеді.
Әрі бүгінгі таңда, белгілі
болғандай,
іс
жүзінде
әлеуметтік
төлемдердің
немесе
зейнетақылардың
мөлшерін есептеу үшін
мұндай жағдайларда жұмыс
берушілерден кіріс туралы
анықтамалар сұратылады.
Осыған
байланысты,
мұндай
жағдайларда
әлеуметтік
төлемдердің
мөлшерін есептеу үшін
жұмыс берушілерден кіріс
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төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеушілер
болып
табылатын
жеке
тұлғалар үшін өзінен
әлеуметтiк аударымдар
жүргізілген
әрбір
айдағы кіріс тиiстi
қаржы
жылына
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгiленген
бiр
ең
төмен
жалақы
мөлшерінің деңгейiнде
қабылданады.
ЗҚАИ-ның
ескертпесі!
4-тармақтың
төртінші
бөлігі
01.01.2024
дейін
қолданылады - ҚР
26.12.2019 № 286-VI
Заңымен.
Сол бір кезең үшін
жұмыс берушіден және

кезінде алып тасталады
және тікелей олардың
алдындағы
немесе
олардан кейінгі басқа
айлармен
ауыстырылады.
Осы тармақтың
төртінші
бөлігінде
көзделген
жағдайды
қоспағанда,
«Салық
және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеушілер
болып
табылатын
жеке
тұлғалар үшін өзінен
әлеуметтiк аударымдар
жүргізілген
әрбір
айдағы кіріс тиiстi
қаржы
жылына
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгiленген
бiр
ең
төмен
жалақы
мөлшерінің деңгейiнде
қабылданады.

туралы
анықтамаларды
сұрату ұсынылады.
Өтініш беру және тұрақсыз
санитариялықэпидемиологиялық
ахуал
жағдайында
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ету
үшін
ХҚКО-ға қайтадан жүгінуді
болғызбау
мақсатында
әлеуметтік төлемді алу
кезеңдерін
ауыстыру
кезінде «қалауы бойынша»
деген сөздерді алып тастау
ұсынылады.
Яғни,
Е-макет
автоматтандырылған
ақпараттық жүйесі кірістің
орташа айлық мөлшерін
айқындау кезеңі басының
тікелей алдында болған 42
500
теңге
әлеуметтік
төлемін алу кезеңдерін
алмастыратын ең үздік
кезеңді өзі айқындайтын
болады.
Мұның бәрі әлеуметтік
төлемдерді
тағайындау
кезінде көптеген азаматтар
кіріссіз
(яғни,
қамтылымсыз) қалған ТЖ
кезеңінің азаматтарда түсіп
қалмауы үшін жасалды.
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"Салық және бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғадан
әлеуметтік
аударымдар
келіп
түскен
жағдайда,
еңбекке қабілеттіліктен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтік
төлемді есептеу кезінде
"Салық және бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғаның кірісі қорға
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кіріс

Сол бір кезең
үшін жұмыс берушіден
және «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғадан
әлеуметтік
аударымдар
келіп
түскен
жағдайда,
асыраушысынан
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтік
төлемді есептеу кезінде
«Салық және бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке

Аталған шаралар төтенше
жағдай және шектеу ісшаралары
кезеңінде
қызметкерлердің жекелеген
санаттарын
қолдауға
бағытталғанын атап өткен
жөн, бұл ретте Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 20 сәуірдегі №
224 қаулысына сәйкес "0"
коэффициенті
қолданылатын
қызметтің
жекелеген (барлық емес)
түрлерінде жұмыс істейтін
қызметкерлерге
ғана
қатысты болады.
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деңгейінде
қабылданады.
Бұл ретте кірісті
ауыстыру
коэффициентi
0,6
болады.
Еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу коэффициенті
30
пайыздан
100
пайызға
дейін
белгіленген
жалпы
еңбекке қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесіне
сәйкес келеді.
Мiндеттi
әлеуметтiк сақтандыру
жүйесiне
қатысушы
үшiн қатысу өтілінің
коэффициентi:
алты айдан
болғанда – 0,1;

кем

алты айдан он екі
айға дейін – 0,7;
он екi айдан жиырма
төрт айға дейiн – 0,75;

тұлғаның кірісі қорға
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кіріс
деңгейінде
қабылданады.
Бұл ретте кірісті
ауыстыру
коэффициентi
0,6
болады.
Еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу коэффициенті
30 пайыздан
100
пайызға
дейін
белгіленген
жалпы
еңбекке
қабілеттіліктен
айырылу
дәрежесіне
сәйкес келеді.
Мiндеттi
әлеуметтiк сақтандыру
жүйесiне
қатысушы
үшiн қатысу өтілінің
коэффициентi:
алты
айдан кем болғанда –
0,1;
алты
айдан он екі айға дейін –
0,7;
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он
екi
жиырма төрт айдан айдан жиырма төрт айға
отыз алты айға дейiн – дейiн – 0,75;
0,85;
жиырма
төрт айдан отыз алты
отыз алты айдан айға дейiн – 0,85;
қырық сегiз айға дейiн –
отыз алты айдан
0,9;
қырық сегiз айға дейiн –
0,9;
қырық сегiз айдан
қырық
сегiз
алпыс айға дейiн – 0,95; айдан алпыс айға дейiн
– 0,95;
алпыс айдан жетпіс
алпыс
айдан
екі айға дейін – 1,0 жетпіс екі айға дейін –
болады;
1,0 болады;
алпыс және одан
алпыс және одан да да көп айға – міндетті
көп айға – міндетті әлеуметтік сақтандыру
әлеуметтік сақтандыру жүйесіне
қатысу
жүйесіне
қатысу өтілінің әрбір он екі айы
өтілінің әрбір он екі айы үшін
1,0-ге
0,02
үшін
1,0-ге
0,02 қосылып отырады.
қосылып отырады.
Бұл ретте өтіл
коэффициентін
Жоқ
айқындаған
кезде
төтенше
жағдайдың,
шектеу
ісшараларының
қолданысы кезеңінде
қызметтің шектелуіне
байланысты
кірістен
айырылу
жағдайына
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126.

1-баптың
73-тармағы
10)
тармақшасы
(«Міндетті
әлеуметтік
сақтандыр

21-бап.
Асыраушысынан
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтiк
төлем
…
7.
Асыраушысынан
айырылу
жағдайына
арналған ай сайынғы

әлеуметтік төлем алу
кезеңдері,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекіткен
салықтар
мен
әлеуметтік
төлемдер
мөлшерлемелеріне,
оның ішінде міндетті
зейнетақы
жарналарына, міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарына,
әлеуметтік
аударымдарға
«0»
түзету
коэффициенті
белгіленген
қызмет
түрлерінің тізбелеріне
қатысты
еңбек
қызметінің
кезеңдері
есепке жазылады.»;
10) 21-бапта:
…
7-тармақ
мынадай редакцияда
жазылсын
«7. Асыраушысынан
айырылу жағдайына
арналған ай сайынғы
әлеуметтiк төлемнің
мөлшерi
әлеуметтік
төлемге
құқық

10) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«10) 21-бапта:
7-тармақтың екінші
бөлігі
алып
тасталсын;
8-тармақтың екінші
бөлігі
мынадай
редакцияда жазылсын:
«Бұл
ретте
әлеуметтік

Депутаттар
Нұркина А. Қ.
Имашева С. В.
Ким В.
Сүлейменова Ж.Д.
Карантиндік шаралар мен
шектеу
іс-шаралары
белгіленбеген (ұзақ) уақыт
бойы жалғасатынын ескере
отырып, "Төтенше жағдай
кезеңінде әлеуметтік-еңбек

Қабылданды
.
редакциян
ы
талқылауға
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у туралы»
ҚРЗ
21бабы
7тармағы)

