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«l\a3aI(CTaH Pecny6JIHKaChIHhIH. KeH6ip 3aH.HaMaJIhII( axrtnepine K9pHeKi axnapar ~;me ,lJ,iHHI(hI3MeT M;}ceJIeJIepi 60HhIHma
esrepicrep MeH TOJIhII(ThIpYJIap enriay TYpaJIhI» l\a3aI(CTaH Pecrryfinaxacsr 3aH.hIHhIH.~o6aChiHa l\a3aI(CTaH Pecnyfinaxacsr IIapJIaMeHTi
CeHaThIHhIH. esrepicrep enrisyi ~9HiH,lJ,e

CAJIhICThIPMAKECTE
CPABHMTEJIhHARTA6JIHQA
no BHeceHHIOCeHaTOM IIapJIaMeHTa Pecny6JIHKH Ka3aXCTaH H3MeHeHHHB rrpoexr 3aKOHa Pecny6JIHKH Ka3aXCTaH
«0 BHeceHHHH3MeHeHHHH ,lJ,OnOJIHeHHH
B nexoropsre 3aKOHO,lJ,aTeJIhHhIe
arcrsr Pecny6JIHKH Ka3aXCTaH no norrpocasr BU3yaJIhHOH
uHl)J0pMaIJ;UHU peJIUrU03HOH,lJ,eHTeJIhHOCTU»
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14. <<)ijuu I(hI3MeT~;}He ,lJ,rnu6ipJIecriKTep 'rypansr» 2011 ~IJIFhI 11 I(aJaH..lJ.aFhI
l\aJaI(CTaHPecny6JIHKaChIHhIH.
3aH.hI
3aKoH Pecny6JIUKU Kasaxcran OT 11 OKTH6pH 2011 rona «0 peJIUrU03HoH ,lJ,eHTeJIhHOCTU
U peJIUrU03HhIx 06be,lJ,UHeHuHx»
1.

)K06aHbIH:
1-6a6bI
14-TapMaFbI
1) rapaaxuracsmsra
6eciHmi a63aIIbI
3aH.HhIH.
1-6a6hI

4) 'rapssaxmacsrasm
~aH.a pe,lJ,aKIJ;HHChi

«4)
.n;lHM
Ma3M¥H.n;aFbI
Msnranaa pezraxuaazta )l(a3bIJICbIH:
aI\rrapaTTbII\ MaTepMaJI- M(}miHOiK
«4)
,lJ,iHU
Ma3M¥H,lJ,aFhI
cinmeuenepoi «oca ansauoa, Ke3 axnapar-rsnc MaTepUaJI - Ke3 KeJIreH
KeJIreH
MaTepMaJI.n;bII\ MaTepUaJI,lJ,hII( ~eTKbrimTeri
,lJ,iHU
..
.
»cerrcururrrert
.n;lHM CMrraTTaFbI carrar-rart.r
6aCnaJIhII(,
6aCrraJIbII\, 3JIeKTpoH.n;bII\ )I(~He 3JIeKTpOH,lJ,hII( ~;}He
esre
ne
esre .n;eaxrrapar;»;
axnapar;»;»,

«M~TiH.n;iK
cirrtevenepni
xoca anranna» .n;ereH cesnep
MaFbIHaJIbII\ )I(~He I\¥I\bII\TbII\
)l(YKTeMe)l(acaMali.n;bI.
«K.¥I\bII\TbII\ axrinep TYPaJIbI»
!\a3aI\CTaH
Pecrry6JIMKaCbI
3aH:bIHbIH:24-6a6bI 3-TapMaFbIHa
coaxec HopMaTHBTiK I\¥I\bII\TbII\
aKTlHIH: M~TlHlH.n;e MaFbIHaJIbII\
)I(~HeI\¥I\bII\TbII\ )l(YKTeMeci )l(OI\
.n;eKJIapaTMBTlK
CMnaTTaFbI
epeacenep I\aMTbIJIMaYbIraic.

2

Cтатья 1
пункт 14
подпункт 1)
абзац пятый
проекта
новая редакция
подпункта 4)
статьи 1
Закона

2.