әлеуметтiк
төлемнің
мөлшерi
әлеуметтік
төлемге
құқық
туындаған
күнге
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгiленген ең төмен
жалақы мөлшерінің 55
пайызы
шегерілген,
әлеуметтiк аударымдар
есептелетін
объект
ретiнде есепке алынған
кірістің орташа айлық
мөлшерiн
кірісті
ауыстырудың,
асырауындағылар
санының және қатысу
өтілінің
тиiстi
коэффициенттерiне
көбейту
жолымен
айқындалады.
Әлеуметтiк
аударымдар есептелетін
объект ретiнде есепке
алынған кірістің орташа
айлық
мөлшері
әлеуметтік
төлемге
құқық басталған айдың
алдындағы
соңғы
күнтізбелік
жиырма
төрт ай ішінде (осы

туындаған
күнге
республикалық
бюджет туралы заңда
белгiленген ең төмен
жалақы мөлшерінің 55
пайызы шегерілген,
әлеуметтiк
аударымдар
есептелетін
объект
ретiнде
есепке
алынған
кірістің
орташа
айлық
мөлшерiн
кірісті
ауыстырудың,
асырауындағылар
санының және қатысу
өтілінің
тиiстi
коэффициенттерiне
көбейту
жолымен
айқындалады.
Әлеуметтiк
аударымдар
есептелетін
объект
ретiнде
есепке
алынған
кірістің
орташа
айлық
мөлшері, Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекіткен
салықтар
мен
әлеуметтік төлемдер
мөлшерлемелеріне,

аударымдарды
есептеу
объектісі
ретінде
ескерілген
кірістің орташа айлық
мөлшері,
кірісті
алмастыру
коэффициенті
және
қатысу
өтілінің
коэффициенті
осы
Заңның 20-бабының 4тармағына
сәйкес
айқындалады.»;

саласында
мемлекеттік
қызметтер көрсетудің және
халықтың
кейбір
санаттарын
азық-түліктұрмыстық
жиынтықпен
қамтамасыз етудің кейбір
мәселелері
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Еңбек
және
халықты
әлеуметтік
қорғау
министрінің 2020 жылғы 25
наурыздағы
№
109
бұйрығымен
көзделген
нормаларды
"Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы"
заңға
енгізу
ұсынылады.
Бұл өздеріне байланысты
емес себептер бойынша
оларға
тағайындалатын
төлемдер
мөлшерінің
төмендеуін болдырмау үшін
болашақ
әлеуметтік
төлемдерді алушылардың
мүддесі үшін қажет.
Аталған шаралар төтенше
жағдай және шектеу ісшаралары
кезеңінде
қызметкерлердің жекелеген
санаттарын
қолдауға
бағытталған ерекше болып
табылатынын атап өткен
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кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына қарамастан)
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кірістер
сомасын
жиырма
төртке бөлу жолымен
айқындалады.
ЗҚАИ-ның
ескертпесі!
7-тармақтың үшінші
бөлігі 01.01.2024 дейін
қолданылады - ҚР
26.12.2019 № 286-VI
Заңымен.

Жоқ.

оның ішінде міндетті
зейнетақы
жарналарына,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарына,
әлеуметтік
аударымдарға
«0»
түзету коэффициенті
белгіленген
қызмет
түрлерінің тізбелеріне
қатысты
еңбек
қызметі
кезеңінде
алынған
кірісті
қоспағанда,
әлеуметтік
төлемге
құқық
басталған
айдың
алдындағы
соңғы
күнтізбелік
жиырма
төрт
ай
ішінде (осы кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына
қарамастан)
әлеуметтік
аударымдар
жүргізілген кірістер
сомасын
жиырма
төртке бөлу жолымен
айқындалады.

жөн, бұл ретте Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 20 сәуірдегі №
224 қаулысына сәйкес "0"
коэффициенті
қолданылатын
қызметтің
жекелеген (барлық емес)
түрлерінде жұмыс істейтін
қызметкерлерге
ғана
қатысты болады.
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Осы
тармақтың
төртінші
бөлігінде
көзделген
жағдайды
қоспағанда,
"Салық
және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеушілер
болып
табылатын
жеке
тұлғалар үшін өзінен
әлеуметтiк аударымдар
жүргізілген
әрбір
айдағы кіріс тиiстi
қаржы
жылына
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгiленген
бiр
ең
төмен
жалақы

Бұл
ретте
өтініш
берушінің
қалауы
бойынша
Қазақстан
Республикасында
төтенше
жағдай,
шектеу іс-шаралары
қолданылған
айлар
табыстың
орташа
айлық
мөлшерін
айқындау
кезінде
алып тасталады және
тікелей
олардың
алдындағы
немесе
олардан кейінгі басқа
айлармен
ауыстырылады.
Осы тармақтың
төртінші
бөлігінде
көзделген жағдайды
қоспағанда, «Салық
және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеушілер
болып
табылатын
жеке
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мөлшерінің деңгейiнде тұлғалар үшін өзінен
қабылданады.
әлеуметтiк
аударымдар
ЗҚАИ-ның
жүргізілген
әрбір
ескертпесі!
айдағы кіріс тиiстi
7-тармақтың
қаржы
жылына
төртінші
бөлігі республикалық
01.01.2024
дейін бюджет туралы заңда
қолданылады - ҚР белгiленген бiр ең
26.12.2019 № 286-VI төмен
жалақы
Заңымен.
мөлшерінің деңгейiнде
Сол бір кезең үшін қабылданады.
жұмыс берушіден және
Сол бір кезең
"Салық және бюджетке үшін
жұмыс
төленетін басқа да берушіден
және
міндетті
төлемдер «Салық
және
туралы"
Қазақстан бюджетке
төленетін
Республикасы
басқа
да
міндетті
Кодексінің
(Салық төлемдер
туралы»
кодексі)
774-бабына Қазақстан
сәйкес
бірыңғай Республикасы
жиынтық
төлемді Кодексінің
(Салық
төлеуші
болып кодексі) 774-бабына
табылатын
жеке сәйкес
бірыңғай
тұлғадан
әлеуметтік жиынтық
төлемді
аударымдар
келіп төлеуші
болып
түскен
жағдайда, табылатын
жеке
асыраушысынан
тұлғадан әлеуметтік
айырылу
жағдайына аударымдар
келіп
арналған
әлеуметтік түскен
жағдайда,
төлемді есептеу кезінде асыраушысынан
"Салық және бюджетке айырылу жағдайына
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төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғаның кірісі қорға
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кіріс
деңгейінде
қабылданады.
Асыраушысынан
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтiк
төлемдер қайтыс болған
(сот хабарсыз кеттi деп
таныған немесе қайтыс
болды деп жариялаған)
асыраушының
асырауында
болған
отбасы
мүшелерiне
қайтыс болған (сот
хабарсыз кеттi деп
таныған немесе қайтыс
болды деп жариялаған)
асыраушының отбасы
мүшесiнiң

арналған әлеуметтік
төлемді
есептеу
кезінде «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғаның кірісі қорға
әлеуметтік
аударымдар
жүргізілген
кіріс
деңгейінде
қабылданады.
Асыраушысын
ан
айырылу
жағдайына арналған
әлеуметтiк төлемдер
қайтыс болған (сот
хабарсыз кеттi деп
таныған
немесе
қайтыс болды деп
жариялаған)
асыраушының
асырауында
болған
отбасы
мүшелерiне
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(мүшелерiнiң)
әлеуметтiк төлемдерді
алу құқығы сақталатын
уақыт кезеңі бойына ай
сайын төленiп тұрады.

қайтыс болған (сот
хабарсыз кеттi деп
таныған
немесе
қайтыс болды деп
жариялаған)
асыраушының отбасы
мүшесiнiң
(мүшелерiнiң)
әлеуметтiк төлемдерді
алу
құқығы
сақталатын
уақыт
кезеңі
бойына
ай
сайын
төленiп
тұрады.»;

8.
Асырауындағылар
санының коэффициентi
мiндеттi
әлеуметтiк
сақтандыру жүйесiне
қатысушы – асыраушы
қайтыс болғанға дейiн
оның
асырауында
болған
адамдардың
санына
қарай
айқындалады
және
оның асырауында бiр
адам болса – 0,5;
асырауында екi адам 8. жоқ
болса
–
0,65;
асырауында үш адам
болса – 0,8; асырауында
төрт және одан көп адам
болса – 1,0 болады.
Бұл ретте, кірісті
ауыстыру
коэффициентi
мен
қатысу
өтілінің
коэффициентi
осы
Заңның 20-бабының 4-
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127.

тармағына
сәйкес
айқындалады.
1-баптың
Статья 22. Социальная
73выплата на случай
тармағыпотери работы
ның
11) …
Жұмысынан
тармақша- 22-бап.
сы
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтiк
(«Міндет- төлем
ті
...
әлеуметтік
2.
Жұмысынан
сақтандыру
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтiк
туралы»
мөлшерi
ҚРЗ
22- төлемнің
баптың 2- әлеуметтiк аударымдар
есептелетін
объект
тармағы)
ретiнде есепке алынған
кірістің орташа айлық
мөлшерiн
кірісті
ауыстырудың
және
қатысу өтілінің тиiсті
коэффициенттерiне
көбейту
жолымен
айқындалады.

11) 22-баптың 2тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2. Жұмысынан
айырылу жағдайына
арналған әлеуметтiк
төлемнің
мөлшерi
әлеуметтiк
аударымдар
есептелетін
объект
ретiнде
есепке
алынған
кірістің
орташа
айлық
мөлшерiн
кірісті
ауыстырудың
және
қатысу өтілінің тиiсті
коэффициенттерiне
көбейту
жолымен
айқындалады.
Әлеуметтiк
аударымдар
есептелетін
объект
ретiнде
есепке
алынған
кірістің
орташа
айлық
Әлеуметтiк
мөлшері, Қазақстан
аударымдар есептелетін Республикасының
объект ретiнде есепке Үкіметі
бекіткен
алынған кірістің орташа салықтар
мен

11) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«11) 22-баптың 2тармағында:
екінші бөлік алып
тасталсын;
үшінші
бөлік
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Бұл ретте, кірісті
алмастыру
коэффициенті
0,4-ті
құрайды,
ал
әлеуметтік
аударымдарды
есептеу
объектісі
ретінде
ескерілген
кірістің орташа айлық
мөлшері мен қатысу
өтілінің коэффициенті
осы
Заңның
20бабының 4-тармағына
сәйкес
айқындалады.»;

Депутаттар
Нұркина А. Қ.
Имашева С. В.
Ким В.
Сүлейменова Ж.Д.
Карантиндік шаралар мен
шектеу
іс-шаралары
белгіленбеген (ұзақ) уақыт
бойы жалғасатынын ескере
отырып, "Төтенше жағдай
кезеңінде әлеуметтік-еңбек
саласында
мемлекеттік
қызметтер көрсетудің және
халықтың
кейбір
санаттарын
азық-түліктұрмыстық
жиынтықпен
қамтамасыз етудің кейбір
мәселелері
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Еңбек
және
халықты
әлеуметтік
қорғау
министрінің 2020 жылғы 25
наурыздағы
№
109
бұйрығымен
көзделген
нормаларды
"Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы"
заңға
енгізу
ұсынылады.
Бұл өздеріне байланысты
емес себептер бойынша

Қабылданды
.
редакциян
ы
талқылауға
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айлық
мөлшері
жұмысынан айырылуы
бойынша
әлеуметтік
төлемге
құқық
басталған
айдың
алдындағы
соңғы
күнтізбелік
жиырма
төрт ай ішінде (осы
кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына қарамастан)
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кірістер
сомасын
жиырма
төртке бөлу жолымен
айқындалады.

әлеуметтік төлемдер
мөлшерлемелеріне,
оның ішінде міндетті
зейнетақы
жарналарына,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарына,
әлеуметтік
аударымдарға
«0»
түзету коэффициенті
белгіленген
қызмет
түрлерінің тізбелеріне
қатысты
еңбек
қызметі
кезеңінде
алынған
кірісті
қоспағанда,
әлеуметтік
төлемге
құқық
басталған
айдың
алдындағы
соңғы
күнтізбелік
жиырма
төрт
ай
ішінде (осы кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына
қарамастан)
әлеуметтік
аударымдар
жүргізілген кірістер
сомасын
жиырма

оларға
тағайындалатын
төлемдер
мөлшерінің
төмендеуін болдырмау үшін
болашақ
әлеуметтік
төлемдерді алушылардың
мүддесі үшін қажет.
Аталған шаралар төтенше
жағдай және шектеу ісшаралары
кезеңінде
қызметкерлердің жекелеген
санаттарын
қолдауға
бағытталған ерекше болып
табылатынын атап өткен
жөн, бұл ретте Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 20 сәуірдегі №
224 қаулысына сәйкес "0"
коэффициенті
қолданылатын
қызметтің
жекелеген (барлық емес)
түрлерінде жұмыс істейтін
қызметкерлерге
ғана
қатысты болады.
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Кірісті
ауыстыру
коэффициентi
0,4
болады,
ал
қатысу
өтілінің коэффициентi
осы
Заңның
20бабының 4-тармағына
сәйкес айқындалады.

128.

1-баптың
73тармағы-

23-бап.
Жүктiлiкке
және босануға, жаңа
туған
баланы

төртке бөлу жолымен
айқындалады.
Бұл
ретте
өтініш
берушінің
қалауы
бойынша
Қазақстан
Республикасында
төтенше жағдайдың,
шектеу
ісшараларының
қолданылу
айлары
табыстың
орташа
айлық
мөлшерін
айқындау
кезінде
алып тасталады және
тікелей
оның
алдындағы
немесе
одан кейінгі басқа
кезеңмен
ауыстырылады.
Кірісті
ауыстыру
коэффициенті
0,4
құрайды, ал қатысу
өтілінің коэффициенті
осы
Заңның
20бабының 4-тармағына
сәйкес
айқындалады.»;
12)
тармақша Депутаттар
12) 23-баптың 3редакцияда Нұркина А. Қ.
тармағы
мынадай мынадай
жазылсын:
Имашева С. В.

Қабылданды
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ның
12) (балаларды)
асырап
тармақша- алуға
байланысты
сы
кірісінен
айырылу
жағдайларына арналған
(«Міндет- әлеуметтiк төлем
…
ті
3. Жүктiлiкке және
әлеуметтік
босануға, жаңа туған
баланы
(балаларды)
сақтанасырап
алуға
дыру
байланысты кірісінен
туралы»
ҚРЗ
23- айырылу жағдайларына
бабы
3- арналған
әлеуметтiк
төлемнің
мөлшерi
тармағы)
әлеуметтік аударымдар
есептелетін
объект
ретінде есепке алынған
кірістің орташа айлық
мөлшерін
еңбекке
қабілетсіздік
күндері
санының
тиісті
коэффициентіне
көбейту
жолымен
айқындалады.
Әлеуметтiк
аударымдар есептелетін
объект ретiнде есепке
алынған кірістің орташа
айлық
мөлшері
әлеуметтік
төлемге
құқық басталған айдың

редакцияда
жазылсын:
«3. Жүктiлiкке
және босануға, жаңа
туған
баланы
(балаларды) асырап
алуға
байланысты
кірісінен
айырылу
жағдайларына
әлеуметтiк төлемнің
мөлшерi
әлеуметтік
аударымдар
есептелетін
объект
ретінде
есепке
алынған
кірістің
орташа
айлық
мөлшерін
еңбекке
қабілетсіздік күндері
санының
тиісті
коэффициентіне
көбейту
жолымен
айқындалады.
Әлеуметтiк
аударымдар
есептелетін
объект
ретiнде
есепке
алынған
кірістің
орташа
айлық
мөлшері, Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекіткен
салықтар
мен

«12) 23-баптың 3тармағында:
мынадай мазмұндағы
үшінші
бөлікпен
толықтырылсын:
«Әлеуметтік
аударымдарды есептеу
объектісі
ретінде
ескерілген
кірістің
орташа айлық мөлшерін
айқындау кезінде осы
Заңның 20-бабы 4тармағының
үшінші
және
төртінші
бөліктерінде көзделген
ережелер ескеріледі.»;
үшінші
бөліктегі
«төртінші» деген сөз
«бесінші» деген сөзбен
ауыстырылсын;»;