Жобаның
1-бабы
14-тармағының
2) тармақшасы
Заңның
3-бабының
5 және
6-тармақтары

«4)
информационный
материал
религиозного
содержания
–
печатная,
электронная и иная информация
религиозного
характера
на
любом материальном носителе,
включая текстовые ссылки;»;

Изложить в следующей редакции:
«4) информационный материал
религиозного
содержания
–
печатная, электронная и иная
информация
религиозного
характера на любом материальном
носителе;»;».

Слова «включая текстовые
ссылки» не несут смысловой и
правовой нагрузки.
Согласно п.3 ст.24 Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах» текст
нормативного правового акта
не
должен
содержать
положения
декларативного
характера,
не
несущие смысловой
и
правовой нагрузки.

2)
3-баптың
5-тармағы
мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Заңды діни қызметке
кедергі келтіруге, жеке және
заңды тұлғалардың азаматтық
құқықтарының
бұзылуына
немесе дінге көзқарасы немесе
құдайға құлшылық ету, діни
жоралар мен рәсімдерді орындау
себептері
бойынша
дінге
сенушілердің және (немесе) дінге
сенбейтіндердің сезімдері мен
қадір-қасиетін қорлауға, қандай
да бір дінді ұстанушылар
қастерлейтін
заттарды,
құрылыстар мен орындарды
бүлдіруге жол берілмейді.»;

Мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2)
3-баптың
6-тармағы
мынадай редакцияда жазылсын:
«6.
Әркімнің
ар-ождан
бостандығына құқығы бар.
Әркім
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес діни немесе өзге де
нанымдарды ұстануға, оларды
таратуға,
діни
бірлестіктердің
қызметіне
қатысуға
және
миссионерлік
қызметпен
айналысуға құқылы.
Ар-ождан бостандығы құқығын
жүзеге асыру жалпы адамдық және
азаматтық
құқықтар
мен
мемлекет алдындағы міндеттерге
байланысты
болмауға
немесе
оларды шектемеуге тиіс.»;».

Осы
позиция
(«Діни
қызмет
және
діни
бірлестіктер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының (бұдан әрі кесте
бойынша – Заң) 3 бабының 5
және 6 тармақтарына) екі
түзетуден тұрады:
1. Заңның 3-бабының 5тармағына.
Азаматтық (жеке) құқықтар
жеке тұлғаларға ғана тиесілі.
Негізгі азаматтық құқықтар
Адам құқықтарының жалпыға
бірдей декларациясында және
Қазақстан Республикасының
Конституциясында бекітілген
(II бөлім. Адам және азамат).
1966
жылғы
16
желтоқсандағы
Азаматтық

3
және саяси құқықтар туралы
халықаралық пакті діни сенім
мен
наным
бостандығы,
сондай-ақ
оларды
қорғау
мәселесін реттейді (18-бап).
Бұдан басқа, дінге деген
қатынасы негіздері бойынша
дінге
сенбеушілердің
сезімдері мен қадір-қасиетін
қорлау
ретіндегі
құқық
бұзушылықтың
құрамын
анықтау қиын. Іс жүзінде бұл
үлкен дау тудыруы мүмкін.
Осыған
байланысты
Заңның
3-бабының
5тармағына түзетулерді заң
жобасынан
алып
тастау
ұсынылады.
2. Заңның 3-бабының 6тармағына.
Заңның
кіріспесі
нормативтік құқықтық актіні
қабылдау негізінде, оның
ішінде әркімнің ар-ождан
бостандығы
құқығын
айқындайды.
Бұдан басқа, Заңда арождан бостандығы құқығын
жүзеге
асырудың
параметрлері
айқындалуға
тиіс.
Қазақстан
Республикасы
Конституциясы 22-бабының
нормалары мемлекет пен

4
діннің өзара іс-қимылының
негізгі
қағидаттарын
толыққанды
мазмұндау
мақсатында Заңда жазылуға
тиіс.
Cтатья 1
пункт 14
подпункт 2)
проекта
пункты 5 и 6
статьи 3
Закона

2) пункт 5 статьи 3 изложить в
следующей редакции:
«5.
Воспрепятствование
законной
религиозной
деятельности,
нарушение
гражданских прав физических и
юридических лиц или оскорбление
чувств и достоинства верующих
и (или) неверующих по мотивам
отношения к религии или
выполнения
богослужений,
религиозных
обрядов
и
церемоний,
осквернение
почитаемых
последователями
той или иной религии предметов,
строений
и
мест
не
допускаются.»;

Изложить в следующей редакции:
«2) пункт 6 статьи 3 изложить в
следующей редакции:
«6. Каждый имеет право на
свободу совести.
Каждый
вправе
придерживаться религиозных или
иных убеждений, распространять
их, участвовать в деятельности
религиозных
объединений
и
заниматься
миссионерской
деятельностью в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан.
Осуществление права на свободу
совести не должно обуславливать
или
ограничивать
общечеловеческие и гражданские
права
и
обязанности
перед
государством.»;».

Данная позиция состоит из
двух поправок (в пункты 5 и 6
статьи 3 Закона РК «О
религиозной деятельности и
религиозных объединениях»
(далее по таблице – Закон):
1. В пункт 5 статьи 3
Закона.
Гражданские
(личные)
права принадлежат только
физическим лицам. Основные
гражданские
права
закреплены
во
Всеобщей
декларации прав человека и
Конституции
Республики
Казахстан
(Раздел
II.
Человек
и
гражданин).
2. Международный пакт о
гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966
года регламентирует вопрос
свободы исповедания религии
и убеждения, а также их
защиту (статья 18).
Кроме того, проблематично
определить
состав
правонарушения
как
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оскорбление
чувств
и
достоинства неверующих по
мотивам
отношения
к
религии. На практике это
может
вызвать
большие
споры.
В этой связи поправки в
пункт 5 статьи 3 Закона
предлагается исключить из
законопроекта.
2. В пункт 6 статьи 3
Закона.
Преамбула
Закона
в
основаниях
принятия
нормативного правового акта
определяет, в том числе,
право каждого на свободу
совести.
Кроме того, в Законе
должны быть определены
параметры
осуществления
права на свободу совести.
Нормы
статьи
22
Конституции
Республики
Казахстан
должны
быть
воспроизведены в Законе в
целях
полноценного
изложения
основных
принципов
взаимодействия
государства и религии.
3.

Жобаның
1-бабы
14-тармағының

5) мынадай мазмұндағы 7-1Мынадай редакцияда жазылсын:
1.
Заң
жобасында
баппен толықтырылсын:
«5) мынадай мазмұндағы 7-1- ұсынылып отырған түзету
«7-1-бап. Ғибадат үйлерінен баппен толықтырылсын:
(Заңның
жаңа
7-1-бабы)
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5) тармақшасы
Заңның жаңа
7-1-бабы

(ғимараттарынан) тыс жерде діни
іс-шаралар
өткізу
туралы
хабарлама
1. Діни бірлестік ғибадат
үйлерінен (ғимараттарынан) тыс
жерде діни іс-шаралар өткізу
туралы хабарламаны (бұдан
әрі – хабарлама) облыстың,
республикалық
маңызы
бар
қаланың
және
астананың
жергілікті атқарушы органына
қағаз
жеткізгіште
немесе
электрондық цифрлық қолтаңба
арқылы
куәландырылған
электрондық құжат нысанында,
ол өткізілетін күнге дейін он
жұмыс күнінен кешіктірілмейтін
мерзімде береді.
2.
Хабарлама
облыстың,
республикалық
маңызы
бар
қаланың
және
астананың
жергілікті атқарушы органында
тіркелген
күн
хабарламаны
берген күн болып табылады.
3.
Хабарламада
мыналар
көрсетіледі:
1) мақсаты;
2) діни бірлестіктің – ғибадат
үйлерінен (ғимараттарынан) тыс
жерде
діни
іс-шараларды
ұйымдастырушының
атауы,
бизнес-сәйкестендіру
нөмірі,
діни бірлестіктің орналасқан
жері, байланыс деректері;
3) діни әдебиетті және діни