Ким В.
редакциян
Сүлейменова Ж.Д.
ы
Карантиндік шаралар мен талқылауға
шектеу
іс-шаралары
белгіленбеген (ұзақ) уақыт
бойы жалғасатынын ескере
отырып, "Төтенше жағдай
кезеңінде әлеуметтік-еңбек
саласында
мемлекеттік
қызметтер көрсетудің және
халықтың
кейбір
санаттарын
азық-түліктұрмыстық
жиынтықпен
қамтамасыз етудің кейбір
мәселелері
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Еңбек
және
халықты
әлеуметтік
қорғау
министрінің 2020 жылғы 25
наурыздағы
№
109
бұйрығымен
көзделген
нормаларды
"Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы"
заңға
енгізу
ұсынылады.
Бұл өздеріне байланысты
емес себептер бойынша
оларға
тағайындалатын
төлемдер
мөлшерінің
төмендеуін болдырмау үшін
болашақ
әлеуметтік
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алдындағы
соңғы
күнтізбелік он екі ай
ішінде (осы кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына қарамастан)
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген кірістердің
сомасын он екіге бөлу
жолымен айқындалады.

әлеуметтік төлемдер
мөлшерлемелеріне,
оның ішінде
міндетті
зейнетақы
жарналарына,
міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарына,
әлеуметтік
аударымдарға
«0»
түзету коэффициенті
белгіленген
қызмет
түрлерінің тізбелеріне
қатысты
еңбек
қызметі
кезеңінде
алынған
кірісті
қоспағанда,
әлеуметтік
төлемге
құқық
басталған
айдың
алдындағы
соңғы
күнтізбелік
жиырма
төрт
ай
ішінде (осы кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына
қарамастан)
әлеуметтік
аударымдар
жүргізілген кірістер

төлемдерді алушылардың
мүддесі үшін қажет.
Аталған шаралар төтенше
жағдай және шектеу ісшаралары
кезеңінде
қызметкерлердің жекелеген
санаттарын
қолдауға
бағытталған ерекше болып
табылатынын атап өткен
жөн, бұл ретте Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 20 сәуірдегі №
224 қаулысына сәйкес "0"
коэффициенті
қолданылатын
қызметтің
жекелеген (барлық емес)
түрлерінде жұмыс істейтін
қызметкерлерге
ғана
қатысты болады.
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Жоқ.

ЗҚАИ-ның
ескертпесі!
3-тармақтың үшінші
бөлігі 01.01.2024 дейін
қолданылады - ҚР
26.12.2019 № 286-VI
Заңымен.
Осы
тармақтың
төртінші
бөлігінде
көзделген
жағдайды
қоспағанда,
"Салық
және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан

сомасын
жиырма
төртке бөлу жолымен
айқындалады.
Бұл
ретте
өтініш
берушінің
қалауы
бойынша
Қазақстан
Республикасында
төтенше жағдайдың,
шектеу
ісшараларының
қолданылу
айлары
табыстың
орташа
айлық
мөлшерін
айқындау
кезінде
алып тасталады және
тікелей
оның
алдындағы
немесе
одан кейінгі басқа
кезеңмен
ауыстырылады.
Осы тармақтың
төртінші
бөлігінде
көзделген жағдайды
қоспағанда, «Салық
және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 774-бабына
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Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеушілер
болып
табылатын
жеке
тұлғалар үшін өзінен
әлеуметтiк аударымдар
жүргізілген
әрбір
айдағы кіріс тиiстi
қаржы
жылына
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгiленген
бiр
ең
төмен
жалақы
мөлшерінің деңгейiнде
қабылданады.
ЗҚАИ-ның
ескертпесі!
3-тармақтың
төртінші
бөлігі
01.01.2024
дейін
қолданылады - ҚР
26.12.2019 № 286-VI
Заңымен.
Сол бір кезең үшін
жұмыс берушіден және
"Салық және бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер

сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеушілер
болып
табылатын
жеке
тұлғалар үшін өзінен
әлеуметтiк
аударымдар
жүргізілген
әрбір
айдағы кіріс тиiстi
қаржы
жылына
республикалық
бюджет туралы заңда
белгiленген бiр ең
төмен
жалақы
мөлшерінің деңгейiнде
қабылданады.
Сол бір кезең
үшін
жұмыс
берушіден
және
«Салық
және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғадан әлеуметтік
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туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғадан
әлеуметтік
аударымдар
келіп
түскен
жағдайда,
жүктілікке
және
босануға, жаңа туған
баланы
(балаларды)
асырап
алуға
байланысты кірісінен
айырылу жағдайларына
арналған
әлеуметтік
төлемді есептеу кезінде
"Салық және бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғаның кірісі қорға
әлеуметтік аударымдар

аударымдар
келіп
түскен
жағдайда,
жүктілікке
және
босануға, жаңа туған
баланы (балаларды)
асырап
алуға
байланысты кірісінен
айырылу
жағдайларына
арналған әлеуметтік
төлемді
есептеу
кезінде «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғаның кірісі қорға
әлеуметтік
аударымдар
жүргізілген
кіріс
деңгейінде
қабылданады.
Еңбекке
қабілетсіздік күндері
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жүргізілген
деңгейінде
қабылданады.

кіріс санының
коэффициенті
жүктілікке
және
босануға,
сондай-ақ
Еңбекке
жаңа туған баланы
қабілетсіздік күндері (балаларды) асырап
санының коэффициенті алуға
байланысты
жүктілікке
және еңбекке
уақытша
босануға,
сондай-ақ қабілетсіздік туралы
жаңа туған баланы парақ берілген күндер
(балаларды)
асырап санын
күнтізбелік
алуға
байланысты отыз
күнге
бөлу
еңбекке
уақытша жолымен
қабілетсіздік
туралы айқындалады.»;
парақ берілген күндер
санын күнтізбелік отыз
күнге бөлу жолымен
айқындалады.

129.

1-баптың
73-тармағының 13)
тармақшасы бірінші
– оныншы
абзацтары
(«Міндетті
әлеуметтік

24-бап. Бала бiр жасқа
толғанға дейiн оның
күтiмiне
байланысты
кірісінен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтiк төлем
...
4. Бала бiр жасқа
толғанға дейiн оның
күтiмiне
байланысты
кірісінен
айырылу
жағдайына арналған ай

13) 24-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4. Бала бiр
жасқа толғанға дейiн
оның
күтiмiне
байланысты кірісінен
айырылу
жағдайына
арналған ай сайынғы
әлеуметтiк
төлемдер
әлеуметтік аударымдар

13)
тармақшаның
бірінші – оныншы
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«13)
24-баптың
4тармағында:
екінші бөлік мынадай
редакцияда жазылсын:
«Бұл
ретте,
кірісті
алмастыру
коэффициенті
0,4-ті
құрайды, ал әлеуметтік

Депутаттар
Нұркина А. Қ.
Имашева С. В.
Ким В.
Сүлейменова Ж.Д.

Қабылданды

Карантиндік шаралар мен
шектеу
іс-шаралары
белгіленбеген (ұзақ) уақыт
бойы жалғасатынын ескере
отырып, "Төтенше жағдай
кезеңінде әлеуметтік-еңбек
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сақтандыру
туралы»
ҚРЗ
24бабы
4тармағы)

сайынғы
әлеуметтiк
төлемдер
әлеуметтік
аударымдар есептелетін
объект ретінде есепке
алынған кірістің орташа
айлық мөлшерiн кірісті
ауыстыру
коэффициентiне
көбейту
жолымен
айқындалады.
Әлеуметтік
аударымдар есептелетін
объект ретінде есепке
алынған кірістің орташа
айлық
мөлшері
әлеуметтік
төлемге
құқық басталған айдың
алдындағы
соңғы
күнтізбелік
жиырма
төрт ай ішінде (осы
кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына қарамастан)
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кірістер
сомасын
жиырма
төртке бөлу жолымен
айқындалады.