«7-1-бап.
Ғибадат
үйлерінен
(ғимараттарынан) тыс жерде діни ісшаралар өткізу туралы хабарлама
1. Осы Заңның 7-бабының 2тармағында көрсетілген діни ісшараларды
қоспағанда,
діни
бірлестік
ғибадат
үйлерінен
(ғимараттарынан) тыс жерде діни ісшаралар өткізу туралы хабарламаны
(бұдан әрі – хабарлама) облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың
және астананың жергілікті атқарушы
органына қағаз жеткізгіште немесе
электрондық цифрлық қолтаңба
арқылы
куәландырылған
электрондық құжат нысанында, олар
өткізілетін күнге дейін он жұмыс
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде
береді.
2.
Хабарлама
облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың
және астананың жергілікті атқарушы
органында
тіркелген
күн
хабарламаны берген күн болып
табылады.
3.
Хабарламада
мыналар
көрсетіледі:
1) мақсаты;
2) діни бірлестіктің – ғибадат
үйлерінен (ғимараттарынан) тыс
жерде
діни
іс-шараларды
ұйымдастырушының атауы, бизнессәйкестендіру
нөмірі,
діни
бірлестіктің орналасқан жері, діни
бірлестік басшысының немесе

ғибадат
үйлерінен
тыс
жерлерде өтетін діни ісшаралардың хабардар етілуге
жататын және жатпайтыны
болып
нақты
бөлінуін
көздейтін,
нақтылайтын
норманы қамтымайды.
Заңның
7-бабының
2тармағында
кедергісіз
жүргізілетін діни іс-шаралар
көзделеді.
2.
Хабарлама
рәсімін
оңайлату
мақсатында
хабарламаның
өзінде
көрсетілетін деректер тізбесін
қысқарту қажет. Заңның жаңа
7-1-бабының 3-тармағының 2)
және 9), сондай-ақ 4) және 5)
тармақшаларында көрсетілген
деректерді
біріктіру
ұсынылады.
Бағдардың
ұзақтығы,
басталу
және
аяқталу орындары туралы
деректерді алып тастаған жөн.
Діни іс-шараларды өткізуге
арналған үй-жайларды ғибадат
үйлерінен (ғимараттарынан)
тыс жерлерде орналастыруды
келісудің
қолданыстағы
тәртібі діни бірлестіктердің
қоғамдық тәртіпті сақтауды
қамтамасыз
етуге,
медициналық
көмекті
ұйымдастыруға жәрдемдесу
шараларын көрсетуін талап
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мазмұндағы өзге де ақпараттық
материалдарды, діни мақсаттағы
заттарды тарату үшін арнайы
тұрақты үй-жайлардың, сондайақ
ғибадат
үйлерінен
(ғимараттарынан) тыс жерде діни
іс-шаралар өткізуге арналған үйжайлардың
орналастырылуын
айқындау жөніндегі нұсқаулықта
көзделген талаптарға сәйкес
келетін
ғибадат
үйлерінен
(ғимараттарынан) тыс жерде діни
іс-шаралар өткізуге арналған үйжайлар немесе жүру бағыттары;
4)
жоспарланатын
күні,
басталу және аяқталу уақыты;
5)
қатысушылардың
болжамды саны;
6)
қоғамдық
тәртіпті
сақтауды қамтамасыз етуге,
медициналық көмекті және өзге
де
қажетті
көмекті
ұйымдастыруға
жәрдемдесу
шаралары;
7)
дыбыс
күшейткіш
техникалық
құралдарды,
автомобиль көлігі құралдарын
пайдалану ниеті;
8) қажет болған жағдайда
автомобиль көлігі құралдарының
жалпы саны мен санаттары,
бағыттың ұзындығын, басталу
және аяқталу орнын қоса
алғанда, олардың жүру бағыты;
9) діни бірлестік басшысының

өкілдерінің байланыс деректері;
3) діни әдебиетті және діни
мазмұндағы өзге де ақпараттық
материалдарды, діни мақсаттағы
заттарды тарату үшін арнайы
тұрақты үй-жайлардың, сондай-ақ
ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан)
тыс жерде діни іс-шаралар өткізуге
арналған
үй-жайлардың
орналастырылуын
айқындау
жөніндегі нұсқаулықта көзделген
талаптарға сәйкес келетін ғибадат
үйлерінен (ғимараттарынан) тыс
жерде діни іс-шаралар өткізуге
арналған үй-жайлар немесе жүру
бағыттары;
4) жоспарланатын күні, басталу
және
аяқталу
уақыты,
қатысушылардың
болжамды
саны;
5) дыбыс күшейткіш техникалық
құралдарды,
автомобиль
көлігі
құралдарын
пайдалану
ниеті,
олардың жалпы саны мен жүру
бағыты;
6) хабарлама берілген күн.
4. Хабарламаға діни бірлестіктің
басшысы қол қояды.
5. Діни бірлестік осы баптың 1тармағында белгіленген хабарлама
жіберу
мерзімдерін
бұзған
жағдайда,
облыстың,
республикалық
маңызы
бар
қаланың
және
астананың
жергілікті
атқарушы
органы

етпейді.
Ұсынылып
отырған
хабарлама жасау тәртібі діни
іс-шараларды өткізу кезінде
көрсетілген
рәсімді
жеңілдетуге
бағытталған.
Осыған байланысты, Заңның
жаңа 7-1-бабы 3-тармағының
6) тармақшасын алып тастау
ұсынылады.
3. Хабарламада көрсетілген
ақпараттың толықтығы мен
анықтығы үшін діни бірлестік
басшысының жауапкершілігі
туралы
норманы
алып
тастаған жөн, өйткені тиісті
жауапкершілік
басқа
заңнамалық
актілермен
регламенттелетін болады.
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немесе өкілдерінің электрондық
пошталық мекенжайы, ұялы
байланысының
абоненттік
нөмірі;
10) хабарлама берілген күн.
4.
Хабарламаға
діни
бірлестіктің басшысы қол қояды.
5. Діни бірлестіктің басшысы
хабарламада
көрсетілген
ақпараттың толықтығы мен
анықтығы
үшін
Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес жауапты болады.
6. Хабарлама осы баптың 3
және
4-тармақтарында
белгіленген
талаптарға
сәйкес
келмеген
жағдайда,
облыстың,
республикалық
маңызы
бар
қаланың
және
астананың
жергілікті атқарушы органы
өтініш берушіге хабарламаның
қандай
талаптарға
сәйкес
келмейтінін
көрсетеді
және
хабарламаны
алған
күннен
бастап бес жұмыс күнінен
кешіктірмей өтініш берушіге
мынадай тәсілдердің бірімен
сәйкессіздік
туралы
шешім
жібереді:
1) қолма-қол;
2) табыс етілгені туралы
хабарламасы бар тапсырысты
пошта жөнелтілімі нысанында;
3)
электрондық
цифрлық

хабарлама тіркелген күннен бастап
екі
жұмыс
күнінен
кешіктірілмейтін мерзімде өтініш
берушіге хабарламаны мынадай
тәсілдердің
бірімен
қараусыз
қалдырылатыны туралы жауап
жібереді:
1) қолма-қол;
2)
табыс
етілгені
туралы
хабарламасы бар тапсырысты пошта
жөнелтілімі нысанында;
3)
электрондық
цифрлық
қолтаңбамен
куәландырылған
электрондық құжат арқылы;
4) діни бірлестік хабарламада
көрсеткен
электрондық
пошта
мекенжайы бойынша;
5) діни бірлестік хабарламада
көрсеткен
ұялы
байланыстың
абоненттік нөмірі бойынша.
6. Хабарлама осы баптың 3 және
4-тармақтарында
белгіленген
талаптарға
сәйкес
келмеген
жағдайда, облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың және астананың
жергілікті атқарушы органы өтініш
берушіге
хабарламаның
қандай
талаптарға
сәйкес
келмейтінін
көрсетеді және хабарламаны алған
күннен бастап бес жұмыс күнінен
кешіктірмей өтініш берушіге осы
баптың 5-тармағында көрсетілген
тәсілдердің бірімен сәйкессіздік
туралы шешім жібереді.
7. Діни бірлестік сәйкессіздік
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қолтаңбамен
куәландырылған
электрондық құжат арқылы;
4) діни бірлестік хабарламада
көрсеткен электрондық пошта
мекенжайы бойынша;
5) діни бірлестік хабарламада
көрсеткен ұялы байланыстың
абоненттік нөмірі бойынша.
7. Діни бірлестік облыстың,
республикалық
маңызы
бар
қаланың
және
астананың
жергілікті атқарушы органының
шешімін алған күннен бастап екі
жұмыс күні ішінде облыстың,
республикалық
маңызы
бар
қаланың
және
астананың
жергілікті атқарушы органына
қайта хабарлама береді.
8. Облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың және
астананың жергілікті атқарушы
органы
ғибадат
үйлерінен
(ғимараттарынан) тыс жерде діни
іс-шаралар өткізілгенге дейін
күнтізбелік
екі
күннен
кешіктірілмейтін
мерзімде
ғибадат
үйлерінен
(ғимараттарынан) тыс жерде
діни іс-шаралар өткізуден мына
жағдайларда:
1) егер діни бірлестік осы
баптың
1-тармағында
белгіленген, хабарламаны жіберу
мерзімдерін бұзған;
2) осы баптың 7-тармағында