есептелетін
объект
ретінде есепке алынған
кірістің орташа айлық
мөлшерiн
кірісті
ауыстыру
коэффициентiне
көбейту
жолымен
айқындалады.
Әлеуметтiк
аударымдар есептелетін
объект ретiнде есепке
алынған кірістің орташа
айлық
мөлшері,
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
бекіткен
салықтар
мен
әлеуметтік
төлемдер
мөлшерлемелеріне,
оның ішінде міндетті
зейнетақы
жарналарына, міндетті
кәсіптік
зейнетақы
жарналарына,
әлеуметтік
аударымдарға
«0»
түзету
коэффициенті
белгіленген
қызмет
түрлерінің тізбелеріне
қатысты еңбек қызметі
кезеңінде
алынған
кірісті
қоспағанда,
әлеуметтік
төлемге

аударымдар есептелетін
объект ретінде есепке
алынған кірістің орташа
айлық мөлшері осы
Заңның 20-бабы 4тармағының
екінші,
үшінші және төртінші
бөліктеріне
сәйкес
айқындалады.»;
бесінші бөлік алып
тасталсын;

саласында
мемлекеттік
қызметтер көрсетудің және
халықтың
кейбір
санаттарын
азық-түліктұрмыстық
жиынтықпен
қамтамасыз етудің кейбір
мәселелері
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Еңбек
және
халықты
әлеуметтік
қорғау
министрінің 2020 жылғы 25
наурыздағы
№
109
бұйрығымен
көзделген
нормаларды
"Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы"
заңға
енгізу
ұсынылады.
Бұл өздеріне байланысты
емес себептер бойынша
оларға
тағайындалатын
төлемдер
мөлшерінің
төмендеуін болдырмау үшін
болашақ
әлеуметтік
төлемдерді алушылардың
мүддесі үшін қажет.
Аталған шаралар төтенше
жағдай және шектеу ісшаралары
кезеңінде
қызметкерлердің жекелеген
санаттарын
қолдауға
бағытталған ерекше болып
табылатынын атап өткен
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жоқ

құқық басталған айдың
алдындағы
соңғы
күнтізбелік
жиырма
төрт ай ішінде (осы
кезеңде
әлеуметтік
аударымдарда
үзілістердің
болуболмауына қарамастан)
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кірістер
сомасын
жиырма
төртке бөлу жолымен
айқындалады.
Бұл ретте өтініш
берушінің
қалауы
бойынша
Қазақстан
Республикасында
төтенше
жағдайдың,
шектеу
ісшараларының
қолданылу
айлары
табыстың орташа айлық
мөлшерін
айқындау
кезінде алып тасталады
және тікелей оның
алдындағы немесе одан
кейінгі басқа кезеңмен
ауыстырылады.
Осы тармақтың
төртінші
бөлігінде
көзделген
жағдайды
қоспағанда,
«Салық

жөн, бұл ретте Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы 20 сәуірдегі №
224 қаулысына сәйкес "0"
коэффициенті
қолданылатын
қызметтің
жекелеген (барлық емес)
түрлерінде жұмыс істейтін
қызметкерлерге
ғана
қатысты болады.
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ЗҚАИ-ның
ескертпесі!
4-тармақтың үшінші
бөлігі 01.01.2024 дейін
қолданылады - ҚР
26.12.2019 № 286-VI
Заңымен.
Осы
тармақтың
төртінші
бөлігінде
көзделген
жағдайды
қоспағанда,
"Салық
және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеушілер
болып
табылатын
жеке
тұлғалар үшін өзінен
әлеуметтiк аударымдар
жүргізілген
әрбір
айдағы кіріс тиiстi
қаржы
жылына
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгiленген
бiр
ең

және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеушілер
болып
табылатын
жеке
тұлғалар үшін өзінен
әлеуметтiк аударымдар
жүргізілген
әрбір
айдағы кіріс тиiстi
қаржы
жылына
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгiленген
бiр
ең
төмен
жалақы
мөлшерінің деңгейiнде
қабылданады.
Сол бір кезең
үшін жұмыс берушіден
және «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
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төлемді
төмен
жалақы жиынтық
болып
мөлшерінің деңгейiнде төлеуші
табылатын
жеке
қабылданады.
тұлғадан
әлеуметтік
аударымдар
келіп
ЗҚАИ-ның
түскен
жағдайда,
бала
ескертпесі!
бiр жасқа толғанға
4-тармақтың
төртінші
бөлігі дейiн оның күтiмiне
01.01.2024
дейін байланысты кірісінен
жағдайына
қолданылады - ҚР айырылу
арналған
әлеуметтік
26.12.2019 № 286-VI
төлемді есептеу кезінде
Заңымен.
Сол бір кезең үшін «Салық және бюджетке
жұмыс берушіден және төленетін басқа да
төлемдер
"Салық және бюджетке міндетті
туралы»
Қазақстан
төленетін басқа да
Республикасы
міндетті
төлемдер
Кодексінің
(Салық
туралы"
Қазақстан
кодексі)
774-бабына
Республикасы
сәйкес
бірыңғай
Кодексінің
(Салық жиынтық
төлемді
кодексі)
774-бабына төлеуші
болып
сәйкес
бірыңғай табылатын жеке
жиынтық
төлемді
тұлғаның кірісі
төлеуші
болып қорға
әлеуметтік
табылатын
жеке аударымдар жүргізілген
тұлғадан
әлеуметтік кіріс
деңгейінде
аударымдар
келіп қабылданады.
түскен жағдайда, бала
Кірісті ауыстыру
бiр жасқа толғанға коэффициенті
0,4
дейiн оның күтiмiне болады.
байланысты кірісінен
Бала бiр жасқа
айырылу
жағдайына толғанға дейiн оның
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арналған
әлеуметтік
төлемді есептеу кезінде
"Салық және бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
774-бабына
сәйкес
бірыңғай
жиынтық
төлемді
төлеуші
болып
табылатын
жеке
тұлғаның кірісі қорға
әлеуметтік аударымдар
жүргізілген
кіріс
деңгейінде
қабылданады.
Кірісті
ауыстыру
коэффициенті
0,4
болады.
Бала
бiр
жасқа
толғанға дейiн оның
күтiмiне
байланысты
кірісінен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтік
төлемнің
мөлшері осы Заңның
26-бабына сәйкес ұстап
қалуға
жататын

күтiмiне
байланысты
кірісінен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтік
төлемнің
мөлшері осы Заңның
26-бабына
сәйкес ұстап қалуға
жататын
міндетті
зейнетақы жарналары
қосымша
есептеле
отырып,
«Балалы
отбасыларға берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес баланың
туу кезектілігіне қарай
белгіленген, бала бір
жасқа толғанға дейін
оның күтімі бойынша
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік жәрдемақы
мөлшерінен
кем
болмайды.
Бала бір жасқа
толғанға дейін оның
күтіміне
байланысты
кірістен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтік төлемнің ең
жоғары
мөлшері
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міндетті
зейнетақы
жарналары
қосымша
есептеле
отырып,
"Балалы отбасыларға
берілетін мемлекеттік
жәрдемақылар туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес баланың
туу кезектілігіне қарай
белгіленген, бала бір
жасқа толғанға дейін
оның күтімі бойынша
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік жәрдемақы
мөлшерінен
кем
болмайды.

әлеуметтік
төлемге
құқық туындаған күнге
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген ең төмен
жалақының 7 еселенген
мөлшерінің
40
пайызынан
аспауға
тиіс.»;
…

Бала
бір
жасқа
толғанға дейін оның
күтіміне
байланысты
кірісінен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтік төлемнің ең
жоғары
мөлшері
әлеуметтік
төлемге
құқық туындаған күнге
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген ең төмен
жалақының 7 еселенген
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мөлшерінің
40
пайызынан аспауға тиіс.

130.