туралы шешімді алған күннен бастап
екі жұмыс күні ішінде облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың
және астананың жергілікті атқарушы
органына
пысықталған
хабарламаны ұсынуға құқығы бар.
8. Облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың және астананың
жергілікті атқарушы органы ғибадат
үйлерінен (ғимараттарынан) тыс
жерде діни іс-шаралар өткізілгенге
дейін
күнтізбелік
екі
күннен
кешіктірілмейтін
мерзімде
осы
баптың 7-тармағында белгіленген
мерзімде
хабарламаның
осы
баптың 3 және 4-тармақтарында
көзделген талаптарға сәйкессіздігі
жойылмаған
жағдайда
хабарламаның
қайтарылғаны
туралы жауап жібереді.
Хабарламаны қайтару туралы
шешім негізделген және дәлелді
болуға тиіс және оған Қазақстан
Республикасының заңына сәйкес
шағым жасалуы мүмкін.»;».
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белгіленген
мерзімде
хабарламаның осы баптың 3
және
4-тармақтарында
көзделген
талаптарға
сәйкессіздігі
жойылмаған
жағдайларда бас тартады.
Ғибадат
үйлерінен
(ғимараттарынан) тыс жерде
діни іс-шаралар өткізуден бас
тарту
туралы
шешім
негізделген және дәлелді болуға
тиіс және оған Қазақстан
Республикасының заңына сәйкес
шағым жасалуы мүмкін.»;
Cтатья 1
пункт 14
подпункт 5)
проекта
новая
статья 7-1
Закона

5) дополнить статьей 7-1
следующего содержания:
«Статья 7-1. Уведомление о
проведении
религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых зданий (сооружений)
1. Уведомление о проведении
религиозных мероприятий за
пределами культовых зданий
(сооружений)
(далее
–
уведомление)
подается
религиозным объединением в
местный исполнительный орган
области,
города
республиканского значения и
столицы на бумажном носителе
или в форме электронного
документа,
удостоверенного
посредством
электронной

Изложить в следующей редакции:
«5)
дополнить
статьей
7-1
следующего содержания:
«Статья 7-1. Уведомление о
проведении
религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых зданий (сооружений)
1. Уведомление о проведении
религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых
зданий
(сооружений) (далее – уведомление),
за
исключением
религиозных
мероприятий, указанных в пункте
2 статьи 7 настоящего Закона,
подается религиозным объединением
в местный исполнительный орган
области, города республиканского
значения и столицы на бумажном
носителе или в форме электронного

1.
Предлагаемая
законопроектом
поправка
(новая статья 7-1 Закона) не
содержит уточняющей нормы,
предусматривающей
четкое
разделение
религиозных
мероприятий за пределами
культовых
зданий,
подлежащих и не подлежащих
уведомлению.
Пункт 2 статьи 7 Закона
предусматривает религиозные
мероприятия,
которые
проводятся беспрепятственно.
2. В целях упрощения
процедуры
уведомления
необходимо
сократить
перечень
данных,
указываемых
в
самом
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цифровой подписи, в срок не
позднее чем за десять рабочих
дней до дня его проведения.
2. Днем подачи уведомления
является
день
регистрации
уведомления
в
местном
исполнительном органе области,
города
республиканского
значения и столицы.
3.
В
уведомлении
указываются:
1) цель;
2) наименование религиозного
объединения – организатора
религиозных мероприятий за
пределами культовых зданий
(сооружений),
бизнесидентификационный
номер,
место нахождения религиозного
объединения,
контактные
данные;
3) помещение для проведения
религиозных мероприятий за
пределами культовых зданий
(сооружений), соответствующее
требованиям, предусмотренным
инструкцией по определению
расположения
специальных
стационарных помещений для
распространения
религиозной
литературы
и
иных
информационных
материалов
религиозного
содержания,
предметов
религиозного
назначения, а также помещений