1-баптың
73-тармағы
13)
тармақшасының он
бірінші
және
он
екінші
абзацтары
(«Міндетті
әлеуметтік
сақтандыру
туралы»

24-бап. Бала бiр жасқа
толғанға дейiн оның
күтiмiне
байланысты
кірісінен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтiк төлем
....
4-1. жоқ.

13) 24-бапта:
...
мынадай
мазмұндағы
4-1тармақпен
толықтырылсын:
«4-1. Бала бір
жасқа толғанға дейін
оның
күтіміне
байланысты кірісінен
айырылу жағдайына
әлеуметтік
төлемге
«Балалы отбасыларға
берілетін мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес бала

13) тармақшаның он
бірінші және он екінші
абзацтары
алып
тасталсын;

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Норма ауыр қаржылық
жағдайларға
байланысты
бір жасқа дейінгі бала
Тармақшалардың келесі күтімін жүзеге асыратын
нөмірленуі
тиісінше және осы кезеңде еңбек
өзгертілсін.
немесе кәсіпкерлік қызметін
қайта бастауға мәжбүр атааналардың
жағдайын
нашарлатады.
Көбінесе
мұндай қадамға халықтың
әлеуметтік осал топтарынан
шыққан
жаңа
туған
балалардың
ата-аналары,
оның ішінде көп балалы атааналар, сондай-ақ бір ғана

Қабылданды
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туудың кезектілігіне
қарай
белгіленген,
осы
Заңның
26бабының 1-тармағына
сәйкес ұстап қалуға
жататын
міндетті
зейнетақы
жарналарын
қосымша
есептей
отырып, бала
бір
жасқа толғанға дейін
оның
күтіміне
байланысты
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік
жәрдемақы
мөлшерінде кепілдік
беріледі.»;

ҚРЗ
24бабы 4-1тармағы
(жаңа)

131.

1-баптың
73тармағының
18)
тармақшасы
(«Міндетті
әлеуметтік
сақтан-

39-бап.
ережелер
…
5. Жоқ.

Өтпелі

18)
39-бап
мынадай мазмұндағы
5-тармақпен
толықтырылсын:
«5. Осы Заңның
15-бабының
6тармағы 2025 жылғы
1 қаңтардан бастап
мынадай редакцияда
қолданылады
деп
белгіленсін:

ата-анасы бар отбасылар,
табысы
төмен
немесе
тұрақсыз
табысы
бар
отбасылар, жеке баспанасы
жоқ отбасылар және т. б.
барады.;

18) тармақша
тасталсын;

алып Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
заң техникасына сәйкес
ауыстырылуына
Тармақшалардың келесі байланысты
нөмірленуі тиісінше
заң жобасының 1-бабы 73өзгертілсін.
тармағының
7)
жаңа
тармақшасына
сәйкес
жүзеге
асырылады.
"Құқықтық актілер туралы"
Заңның 24-бабының 4тармағына
сәйкес

Қабылданды
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дыру
туралы»
ҚРЗ
39бабының
жаңа
5тармағы)

«6.
Қорға
әлеуметтік
аударымдар:
1) «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 319-бабы 2тармағының 3) және 4)
тармақшаларында
көрсетілген кірістерді
қоспағанда, «Салық
және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 319-бабының
2-тармағында
белгіленген;
2) «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 341-бабының

заңнамалық актінің өтпелі
ережелерінде
ол
қолданысқа
енгізілгенге
дейін қатынастарды реттеу
тәртібі көрсетіледі, Жаңа
құқық
нормаларына
көшудің мерзімдері мен
тәсілдері белгіленеді.
2025 жылғы 1 қаңтардан
бастап
қолданысқа
енгізілетін редакцияда
Салық кодексінің 341-бабы
1-тармағының
1тармағының
мазмұны
Салық кодексінің 341-бабы
1-тармағы
32)
тармақшасының мазмұны
қазіргі
уақытта
қолданыстағы
Салық
кодексінің 341-бабы 1тармағы
21)
тармақшасының мазмұнына
сәйкес келмейді, Салық
кодексінің 341-бабы 1тармағының
53)
тармақшасы жоқ;
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1-тармағының
9),
10),
12),
14)
тармақшаларында,
22) тармақшасының
алтыншы абзацында,
32)
және
53)
тармақшаларында
көрсетілген кірістерді
қоспағанда, «Салық
және
бюджетке
төленетін басқа да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 341-бабының
1-тармағында
белгіленген
кірістерден
төленбейді.
3) «Салық және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 484-бабы 3тармағының
1)
тармақшасында
белгіленген
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кірістерден
төленбейді.».

132.

1-баптың
40-бап. Осы Заңды Жоқ
73қолданысқа
енгізу
тармағытәртібі
ның
__)
тармақша2. Осы Заңның 7-бабы
сы (жаңа)
бірінші бөлігінің 4)
тармақшасы,
14(«Міндет- бабының 2-тармағы, 15ті
бабының 3-тармағы, 16әлеуметбабының 3-тармағы, 20тік
бабы 4-тармағының
сақтанүшінші және төртінші
дыру
бөліктері, 21-бабы 7туралы»
тармағының үшінші
ҚРЗ
40- және
төртінші
бабының 2- бөліктері, 22-бабы 1тармағы)
тармағының
екінші
бөлігі,
23-бабы
3тармағының үшінші
және
төртінші
бөліктері, 24-бабы 4тармағының
үшінші
және төртінші бөліктері
2024 жылғы 1 қаңтарға
дейін қолданылады деп
белгіленсін.

Мынадай мазмұндағы
жаңа
тармақшамен
толықтырылсын:
«....) 40-баптың 2тармағында:
«20-бабы
4тармағының
үшінші
және
төртінші
бөліктері» деген сөздер
«20-бабы 4-тармағының
бесінші және алтыншы
бөліктері»
деген
сөздермен
ауыстырылсын,
«23бабы
3-тармағының
үшінші және төртінші
бөліктері» деген сөздер,
«23-бабы 3-тармағының
төртінші және бесінші
бөліктері»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.».

Депутат А.Қ. Нұркина
ҚабылданЗаң жобасының 9, 10, 12, 13- ды позиция
тармақшаларына
сәйкес талқылауға
келтіру мақсатында.

Тармақшалардың келесі
нөмірленуі тиісінше
өзгертілсін.
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75. «Ардагерлер ту

ы75. «Ардагерлер туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы
133.

1-баптың
7-бап.
Еңбек
75ардагерлері
тармағынЕңбек
ың
3) ардагерлеріне мыналар
тармақша- жатады:
сы
1)
Социалистік
Еңбек
Ерлері,
үш
дәрежелі Даңқ, үш
дәрежелі Еңбек Даңқы
ордендерінің иегерлері;
2)
"Қазақстанның Еңбек
Ері" атағына ие болған
адамдар;
3)
Ұлы
Отан
соғысы
жылдарында
тылдағы
қажырлы
еңбегі мен мінсіз әскери
қызметі үшін бұрынғы
КСР
Одағының
ордендерімен
және
медальдарымен
наградталған адамдар;

3)
7-бап
мынадай
редакцияда жазылсын:
«7-бап.
Еңбек
ардагерлері
Еңбек
ардагерлеріне
мыналар:
1) Социалистік Еңбек
Ерлері, үш дәрежелі
Еңбек
Даңқы
ордендерінің иегерлері;
2)
«Қазақстанның
Еңбек Ері», «Халық
қаһарманы» атағына ие
болған адамдар;
3) Ұлы Отан соғысы
жылдарында тылдағы
қажырлы еңбегі мен
мінсіз әскери қызметі
үшін бұрынғы КСР
Одағының
ордендерімен
және
медальдарымен
наградталған адамдар;
4) 1941 жылғы 22
маусым
мен
1945
жылғы
9
мамыр
аралығында
кемiнде
алты ай жұмыс iстеген

1-баптың
75тармағының
3)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
"3) 7-бапта:
1)
тармақшадағы
«үш дәрежелі Даңқ, үш
дәрежелі Еңбек Даңқы
ордендерінің»
деген
сөздер «үш дәрежелі
Еңбек
Даңқы
орденінің»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
2)
тармақша
«Қазақстанның Еңбек
Ері» деген сөздерден
кейін
"Халық
қаһарманы"
деген
сөздермен
толықтырылсын;
мынадай
мазмұндағы
5)
тармақшамен
толықтырылсын:
«5)
жасына
байланысты

Депутат Омарбекова Ж. Ә.
Заң техникасы.
Осы тармақшаның екінші
бөлігінің
редакциясы
пысықталды, "Ардагерлер
туралы" Заңның 12-бабында
көзделген
әлеуметтік
қолдау
шаралары
бұл
адамдарға қолданылмайды.
Бұл адамдардың зейнетке
шыққан
кезде
жұмыс
кезінде
тіркелген
емханаларды
пайдалану
құқығы болуы мүмкін.

Қабылданды

12-бап.
Еңбек
ардагерлерін
әлеуметтік қолдау шаралары
1.
Еңбек
ардагерлеріне
мынадай әлеуметтік қолдау
шаралары ұсынылады:
1)
Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес арнаулы мемлекеттік
жәрдемақы төлеу;
2) жергілікті атқарушы
орган өз құзыреті шегінде
көрсететін ақшалай немесе
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4) 1941 жылғы 22
маусым – 1945 жылғы 9
мамыр
аралығында
кемiнде алты ай жұмыс
iстеген
(қызмет
өткерген) және Ұлы
Отан
соғысы
жылдарында тылдағы
қажырлы еңбегi мен
мiнсiз әскери қызметі
үшін бұрынғы КСР
Одағының
ордендерiмен
және
медальдарымен
наградталмаған
адамдар.

(қызмет өткерген) және
Ұлы
Отан
соғысы
жылдарында тылдағы
қажырлы еңбегi мен
мiнсiз әскери қызметі
үшін бұрынғы КСР
Одағының
ордендерiмен
және
медальдарымен
наградталмаған
адамдар;
5) жасына байланысты
немесе еңбек сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы төлемдерін
алушы
болып
табылатын және КСРОның немесе Қазақстан
Республикасының
ордендерімен
немесе
медальдарымен
наградталған, не КСРОның немесе Қазақстан
Республикасының
құрметті атақтарына ие
болған, не Қазақстан
Республикасының
құрмет грамотасымен
наградталған,
не
Қазақстан
Республикасының
ведомстволық

зейнетақы төлемдерін
немесе еңбек сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы төлемдерін
алушы
болып
табылатын
және
бұрынғы
КСР
Одағының
немесе
Қазақстан
Республикасының
ордендерімен немесе
медальдарымен
наградталған,
не
бұрынғы
КСР
Одағының
немесе
Қазақстан
Республикасының
құрметті атақтарына
ие
болған,
не
Қазақстан
Республикасының
құрмет
грамоталарымен
наградталған,
не
Қазақстан
Республикасының
ведомстволық
наградаларымен
наградталған
адамдар.
Осы тармақшаның
бірінші
бөлігінде

заттай
көмек;

түрдегі

әлеуметтік

3) жұмыс iстеп жүрген
кезінде тіркелген емханаларды
зейнеткерлiкке шыққан кезде де
пайдалану құқығы;
4) барлық байланыс қызметiн
кезектен тыс пайдалану құқығы;
5)
Қазақстан
Республикасының
салық
заңнамасына сәйкес жеңiлдiктi
салық салу.
2. Отбасы мүшелеріне не
қайтыс болған еңбек ардагерін
жерлеуді жүзеге асырған адамға
Қазақстан
Республикасының
заңдарына
сәйкес
жерлеуге
арналған
біржолғы
төлем
төленеді.

312

наградаларымен
наградталған адамдар
жатады.
Осы
баптың
5)
тармақшасында
көрсетілген адамдарға
осы Заңның
12-бабында көзделген
әлеуметтік
қолдау
шаралары
қолданылмайды.»;

134.

2-баптың
1-тармағы

Жоқ.

аталған
адамдарға
осы Заңның 12-бабы 1тармағының 1), 2), 4)
және
5)
тармақшаларында
және
2-тармағында
көзделген әлеуметтік
қолдау
шаралары
қолданылмайды.»;

2-баптың
тақырыбы Әлеуметтік-мәдени даму
мен 1-тармағы мынадай комитеті
1. Осы Заңның 1- редакцияда жазылсын: заң жобасының 1-бабы 38тармағының
37)
бабының 38-тармағы
тармақшасының
37) тармақшасының «3-бап.
екінші, үшінші және 1. Осы Заңның 1-бабы баяндалуына байланысты,
1)
төртінші абзацтары, 6-тармағы
4) 67-тармақтың
тармақшасы бір абзацтан
67-тармағы
1) тармақшасының
тармақшасының
жиырма
жетінші тұрады;
бірінші абзацы, 78- абзацы
және
8тармағы
16) тармағы
15)
тармақшасының
тармақшасының
үшінші абзацы 2023 бесінші абзацы 2023
жылғы 1 қаңтарға жылғы 1 қаңтарға
дейін
тоқтатыла дейін
қолданылады
тұрсын,
тоқтатыла деп белгіленсін.»;
тұру кезеңінде осы
абзацтар
мынадай
редакцияда
2-бап.
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қолданылады
деп
белгіленсін:
«32-1-бап. Құнын өтеу
1.
Оңалту
мен
абилитациялаудың
жеке
бағдарламаларына
сәйкес
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер порталы
арқылы
санаторийліккурорттық
емдеуді,
протездікортопедиялық
көмекті, техникалық
көмекші
(компенсаторлық)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарын,
жеке
көмекшінің
және
ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерін
сатып
алу кезінде мүгедектігі
бар адамның олардың
құнын осы баптың
2-тармағында
көзделген
кепілдік
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берілген
сома
мөлшерінен асырмай
жергілікті атқарушы
органдарға
өтетуге
құқығы бар.
Мүгедектігі
бар
адамдар оңалту мен
абилитациялаудың
жеке
бағдарламаларына
сәйкес
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер порталы
арқылы
санаторийліккурорттық
емдеуді,
протездікортопедиялық
көмекті, техникалық
көмекші
(компенсаторлық)
құралдарды, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарын кепілдік
берілген
сомадан
асатын бағамен сатып
алған кезде кепілдік
берілген сома мен
сатып
алынған
тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтердің
іс
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135.

2-баптың
2-тармағы

Жоқ.

жүзіндегі
құны
арасындағы
айырманы мүгедектігі
бар адам меншікті
қаражаты
есебінен
дербес
өздері
төлейді.»;
«54) Қазақстан
Республикасының
мүгедектігі
бар
адамдарының
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасының
мүгедектігі
бар
адамдарының
қоғамдық
бірлестіктері құратын
ұйымдардан
инватакси
қызметтерін
сатып
алу.»;
2. Осы Заңның
1-бабының
38тармағы 26-тармағы
38) тармақшасының
қырық
төртінші
абзацы, 26- тармағы 4)
тармақшасының
жиырма
жетінші
абзацы 2023 жылғы 1

2-баптың
2-тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2. Осы Заңның 1бабы 6-тармағы 4)
тармақшасының он
екінші, он тоғызыншы
абзацтарының,
8тармағы
15)

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
бұрын
қабылданған
заңдармен 2022 жылғы 1
қаңтардан бастап тізбенің
атауы өзгереді.
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қаңтарға
қолданылады
белгіленсін.