документа,
удостоверенного
посредством электронной цифровой
подписи, в срок не позднее чем за
десять рабочих дней до дня их
проведения.
2. Днем подачи уведомления
является
день
регистрации
уведомления
в
местном
исполнительном органе области,
города республиканского значения и
столицы.
3. В уведомлении указываются:
1) цель;
2) наименование религиозного
объединения
–
организатора
религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых
зданий
(сооружений),
бизнесидентификационный номер, место
нахождения
религиозного
объединения, контактные данные
руководителя или представителей
религиозного объединения;
3) помещение для проведения
религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых
зданий
(сооружений),
соответствующее
требованиям,
предусмотренным
инструкцией
по
определению
расположения
специальных
стационарных
помещений
для
распространения
религиозной
литературы и иных информационных
материалов
религиозного
содержания, предметов религиозного

уведомлении.
Данные,
указанные в подпунктах 2) и
9), а также 4) и 5) пункта 3
новой статьи 7-1 Закона,
предлагается
объединить.
Данные о протяженности,
месте начала и окончания
маршрута
целесообразно
исключить.
Действующий
порядок
согласования
расположения
помещений для проведения
религиозных мероприятий за
пределами культовых зданий
(сооружений)
не
требует
указания
религиозными
объединениями
мер
содействия в обеспечении
охраны
общественного
порядка,
организации
медицинской
помощи.
Предлагаемый
уведомительный
порядок
направлен
на
упрощение
указанной процедуры при
проведении
религиозных
мероприятий. В этой связи
подпункт 6) пункта 3 новой
статьи
7-1
Закона
предлагается исключить.
3.
Норму
об
ответственности руководителя
религиозного объединения за
полноту
и
достоверность
информации, указанной в
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для проведения религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых зданий (сооружений),
или маршруты движения;
4) планируемые дата, время
начала и окончания;
5) предполагаемое количество
участников;
6)
меры
содействия
в
обеспечении
охраны
общественного
порядка,
организации
медицинской
помощи и иной необходимой
помощи;
7) намерение использовать
звукоусиливающие технические
средства,
автомобильные
транспортные средства;
8) в случае необходимости
общее количество и категории
автомобильных транспортных
средств, маршрут их движения,
включая протяженность, место
начала и окончания маршрута;
9) электронный почтовый
адрес,
абонентский
номер
сотовой связи руководителя или
представителей
религиозного
объединения;
10) дата подачи уведомления.
4.
Уведомление
подписывается
руководителем
религиозного объединения.
5. Руководитель религиозного
объединения
несет

назначения, а также помещений для
проведения
религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых зданий (сооружений), или
маршруты движения;
4) планируемые дата, время начала
и
окончания,
предполагаемое
количество участников;
5)
намерение
использовать
звукоусиливающие
технические
средства,
автомобильные
транспортные средства, их общее
количество и маршрут движения;
6) дата подачи уведомления.
4. Уведомление подписывается
руководителем
религиозного
объединения.
5.
В
случае
нарушения
религиозным объединением сроков
направления
уведомления,
установленных
пунктом
1
настоящей
статьи,
местный
исполнительный орган области,
города республиканского значения
и
столицы
в срок не позднее двух рабочих
дней
со дня регистрации уведомления
направляет заявителю ответ об
оставлении
уведомления
без
рассмотрения одним из следующих
способов:
1) нарочно;
2) в форме заказного почтового
отправления с уведомлением о

уведомлении, целесообразно
исключить,
т.к.
соответствующая
ответственность
будет
регламентироваться другими
законодательными актами.
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ответственность за полноту и
достоверность
информации,
указанной в уведомлении, в
соответствии
с
законами
Республики Казахстан.
6. В случае несоответствия
уведомления
требованиям,
установленным пунктами 3 и 4
настоящей
статьи,
местный
исполнительный орган области,
города
республиканского
значения и столицы указывает
заявителю, каким требованиям
не соответствует уведомление, и
не позднее пяти рабочих дней со
дня получения уведомления
направляет заявителю решение о
несоответствии
одним
из
следующих способов:
1) нарочно;
2)
в
форме
заказного
почтового
отправления
с
уведомлением о вручении;
3) посредством электронного
документа,
удостоверенного
электронной
цифровой
подписью;
4) по электронному почтовому
адресу, указанному религиозным
объединением в уведомлении;
5) по абонентскому номеру
сотовой
связи,
указанному
религиозным объединением в
уведомлении.
7. Религиозное объединение в

вручении;
3)
посредством
электронного
документа,
удостоверенного
электронной цифровой подписью;
4) по электронному почтовому
адресу, указанному религиозным
объединением в уведомлении;
5) по абонентскому номеру
сотовой
связи,
указанному
религиозным
объединением
в
уведомлении.
6. В случае несоответствия
уведомления
требованиям,
установленным пунктами 3 и 4
настоящей
статьи,
местный
исполнительный
орган
области,
города республиканского значения и
столицы указывает заявителю, каким
требованиям
не
соответствует
уведомление, не позднее пяти
рабочих дней со дня получения
уведомления направляет заявителю
решение о несоответствии одним из
способов, указанных в пункте 5
настоящей статьи.
7. Религиозное объединение в
течение двух рабочих дней со дня
получения решения о несоответствии
имеет право представить в местный
исполнительный
орган
области,
города республиканского значения и
столицы доработанное уведомление.
8. Местный исполнительный орган
области, города республиканского
значения и столицы в срок не
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течение двух рабочих дней со
дня получения решения о
несоответствии представляет в
местный исполнительный орган
области,
города
республиканского значения и
столицы
повторное
уведомление.
8. Местный исполнительный
орган
области,
города
республиканского значения и
столицы в срок не позднее чем за
два
календарных
дня
до
проведения
религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых зданий (сооружений)
отказывает в проведении таких
религиозных мероприятий в
случаях:
1) нарушения религиозным
объединением
сроков
направления
уведомления,
установленных
пунктом
1
настоящей статьи;
2)
неустранения
несоответствия
уведомления
требованиям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 настоящей
статьи, в срок, установленный
пунктом 7 настоящей статьи.
Решение
об
отказе
в
проведении
религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых зданий (сооружений)
должно быть обоснованным и

позднее чем за два календарных дня
до
проведения
религиозных
мероприятий
за
пределами
культовых зданий (сооружений)
направляет ответ о возвращении
уведомления
в
случае
неустранения
в
срок,
установленный
пунктом
7
настоящей статьи, несоответствия
уведомления
требованиям,
предусмотренным пунктами 3 и 4
настоящей статьи.
Решение
о
возвращении
уведомления
должно
быть
обоснованным и мотивированным и
может
быть
обжаловано
в
соответствии с законами Республики
Казахстан.»;».
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мотивированным и может быть
обжаловано в соответствии с
законами
Республики
Казахстан.»;
4.

Жобаньщ
2-бабыныц
3) тармакшасы

3)
Крзацстан
Республ икасы ньщ
Эк1мшлл iK
к,ук,ъщ
бузушылык,
туралы
кодексше muicmi озгерКтер мен
тольщтырулар
цолданыскщ
енг1з1лген
куннен
кешн
цолданысца
eiieiebtemiii
осы
Зацньщ 1-бабы 14-тармагыныц
2) тармацшасын.

Статья 2
подпункт 3)
проекта

3) подпункта 2) пункта 14
статьи 1 настоящего Закона,
который вводится в действие
после дня введения в действие
соответствующих изменений и
дополнений в Кодекс Республики
Казахстан
об
админ истрат иен ых
правонарушениях.

Элеуметпк-мадени даму жэне гылым
комитетшщ тврагасы

2-баптыц 2) тармакшасындаты
«абзацтарын;» деген сез «абзацтарын
ресми
коспаганда,
алташкы
кейш
жарияланган
куншен
кунт1збел1к он кун еткен соц
деген
колданыска
енпзыедн»
ауыстырылып,
создермен
3)
тармакша алып тасталсын.

Исключить

Салыстырма кестенщ №2
жазылтанга
позициясында
байланысты.

В связи с изложенной
позицией № 2 сравнительной
таблицы.

М. Бактиярулы