дейін тармақшасының
деп жиырма
төртінші
және отыз екінші
абзацтарының
қолданысы
2022
жылғы 1 қаңтарға
дейін
тоқтатыла
тұрып,
тоқтатыла
тұру кезеңінде осы
абзацтар
мынадай
редакцияда
қолданылады
деп
белгіленсін:
«4)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
мүлік
туралы заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне
және
(немесе) Ұлттық әлауқат қорының және
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық капиталға
қатысу
үлестерінің)
елу және одан да көп
пайызын
тікелей
немесе жанама түрде
Ұлттық әл-ауқат қоры
иеленетін
заңды
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тұлғалардың сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілерінің
(өнім
берушілердің)
тізбесіне
енгізілмеген;»;
«4)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
мүлік
туралы заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне
және
(немесе) Ұлттық әлауқат қорының және
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық капиталға
қатысу
үлестерінің)
елу және одан да көп
пайызын
тікелей
немесе жанама түрде
Ұлттық әл-ауқат қоры
иеленетін
заңды
тұлғалардың сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілерінің
(өнім
берушілердің)
тізбесіне енгізілген;»;
«6)
Қазақстан
Республикасының
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мемлекеттік
мүлік
туралы заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне
және
(немесе) Ұлттық әлауқат қорының және
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық капиталға
қатысу
үлестерінің)
елу және одан да көп
пайызын
тікелей
немесе жанама түрде
Ұлттық әл-ауқат қоры
иеленетін
заңды
тұлғалардың сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілерінің
(өнім
берушілердің)
тізбесіне
енгізілмеген;»;
«4)
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
мүлік
туралы заңнамасында
көзделген сатып алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізіліміне
және
(немесе) Ұлттық әл-
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ауқат қорының және
дауыс
беретін
акцияларының
(жарғылық капиталға
қатысу
үлестерінің)
елу және одан да көп
пайызын
тікелей
немесе жанама түрде
Ұлттық әл-ауқат қоры
иеленетін
заңды
тұлғалардың сенімсіз
әлеуетті
өнім
берушілерінің
(өнім
берушілерінің)
тізбесіне енгізілген;».

136.

2-баптың
3-тармағы

Жоқ.

3.
Жергілікті
атқарушы органдарда
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
сатып
алу
туралы
заңнамасына сәйкес
2021
жылғы
1
қаңтарға дейін өздері
сатып
алған
өткізілмеген
протездік-

2-баптың
3-тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Осы Заңның 1-бабы 8тармағы 5) тармақшасы
оныншы
абзацының
қолданысы 2023 жылғы
1
қаңтарға
дейін
тоқтатыла
тұрып,
тоқтатыла
тұру
кезеңінде осы абзац
мынадай
редакцияда

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
баяндалған
норма
заң
жобасы 2-бабының мәні
болмауы тиіс.
Жергілікті
атқарушы
органдарда
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы) құралдар бола
алмайды, өйткені олар тек
олардың құнын өтейді.
Сондай-ақ,
жергілікті
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ортопедиялық,
техникалық көмекші
(компенсаторлық)
құралдар,
арнаулы
жүріп-тұру құралдары
болған
жағдайда,
мүгедектігі
бар
адамдардың халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
белгілейтін
тәртіпке сәйкес тиісті
жергілікті атқарушы
органда қолда бар
құралдар қатарынан
протездікортопедиялық
көмекпен,
техникалық көмекші
(компенсаторлық)
құралдармен,
арнаулы жүріп-тұру
құралдарымен
қамтамасыз
етілуге
құқығы бар.».

қолданылады
деп
белгіленсін:
«8.
Мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасы
мүгедектікті белгілеу
мерзіміне әзірленеді.».

атқарушы органдар аталған
тауарларды
өткізумен
айналыспайды. Тиісінше,
"қолда бар" деген сөздерді
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау туралы Заңның 32-2бабының
2-тармағының
мазмұнына сүйене отырып,
тауар берушілерге қолдану
орынды.
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
қабылданған
түзетулеріне және оларға
қорытындысына
сәйкес
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
мүгедектерге
көрсетілетін
техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы) құралдардың,
арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының
және
көрсетілетін қызметтердің
сыныптауышына
сәйкес
мүгедектің қажеттіліктерін
бағалау тәртібін бекіту
жөніндегі жаңа құзыреті
2023 жылғы 1 қаңтардан
бастап
қолданысқа
енгізіледі.
Осыған
байланысты
норманың
редакциясын
белгілеу
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қажет, ол көрсетілген күнге
дейін қолданыста болады.

137.

Жаңа
...-бап

Жоқ.

...-бап. Жоқ.

мынадай мазмұндағы
жаңа
баппен
толықтырылсын:
«4-бап. Жетіден он
алты жасқа дейінгі
мүгедек
балаларға
тағайындалған
мүгедектігі бойынша
мемлекеттік базалық
әлеуметтік
жәрдемақы, сондай-ақ
Ресей
Федерациясының
заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша
зейнетақы
алған
жағдайда, Байқоңыр
қаласында тұратын
жетіден он алты жасқа
дейінгі
мүгедек
балаларға
тағайындалған
арнаулы мемлекеттік
жәрдемақы
мүгедектік
тобын
белгілеу үшін қайта
куәландырудан

Депутат Омарбекова Ж. Ә.
Өтпелі
кезеңде
жәрдемақыларды есептеу
мәселелерін
реттеу
мақсатында
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өткенге дейін бұрын
тағайындалған
мөлшерде сақталады.
Мүгедектік
тобын
белгілеу үшін жетіден
он алты жасқа дейінгі
мүгедек
балаларды
қайта
куәландыру
кезінде
мүгедектік
тобы
белгіленген
мерзімге – осы Заң
қолданысқа енгізілген
күннен
басталған
кезең,
осы
кезең
ішінде
мүгедектік
тобына әсер ететін
мән-жайлар
туындаған
жағдайларды
қоспағанда,
есепке
жатқызылады, бірақ
ол алты айдан аспауға
тиіс.
Мүгедек
балаларға
мүгедектігі бойынша
мемлекеттік базалық
әлеуметтік
жәрдемақы, сондай-ақ
белгіленген
мүгедектік
тобы
бойынша
Ресей
Федерациясының
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заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша
зейнетақы
алған
жағдайда, Байқоңыр
қаласында тұратын
мүгедек
балаларға
арнаулы мемлекеттік
жәрдемақы
осы
баптың
екінші
бөлігінде көрсетілген
кезеңге қосымша ақы
төленіп
қайта
куәландырылған
күннен бастап қайта
есептеледі.».

138.

3-бап

Жоқ.

3-бап.
Осы Заң 2023
жылғы 1 қаңтардан
бастап
қолданысқа
енгізілетін осы Заңның

3-бап
мынадай
редакцияда жазылсын:
"2-бап. Осы Заң 2023
жылғы 1 қаңтардан
бастап
қолданысқа

Әлеуметтік-мәдени даму
комитеті
Депутаттар
Омарбекова Ж. Ә.
Нұрманбетова Ж.Н.
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1-бабының
38тармағы
3)
тармақшасының он
сегізінші абзацын, 10)
тармақшасының он
сегізінші
және
он
тоғызыншы
абзацтарын, 29) тармақшасының
бірінші,
екінші, үшінші және
төртінші абзацтарын,
41) тармақшасының
бесінші абзацын, 43)
тармақшасының бірінші, екінші, үшінші,
төртінші,
бесінші,
алтыншы,
жетінші,
сегізінші, тоғызыншы,
оныншы, он бірінші,
он екінші, он үшінші,
он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он
жетінші, он сегізінші,
он
тоғызыншы
абзацтарын,
68тармағы
13)
тармақшасының
бесінші
абзацын
қоспағанда, алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейін
күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа

енгізілетін 1-баптың 8тармағы
2)
тармақшасының
үшінші
абзацын
қоспағанда,
алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейін
күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа
енгізіледі.»;

Еспаева Д.М.
Қабылданған түзетулерге
және
олар
бойынша
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің қорытындысына
сәйкес
Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
мүгедектерге көрсетілетін
техникалық көмекші (орнын
толтырушы) құралдардың,
арнаулы
жүріп-тұру
құралдарының
және
қызметтердің
сыныптауышына
сәйкес
мүгедектің қажеттіліктерін
бағалау тәртібін бекіту
жөніндегі жаңа құзыреті
2023 жылғы 1 қаңтардан
бастап
қолданысқа
енгізіледі (ҚР Үкіметінің
қорытындысы бойынша).
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